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XEBMroase colective de eimeni *i  muncii din industria țării 
msezneazâ ia cronica întrecerii socialiste din primul an al actua- 
HM ctactMl Ml MN«ae in activitatea productivi desfigurată pen
tru --«phnrrea exemplară a sarcinilor de plan, precum și a an- 
țijumi uîrlut arxntate.

De pe Sa "da de montaj a întreprinderii
„7 No embrie'-Craiova a ieșit

Al 500-lea tractor cu incărcător hidraulic
■■ - L = ....... ... ..... - ............

■. ■ ■■ ■ ■ ■ -ra:--r ■•...■••■ hidraulic de tip
TTit-ja*  renhzat de la începutul fabricației. O parte din aceste 

pratoee — oi atffidri multiple in agricultură, pe șantierele de con- 
MiMța de kidroameiiorații. in silvicultură și alte domenii — au 
tat 1 *' “ deja in R. D. Germană, iar alte citeva asemenea uti- 
_i e «e if.i in Iran. Franța. Olanda, R. S. Cehoslovacă și R. F. Ger«.

Succesul minerilor

Vizita președintelui Consiliului de Stat al Republicii Guineea issau

Începerea convorbirilor oficiale

La Palatul Republicii au 
început, în ziua de 8 aprilie, 
convorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Luis Cabrai, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau.

La convorbiri au participat:
Din partea română — to

varășii Manea Mănescu, prim- 
Binistru al guvernului, Geor- 

Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, Nicolae Io- 
nescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, Ion Stan- 
ciu, adjunct al ministrului a- 
griculturii și industriei ali
mentare, Ion Bogdan, adjunct 
al ministrului minelor, petro
lului și geologiei, Valeriu 
Georgescu, ambasadorul țării 
noastre în Republica Guineea- 
Bissau.

Din partea Republicii Gui
neea-Bissau •— tovarășii Vic
tor Saude Maria, membru al 
Consiliului Executiv de luptă

al P.A.I.G.C., comisar de stat 
pentru afacerile externe, Ig
nacio Esmedo, director gene
ral al Cooperării, Lorena 
Santos, director general al 
Geologiei și Minelor, Luiz 
Candido, director al servicii
lor de statistică și economie 
agricolă.

Examinînd evoluția relații
lor bilaterale, cei doi șefi de 
stat.au subliniat cu satisfacție 
că între țările, partidele și 
popoarele noastre s-au stator
nicit și se dezvoltă raporturi 
strînse de prietenie trainică, 
solidaritate și colaborare. To
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Luis Cabrai au exprimat, în 
timpul convorbirilor, hotărî- 
rea comună de a extinde și a- 
dînci conlucrarea dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul African al indepen
denței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, de a 
ridica pe o treaptă superioară 
colaborarea dintre România și 
Republica Guineea-Bissau, pe 
plan politic, economic, teh-

nico-științific. cultural și tn 
alte domenii de activitate. S-a 
evidențiat, în acest context 
interesul reciproc pentru pro
movarea unei larg: și rodnice 
cooperări în industrie, agri
cultură și în alte sectoare im
portante pentru progresul e- 
conomic și social al celor două 
țări, în folosul și spre binele 
ambelor popoare, al cauzei co
laborării și înțelegerii in 
lume.

în cadru! schimburilor de 
opinii asupra actualității in
ternaționale, s-a apreciat că 
victoriile istorice obținute de 
popoarele africane pe calea 
eliberării și independențe: na
ționale constituie un aport de 
seamă la lupta maselor popu
lare, a tuturor forțelor progre
siste, antiimperialiste, pentru 
dreptul de a-și asigura o dez
voltare liberă, pentru pace și 
colaborare internațională pe 
bază de deplină egalitate în
tre toate națiunile. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Luis Ca
brai au reafirmat profunda 
solidaritate militantă a parti

delor si țărilor

toare. pentru respectarea 
dreptului lor la o existență 
liberă ți independentă. în con
formitate cu năzuințele și in
teresele lor fundamentale. A 
fost reînnoită totodată, hotă- 
rirea României socialiste ți a 
Republicii Guineea-Bissau de 
a-și aduce, prin eforturi și ac
țiuni unite, o contribuție ac
tivă la abolirea definitivă a 
vechii politici imperiali* **,  
colonialiste și neocolonialiste 
de asuprire și dominație, la 
lichidarea subdezvoltării, la 
instaurarea unei noi ordini 
politice și economice mondi
ale, la triumful idealurilor de 
libertate, independență și pro
gres ale tuturor națiunilor, la 
statornicirea unui climat de 
destindere și securitate inter
națională. la edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Convorbirile au decurs în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

Tovarășii Nicolae Ceausescu 
si Luis Cabrai au vizitat ieri 
întreprinderea „Semănătoarea"
• Pe întregul traseu străbătut, ca și în secțiile uzinei, 

cei doi șefi de stat au fost salutați cu călduroase urale 
de cetățenii Capitalei

• Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat noi 
indicații pentru creșterea eficienței activității economice 
pe care o desfășoară colectivul întreprinderii
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«fe Iu Leurdcr
în perioada ce s-a scurs din 

acest an, minerii de la Leurda 
au obținut o depășire de a- 
proape 11 la sută a randamen
tului pe post planificat, inregis- 
trind astfel cel mai înalt pro
cent din bazinul carbonifer Va
lea Motrului.

Al 40-lea milion kWh 

energie electrică 

peste prevederi
Prin utilizarea la parametri 

superiori a agregatelor, colecti
vul Centralei termoelectrice 
Mintia a livrat în sistemul e- 
nergetic național cel de-al 40- 
lea milion kWh energie elec
trică peste prevederile de plan 
la zi. Prin creșterea produc
tivității muncii și folosirea mai 
eficientă a cărbunelui energe
tic furnizat de minerii din Va
lea Jiului și de la Tebea-Brad, 
termocentralele electrice din 
județul Hunedoara au realizat, 
de la începutul anului și pînă 
acum, importante producții su
plimentare, în condițiile econo
misirii de combustibili conven
ționali.

Noi tehnologii de 

exploatare a lemnului
Forestierii din județul Vran- 

cea au aplicat in producție noi 
tehnologii de exploatare a lem
nului. diferențiate in funcție 
de natura terenului de ampla
sare a fiecărui parchet de ex
ploatare. Acestea le-a permis 
lansarea in producție a unei 
cantități suplimentare de 6 500 
mc masă lemnoasă.

RITM SPORIT 
LA iNSĂMiNȚĂRI 
în această săptămînă. vremea 

a fost frumoasă și călduroasă, 
temperaturile cele mai ridicate 
înregistrindu-se la 7 aprilie, 
cind au oscilat intre 25 și 28 
grade în cea mai mare parte 
a Olteniei și Munteniei și în
tre 21—25 grade în celelalte 
zone agricole. A plouat slab in 
Maramureș, Oltenia, în nordul 
Transilvaniei și -sudul Banatu
lui. în aceste condiții au con
tinuat într-un ritm sporit în- 
sămințările de primăvară. Din 
datele centralizate rezultă că 
pînă la 8 aprilie au fost însă- 
mințate cu culturi din prima e- 
pocă 72 la sută din suprafețele 
prevăzute. Cu sfeclă de zahăr 
se însămințează ultimele 25 000 
de hectare situate în județele 
Brașov, Sălaj, Covasna, Harghi
ta, Bistrița-Năsăud, Suceava și 
Bacău, unde trebuie acționat 
intens pentru încheierea grab
nică a acestei lucrări. Cu floa- 
rea-soarelui a fost cultivată mai 
mult de jumătate din suprafa
ța planificată, iar în județele 
Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, 
Dîmbovița, Mehedinți și Caraș- 
Severin această lucrare luind 
sfirșit. Legumele au fost insă- 
mînțate pe 36 la sută din su
prafețele prevăzute, iar plante
le furajere pe mai mult de 
jumătate. în ultimele zile s-a 
trecut intens la plantarea car
tofilor de toamnă, semănatul 
inului pentru fibră și a altor 
culturi. De asemenea, în a- 
ceastă săptămînă, în județele 
Dolj, Olt, Teleorman, Timiș și 
Mehedinți a început semănatul 
porumbului.

Timpul înaintat impune mă
suri operative pentru grăbirea 
insămințării cultfirilor din a- 
ceastă perioadă, acordîndu-se 
toată atenția calității lucrărilor 
și păstrării umidității solului.

„Cine vrea, într-adevâr, să fie un artist mare, care să rămină veșnic tinăr, cine vrea ca opera 
sa să intre pentru totdeauna in patrimoniul culturii trebuie să bea apa limpede, răcoroasă și învioră
toare a acestui izvor, să soarbă din seva continuu tinără și viguroasă a spiritului poporului nostru, 
a măreței sale activităfi creatoare'' NICOLAE CEAUȘESCU

Emblemele spiritului 
muncitoresc

Dacă aflăm că tineretul este 
educat într-o uzină in spirit re-' 
voluționar, nu ne amintim doar 
de propria tinerețe, ci totodată 
vrem sâ știm concret ce se În
țelege prin acest lucru. Căci 
fabrica, spre deosebire de alte 
domenii de activitate, cum ar 
fi cercetarea, invățămintul sau 
agricultura, unde roadele, cresc 
mai încet, este acel loc de 
muncă și acțiune in care mun
citorii, tehnicienii și inginerii 
trebuie să se afirme zilnic prin 
realizările lor concrete atît în 
producție, cit și în viața.?; so
cială. în marile noastre între
prinderi sînt în fiecare zi noi 
probleme tehnice, sociale și 
umane de rezolvat. Această 
realitate confirmă că oamenii 
muncii din industria noastră,

de Anton Breitenhofer

prin faptul că sînt puși zilnic 
in situația de a găsi soluțiile 
tehnice și economice noi, au un 
rol hotărîtor nu numai in pro
gresul industrial, social și.po
litic, dar și determină ritmul 
trepidant al vieții noastre con
temporane. De aceea, și din 
multe alte motive, ei aparțin 
categoriei celor mai conștienți 
și disciplinați oameni ai socie
tății noastre.

Acest' adevăr mi l-am rea
mintit în zilele trecute, cînd am 
făcut cunoștință cu oamenii 
muncii de la Tităn-I.M.U.A.B. 
în această întreprindere bucu-

reșteană care produce mașini 
unelte complexe și pretențioase, 
de mare tehnicitate, lucrează 
foarte mulți oameni tineri, care 
trebuie să facă zilnic față sar
cinilor de producție. Despre mo
dul și climatul de lucru am 
discutat cu frezorul de inalta 
calificare Mihalache Niculescu. 
care lucrează de 13 ani. adică 
de la început, în această uzină. 
Cu inginerul Gheorghe Buciu. 
care conduce secția de proiec
tări am vorbit despre conceptul 
construcției mașinilor unelte. 

'Inginerul Gabriel Cizelsky mi-a 
relatat aspecte interesante pri
vind dezvoltarea uzinei in cin
cinalul actual. Iar frezorul 
Gheorghe Pohoni mi-a vorbit 
despre responsabilitatea și cali
tatea muncii sale.

în secția de mecanică grea 
mi-a făcut o deosebită plăcere 
să văd tineri muncitori care 
efectuează, la montajul mașini
lor grele. cele mai complexe 
operații de muncă. Pe fețele 
tinerilor se poate citi fără în
doială mindria realizărilor lor. 
Și aceasta pe bună dreptate ! 
Căci construcția de mașini a 
constituit întotdeauna o ramură 
principală a industriei și baza 
producției de bunuri materiale.

Făcusem cunoștință și cu 
Popa Stan, de 23 ani. de mese
rie lăcătuș mecanic, secretar al 
comitetului U.T.C. pe între
prindere. membru al Comitetu
lui Central al U.T.C. Tinărul 
mi-a spus, intre altele :

— Ca să cunoașteți oamenii 
uzinei noastre cit mai bine, 
vreau să vă spun că majorita
tea incadraților sint tineri. Vă 
amintesc aceasta ca să ințelegeți 
mai adine ce importanță majoră 
au la noi problemele educației 
politico-profesionale. Sintem o 
întreprindere modernă, de înaltă 
tehnicitate, care exportă pro
duse in 40 de țări ale lumii, în

(Continuare în pag. a lll-a)

Zilnica întrebare 
a inginerului

Doar citeva zile despart 
acești cuadrați tipografici de 
întilnirea pe care am avut-o 
la Întreprinderea „Indepen
dența" din Sibiu cu cîțiva 
dintre cei mai tineri munci
tori și specialiști ce și-au a- 
flat acolo, în contextul unui 
prestigiu industrial bine me
ritat, confirmarea celor din
ții pași în specialitate, a ce
lor dinții ani dăruiți voca
ției, fluxului continuu al 
creației.

Aliaj nobil de cutezanță și 
competență, de dăruire și 
spirit novator, faptele aces
tora înscriu in galeria por
tretelor de neuitat chipuri 
tinere, optimiste, ale unor 
oameni minunați.

Dacă aș reține din această

de Mihai Negulescu

galerie de chipuri pe acela 
al inginerului Ion Udroiu, aș 
face-o numai pentru că, a- 
flat de mai bine de cinci ani 
in uzină, el nu se mai con
sideră totuși un tinăr cind 
de fapt întregul său fel de a 
fi îl contrazice. Atit com
portarea sa in contextul o- 
bligațiilor de serviciu, cit și 
numeroasele prietenii ce-l 
leagă de cei mai tineri mun
citori și tehnicieni ai uzinei 
au făcut, din novicele stabi
lit aici după ce și-a încheiat 
studiile la Politehnica bra- 
șoveană, unul dintre colegii

de generație reprezentativi, 
unul dintre oamenii care, 
fără a ține să iasă in prim 
plan, se remarcă prin serio
zitate, competență, prin în
țelegerea temeinică a cerin
țelor politice și profesionale 
ce i se adresează.

Din confesiunea pe care 
i-am ascultat-o, sau mai de
grabă din dialogul cu gin- 
durile sale, spre care ne-a 
condus pe neobservate ingi
nerul Ion Vdroiu, am reținut 
in notes o mărturisire pe cit 
de lapidară pe atit de sem
nificativă, cind o raportezi 
la ceea ce este acest om, la 
ceea ce gîndește acest tinăr, 
la ceea ce năzuiește și la 
modul cum acționează acest 
comunist tinăr.

Scrutîndu-și propria con
tribuție in atelierul de pro
iectare din care face parte — 
ca și anterior, in secțiile de 
producție in cadrul cărora 
și-a trăit stagiatura — co
munistul Ion Udroiu își im
pune, la sfirșitul fiecărei 
zile de muncă un bilanț : 
ce am făcut azi ?, cum ar 
trebui să acționez pentru a 
realiza mai bine mîine ceea 
ce am de făcut mîine ? La 
confruntarea intre pregăti
rea din facultate și cerințele 
producției, această întrebare 
zilnică, această scrutare coti
diană definește unul dintre 
atributele esențiale de com
portament, de caracter aș 
spune, ale intelectualității 
noastre industriale, ca de
altfel ale unor largi categorii 
de oameni tineri și vîrstnici.

Avid a cunoaște și impune 
noutăți tehnice, entuziast 
propagator în rîndurile tine
rilor al cunoștințelor politi- 
co-ideologice și profesionale, 
nelipsit de lingă ei in cli
pele de cumpănă ce premerg 
stabilizarea la locul de mun
că și însușirea deplină a 
meseriei, omul acesta tinăr 
îți inspiră spontan un sen
timent de echilibru, de pon
dere, de raționalitate, de si
guranță.

tn lupta pentru nou, pen
tru soluții raționale menite 
a duce, la creșterea produc
ției, cit și în răbdătoarea 
muncă de educație ce o des
fășoară alături de toți comu
niștii întreprinderii, acest

(Continuare in pag. a Ul-a)
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Toate forțele satului,
9 '

întregul parc de mașini
în cîmp, la executarea

insămințărilor9

anticazania
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LOGICA REFUZĂ RELIGIA
legilor gene- 

corecte în- 
logic. Mintea 
produce insă 
reprezentări, 

absurde; cum

• IN URMĂTOARELE ZILE, IN JUDEȚELE RĂMASE ÎN URMĂ, SĂ SE iNCHEIE INSĂMINȚĂRILE DIN PRIMA EPOCĂ • FLUX TEH
NOLOGIC CONTINUU PENTRU PREGĂTIREA TERENULUI LA PORUMB • VITEZA MEDIE ZILNICĂ TREBUIE SPORITĂ.

• Neamț
Dat fiind faptul că primăva

ra s-a lăsat așteptată prin păr
țile Neamțului campania agri
colă (în special insămințările 
din prima urgență) s-a de
clanșat cu întirziere. Pină la a- 
ceastă dată au fost grăpate pes
te 45 000 ha, ceea ce reprezintă 
circa 70 la sută din suprafața 
planificată, și pregătite in ve
derea insămințărilor mai bine 
de 17 000 ha. Paralel cu efec
tuarea acestor lucrări s-a de
clanșat campania de însâmin- 
țări. în prezent, se acționează 
cu intensitate sporită in vede
rea urgentării insămințărilor la 
sfecla de zahăr (s-a efectuat 
pe 4 000 ha, deci o jumătate 
din suprafața destinată acestei 
culturi), inul fuior pe 2 000 ha, 
cartofii de toamnă pe 300 ha, 
legumele pe 600 ha, plantele 
furajere pe 1 000 ha. iar semin- 
cerii pe 850 ha. Concomitent 
cu efectuarea acestor operații, 
se face și fertilizarea suplimen
tară cu îngrășăminte chimice, 
precum și erbicidarea culturi
lor prășitoare. Raidul efectuat 
prin mai multe unități agrico
le arată că, acolo unde specia
liștii sint prezenți în cimp pen
tru a organiza munca, pentru 
a urmări respectarea tehnolo
giilor, treburile merg bine. Cla

menii cunosc ce au de făcut și 
cum anume, mașinile lucrează 
la capacitatea maximă, viteze
le de lucru *sint  superioare, iar 
calificativele operațiilor efectu
ate sînt de cea mai bună cali
tate. Putem exemplifica in a- 
cest sens cooperativele agrico
le de producție din Girov. Să- 
băoani, Timișești. Davideni. 
unde prezența in număr mare 
a membrilor cooperatori, buna 
organizare a echipelor, brigăzi
lor. fermelor. aprovizionarea 
ritmică cu semințe, erbicide. 
îngrășăminte chimice sint ga
ranția sigură că insămințările 
culturilor din prima epocă vor 
fi încheiate in cel mult cinci 
zile.

toarele două zile 
tăierile in vii*.

Raidul efectuat 
gricole din județ
multe elemente care au 
mat 
dar 
cer

vom Încheia'

in unități a- 
ne-a oferit 

confir- 
muncii. 
care se

buna organizare a 
și unele neajunsuri 
grabnic rezolvate, 
la C A P. Casimcea încă 
dimineață mecanizatorii 

Dumitru 
l șa. au

DUMITRU DUCA

• Tulcea
,.în perioada aceasta pregătim 

terenul pentru insămințarea 
florii-soarelui (care in unele 
locuri a și început) și a porum
bului (in epoca a Il-a vom in- 
sămința peste 79 000 hectare), 
se lucrează in solarii, ne spur.e 
tovarășul Ștefan Gavriliță. di
rector adjunct al Direcției ge
nerale agricole Tulcea. în viti
cultură am executat lucrări de 
modernizare pe 700 hectare din 
cele 1179 hectare, iar in urmă-

de
Gheorghe Rucăreanu. 
Puiu. Constantin Mih: 
început semănatul coi 
pe ultimele 30 hectare din cele 
100 planificate. După termina
rea semănatului pe această solă 
vor merge la grăpat și discuit. 
O situație asemănătoare intil- 
nim și la C.A.P. Corugea unde 
14 tractoare lucrează la semă
natul fenicolului și la pregăti
rea solului pentru floarea-soa- 
relui și porumb. Mihai Puia — 
șeful secției S.M.A. Corugea : 
..se muncește din plin, mașinile 
merg bine”. Pe ogoarele C.A.P. 
Rahmanu. 11 tractoare se află 
pe cimp : opt fertilizează solul 
pentru insămințatul porumbu
lui. iar 3 lucrează in formație, 
ia terminarea semănatului flo
rii-soarelui pe ultimele supra
fețe din cele 120 hectare pre
văzute. Gheorghe Comăneci a 
semănat 15 hectare pină la ora 
12.00. „Lucrările efectuate de el 
ca și de colegii săi sint de foar
te bună calitate”, ne declară șe
ful de fermă, ing. Mihai Cio
banii.

ifn

• Solul pierde apă, iar trac
toriștii— lipsesc de la lucru. La 
C.A.P. Dealu se lucrează in ge
neral bine. Chiar azi se pregă
tește o parte din terenul pen
tru culturile din epoca a n-a. 
Dar in secția nr. 4 a S.M.A. Ca- 
simcea care deservește C.A.P. 
Dealu. cele mai multe tractoa
re și patru grape reglabile aș
teaptă aliniate ca cineva să le 
folosească, in timp ce 70 hecta
re așteaptă și ele să fie grăpa
te. Mecanizatori ca Vasile Că- 
ruș. Constantin Nani, Ion Tosa 
lipsesc nemotivat de la lucru. 
Dealtfel la aceeași secție, deși 
trebuie să înceapă semănatul 
florii-soarelui. semănătorile nu 
sint reglate. ..Le reglăm îna
inte de începerea lucrului” gă
sește o scuză șeful de secție 
Constantin Samara. Aici defec
țiunile țin de organizarea mun
cit deoarece forțe sint sufici
ente dar nu sint folosite la în
treaga capacitate.

PETRICA BUTUC

• Sălaj
Pe ogoarele județului Sălaj, 

in ultimele zile, avindu-se in 
vedere timpul prielnic, s-a tre
cut cu toate forțele pentru re
cuperarea răminerilor in urmă

și încadrarea in epoca optimă 
de insămințări la principalele 
culturi. în ziua raidului nostru, 
intr-un stadiu mai avansat erau 
insămințările la orzoaica, ovăz 
și griu de primăvară, culturi ia 
care, dacă ritmul de lucru se 
menține, in citeva zile se vor 
încheia lucrările. Forțele uma
ne și mecanice trebuie dirijate 
in continuare spre urgentarea 
insămințărilor la plantele tehni
ce. unde, in momentul actual, 
procentul este de numai 11 la 
sută la in fuior ; 17 la sută — 
in ulei : 15 la sută — sfeclă de 
zahăr. Nu trebuie neglijate nici 
culturile de cartofi unde, din 
suprafața de 1 460 ha. pină in 
prezent, lucrările sint încheiate 
numai pe 75 ha. O atenție spo
rită trebuie acordată sectorului 
legumicol, unde mai sint de 
cultivat 210 ha cu ceapă. 11 ha 
cu usturoi și 42 ha cu rădăci- 
r.oase. Zilele următoare trebuie 
să consemneze accelerarea lu
crărilor pe terenurile prevăzute 
a fi insămințate cu sfeclă fura
jeră. borceag. mazăre verde și 
trifoi. Dintre unitățile agricole 
ale județului Sălaj, care se pre
zintă într-un stadiu mai avan
sat la insămințările din prima 
epocă, putem 
Cehu-Silvaniei, 
mășag, Hida.

aminti : Jibou. 
Hereclean, Săr-

ION CUCU

A gindi potrivit 
rale ale raționării 
seamnă a gindi 
omenească poate 
și ginduri. idei, 
imagini ilogice, 
poate produce și judecăți false, 
sofisme, paralogisme etc. Reve
lația mistică, intuiția și extazul 
obscurantist, pretinzindu-se mo
dalități de comunicare a omu
lui cu forțe supranaturale, se si
tuează in afara cadrului logic 
de gindire. In interpretarea teo
logică dogma este un „adevăr 
revelat”, extramundan. aparți- 
nind divinității și extralogic în
trucât precede in timp și depă
șește logica umană. Nu puțini 
sint insă acei care pentru a pu
tea crede in dogma religioasă 
vor s-o și înțeleagă: cu alte cu
vinte să pretindă o logică a re
velației.

Este acest 
Poate oare fi 
respect indu-se 
titudir.ii gîndirii — existența 
forțelor supranaturale și a re
velațiilor inspirate din ele? Au 
existat destui filosofi idealiști 
care să încerce o atare ..perfor
manță” (Platon, d'Aquino. Hegel 
S.a.) respectiv să-l conceapă pe 
Dumnezeu in ..cadre raționale” 
pentru a evita astfel soluția 
..revelației mistice*.  Dar cu to
ți; au eșuat. Mai mult chiar, ei 
au fost atacați violent de înșiși 
teologi. Ceea ce nu exclude 
faptul ca unii dintre teologi să 
fi încercat la rindul lor o ,.lo- 
gicizare a revelației” chiar sub 
primejdia de a fi considerați
eretici. în cele din urmă înseși 
unele doctrine bisericești, in
special curentul neotomist din 
sinul catolicismului, vor fi an
gajate. evident fără succes, in
tr-un atare efort.

Intr-un anumit sens ateismul 
teoretic a vădit dintotdeauna și 
in multe privințe valențe rațio
naliste, chiar hiper-raționaliste. 
Replicii lui Anselm, faimoasei 
sale replici „credo ut itelligam” 
(crede și vei ințelege) i-a fost 
opusă adeseori cunoscuta for
mulă a lui Petrus Lombardus 
.jtelligo ut credem” (ințelege și 
vei crede). Se știe astfel că sco
lastica evului mediu a împins 
demersul teologic „raționalist”

de dr. H. Culea

demers posibil? 
demonstrată — 

condițiile corec- 
existența

pină la limita absurdului, pro- 
ducînd cele 6 561 dovezi rațio
nale ale existenței lui Dumne
zeu. Decența teologilor ..rațio
naliști” moderni și contempo
rani. și chiar a unora de dinain
te. a făcut insă ca in „demon
strațiile” ce au întreprins cu 
privire la statuarea existenței 
divinității să recurgă doar la 
cele ..cinci argumente”, deveni
te ..clasice”.

Argumentele așa-zis „rațio- 
naje” aduse de teologie intru 
demonstrarea existenței divini
tății sint: argumentul ontologic 
(pus in circulație de însuși AN
SELM de Canterbury) ..Dum
nezeu — perfecția infinită, sin
gura existență lipsită de con
tradicții și punct de reper pen
tru orice existență contradicto
rie : argumentul cosmologic — 
..lumea există, universul a apă
rut la un moment dat — nu 
poate exista un efect fără cau
ză” și ..causa causarum” = di
vinitate; argumentul teleologic 
— ..Existența lui Dumnezeu pro
bată de existența unui proiect 
inerent în tot. ce există și a 
unui plan în devenirea între
gii lumi”; argumentul etic — 
..legea morală imanentă omului 
il dezvăluie pe Dumnezeu” ; ar
gumentul istorico-psihologic — 
..consimțămintul (consensul) re
ligios și unanimitatea credinței” 
și „universalitatea 
Dumnezeu, idee ce 
realitate

ideii de 
reflectă a 

perfectă gindită de 
conștiința imperfectă a omului”.

La aceste cinci argumente 
..clasice” diverși reprezentanți 
ai fideismului mai adaugă ur
mătoarele: argumentul gnoseo
logie — „gindirea omului re
flectă lumea înconjurătoare. 
Ideea de Dumnezeu produsă de 
gindire reflectă și ea, în con
secință, o realitate obiectivă”; 
argumentul epistemologic — 
„ideea de Dumnezeu nu poate 
fi probată nici in adevărul ei. 
nici in falsitatea ei, deci, prin
cipial, nu sînt temeiuri pentru 
a fi considerată falsă”.

în formularea teologică a tu-

CĂMINELE DE NEFAMILIȘTI

Cînd va începe anul 1976

al tineretului revoluționar

Mihoela Popescu - elevă din 
Suceava, Eugen Cristea - 
student la I.A.T.C. și Tudor 
□heorghe in timpul specta

colului de la Horezu

pentru constructorii
metiedint eni ?

9

Ne-am propus să urmărim 
modul de realizare a noilor că
mine de nefamiliști din județul 
Mehedinți, pornind de la un 
schimb de opinii organizat de 
Comitetul județean al U.T.C., in 
luna februarie, între beneficiari 
și constructor. S-au făcut atunci 
critici întemeiate cu privire Ia 
ritmuri necorespunzătoare, tără
gănarea unor lucrări, fapt care 
a condus ca unele cămine să 
fie replanificate pentru acest an. 
în această situație se află că
minele întreprinderii miniere, 
Țesătoria „Cazanele” din Orșo
va, T.C.I.F. Primele două se 
construiesc de către I.G.O. Le 
vizităm. Ni se vorbește despre 
stadiul avansat al lucrărilor. 
Impropriu, dacă ne gindim că 
ar fi trebuit, normal să fie date 
în folosință in anul care a tre
cut. Se lucrează acum cu destul 
de multe forțe. La ceasul dimi
neții sînt prezenți cei 11 zidari 
din echipa lui Rapp Walter, din 
care cel mai tînăr este Ion A- 
postolescu. 18 ani. în 8 zile se 
ridică un etaj. S-ar putea și mai 
bine. Și oamenii vor acest lu
cru. Dar... Este suficient să-ți 
arunci privirile în jur ca să 
constați lipsa spiritului gospo
dăresc. Materiale de construcții, 
cărămizi zac în noroi. Oamenii 
aceștia care ridică în 8 zile un 
etaj ne vorbesc cu amărăciune 
despre ceea ce se cheamă ri- . 
sipă. „Una este — constata 
Rapp — să lucrăm cu o cărămi-

trăm în cîteva camere cu 
sentiment apăsător : la 107 zidă
ria se dărîmă, la 108 din tavanul 
băii cad bucăți de tencuială, la 
114 ușa nu se închide, la 008, 
0011. 0012 în jurul ușilor o dan
telărie rămasă de la zidurile că
zute... Peste drum. un cămin 
nou-nouț al Șantierului naval. 
Peste cîteva zile vor veni loca
tarii. Ei bine, și aici s-a dema
rat cu uși strîmbe, pereți infil
trați. Probabil constructorul a 
vrut să încerce o nouă „arhi
tectură” pentru că, dacă te uiți 
bine, începînd de la etajul II o 
parte din bloc este strimbă. Ti
nerii înțeleg să-și facă datoria, 
se străduiesc să mențină ordine 
și curățenie, atita cit se poate 
de vreme ce n-au un spațiu 
unde să gătească sau să-și calce 
hainele.

Vorbim despre eficiență și 
trebuie s-o facem la modul cel 
mai concret. La începutul anului 
un tovarăș din conducerea 
I.J.C.M. declara că anul 1976 va 
fi anul calității, al unei înalte 
productivități. întrebarea este : 
—-J — începe cu adevărat 

pentru constructorii a- 
întreprinderi ?

cînd va 
acest an 
mințitei

LIDIA POPESCU 
DOINA SPINEANU 

(subredacția județeană 
Mehedinți)

\ 
\ 
\ 
\ I

Au fost seri luminate de fleca
ra iubirii de patrie, două seri 
sprijinite pe o singură realitate 
și un singur adevăr — POEZIA. 
Prezența la Horezu fi Rimnicu 
Vilcea — între constructorii ca
re împlinesc noua geografie a 
Văii Oltului — a Cenaclului 
..Flacăra” al tineretului revo
luționar, organizat de C.C. al 
U.T.C. fi revista „Flacăra", a în
semnat o lecție de patriotism, de 
spirit revoluționar, susținută _ la 
înalta temperatură a poeziei în
chinate patriei, minunatului po
por așezat în rosturile devenirii 
sale libere, bărbatului care ve
ghează asupra destinului nostru 
socialist. Poemul „Un cintec" a 
răzbătut vibrant, cuvintele cres- 
cind odată cu bătăile inimii 
din mii de piepturi, omagiind 
„Pe marele fiu al țării, pe cel 
mai curajos"...

Au fost seri in care mii de 
tineri au devenit, printr-un gest 
spontan, dictat de resorturile lor 
interioare, membri ai cenaclului 
tineretului revoluționar. Spec
tacolele, cele trei spectacole care

Seri luminate de flacăra poeziei
însemnări despre manifestările Cenaclului „Flacăra“

au adus sub cupolele caselor de 
cultură din Horezu fi Rimnicu 
Vilcea atîta public tinăr, s-au 
constituit spontan, dintr-o aspi
rație convertită firesc in cintec 
și poezie, fără fabricări regizo
rale, fără ornamente reci.

Prezent ca invitat la unul din 
spectacole, poetul Nicolae Dra
gos a recitat un frumos poem 
inedit despre istorie, răsplătit de 
aplauzele sălii, aplauze care au 
semnat de la sine o nouă invi
tație in cenaclul tineretului re
voluționar.

Ce putem spune despre mem-

permanenți ai cenaclu- 
Tudor Gheorghe a ur- 

impreună cu noi „A- 
unde-s ’nalți stejarii", adică 

neamul 
au 
pe 

Mi- 
Su-

brii 
lui ?
cat 
colo 
Aici, unde sint țara fi 
românesc, iar cuvintele sale 
fost potire de rouă afezate 
umerii patriei. Debutanta 
haela Popescu, elevă din 
ceava, a sădit o pădure de mes
teceni lingă scenă, o pădure bu
covineană, aceeași pădure care 
crește pe dealurile rotunjite de 
stele ale Ardealului și Munte
niei, sprijinindu-se cu streafi- 
nile in Dunăre. „Deocamdată

nu“ de Adrian Păunescu a de
venit in recitarea lui Florian 
Pittiș ceea ce e, adică un fru
mos poem revoluționar. An
da Călugăreanu a ridicat cinturi 
de răcoare din adincurile ra
ziei lui Labiș, iar Evandro Ro- 
setti ne-a demonstrat, prin ta
lent fi simțire, că e departe de 
a fi un simplu oaspe al poe
ziei noastre.

Nicu Alifantis a cintat din 
prima clipă cu publicul, de par
că spectacolul ar fi fost prece
dat de repetiții consumate in 
secret. Și George Țărnea, fi Mi-

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\ ■

\

___ ... ....... I 
cea Vancă, și Constantin Moțet. k 
au realizat momente deosebite in • j

i

hai Stan, și Doru Stănculescu, 
fi Gheorghe Gheorghiu, și Mir-

program, cunoscute de acum de 
mii de tineri din România.

Spectacolul s-a continuat 
apoi in fața Casei de cultură a 
sindicatelor din Rimnicu Vilcea 
fi la statuia Independenței sub 
cerul instelat al Văii Oltului, 
unde mii de tineri au trăit e- 
moția cintecului fi poeziei pa
triotice revoluționare.

Cu ce am putea încheia ? 
Poate cu ceea ce ne mărturisea 
intr-un interviu, consemnat chiar 
în timpul spectacolului dat de 
cenaclul pe care-l conduce, A- 
drian Păunescu. lntrebindu-l ce 
simte

P™'. ’ >ala
el ne-a răspuns : „Poetul despre 
care vorbiți simte că, ascultînd 
de glasul inimii sale; ascultă de 
glasul inimii oamenilor". Este 
poate marele secret simplu al 
acestei reufite.

un poet în clipa cînd 
ii recită poezia,

LUCIAN AVRAMESCU

dă întreagă și alta cu cioburi. 
Productivitatea este mai scă
zută”. Nu departe, la cămi
nul întreprinderii „Cazane
le” care cu greu a fost replani- 
ficat (conducerea întreprinderii 
s-a străduit aproape o jumătate 
de an să renunțe la el) găsim o 
situație similară. Cărămizile de 
29 cm. aduse de la Hinova aș
teaptă. claie peste grămadă, să 
fie folosite. Din unele au ră
mas „amintiri”. Va trebui, așa
dar, mai mult mortar pentru 
a umple spărturile. Am venit, 
am văzut și am socotit necesar 
să discutăm acest aspect al „e- 
ficienței” muncii cu maistrul de 
șantier. Jiistificările nu întîrzie. 
Concluzia — „așa se primesc de la 
furnizori”. Maistrul ne poartă 
pe cărările întortocheate și cu 
multe hopuri, unde cărămizile 
se tot sfărîmă : cărămida a ve
nit vagonabil, a suferit multe 
manipulări, încărcări, descărcări 
și, adăugăm noi, basculare pe 
șantierele respective. Soluția 
propusă de constructori : „des
cărcarea cu macaraua” nu tre
buie să rămînă undeva con
semnată doar.

Nu-i tot una să construiești 
pentru ca apoi să... reconstru
iești. Să refaci ceea ce n-ai fă
cut durabil de la început. Și, 
din păcate, am întîlnit și 
asemenea cazuri. Căminul între
prinderii de vagoane nu are nici 
un an de cînd a fost dat în fo
losință. 158 de apartamente o- 
feră un peisaj deplorabil : pe
reții igrasioși, tavane distruse în 
grupurile sanitare din pricina 
instalațiilor prost executate. In-

In atenția celor care doresc să se califice 
în meseria de lăcătuș mecanic — 

conducător auto profesionist
Potrivit prevederilor De

cretului nr. 56/1975, începind 
cu anul școlar 1976—1977, 
deci din toamna acestui an, 
pregătirea conducătorilor de 
autovehicule profesioniști se 
va face numai prin școli pro
fesionale cu durată de un an 
și jumătate care vor purta 
denumirea de școli profesio
nale de lăcătuși mecanici — 
conducători auto. Absolven
ții noilor școli profesionale 
vor avea calificarea de lăcă
tuș mecanic cu specializarea 
de conducător de autovehi
cule profesionist.

Condiții de înscriere : ab
solvenți ai treptei I de li
ceu, în vîrstă de cel mult 18 
ani.

Școlile vor funcționa in lo
calitățile: Aiud. județul Alba; 
Arad; orașul Dr. Petru Gro
za, județul Bihor ; Govora, 
județul Vilcea, Curtea de Ar
geș. comuna Schitu Golești 
și Cîmpulung, județul Argeș ; 
Caransebeș, județul Caraș- 
Severin ; Cluj-Napoca ; Cra
iova ; Tg. Bujor, județul Ga
lați ; Ilia, județul Hunedoara; 
Călărași, județul Ialomița ; 
Tg. Mureș : Roman, județul 
Neamț ; Șiret, județul Sucea

va ; Roșiorii de Vede și Tur- 
nu Măgurele, județul Te
leorman.

în afara acestor școli, pre
gătirea in meseriile de lăcă- 
tuș-mecanic și conducător de 
autovehicule profesionist mai 
este asigurată și la Grupurile 
școlare auto din orașele 
Brașov, București, Ploiești, 
Drobeta-Tr. Severin, Galați, 
Piatra Neamț, Rm. Vilcea și 
Timișoara.

Școlile, dotate cu cabinete, 
săli de cursuri și ateliere, 
dispun de aparatură modernă, 
oferă condiții optime desfă
șurării procesului instructiv- 
educativ. Pentru învățarea 
conducerii autovehiculelor, e- 
levii au la dispoziție auto
camioane Roman, DAC si Bu- 
cegi, autoturisme Dacia 1300 
și karturi. Tuturor elevilor Ii 
se asigură gratuit cazarea, 
masa, uniforma, manualele și 
rechizitele. Cei ce doresc să 
se califice in meseria de lă
cătuș mecanic — conducător 
auto profesionist se pot a- 
dresa, incă de pe acum, șco
lilor sau grupurilor școlare 
auto menționate, pentru in
formații suplimentare.

INSTITUTUL DE MEDICINĂ Șl FARMACIE 
BUCUREȘTI 

anunță scoaterea la concurs 
a următoarelor posturi :

FACULTATEA DE MEDICINA 
GENERALA

1. Profesor la catedra nr. 12, 
disciplina Medicină socială, po
ziția 2.

2. Asistent stagiar la catedra 
nr. 7, disciplina Anatomie, po
ziția 26.

3. Asistent stagiar Ia catedra 
nr. 7, disciplina Anatomie, po
ziția 27.

4. Asistent stagiar la catedra 
nr. 7. disciplina Anatomie, po
ziția 28.
FACULTATEA DE PEDIATRIE

1. Conferențiar la catedra nr.
7, disciplina Anatomie, poziția 1.

2. Conferențiar la catedra nr.
16. disciplina Medicină internă, 
Spitalul Dr. I. Cantacuzino, po
ziția 2.

3. Asistent la catedra nr. 31, 
disciplina Obstetrică-ginecologie, 
Spitalul Giulești, poziția 9.

4. Asistent stagiar la catedra 
nr. 7, disciplina Anatomie, po
ziția 8.
FACULTATEA DE FARMACIE

1. Profesor la catedra nr. 42, 
disciplina Tehnică farmaceutică 
I, poziția 1.

f FACULTATEA 
DE SPECIALIZARE 

SI PERFECȚIONARE 
A MEDICILOR

ȘI FARMACIȘTILOR
1. Asistent la catedra nr. 28, 

disciplina Anestezie și terapie 
intensivă, Spitalul Fundeni, po
ziția 4.

Candidații la concurs vor depune la Rectoratul Institutului de me
dicină și farmacie din București, str. Dionisie Lupu nr. 37, în termen 
de 15 zile de la data publicării acestui anunț in Buletinul Oficial, ce
re, ea de înscriere împreună cu actele prevăzute de Legea nr. 6 privind 
statutul personalului didactic din Republica Socialistă România, pu
blicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I. 
nr. 33 din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile Ministerului Educației și 
Invățămintului nr. 84 539/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de invățămint superior sînt 
obligați să comunice In scris rectorului acesteia înscrierea la concurs.

Concursul va avea loc in termen de 15 zile de la data expirării 
termenului de înscriere.

Pentru posturile de profesor și conferențiar, termenul de Înscriere 
este de 30 zile de la data publicării acestui anunț In Buletinul Oficial, 
iar concursul va avea loc în termenul legal.

turor acestor argumente se co
mite o eroare logică fundamen
tală, respectiv se dă drept de
monstrat ceea ce trebuie abia 
demonstrat.

Să ne referim acum la „argu
mentul” numit ontologic, adică 
la dogma perfecțiunii creatoru
lui ..demonstrată” de pe poziția 
bisericii creștine prin susțineri
le referitoare la „realitatea 
Sfintei Treimi”. Ce este însă 
„logic” în formulări de felul: 
„Dumnezeu este .în același timp 
unul și trei”, „Dumnezeu este 
in același timp o ființă, ca di
vinitate. dar este, totodată, trei 
ființe ca Tată. Fiu și Sfînt Duh". 
Cum poate fi însă demonstrat 
că 1 — 3. că unul este egal cu 
trei sau că unu este compus din 
trei unități. Contradicția logică 
este aici frapantă, incit pină și 
teologii se referă in acest caz 
la supoziția unei „trans-logici”, 
recte a revelației, prin care să 
se depășească opoziția concep
tuală , Unu-Multiplu. O atare 
..performanță" nu este însă po
sibilă din interiorul logicii și 
rațiunii, ci doar din afara ei, 
deoarece dogma „Sfintei Treimi”, 
atit de necesară creștinismului, 
care a ambiționat printr-o ase
menea formulă să depășească 
deopotrivă monoteismul iudeu, 
cit și politeismul păgîn este în 
esența ei ilogică.

Cit privește argumentele” 
numite teleologic și etic, aces
tea se întemeiază pe un cunos
cut sofism de tipul „Non causa 
pro causa” sau altfel numit 
post hoc, ergo propter hoc 
(După acesta, deci din cauza 
aceasta) și care consistă. în fond, 
din considerarea sau stipularea 
că apariția întîmplătoare a unui 
lucru înaintea altuia este probă 
că e cauza celuia din urmă. Or, 
în cazul 
inferează ilogic 
morală a omului spre Dumne
zeul care o condiționează, iar în 
cazul celui teleologic, dinspre 
prezumptivul proiect al lumii 
spre divinitatea care, chipurile, 
l-ar fi elaborat. Referitor Ia ar
gumentul numit cosmologic se 
poate releva caracterul „trans- 
logic” al acestuia dat fiind fap
tul că dacă orice efect are o 
cauză. atunci prin regresiune 
este legitim să punem teologi
lor întrebarea: dar care este 
cauza lui Dumnezeu ? Teologii 
vor replica însă, făcînd un am
plu apel la un sofism denumit 
în logică „falsa consecință”, că 
deoarece Dumnezeu este crea
torul a toate, el se sustrage ori
cărei cauzalități. Sofismul aici 
implicat este de felul celui ci
tat și combătut încă de filoso
ful antic Aristotel și exprimat 
astfel: „Dacă ceea ce a devenit 
are un început, atunci ceea ce 
nu devine urmează să nu aibă 
început, așa încit cerul, care nu 
are început, este etern”. Dar 
această consecință nu este exac
tă, ci succesiunea este inversă. 
Ultimele două argumente teolo
gice inventariate fiind mai re
cente nu au devenit „clasice”. 
Deoarece ele pot fi demonstra
te nu numai logic, ci și empi
ric, prin dezvăluirea argumen
telor „contra” furnizate de știin
țe, de istoria gîndirii științifice, 
nu vom mai zăbovi aici asupra 
lor.

Din exemplele date socot să 
rezulte că teologia nu poatr 
aspira să devină o teologică, res
pectiv o demonstrație logică cu 
privire la existența, atributele 
și „revelațiile” divinității. Intui
ția și extazul mistic-religios ca 
modalități 
omului 
se află 
diri ce 
raționale ale 
corectitudinii logice.

De pe făgașul logicii și rațiu
nii, omul a zămislit știința și 
filosofia, iar pe cel al in
tuiției raționale, • arta. în velei
tățile ei de logică „trans-logi- 

revelația mistică nu a pro- 
decît un domeniu terifiant 
închipuiri prin care omul 
auto-înstrăinat și auto-în-

argumentului etic se 
dinspre legea

cu 
la 
se

de „comunicare” a 
forte supranaturale 

antipodul unei gîn- 
menține în cadrele 

demdnstrației și

că” 
dus 
de 
s-a
spăimîntat, căpâtînd în revanșa 
iluziilor sale drept consolare ilu
ziile privind „răsplata” ce va 
să vină... din ceruri.

Important
Pentru elevii care

doresc să cunoască
frumusețile naturale 
ale patriei, monumen
tele sale de artă și is
torice, ÎNTREPRINDE

REA DE

HOTELURI
TURISM,
Șl RES

TAURANTE BUCU
REȘTI organizează 
excursii cu autocarele
cu o durată de o zi
sau o zi și jumătate, 
pe trasee diferite.

Prețuri reduse in 
tot cursul săptămînii
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Vizita președintelui Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
și tovarășul Luis Cabrai 

au făcut o vizită la întreprinderea ..Semănătoarea ‘

TELEGRAMĂ
Tovarășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului HUA KUO-FEN, 
premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, urmă
toarea telegramă :

In numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu 
personal vă adresez cele mai calde felicitări cu ocazia numirii dum
neavoastră in inalta funcție de premier al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că relațiile 
de prietenie frățească, solidaritate militantă și colaborare multila
terală statornicite intre țările și popoarele noastre se vor dezvolta 
ți aprofunda continuu.

Vă urez succes deplin in activitatea dumneavoastră de mare 
răspundere consacrată înfloririi Republicii Populare Chineze.

La scurtă vreme după Înche
ierea primei runde de con
vorbiri oficiale la nivel inalt, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Luis 
Cabrai, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Guineea- 
Bissau, au făcut o vizită la în
treprinderea „Semănătoarea'* * 
din Capitală.

Joi s-a întors de la Helsinki 
Ansamblul folcloric de amatori 
..Hora" din Suceava, care a par
ticipat la manifestările culturale 
organizate in Finlanda cu prile
jul împlinirii a 25 de ani de la 
constituirea Asociației de prie
tenie Finlanda-România.

Artiștii români au susținut in 
capitală și in alte centre finlan
deze o suită de spectacole fol
clorice reunind cele mai repre
zentative melodii și jocuri popu
lare din principalele zone etno
grafice românești.

(Agerpres)

aniversării de la 8 Mai. au loc 
și la Școala militară de ofițeri 
activi ..Nicolae Bălcescu", din 
Sibiu. Formația artistică a șco
lii participă, in prezent, la fes
tivalul organizat pe garnizoană 
sub genericul ..E tinerețea 
noastră partidului datoare". Tot
odată. cenaclul literar al școlii 
pregătește editarea unei pla
chete de versuri închinate par
tidului și patriei. în cadrul unui 
recital poetic, membrii cenaclu
lui au prezentat, recent. în fața 
elevilor o parte din aceste crea
ții ale lor. Cu același prilej, a 
avut loc și o gală de filme cu 
tematică patriotică și ostășească.

In suita activităților omagiale 
dedicate partidului s-au înscris, 
de asemenea, spectacolul inti
tulat „Eroi au fost, eroi sint 
Încă" și diorama „Momente din 
istoria Partidului Comunist Ro
mân", organizate, recent, la 
casa armatei din garnizoana in 
care muncește colonelul Ion Bă- 
lulescu.

Selecționerul Ștefan Covaci și 
colaboratorii săi au programat 
un antrenament de menținere 
a condiției fizice, în care au 
fost solicitați mai mult jucăto
rii care nu au evoluat în par
tida de marți seara de la Roo- 
sendaal (Olanda), cîștigată, 
cum se știe, cu scorul de 3—0 
de fotbaliștii noștri. între a- 
ceștia, desigur, Dumitru și 
Zamfir, a căror apariție in for
mația de miercuri este aproape 
sigură. în cele 70 de minute 
tricolorii au executat o suită 
de exerciții fizice, ca în partea 
a doua să se pună accent pe 
acțiunile tactice, cum ar fi 
menținerea balonului in scopul 
ca echipa să depășească prin 
pase precise, directe, dispoziti
vul de apărare al adversarilor.

Reamintim lotul pentru me
ciul cu echipa olimpică a Olan
dei, de miercurea viitoare : 
Răducanu, Iorgulescu, Chcran, 
S. Gabriel, Dinu. Anghelini, 
Sameș, Hajnal, Boloni, Dumitru, 
Mulțescu, Iordănescu, Crișan. 
M. Răducanu, Dudu Georgescu, 
Zamfir.

• Pe șoseaua București — Ol
tenița, de-a lungul a 80 km. s-a 
disputat ieri cea de-a V-a etapă 
a competiției internaționale de 
ciclism pentru „Cupa F.R.C.". 
Victoria a revenit rutierului 
cehoslovac Michal Klasa, crono
metrat cu timpul de lh51’39”. 
Au urmat polonezii Grygianiec, 
Wozniak și reprezentantul nos
tru Teodor Vasile, cronometrați 
în același timp cu . învingătorul. 
Astăzi de la ora 14,30 are, loc 
etapa a Vl-a pe șoseaua Bucu
rești — Alexandria (110 km).

• Pe terenurile parcului spor
tiv „Progresul" din Capitală au 
continuat joi întrecerile compe
tiției de tenis „Criteriul de pri
măvară". în sferturile de finală 
ale probei rezervată seniorilor 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate tehnice : V. Sotiriu — 
I. Kerekes 6—2, 6—2 : D. Hără- 
dău — C. Popovici 6—4. 6—3 ; 
M. Tăbăraș — O. Vilcioiu 7—5, 
6—4 ; V. Marcu — S. Mureșan 
6—3, 4—6, 6—2.

» Pe patinoarul special ame
najat in sala sporturilor „Ron
da" din orașul polonez Kato
wice au început joi întrecerile 
campionatului mondial de hochei 
pe gheață (Grupa A) la care 
participă selecționatele U.R.S.S., 
Cehoslovaciei, Suediei, Finlandei, 
S.U.A., R. D. Germane, R. F. 
Germania și Poloniei.

în jocul inaugural, echipa Sue
diei a învins cu scorul de 4—1 
(1—0, 1—0. 2—1) reprezentativa 
R.F. Germania. Cehoslovacia a 
învins cu 10—0 (2—0, 2—0. 6—0) 
echipa R.D. Germane. Echipele 
Finlandei și S.U.A. au terminat 
la egalitate 3—3 (2—0, 0—2,
1-1).

Acest moment a oferit pri
lejul examinării unor modalități 
de conlucrare și cooperare, in 
folosul reciproc, intre cele două 
țări, cit și al cunoașterii directe 
de către înaltul oaspete a reali
tăților economice ale țării noas
tre, viguroasa dezvoltare a in
dustriei românești.

Cei doi șefi det stat au fost 
însoțiți in această vizită de to
varășii Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului, și 
Gheorghe Cioară, primarul ge
neral al Capitalei, Emil 
Nicolcioiii, ministrul justiției, 
de membri ai misiunii de onoare 
atașate pe lingă președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Guineea-Bissau, ca și de 
persoanele oficiale care îl înso
țesc pe înaltul oaspete.

Bucureștenii au făcut celor 
doi șefi de stat, de-a lungul 
întregului traseu străbătut, ca și 
în secțiile uzinei, o manifestare 
plină de căldură, exprimindu-și 
satisfacția pentru întărirea co
laborării dintre țările și po
poarele noastre, sentimentele de 
prietenie pe care poporul român 
le nutrește pentru poporul gui- 
neez. Cei doi șefi de stat au

Emblemele spiritului muncitoresc
(Urmare din pap I)

țări socialiste și în țări cu în
delungate tradiții în construcția 
de mașini cum sînt S.U.A., Ja
ponia, R.F.G., Italia, Franța etc. 
Vă dați deci seama ce impor
tanță majoră are pentru noi 
cincinalul actual care afirmă 
cu putere revoluția tehnico- 
științifică. In uzina noastră a- 
cest lucru înseamnă moderni
zarea procesului de producție, 
introducerea unor tehnologii 
npi și a unor utilaje de mare 
tehnicitate. Cu toate acestea 
nu tehnica primează, ci omul, 
in cazul nostru tinărul munci
tor. El este și rămîne problema 
centrală a preocupărilor noas
tre.

— înțeleg. Care sînt princi
pala orientare și stilul de 
muncă ale comitetului U.T.C. ?

— Dorim să educăm tinere
tul in spirit revoluționar. Spun 
revoluționar în gîndire și ac
țiune, referindu-mă la întreaga 
activitate politico-educativă. 
Rezultatele acestor preocupări 
trebuie însă să se reflecte în 
primul rînd în procesul de pro
ducție, în atitudinea față de 
muncă și societate. De aceea 
stilul de muncă al comitetului 
U.T.C. se caracterizează prin 
promovarea noului, înlătura
rea vechiului, avind în același

Zilnica întrebare a inginerului
(Urmare din pag. I)

om aflat la cumpăna dintre 
deceniul al doilea și al trei
lea se pronunță prin întrea
ga sa personalitate pentru o 
viață trăită responsabil, in
candescent, cu folos pentru 
cauza colectivului întreprin
derii, cu folos pentru soarta 
producției.

Împlinirea sa umană și 
profesională s-a petrecut in 
elaborarea unor soluții apre
ciate, a unor dispozitive și 
raționalizări pentru _ care,‘ 
împreună cu alți colegi, nu a 
precupețit nici ceasuri libere, 
nici frământare interioară.

Fie că se cheamă ștanță 
universală pentru debitat 
bare laminate, fie că sint 

răspuns eu eoria ii» așs'ji-Z» 
lor și uratelor mulțimii.

La marea îr-irepcmăcre Se- 
mănătoarea-. una dintre r-rpnr- 
tantele unități producătoare de 
mașini agricole din Rocnama. 

de ministru! industriei coitsu'jc- 
țiilor de mașini. loan Avram

gil Actarian. care înfățișează 
evoluția pe care a cunoscut-o 
această unitate, dau explicat.: 
asupra specificului ei. asupra 
dezvoltării și perspectivelor a- 
cestei subramuri a industriei 
românești.

în timpul vizitării expoziției 
de mașini, președinție tăi:5 
Cabrai este informat despre 
faptul că specialiștii întreprin
derii au realizat pină acum 
peste 150 de tipuri de mașini 
agricole din ce in ce mai per
fecționate, că in prezent indus
tria noastră constructoare de 
mașini este capabilă să asigure 
întregul necesar intern de uti
laje destinate mecanizării lu
crărilor din agricultură. Reține 
atenția, in mod deosebit, o com
bină autopropulsată moderniza
tă. aflată in producția de serie 
a întreprinderii care poate exe
cuta 36 de tipuri de operațiuni.

în timp ce parcurge principa
lele secții ale întreprinderii, 
înaltul oaspete guineez are pri
lejul să ia cunoștință de modul 
eficient de organizare a pro
ducției și de exploatare a mo
dernelor utilaje integrate în li
niile tehnologice ale unității. Se 
subliniază că multe dintre aces- 

timp o atitudine intransigentă 
față de lipsuri și greșeli.

în continuare am discutat 
despre formele de învățâmint 
profesional și preocupările con
crete ale tinerilor repartizați in 
uzină, despre problemele lor 
umane și sociale, despre fluc
tuația tinerilor muncitori.

Tovarășul Popa mi-a răs
puns :

— Desigur fluctuații există, 
dar de cind ne preocupăm con
cret, de la om la om, de pro
blemele sociale ale tinerilor, 
fluctuația s-a redus.

— Desigur acest lucru este 
foarte important. Ce întreprin
deți practic?

— Ne străduim ca organiza
ția U.T.C. să devină pentru fie
care tînăr o a doua familie. în 
adunări dezbatem pe lingă pro
blemele ideologice și politico- 
educative și probleme omenești, 
cele ale condițiilor de muncă și 
ale vieții tinerilor. Formelor 
principale ale învățămîntului 
politic căutăm să le dăm un 
caracter de analiză concretă. 
Avem un curs de ateism, ne 
ocupăm de cultură generală. Am 
inițiat sistematic „Seri ale tine
retului", sărbătorim „Majoratul 
tineretului" și recurgem și la 
multe alte mijloace ale muncii 
cultural-educative. Ne străduim 
să cunoaștem cit mai bine pre

proiecte ale unor elemente 
hidropneumatice tipizate, o- 
perele sale inginerești in
clud, nu pot să nu includă, 
ardoarea și echilibrul între
gii sale ființe, includ stră
dania de a fi un specialist 
util, un specialist atent la 
comandamentele majore ale 
mersului inainte.

Am în fața ochilor, într-o 
derulare armonioasă, o sec
vență grăitoare. Pentru ela
borarea cilindrilor pneuma
tici produși de întreprindere 
se elaborau anterior proiecte 
în 30 de variante. Toate a- 
ceste variante au fost insă 
rezumate intr-o variantă de 
bază cu posibilități de varia
ție pentru trei repere...
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■edmleie OnraiTîchc âe Sta: al

fal 
mană 
-rncjoi 
popor

Republicii Goxnee»- Bisau a 
înscris, la sfirșrtul acestei vizite, 
in cartea de onoare, cuvinte de 
apreciere la adresa coiectrruki' 
de muncitori, urir.du-i mari 
succese în realizarea saretnijor 
care ii revin In edtf; tarea pa
triei socialiste. Președintele 
Luis Cabral a ror.se-A.iat_ de 
asemenea. benele dri adresa
te poporalei ror-.j- cârma po
porul gumeex & dă mărturia 
constante: și fidelei sale priete
nii revoluționare.

Tot in cursul dimineți: de ieri, 
șeful statului Guineea-Bissau a 
întreprins o scurtă vizită prin 
noul cartier burjreștean Dru
mul Taberei. înaltul oaspete p 
avut prilejul astfel să cunoască 
unele proiecte de sistematizare 
a Capitalei și a apreciat linia 
arhitectonică modernă a noilor 
-ansambluri de locuințe.

ocupările uteciștilor. In uzină 
lucrează peste 200 muncitoare 
tinere. Ne interesăm îndeaproa
pe de situația celor ce locuiesc 
in cele cinci cămine de nefami- 
liști-

— Cum acționați pentru per
fecționarea profesională a ti
nerilor ?

— Preocuparea aceasta este 
dictată de o necesitate reală. 
Desigur, condiția promovării 
presupune o pregătire profesio
nală și politică multilaterală. 
Am foarte multe exemple.

în pregătirea Congresului 
educației politice și culturii 
socialiste noi intensificăm ac
țiunile consacrate formării unui 
tineret capabil și inteligent, 
conștient de responsabilitățile 
sporite ce-i revin atît in pro
ducție (unde pretențiile cresc 
mereu), cit și în viață.

Am mai vorbit și cu alți mun
citori. Din dialogul cu ei am 
observat că la fabrica Titan 
I.M.U.A.B. există o preocupare 
permanentă pentru problemele 
creșterii și educării tineretului 
în spiritul muncitoresc revolu
ționar. Desigur pe lingă perfec
ționarea profesională mai sînt 
și alte domenii de manifestare 
a inițiativei tinerilor. Sint siguf 
că și aici ea se va solda cu 
rezultate bune.

Un element cotidian, în 
constelația tehnologică a 
unei mari întreprinderi. In 
fluxul continuu al producți'ei 
însă, o asemenea ordonare de 
elemente simplifică infimi 
procese de proiectare, co
piere și realizare concretă in 
metal.

Se deblochează simultan un 
timp prețios. Un timp ce 
este reinvestit rodnic — de 
oameni precum inginerul 
Ion Udroiu — în noi inves
tigări, în noi proiecte. In noi 
opere diurne ale creativită
ții, competitivității și perse
verenței unei minunate ge
nerații de tineri comuniști.

Bogatul jurnal al vacanței de primăvară a elevilor ilustrează 
nu numai registrul larg al preocupărilor specifice, ci și continui
tatea procesului educativ al școlii, al organizațiilor de pionieri 
și U.T.C. in această perioadă. în taberele centrale, la cluburile 
vacanței, in competițiile culturale, profesionale sau sportive, in 
excursii și drumeții, pretutindeni vacanța păstrează caracterul 
dinamic al celor mai diverse activități, desfășurate în pregătirea 
primului Congres al educației politice și culturii socialiste, in 
intimpinarea aniversării a 55 de ani de la crearea P.C.R. și a 
zilei de 1 Mai.

în toberele de pregătire 
a tineretului pentru 

apărarea patriei
La Tg. Jiu, în cele două ta

bere centrale de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei (la liceul ..Ecaterina Teo- 
doroiu" și Grupul școlar mate
riale de construcții) elevii par
ticipă la un bogat program po- 
litico-educativ. Ieri s-au intil- ț 
nit cu membri ai biroului ju
dețean de partid care le-au 
prezentat realizările și pers
pectivele social-economice ale 
județului Gorj. în zilele urmă
toare. elevii taberelor amintite 
vor viziona expoziția de pictu
ră a colegilor lor gorjeni. ce 
se va deschide la clubul va
canței de la Liceul „Tudor Vla- 
dimirescu", sub genericul ,.O- 
magiu lui Brâncuși". Casa me
morial „Ecaterina Teodoroiu", 
Monumentul de la Pades. Mo
numentul generalului Dragali- 
na, bustul generalului Magbe- 
ru etc. sint cîteva obiective is
torice incluse în programul de 
vizite și excursii.

Bogate manifestări 
politico-educative

Vacanța elevilor din munici
piul Craiova a debutat cu „Car
navalul primăverii" — un pro
gram muzical-distractiv susți
nut de soliști și formații șco
lare de prestigiu (melodii de
dicate elevilor fruntași la învă
țătură, montaje literar-artistice, 
brigăzi de agitație, recitări etc.)

în ciclul de manifestări sub 
genericul „Omagiu partidului" 
sînt programate : simnozionul 
„File din istoria partidului", 
sesiunea de comunicări științi
fice ale elevilor Liceului ener
getic, concursul cinematografic 
„Omagiu eroilor", dialogul 
„Teatrul românesc și slujitorii 
săi", expoziția de artă plastică 
cu lucrări ale elevilor deschi
să în holul cinematografului 
„30 Decembrie" și intitulată 
„Partidului recunoștință", o sea
ră de poezie omagială, vizita

La Muzeul de istorie
»

al Republicii Socialiste România
Joi după-amiază. in continua

rea vizitei pe care o face in tara 
noastră, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Guir.eea- 
Bissau. tovarășul Luis Cabrai, a 
fost oaspetele Muzeului de isto- 

î rie al Republicii Socialiste 
România. Șeful statului Gui- 
neea-Bissau a fost insolit in a- 
ceastă vizită de tovarășul Cor
nel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 

| al C.C. al P.C.R.. de alte persoa
ne oficiale.

Înaltul oaspete a vizitat cu 
I deosebit interes prmcipa» 
: săli ale muzeului care iius- 
j trează cele mai importan

te momente ale istoriei m*le-  
nare a poporului care s-a foc- 

j mat in această străveche vatră 
; a omenirii. Au fost prezentat» 
J cu acest prilej veston de nepre- 
. țuitâ valoare istorică șz arustxă 
• existente pe teritoriul Rocnăr r: 
I din cele mai reciti t-mpu-i. aa 
] fost parcurse «au rare iafău- 
! șeazâ etapele formăm pnponjm 

român, ce smtet zeazâ '. rpca sa 
neobosită pentru apărarea enti- 

I lății naționale, pentru îefăpcgi- 
rea aspirațiilor de itbenate na
țională și ârepraae «octală, pee- 

' tru crearea scacuJm țjritar ro-

J«t CHtaaatt. preveAMcle

care-, msnceac e vesta 
soasnrK a b’pu» • co

de Sen la Marsnare—.
bșen pentru 1b-manea 

■s Si a y »i. pesCrx ao-

rea monumentelor istorice, ca
selor memoriale. Muzeului < de 
istorie al Olteniei și Muzeului de 
artă al orașului Craiova. întîl- 
niri cu ilegaliști și activiști de 
partid etc.

ILEANA PODOLEANU

,,România socialistă, 
țara mea de glorii"

Cluj-Napoca este unul din cen
trele zonale care a găzduit faza 

Jurnal 
de vacanță

republicană a concursului cultu
ral-artistic pentru formațiile co
rale și orchestrale ale elevilor 
din invățămintul liceal și tehni- 
co-profesional. Prestigioasa ma
nifestare artistică, concursul 
..România socialistă — țara mCa 
de glorii", dedicată aniversării a 
55 de ani de la înființarea P.C.R,. 
a reunit peste 1 100 elevi din 10 
județe, formații cu rezultate de
osebite în competiții culturale. 
Spectacolele au cuprins cintece 
patriotice, revoluționare, cintece 
pentru tineret, prelucrări folclo
rice, bucurindu-se de un frumos 
succese. Juriul, condus de prof, 
univ. Viniclus Grefiens, apre
ciind concertele prezentate și 
calitatea repertoriilor a acordat 
următoarele premii : Formații 
corale : Premiul I : Liceul „An
drei Saguna“-Brașov, Premiul 
II : Liceul pedagogic „Gh. La- 
zăr"-Cluj-Napoca ; Premiul III : 
Liceul pedagogic de educatoare- 
Ba:a Mare. Mențiuni : Liceul pe- 
dagogic-Zalău. Liceul pedagogic 
..losif Vulcan“-Oradea, Grupul 
școlar de chimie din Tirnăveni. 
Formații orchestrale : Premiul 
Iî : — Orchestra simfonică — Li
ceul ..Lragoș Vodă‘‘-Sighetul 
Marmației, Premiul III : Or

wuoe fc (Uri
res"_ Vijemz Gwșulz wstfeo- 
sadarai Bam â ui a Gmi-eea 
Stssac. geserait șt efcxr. mge

La «aruta matai.'hr aame*. e 
gardă de «acare a preaes-tac •- 
ari. Aa hr jnar-ane
răe de scat aOe eeâar baud tir. 
Xrl de pune-, ea «twin de 
Sori eet preaesn ax pbacrat an

La «cv-mE-taee as iac rame 
trR mâoi Estil Xxaâcăaaa. m=as- 
trsd jasemet. Camei Pareme. 
adraurt ai T'i 11 ir adacemâar 
evezme iee G2&mr^be. S~-V- 
vicepreae*aae al CsashriB 
papsăr a£ zauzrxipuuui dacu-

chestra liceului real-umanist — 
„Sf. Gheorghe".

Tot la Cluj-Napoca a avut loc 
faza pe țară a concursului pro
fesional al elevilor din liceele de 
alimentație publică, prilej pen
tru un bogat schimb de experi
ență. Concursul a fost încheiat 
cu o expoziție de artă culinară 
foarte mult .gustată" de public. 
In urma probelor finale, teore
tice și practice, au fost acordate 
premiile : Premiul special al 
C.C. al U.T.C. : Dănăilă Marile- 
na-Galați și Varga Elena-Arad ; 
Premiul I : Constantin Florica- 
București și Ion Maria-Bucu- 
rești ; Premiul II : Dincă Elena- 
București și Muncelean Zora- 
Craiova ; Premiul III : Nedelcu 
Ana-Craiova și Poldorac Ana- 
Constanța.

CĂLIN STĂNCULESCU

Tabăra-concurs de la 
Timișoara

Timp de o săptămînă 400 din 
cei mai buni elevi din liceele 
țării, concomitent cu participa
rea la concursul republican de 
biologie vor fi beneficiarii unui 
bogat ’program instructiv, edu
cativ și de agrement în tabăra 
de la Timișoara. In afara orelor 
afectate susținerii probelor, me
nite să-i desemneze pe ciștigă- 
tori, gazdele le asigură printre 
altele un spectacol folcloric in
titulat : „Omule, pomule"... sus
ținut de studenți pe scepa Tea
trului național și o excursie pe 
ruta Timișoara-Lugoj-Tomești- 
Valea lui Liman. Luncanii de Jos 
— cu popasuri la cele mai re
prezentative obiective turistice. 
Nu au fost omise nici vizitele 
la instituțiile reprezentative pen
tru disciplinele preferate : Fa
cultatea de medicină, Muzeul 
Banatului, Stațiunea republicană 
a tinerilor naturaliști, Planeta- 
riul universității precum și vi
zionarea unor filme documen
tare. Se preconizează, de aseme
nea, organizarea unei sesiuni de 
comunicări științifice.

I. DANCEA

COCTEIL
Cu prilejul încheierii misiunii 

in tara noastră, ambasadorul 
Republicii Irak. Ahmad Hussein 
Al-Samarrai, a ofent joi seara 
un cocteil

Au participat Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentan’i ai unor 
mst:tuțu cenmale. alte persoane 
oâciaie.

Ai luat parte șefi de misiuni 
i6pJocia. ce acredita*,:  Ia Bucu- 
restu ait: membri ai corpului 
c-pWratic.

COLOCVIU
Joc s-au încheiat la București 

iacrăr.> eehu <5e-ai IV-lea co- 
ccoMaie ranâDO-fran-

■rez pe tema : Fch-'..bru. echili- 
zeare «; reglare ia fata știinte- 
tx sociale". La această reuniu
ne șt. -tt-f-câ. devenită tradițio
nală. care s-a desfășurat sub 
«mea Aenoemie: de științe so- 
ttaie f» pohtice. au fost dezbă-
- • t ■ ît 'fs :■? ș

USc deaaetat. Ctounnncările sus-
V.onre de oamenii de știință 
ramam, precum și ai delegației 
fracsre». In frunte cu prof. 
Fraccxs Perroox. de la College 
de France, directorul Institutu- 
kt de gtnnțe matematice si eco- 
ocnuce aplicate din Paris, au 
fost axate pe diferite aspecte 
teoretice și practice ale fenome

CINSTIND GLORIOASELE TRADIȚII
f

DE LUPTĂ ALE PARTIDULUI
In intimpinarea aniversării a

55 de ani de la crearea Parti- 
duuii Comunist Român, in uni
tățile militare, in instituțiile d» 
învățâmint și cele de cultură 
ale armatei se desfășoară in a- 
ceste zile numeroase actiiitâți 
omagiale.

Astfel. Muzeul militar central, 
in colaborare cu Consiliul or
ganizației de pionieri din sec
torul IV al Capitalei, a organi
zat o intilnire a elevilor de 1» 
mai multe școli din acest sec
tor cu tovarășul Marin Miha- 
lâche. vechi membru de partid, 
care le-a vorbit școlarilor des
pre lupta grea pe care partidul 
a dus-o in anii ilegalității îm
potriva regimului burghezo-mo- 
șieresc, a fascismului. pentru 
interesele poporului. Expunerea 
a fost urmată de prezentarea 
exponatelor din muzeu care 
ilustrează activitatea comuniș
tilor in rîndurile armatei ro
mâne. inainte de 23 August 1944.

Activități variate, consacrate

«PORT «SPORT
Pregătirile lotului național de fotbal

în vederea .ultimului meci din 
preliminariile olimpice — meci 
decisiv care va avea lor 
miercuri, 14 aprilie, pe stadio
nul ..23 August" din Capitală — 
lotul național de fotbal a făcut 
ieri, la orele prînzului, un an
trenament pe terenul Dinamo.

Prezenți la activitățile 
din agricultură

Pentru elevii constănțeni va
canța de primăvară constituie 
un bun prilej de continuare a 
acțiunilor de muncă patriotică. 
Astfel, elevii din Hîrșova, Bă- 
neasa. Ion Corvin, Poarta Albă 
au plantat aproape 900 pomi 
fructiferi. Sub conducerea se
cretarului U.T.C. pe școală, 
Vasile Sima, elevii Liceului a- 
gricol Poarta Albă au executat 
întregul registru de lucrări ne
cesare in vii și livezi, în vreme 
ce colegii lor din Ostrov și Hir- 
șova au întreprins noi acțiuni 
de împădurire.

LUCIAN CRISTEA

Excursii tematice
Agenția BTT București înscrie 

în jurnalul turistic al vacanței 
citeva acțiuni specifice. Pentru 
elevii Liceului electrotehnic nr. 
1, de pildă, este organizată o ex
cursie tematică, de orientare pro
fesională, intitulată sugestiv; 
„Luminile socialismului". De-a 
lungul unui traseu luminat de 
importante realizări socialiste 
vor intra în atenția viitorilor 
specialiști obiectivele termo și 
hidroenergetice de la Ișalnița, 
Porțile de. Fier, Rovinari, Iernut, 
Lotru, Vilcea • Elevii Liceului 
de arhitectură vor poposi in cele 
opt zile in „orașele și cetățile 
medievale din Transilvania" : 
Sibiu, Mediaș, Sighișoara, Alba- 
lulia, Cluj-Napoca, Densuș, Sar- 
mizegetusa, Baia Mare, Firiza, 
Sighetul Marmației, Bistrița, Tg. 
Mureș, Brașov. Bran și altele. 
Motive suficiente pentru cunoaș
terea. istoriei și arhitecturii pline 
de farmec și interes • O excur
sie cu temă literară au in pro
gram elevii Liceului „Dumitru 
Petrescu", propunindu-și să vi
ziteze casele memoriale sau locu
rile de inspirație istorică, pre
cum cele din Tirgoviște, Valea 
Mare, Pitești, Rm. Vilcea, Cozia, 
Avrig, Rășinari, Nămăești, Cim- 
pulung • Organizația U.T.C. a 
Grupului școlar „Unirea" a optat 
pentru o excursie de orientare 
profesională în marile citadele 
ale chimiei : Ișalnița, Tg. Jiu, 
Timișoara. Arad. Oradea, Cluj- 
Napoca, Alba lulia. Sibiu, Cîm- 
pulung, Pitești și altele. 

nului economic și social. Dez
baterile au relevat conlucrarea 
fructuoasă româno-francezâ în 
d°zvoltarea științelor economice 
și sociale care se înscrie pe linia 
bunelor relații, de prietenie și 
stimă, intre cele două popoare.

CRONICA U.T.C.
Ieri a părăsit Capitala, in- 

dreptindu-se spre Damasc, o 
delegație a U.T.C. și 
U.A^.C.R.. alcătuită din to
varășii Iulian Lungu. mem
bru al Biroului C.C. al 
U.T.C., și Dumitru Ionescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
I.A.S.C.R.. rare va participa 
la lucrările Congresului Uni
unii Tineretului Revoluției 
din Siria.
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Pentru dezvoltarea multilaterală
a cooperării intre toate țările

Cuvîntul reprezentantului României la sesiunea 
Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa

Acord privind 
navigația maritimă 

intre România 
și R. P. Chineză

t aca negociator al comunității grecești

Lucrările celei de-a XXXI-a sesiuni a Comisiei 
O.N.U; pentru Europa au intrat în faza finală. în acest moment, 
activitatea participanților se concentrează asupra elaborării pro
iectelor de rezoluții care vor sta la baza activității de ansamblu 
a comisiei și a organismelor sale în perioada următoare.

Acest proces pornește de la 
prevederile Actului final al Con
ferinței pentru securitate și co
operare in Europa, care oferă o 
bază largă de cooperare între 
toate țările participante, precum 
și propunerile și sugestiile con
structive cuprinse în raportul se
cretarului executiv al comisiei.

în cadrul acestor negocieri, 
reprezentantul țării noastrs. Con
stantin Niță, a arătat că docu
mentele finale ale sesiunii tre
buie să marcheze un punct de 
cotitură in existența Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Euro
pa, astfel ca, prin întreaga sa 
activitate, Comisia să contribuie 
substanțial la dezvoltarea pe 
multiple planuri a cooperării 
între toate țările membre, indi
ferent de sistemul lor politic

Reuniunea consultativă
a conducătorilor

de organizații de pionieri 
din unele țări socialiste

La Santamaria del Mar, în 
apropierea Havanei, s-au 
desfășurat lucrările reuniunii 
consultative a conducătorilor 
de organizații de pionieri din 
unele țări socialiste. Au par
ticipat delegații din R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, 
Cuba, R.P.D. Coreeană, R. D. 
Germană, R. P. Mongolă. 
R. P. Polonă, R. P. Ungară, 
U.R.S.S., R. D. Vietnam. Din 
România a fost prezentă de
legația Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, con
dusă. de Constantin Boștină, 
președintele Consiliului Na
țional al Organizației Pionie
rilor.

în cadrul lucrărilor s-a pro
cedat la un schimb de expe
riență în probleme ale edu
cației pionierilor și școlarilor.

Numeroase acțiuni 
greviste in Franța
Numeroase manifestații și ac

țiuni revendicative ale oameni
lor muncii au avut ioc 
timele zile la Paris și 
orașe ale Franței. La 
2 500 de muncitori de la 
aeronautice . Dassault au 
monstrat pe Champs-Elysees, 
cerind îmbunătățirea condiții
lor de muncă și de viață, în 
vreme ce 10 000 de pensionari și 
persoane in vîrstă au manifes
tat in Piața Bastiliei împotriva 
înrăutățirii nivelului de trai al 
bătrinilor. La chemarea Confe
derației Generale a Muncii din 
Franța, muncitorii din 12 uzine 
ocupate de greviști. au organi
zat o amplă întîlnire cu locui
torii Parisului. în care și-au ex
pus situația și revendicările.

in ul- 
în alte 

Paris, 
uzinele 

de-

circa 3 milioane locuitori. Faptul 
că este și cel mai vechi oraș al 
Australiei e reamintit turiștilor 
de uncie opere arhitectonice reu
șite in stil georgian și victorian, 
cum sint Garrison Church și 
Town Hall. Sidney esie însă și 
un oraș ultramodern, in continuă 
dezvoltare și aceasta se poate 
remarca in concentrarea arhitec
tonică din City, unde își au se
diile principalele instituții ban
care și industriale. Rețeaua ru
tieră a orașului este impresio
nantă, remareîndu-se in special 
Warringah Expressway, o ma
gistrală de mari proporții ce u- 
șureaza traficul mereu intens din 
și înspre suburbiile de nord ale 
orașului. Sidney-ul se prezintă 
cu numeroase atracții pentru tu
riști : faimoasele sale plaje de 
surf — unul din sporturile na
ționale australiene. — renumita 
grădină zoologică Taronga, o ac
tivă viață social-culturală, ilus
trată prin concerte simfonice, 
balet sau teatre de foarte bună 
calitate și, in sfîrșit, cea mai 
renumită realizare arhitectonică 
din ultimii ani, renumita Opera 
House din Bennelong Point. Rea
lizată într-o concepție arhitec
tonică deosebită, îndrăzneață, o- 
pera cuprinde printre altele pa
tru săli principale, un restau
rant și 19 camere de recreere. 
Clădirea aceasta extravagantă 
ascunde sub enormele valve ale 
unei scoici artificiale din beton 
și oțel un teatru de operă de 1 550 
de locuri, o sală de concerte de 
2 700 de locuri, un teatru de dra
mă de 550 de locuri și o încă
pere mai mică (aproape 500 de 
locuri) destinată concertelor de 
muzică de cameră, spectacolelor 
de music-hall și proiecțiilor de 
filme. Orașul are foarte multe 
spații verzi — grădini și flori. 
Reține atenția îndeosebi grădina 
botanică întinsă pe 65 acri de 
unde se poate vedea foarte bine 
Farm Cove, locul primei tenta
tive de colonizare în 1788. Pa
norama excepțională din Sidney 
Harbour se datorește numărului 
foarte mare de mici golfuri și 
scăderi de nivel, care ascund o 
varietate uimitoare de peisaje.

Toate aceste impresii îmi erau 
proaspete încă in minte, atunci 
cind, la aeroport, pilotul ce urma 
să ne conducă inapoi spre bătri- 
na noastră Europă ne întreba 
zimbind „V-ați convins că Sid
ney este cel mai frumos oraș 
din lume ?“ După decolare, a- 
veam să aflăm că pilotul se 
născuse lingă Sidney Harbour !

FLORIN GHEORGHIU

arteră co
mercială — îmi căutam o clipă 
dc liniște, admirînd casa căpita
nului Cook aflată în centrul 
orașului. Cind, alături de mine, 
un «grup destul de numeros lăuda 
neîntrerupt frumusețile Sidney- 
iilui, fără egal in Australia ! 
Inutil cred să precizez că mem
brii grupului erau locuitori ai 
Sidney-ului și că între Sidney și 
Melbourne există o amicală, dar 
recunoscută rivalitate. Cum pes
te cîteva zile urma să vizitez 
Sidney-ul, am fost tentat să cu-

ălăloria spre 
stralia, continentul 
situat la „capătul 
pămintului“, a fost 
lungă, dar foarte 
interesantă, anima

tă de escale in locuri ce pentru 
europeni au deseori rezonanțe 
exotice : Karaci, Calcutta, Bang
kok. După circa 25 de ore de 
zbor, soseam in nordul Austra
liei. in orașul Perth... A urmat 
marele turneu internațional de 
șah la care fusesem invitat la 
Adelaida, iar după terminareaneral al O.N.U. in Cipru, dar cu 

mențiunea ca acestea să nu fie 
remise ciprioților turci pină cind 

■or prezenta și ei un proiect 
riu de rezolvare a proble- 
cipriote. Renunțindu-se la 

stă condiție, ciprioții turci 
ează să prezinte reprezen- 

secretarului general al 
n Cipru, intr-un interval 

contrapropunerile 
tul părții cipriote

Glafkos derides a demisionat 
din postul de negociator al co
munității cipriote grecești, după 
ce a recunoscut că a ajuns 1 
o înțelegere secretă cu cipnoți 
turci, au anunțat, la 7 aprilis 
surse guvernamentale — trans 
mit agențiile France Presse s 
U.P.I. Sursele precizează 
Glafkos Clerides a admis < 
ajuns la un acord ..confider 
cu liderul ciprioților turci. 
Denktaș. in baza căruia cip 
greci ar fi urmat să Ce p 
care să prezinte propuneri 
tru rezolvarea viitorului ț> 
al insulei și că această ințeh 
s-a înfăptuit ia ultima rundă 
convorbiri intercomunitare. c 
a avut loc la Viena. in luna fe
bruarie.

Sursele citate menționează că 
Glafkos Clendes și-a prezentat 
demisia intr-o scrisoare adresată 
președintelui' Makarios, 
convocat Cabinetul și Constitui 
National intr-o întrunire spe
cială pentru discutarea aceste 
probleme.

La Pekin a avut loc. joi. 
semnarea acordului dintre 
guvernele Republicii Socia
liste România și R. P. Chine
ze cu privire la navigația 
maritimă între cele două țări. 
Din partea țării noastre, do
cumentul a fost semnat de 
Traian Dudaș. ministrul tran
sporturilor și telecomunicații
lor. iar din partea chineză — 
de Ie Fei, ministrul comuni
cațiilor.

Acordul prevede intensifi
carea cooperării româno-chi- 
neze in domeniul navigației 
maritime și creșterea volu
mului transporturilor mariti
me în perioada următoare, 
evidențiind noi posibilități de 
sporire a schimburilor co
merciale dintre cele două 
țâri. Totodată. documentul 
prevede acordarea unor fa
cilități reciproce privind con
dițiile de staționare a nave
lor comerciale în porturile 
celor două țări, precum și 
în regimul de impozite ș: 
taxe.

care a

Economice

guvern britanic
:a*

i

tăeută na-

ăm discup 
rbile mei®

și social sau de nivelul lor de 
dezvoltare. Rezultatele Conferin
ței pentru securitate și coope
rare. prevederile Actului final — 
a subliniat el — trebuie să se 
reflecte pe deplin, atît sub ra
portul concepției, cit și al ter
minologiei, in rezoluțiile și de
ciziile sesiunii, ceea ce este de 
natură să contribuie la punerea 
in aplicare a prevederilor co
respunzătoare ale Actului final. 
Problemele specifice ale țărilor 
în curs de dezvoltare, sprijini
rea eforturilor lor de creștere 
economică accelerată impun ac
țiuni concrete din partea țărilor 
membre ale Comisiei.

Realitățile economice de pe 
continentul european — a apre
ciat reprezentantul român — ne
cesită elaborarea programelor 
Comisiei prin luarea în conside
rare a intereselor și preocupări
lor tuturor țărilor membre, prin 
realizarea de proiecte care să 
răspundă intereselor specifice 
ale acestor țări.

Partea cipriotă greacă 
tărit să prezinte din nou 
nenle pentru reglementa: 
litică a situației din Cipru, ce 
astă dată fără condiții — rela
tează agenția France Presse.

La sfirșitul să Constituirea noului

Lra. constituirea, 
guvernului său. 

eristică a noului 
azâ

Evoluția situației din Liban
Joi, liderii forțelor progresiste 

libaneze au arătat că vor fi de 
acord cu extinderea în timp a 
actualului acord de încetare a 
focului care expiră peste patru 
zile, dar au avansat o condiție : 
parlamentul să voteze un amen
dament la Constituție care să 
permită alegerea cu șase luni 
mai devreme a noului președin
te. Această poziție — scrie a-

In favoarea uiiui acord politic pentru 
soluționarea principalelor probleme 

APELUL DIRECȚIUNII P.C. ITALIAN
Direcțiunea Partidului Comu

nist Italian, reunită la Roma, a 
aprobat o rezoluție în legătură 
cu situația politică existentă în 
țară. Pornind de la continua a- 
gravare a acestei situații, de la 
repercusiunile sale asupra 
crizei economice- și financiare și 
asupra condițiilor de viață și de 
muncă ale maselor populare și 
conștientă, în același timp, de 
rolul partidului comunist, Direc
țiunea P.C.I. adresează „un a- 
pel tuturor forțelor democratice 
și populare cu scopul de a se 
ajunge la un acord politic pen
tru soluționarea problemelor 
celor mai importante, acord care 
să dureze pînă la sfirșitul nor
mal al legislaturii*  Numai în 
baza unui astfel de acord în
cheiat cit mai repede — se a- 
rată in rezoluție — Parlamentul, 
guvernul și instituțiile democra
tice pot să acționeze cu efica
citate pentru a se evita riscu-

rile prelungirii paraliziei, a unei 
agravări a situației 
și monetare, a unei 
tensiunilor sociale, a 
teriorări a regimului 
tic“. Punctele esențiale ale a- 
cestui acord trebuie să aibă în 
vedere, în primul rînd, o pro
fundă modificare a măsurilor 
economice recent aprobate de 
guvern, 
iniția o 
versiune 
un plan 
locuri de
de a se realiza o selecție rigu
roasă a creditului, investițiilor 
și cheltuielilor publice, precum 
și o linie de echitate in siste
mul fiscal și al retribuțiilor. 
Printre alte puncte ale acordu
lui prevăzut de P.C.I. figurează 
o intervenție din partea guver
nului in favoarea încheierii ra
pide a contractelor lucrătorilor 
din industrie.

economice 
ascuțiri a 
unei de- 
democra-

în scopul de a se 
politică de recon- 
industrială și 

destinat să asigure 
muncă pentru tineri,

genția United Press Internatio
nal — pare să înlăture unul din
tre principalele obstacole din 
calea ținerii sesiunii de simbătă 
a Camerei Deputaților. Poziția 
adepților președintelui Suleiman 
Frangieh. remarcă aceeași agen
ție. rămine încă neclară.

Trimisul special american. 
Dean Brown, a conferit din nou 
cu președintele Partidului So
cialist Progresist, Kamal Jum- 
blatt. După reuniune, liderul so
cialist libanez a declarat că va 
sprijini întrunirea parlamentu
lui, exprimîndu-și totodată spe
ranța că ea va duce la găsirea 
unei soluții constituționale a 
crizei libaneze.

Joi seara a sosit la Beirut 
trimisul special francez. Georges 
Gorse, care, potrivit agențiilor 
de presă, urmează să întilnească, 
vineri, pe președintele Frangieh 
și pe alți lideri politici libanezi. 
La sosire. Gorse a declarat că 
președintele Giscard d’Estaing 
i-a cerut „să exprime dorința 
Franței de a face tot posibilul 
pentru a contribui la soluționa
rea problemei libaneze'*.

în cursul zilei de joi a intrat 
in vigoare decizia cu privire la 
impunerea restricțiilor de circu
lație in sectorul Muzeului Na
țional. unde urmează să aibă 
loc, simbătă, sesiunea Camerei 
Deputaților.

• POTRIVIT ZIARULUI „In- 
formaciones", în Spania existau 
la sfirșitul anului trecut 724 OOO 
șomeri totali. Cifra reprezintă 
5.24 la sută din totalul forței de 
muncă a țării. Nivelul șomaju
lui, adaugă ziarul, este deosebit 
de ridicat in Andaluzia (14,2 la 
sută).

VINERI, 9 APRILIE 1976

OPERAȚIUNEA MONSTRUL: 
Sala Palatului (orele 17,30; 20,15) ; 
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 PRADĂ : Bucu
rești (orele 8,45; 10,45: 12,45; 14,45; 
16,45; 19; 21); Luceafărul (orele 
9: 11; 13: 15; 17; 19; 21).

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

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

TOM ȘI JERRY : Capitol (orele 
9.15: 11; 12,45; 14,45; 16,45; 18,30; 
20.15).

EXPLOZIA : 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!

S.U.A. In 
relansare 
șomajului 
nivel 
sută, 
la o 
lației

ciuda semnelor de 
economică, rata 

se menține la un 
ridicat, de aproape 8 la
In fotografie, aspect de 
demonstrație a popu- 
orașului Atlanta împo
triva șomajului

departa- 
izate sau 

membrilor prece- 
m. Astfel. își păs- 

ponofoiule ministrul de 
Roy Jenkins, ministrul 

Eric Varley, minis- 
jei. Anthony Benn, 
agriculturii. Frederick 

Peart, ministrul apărării. Roy 
Masor., ministrul pentru proble- 

Irlandei de Nord, Merlyn 
si alții.
funcția de ministru de ex- 

consideratâ post-cheie in 
ii britanic — a fost nu- 
îhony Crosland, fost mi- 
pentru problemele me- 

?oajurator. Ca lord pre- 
1 Consiliului si lider al 
Comunelor a fost nu- 

nchael Foot, care a de:i- 
naînte, portofoliul muncii. 

In postul de ministru al muncii 
a fost numit Albert Booth, fost 
ministru de stat la aceiași de- 
nartamenL Alte portofolii mai 

nte din noul guvern au 
lartizate astfel: ministru 

pentru problemele prețurilor și 
protecția consumatorilor și mi
nistru al trezoreriei — doamna 
Shirley Williams: ministru pen
tru problemele mediului încon
jurător — Peter Shore (fost mi
nistru al comerțului); ministru 
al comerțului — Edmund Dell 
(fost ministru al trezoreriei); 
ministru pentru problemele so
ciale — David Ennals (fost mi
nistru secretar de stat la Fo
reign Office).

Agenția China Nouă despre tulburările cu
caracter contrarevoluționar
care au avut loc la Pekin

citindAgenția China Nouă, 
ziarul ,.Jenminjibao“, relatează 
că, la începutul lunii aprilie, 
elemente reacționare au pus la 
cale și au organizat, in mod 
premeditat, sub pretextul co
memorării defunctului premier 
Ciu En-lai. tulburări cu carac
ter contrarevoluționar. în Piața 
Tien An Men din capitală. Sub 
deviza sprijinirii lui Den Siao- 
pin. el° au incercat ..să scin
deze Comitetul Central al par
tidului condus de președintele 
Mao. au 
rientarea 
tuale de 
Siao-pin 
tendinței 
ta. s-au 
contrarevoluționare'*.

Aceste acțiuni
5 aprilie, cind, 
rilor ziarului 
s-a încercat să

încercat să schimbe o- 
generală a luptei ac- 
criticare a lui Den 

și de contracarare â 
deviaționiste de dreap- 
angajat in activități

au culminat la 
potrivit relată- 

,.Jenminjibao“, 
se pătrundă în

Marea Sală a Adunării Națio
nale a Reprezentanților Popu
lari. Au fost produse daune ma
teriale, iar cetățeni pașnici au 
fost maltratați. în cursul aces
tor incidente, au fost răniți 
peste 100 de tineri, muncitori- 
milițieni și ostași.

Agenția China Nouă subli
niază că elementele contrarevo
luționare erau extrem de izo
late. în momentul 
s-au dedat 
au primit 
toare.

în cursul
Șanhai, Tientsin și în numeroase 
alte orașe ale R. P. Chineze au 
avut loc mari demonstrații și 
mitinguri in cadrul cărora parti- 
cipanții — oameni ai muncii, ca
dre revoluționare, ostași ai ar
matei populare, studenți și cadre 
didactice — au exprimat spriji
nul ferm față de hotăririle C.C. 
al P.C. Chinez din 7 aprilie.

la acte 
riposta

zilei de

în care ele 
de violență 
corespunză-

joi, la Pekin,

Miorița (orele 9; 13,30; 15,45;
18; 20); Flamura' (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20).

TREI SCRISORI SECRETE: Doi
na (ora 20,15 — program de dese
ne animate — orele 9.30 ; 11,15). 
Filmul din vacanță (orele 13 ; 15 ; 
17,45).

DARLING LILT: Patria (orele 
9; 11,45; 14.30; 17,15; 20.15); Fe
roviar (orele 9; 11,45; 14,30: 17,15; 
20): Melodia 
19,15) ; Gloria 
14; 17; 19.45).

UN ZÎMBET 
ZIU: Timpuri 
13.30; 15,45; 18:

MR. MAJESTYK: Grivița 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18: 
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
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 î 
Moșilor (orele 15,30: 18; 20,15); 
Bucegi (orele 15.45; 18; 20,15).

(orele 9; 12: 16;
(orele 8,30 ; 11,15 ;

PENTRU MAI TÎR- 
Noi (orele 9; 
20,15).

11,15;

(orele 
20.15);

15,45;

DINCOLO DE POD: Unirea (fi
rele 16: 18: 20).

UN CÎNTEC PE BROADWAY J 
Lira (orele 15,30; 19).

CERUL E CU NOI: Drumul 
Sării (orele 15.30: 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 :
Crîngasi (ora 17).

MIHAI 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).

ZrUA DELFINULUI: Popular 
(ora 15.30V

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

Popas în „țara 
de la capătul 
bămîntului"

turco-

acestuia am avat prilejul să că
iesc mai bine ei te va din marile 
«rase aostraliene. Sincer să fiu 
ara fost impresionat in primul 
moment de marele rival al Sid- 
ney-ului. Melbourne, pe care 
l-am vizitat mai intii și care ne 
amintea de olimpiada desfășu
rată acolo. Amestecul uimitor 
de armonios dintre vechi și nou 
in care predomină totuși arhi
tectura ultramodernă, prietenia 
pe care o degajă acest oraș zgo
motos și cald face ca Melbour- 
ne-ul să devină repede prefera
tul multor oaspeți ai continen
tului australian. Obosit de neîn
trerupta forfotă de pe Swanston

nose cit mal bine acest oraș, pe 
care locuitorii săi îl recomandă 
drept „cel mai frumos din lume'" 
și pe care multi turiști străini îl 
supranumesc „San Francisco-ul 
australian**.  Una din primele 
imagini despre Sidney ți-o oferă 
renumitul Harbour Bridge care, 
văzut din avion, se prezintă ca 
o armonioasă și zveltă încolă
cire de oțel. De pe pod, vapoa
rele se văd ca niște jucării. 
Puntea de metal face legătura 
intre partea de nord și de sud 
a orașului și este cea mai mare 
din emisfera sudică.

Orașul Sidney este cel mai 
mare oraș al continentului, avînd

PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

Ion Ursu ales președinte 
al Societății Europene 

de Fizică
• ÎN PERIOADA 5—« APRI

LIE. la Leipzig s-au desfășurat 
sesiunile organelor de conduce
re ale Societății Europene de 
Fizică — Comitetul Executiv, 
Consiliul Științific și Comite
tele de specialitate. Din partea 
Republicii Socialiste România a 
participat o delegație condusă 
de acad. prof. Ion Ursu, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară.

Cu acest prilej a avut loc ale
gerea organelor conducătoare 
ale organizației. In funcția de 
președinte al Societății Euro
pene de Fizică a fost ales acad, 
prof. Ion Ursu.

• JOI, s-a încheiat la Viena 
cea de-a VIII-a fază a trata
tivelor privind reducerea for
țelor armate și armamentelor 
și. măsuri adiacente in Europa 
Centrală. Ședința plenară de 
joi a fost cea de-a 101 de la 
inceperea acestor negocieri.

• CONSILIUL Băncii Inter
naționale de Colaborare Eco
nomică s-a întrunit la 7 apri
lie la Moscova în cea de-a 42-a 
ședință. La lucrări au partici
pat delegațiile țărilor membre 
in Consiliul Băncii, precum și 
reprezentanți ai Secretariatului 
C.A.E.R. și ai Băncii Interna
ționale de Investiții.

Consiliul Băncii a examinat 
și aprobat darea de seamă asu
pra activității Băncii pe anul
1975 și bilanțul la 1 ianuarie
1976 și a adoptat hotăriri privind 
alte probleme ale activității 
Băncii.

Ședința Consiliului Băncii 
Internaționale de Colaborare 
Economică s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie și de
plină înțelegere reciprocă.

Ședința Comitetului 
pentru dezarmare

• LA PALATUL NAȚIUNI
LOR din Geneva a avut loc, 
joi, o nouă ședință a Comite
tului pentru dezarmare, in ca
drul căreia au luat cuvîntul re
prezentanții Italiei. Egiptului și 
Iugoslaviei. Vorbitorii au expus 
pozițiile delegațiilor lor in le
gătură cu problemele aflate pe 
agenda actualei sesiuni a Co-

mitetului. în context, ei au fă
cut o serie de observații și pro
puneri vizind ameliorarea pro
iectului de tratat privind inter
zicerea modificării mediului în
conjurător in scopuri militare, 
prezentat anul trecut in Comi
tet de delegațiile U.R.S.S. și 
S.U.A.

• CONFERINȚA LA NI
VEL ÎNALT a țărilor neali
niate, programată să aibă loc 
in luna august la Colombo, 
va face un apel pentru acți
uni pozitive și concrete în 
vederea rezolvării unora din 
marile probleme economice 
;u care sint confruntate ță
rile în curs de dezvoltare, a 
anunțat un purtător de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Republicii Sri Lanka. 
El a precizat că, în prezent, 
se lucrează la schița unei 
declarații care, după ce va fi 
examinată de Biroul de coor
donare a țărilor nealiniate, 
va fi prezentată la reuniunea 
miniștrilor de externe ai ță
rilor respective, ce va avea 
Ioc la Alger, luna viitoare.

Incidente in Irlanda de 
Nord

• EXPLOZIA UNEI BOMBE a 
provocat moartea a trei persoa
ne în localitatea nord-irlandeză 
Dromore. Alte incidente au 
stirvenit la Londonderry și 
Craigavon, unde elemente ex
tremiste aparținînd organizației 
ilegale Armata Republicană Ir

*

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 : Fla

căra (orele 15,30; 18; 20).
SINGURĂTATEA

Vitan (orele 15,30;
ÎNTOARCEREA

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

FLORILOR: 
18; 20).
LUI MAGEL- 

(orele 15,30;

Opera Română: SIMFONIA NE
TERMINATĂ; VALSURI; BOLE
RO — ora 19; Teatrul de Operetă: 
ȚARA SURÎSULUI — ora 19.30; 
Teatrul Național (Sala Mare): 
OAMENI ȘI ȘOARECI — ora 19.30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

(Schitu Măgureanu): LUNGUL 
DRUM AL ZILEI CĂTRE NOAP
TE — ora 19: (Sala Studio): NOI
LE SUFERINȚE ALE TÎNÂRULUI 
,,W“ — ora 19.30;. Teatrul de Co
medie: NOAPTEA LA MADRID
— ora 19,30; Teatrul Mic: MANIA 
POSTURILOR — ora 15; VIAȚA E 
CA UN VAGON ? 
Teatrul Giulești: 
MAI MULT SAU 
RIDICOLE — ora 
..Ion Vasilescu“: EU SÎNT 
TĂL COPIILOR — ora 
Teatrul ,,C. Tănase“ (Sala Savoy): 
REVISTA CU PAIAȚE — ora 
19,30: (Sala Victoria): CAVALCA
DA COMEDIEI — ora 19.30: Tea
trul „Ion Creangă**:  PINOCCHIO
— ora 16: Teatrul Țăndărică (Sa
la Victoria) : POVESTEA TIMPU
LUI PIERDUT — ora 10: (Sala 
Academia): RĂI ȘI NĂTĂRĂI — 
ora 10; Circul București : 
CIRCUS PRAGA — ora 
Studioul T.A.T.C.: JOCUL 
VACANȚA — ora 19,30; Ansam
blul ..Rapsodia Română": PE 
ACEST PĂMINT — ora 19,30.

— ora 19.30; 
ÎNTÎMPLĂRI 

MAI PUȚIN 
19,30; Teatrul 

TA- 
19.30;

ZOO 
19.30; 
DE-A

PROGRAMUL I
16.00 — Campionatul mondial de 

hochei — grupa A: S.U.A. — Fin
landa: rezumat înregistrat de la 
Katowice: 17,00 — Emisiune în
limba germană; 18.55 — Din lumea 
plantelor și animalelor; 19.20 — 
1001 de seri; 19,30 — Telejurnal; 
20.00 — Teleobiectiv; 20.15 — A- 
vanpremieră: 20,20 — Cîntul nos
tru — emisiune de cîntece patrio
tice: 20.30 — Film artistic: Sin
gurătatea alergătorului de cursă 
lungă — producție a studiourilor 
cinematografice engleze; 22*10  — 
24 de ore.

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

liști de muzică populară; 17.20 — 
Șah mat in... 15 minute: 17.35 — 
Publicitate; 17,40 — Nadia Comă- 
neci, nașterea unui miracol — 
film documentar; 18.30 — Vîrstele 
peliculei (reluare); 19.30 — Tele
jurnal; 20.00 — Armonii intime; 
20.30 — Viața economică a Capita
lei. pe agenda de lucru a primă
riei sectorului 5: 20.50 — Telex; 
20,55 — Seară de balet: Cenușă
reasa de Serghei Prokofiev.

landeză au atacat cu focuri de 
armă patrule militare engleze. 
Totalul victimelor înregistrate 
de la inceputul anului a depășit 
cifra 100.

• FOSTUL SENATOR Fred 
Harris și-a anunțat retragerea 
din campania activă vizind ob
ținerea investiturii Partidului 
Democrat in vederea alegerilor 
prezidențiale ce vor avea loc în 
Statele Unite in luna noiem
brie. După Lloyd Bensen. Mil
ton Shapp, Birch Bayh și Sar
gent Shriver, Fred Harris este 
al cincilea candidat democrat 
care abandonează cursa prezi
dențială.

Cutremur în Uzbekistan
• ÎNTR-O ZONA din pustiul 

Kizîl Kum din Uzbekistan s-a 
produs joi un cutremur de gra
dul 8, al cărui epicentru a fost 
localizat la 100 de kilometri 
nord de Buhara, oraș unde in
tensitatea seismului a fost de 7 
grade. La Tașkent intensitatea 
cutremurului a fost de numai 4 
grade. Seismul nu a provocat 
victime și nici distrugeri — in
formează agenția TASS. Mișca
rea seismică a fost înregistrată 
și în capitala Turkmeniei so
vietice — Ashabad.

• PREȘEDINTELE R. A. 
EGIPT, Anwar El Sadat, și-a 
încheiat vizita oficială de pa
tru zile întreprinsă îij Italia, in 
cursul căreia a avut convorbiri 
cu președintele țării-gazdă, Gio
vanni Leone, cu primul minis
tru, Aldo Moro, precum și în
trevederi cu reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri italiene.

• CANDIDATE PENTRU LABORATORUL SPAȚIAL. 20 de 
tinere din R.F.G. și-au depus candidatura pentru a fi printre 
primele astronaute vest-europene care vor lucra la bordul labo
ratorului spațial (Space-Lab) ce urmează să fie trimis în Cosmos 
în iulie 1980. Cifra a fost comunicată recent de directorul Institu
tului de medicină aero-spațială al organizației aeronautice și 
astronautice, în cursul unei conferințe de presă. Acesta a arătat 
că. deși există atîtea candidate, numai doi sau patru pasageri 
vor putea lua loc la bordul navei spațiale. Preselecția primilor 
șase candidați europeni se va face în martie 1977. Talia și greutatea 
optimă a viitorilor astronauți nu au fost încă,., definite. Vlrsta : 
de la 21 la 60 de ani. Dar N A.S.A., notează France Presse, a 
lasat să se înțeleagă că preferințele sale s-ar îndrepta spre 
bărbați O NOUA SURSA DE ENERGIE 7 Un Inginer pensionar 
din Marea Britanie, pe nume Arthur Adams, afirmă că ar fi 
descoperit în cursul unei „promenade mineralogice**  un metal 
necunoscut care ar permite, in curînd, soluționarea tuturor pro
blemelor energetice ale Angliei. A. Adams â precizat că radioul, 
ceasurile și iluminatul locuinței sale funcționează deja pe baza 
acestui metal, capabil să furnizeze curent electric în cantitate 
inepuizabilă. Pînă ce autoritățile britanice nu vor face cercetări 
asupra faimoasei substanțe, subliniază agenția France Presse 
care transmite știrea. Adams nu are voie să facă public locul 
descoperirii sale, nici să dea amănunte asupra misterioaselor 
proprietăți ale noului metal BRIGITTE BARDOT A ADOPTAT 
UN BEBE... FOCĂ. Cunoscuta actriță franceză a adoptat miercuri 
un pui de focă pe care echipajul unul pescador francez l-a 
pescuit în urmă cu două luni la Saint Laurent. Brigitte Bardot, 
care de mai mulți ani se erijează în avocat al protejării anima
lelor, a reacționat în mai multe rînduiT împotriva masacrării 
puilor de focă. Singura problemă pentru B.B. este că mamiferul, 
abia înțărcat, este total domesticit și el va trebui acum să se 
reaclimatizeze la viața sălbatică — în decurs de cîteva săptămini 
urmînd să fie lăsat liber într-o rezervație din Bretagne a DES
COPERIRE ARHEOLOGICĂ. Oameni de știință vest-germani au 
descoperit pe malul lacului Constanta un'sat'care a fost mistuit 
de flăcări în urmă cu circa 5 000 de ani. Cercetătorii au constatat 
că cenușa a avut un rol protector, conservînd neașteptat de bine 
obiectele folosite de populația așezării. Cu acest prilej, au fost 
scoase la iveală vase ornamentate, unelte de piatră, resturi de 
plase de pescuit, vîrfurl de săgeată, produse textile, precum si 
boabe de grîu și resturi de oase. Obiectele respective urmează 
să fie expuse într-un muzeu ce va fi deschis în locul unde s-a 
făcut descoperirea « POD HOINAR. Un pod lung de 590 metri 
și cîntărind 12 500 „tone a început miercuri la Dusseldorf un voiai 
pe o distanță de 47.5 metri, prevăzut să dureze aproximativ 24 
de ore. Terminat din 1974, acest pod, ce urmează să treacă peste 
Rin, urmează să la locul unei lucrări de artă distruse în timpul 
celui de-al doilea război mondial. De la război a existat pînă în 
prezent un pod provizoriu. Operațiunea de deplasare a noului 
pod — experiență ce va figura în analele tehnicii — este reali
zată în prezența a. sute de experți internaționali și a mii de 
amatori dornici să asiste la eveniment. 40 de ingineri și 60 de 
muncitori specializați vor deplasa podul cu 6 viteză de un mili
metru pe secundă, prin alunecare pe o suprafață de oțel special.
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