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Proletari din toate tarile, uniți-vă!

PE FRONTUL MUNCII PATRIOTICE

să întîmpine a 55-a aniversare

• SĂLAJ • TULCEA• GORJ• HUNEDOARA
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Momentul bilanțului pe pri
mele ium aie anului a însemnat

Moi 
gamamile U. 
din «ațele r.

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

TINERII BRIGADIERI - PREZENȚA ACTIVA

Tineretul - fac 
cincinalului revo

întrecerea utecistă 
tor activ în realizarea 
luției tehnico-științifice înregistrează o 
sporire constantă a volumului lucrărilor

efectuate pe șantierele muncii patrioti
ce. Organele și organizațiile U.T.C., ti
nerii muncitori, cooperatori și elevi — 
hotărîți

o partidului și ziua de 1 Mai cu 
bilanț rodnic — desfășoară în aceste 
ziie ample acțiuni de muncă patriotică 
îndeosebi în agricultură.

La Vălișoara, Băița. Ghertej și 
Dobra, tinerii au plantat lntr-o 
singură zi 900 pomi fructiferi 
(dintre care 150 nuci), iar la Peș- 
teana și Sarmizegetusa au com
pletat și modernizat 7 hectare de 
livezi. Navetiștii din Sibișel au 
transportat și împrăștiat îngră
șăminte organice pe 5 hectare 
iar elevii din Geoagiu au ame
najat cu forțe proprii 1 000 m.p. 
de solarii. La rîndul lor. ute- 
ciștii din comuna Balșa au cu
rățat de crenguțe și resturi ve
getale 25 hectare de pășuni, Iar 

au executat 
canale pen- 
Intr-o sin- 

acțiunile de

în cadrul activităților din agri
cultură. în această primăvară, ti
nerii din județul Sălaj s-au an
gajat să efectueze lucrări de iri
gații pe o suprafață de 500 ha. 

. precum și desecări și evacuarea 
excesului de umiditate de pe 
250 ha. deși datorită timpului 
nefavorabil, aceste activități au 
demarat cu întîrziere. pînă in 
prezent, desecări s-au efectuat 
pe aproximativ 90 ha, iar eva
cuarea apei pe 70 ha. Con
dițiile din ultimele zile fiind 
prielnice lucrărilor amintite, or
ganizațiile U.T.C. au acționat eu 
mai multă hotărîre. pentru ca în 
cel mai scurt timp tinerii sălâ- 
jeni să raporteze îndeplinirea 
Integrală a angajamentului. (ION 
CUCU).

Tinerii gorjeni sî-au asumat 
în cadrul întreceri: uteciste. an
gajamentul ca pînă la 1 Mai să 
execute lucrări de muncă pa
triotică pentru amenajarea și 
fertilizarea pajiștilor pe o su
prafață de peste 2 500 hectare, 
în ciuda vremii nefavorabile si 
a unor greutăți in procurarea 
îngrășămintelor necesare, pină 
la această oră. tinerii din Ro
șia de Ama rari-:» Tîrg-11 Lo- 
gresti. Motru. Novaci. Bcrăscu. 
și Turcerj au efectuat itr.ena-ț 
țâri de pajiști pe circa 500 ha.

în cadrul acțiunilor de com
batere a eroaiunii solului. In 
zonele Scoarța. Căoeadîa. B-->- 
răseu ri Amarai a Superioară 
au fost plantați puie" de sal- 
rim pe 35 hectare. (N. ANDREI).

Stat al Republicii Guineea-Bis- 
sau. tovarășul Luis Cabrai, și-a 
luat rămas bun de la tovarășii 
Msr.ea Mănescu, Emil Bobu, 

»ecrghe Cioară. Paul Nicules- 
. loo Pățan. Gheorghe Rădu- 
cu. Ștefan Andrei, Ion Ioniță, 

Macovescu. ministrul 
lor externe, precum și de 

Ke personalități române, 
oaspete a salutat, de a- 

ii misiunilor di- 
la aeroport.

lae Ceaușescu și 
aclamați cu în- 

■oși locuitori 
i la ceremh-

Jurnal de vacanță

TRASEE COMPLETE
PARTICIPAREA TUTUROR PORNIND DE PE (Agerpres)

VALEA PRAHOVEILOCUITORILOR SATULUI

r

ț
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cei din Densuș 
peste 1 000 m.l. de 
tru irigații. Numai 
gură săptămînă la

ORGANIZARE TEMEINICĂ,

(Continuare in pag. a ll~a)

Înalta misiune a sportivilor noștri la Jocurile Olimpice de la Montreal

al României socialisteFoto : GH. CUCU
Argeș, in vizită
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L

sportului din țara 
care sint atît de nu- 
incep să trăiască cu 
multă intensitate cel 

important eveniment

avea loc peste trei luni. Ce 
considerați că reprezintă 
Jocurile Olimpice pentru miș
carea sportivă din țara noas
tră ?
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rase 21

Păstrarea și sporirea

Convorbire cu tovarășul general-locotenent Marin Dragnea,
președintele Comitetului Olimpic Român și președinte al C.N.E.F.S.

rreunl eu doamna Colette Se
dan Sengttor. rar efectua o vi
ril* oficială de prietenie în 
România. în ultima decadă a 
lunii aprilie 1976.

Cabra 
înscrise

de stat 
. garda 
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-• sca ibdi. presedin-
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a_ tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
președintele Consiliului de 

al Re^ibUdi Guineea-Bis- 
Luts Cabrai, și-au 

tir. călduros rămas bun. Cei 
«fi de stat țt-au strîns mii- 
cu cordialitate, s-au îmbră- 
cu pneienie.

La ~ra ■ aeronava eu care 
președinte'.? Consi

lii: de S’at al Republicii Gul- 
eea-Bissau a decolat.

Elevii școlii generale din eomuna Birseștl-TlgvenL județul
............... la Muzeul Doriana

Președintele Republicii Senegal 
Leopold Sedar Senghor, 

va face o vizită oficială de prietenie
in România

Leopold Seear Ser.gr

DEZBATERI 
ÎN PREGĂTIREA 
CONGRESULUI 

EDUCAȚIEI POLITICE 
Șl CULTURII 
SOCIALISTE

Plenara Comitetului 
județean Botoșani al 

U.T.C.

prestigiului internațional

COMUNISTUL 
personajul care reprezintă 
idealurile cele mai inalte

ale vieții noastre

Relatări de la cores* 
pondenții noștri din 
județele : SATU MA
RE, HUNEDOARA, 
VRANCEA, VÎLCEA și 

GALAȚI

■ Valea Prahovei, eu minu
natele ei stațiuni de odihni, 
cu zecile de cabane ascunse 
in verdele crud al pădurilor 
a devenit din nou locul unde 
și-au dat intilnire tinerețea 
ți voioșia. Mii de elevi din 
toate colțurile țării fși petrec 
aici zilele unei binemeritate 
vacanțe după un trimestru 
de învățătură care a umplut 
cataloagele cu note dintre 
cele mai bune. Preocupați de 
asigurarea unui program a- 
tractiv, cit mai bogat in ac-

tivități organizatorii s-au H- 
grijit ca din calendarul va
canței si nu lipsească dru
mețiile și dansul, jocurile 
sportive, acțiunile cultural- 
educative. Despre toate aces
tea ne-am convins, recent, 
parcurgind un adevărat tra
seu al vacanței.

CONSTANTIN DUMITRU
Fotografii de : 

VASILE RANGA
Continuare In pag. a Il-a)

— Tovarășe președinte. Iu
bitorii 
noastră, 
meroși, 
tot mal 
mai 
sportiv al anului — Olimpia
da de la Montreal — ce va

OPINII de Valeriu Râpeanu
SĂ DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE. RĂSPUNDERI______________________________________________________________________________________ *____ L______________________ a_______ --

Discuțiile mal vechi despre 
comunist ca erou literar redu
ceau esența personalității Iul 
doar la un raport matematic 
între calități și defecte. Discu
ția pe planul artei nu a fost 
fructuoasă, iar pe cel al sociolo
giei lipsită de valabilitate. Ea a 
degradat formule arbitrare pre
cum „eroul ideal'* sau cel „cu 
pete și fără pete", căci teoriile 
își căutau puncte de sprijin în 
romane sau piese de teatru care 
nu trăiau pe planul artei ci iz
vorau din necesitatea ilustrării 
unei teze. Asemenea cărți — cu 
eroi ideali, lipsiți de pete, cu 
personaje de o statură morală 
atît de încrustată în granitul 
certitudinilor încît meditația, 
evaluarea morală a faptelor, 
clipa de răscruce, de cumpănă 
păreau o adevărată erezie — au 
existat. Astăzi ele nu mai in
teresează nici cel puțin din 
perspectivă istorică. Nu în
seamnă însă că dacă unii scrii
tori au ratat — din lipsă de 
talent sau din pricina dorinței

de a Ilustra prompt o schemă 
neviabilă — teme și simboluri 
specifice realităților noastre, ele 
dispar din literatură. S-a pe
trecut chiar un fenomen inte
resant : critica și teoria noastră 
literară nu au mai discutat a- 
ceastă problemă, dar prozatorii 
și dramaturgii au creat portrete 
de comuniști care nemaifiind 
ilustrarea unor scheme rigide, 
rodul unor teorii transplantate 
au căpătat o stare civilă artis
tică. Intilnim asemenea portrete 
în romanele lui Dumitru Radu 
Popescu, Al. Ivasiuc. Dinu Să- 
raru. C. Toiu, Al. Simion. Ion 
Brad, Platon Pardău. AL Ru- 
deanu, în piese de Paul Everac, 
Al. Voitin. Ce a Însemnat In 
literatura anilor din urmă per
sonalitatea comunistului ? în 
primul rînd omul care este 
conștient de valoarea politică, 
socială și umană a acțiunii sale 
în timp și în fiecare moment De

(Continuare fot pag. s 11-a)

am-I [ACE DREPTATE TINEREI ULIANA SOCAttU?
Potrivit Legii nr. 12 ocupa

rea unor posturi administrative 
se face in urma unui concurs. 
Foarte corect dacă ne gîndim că 
in acest mod ciștigă cei care do
vedesc o bună pregătire pro
fesională, competență. Excepțiile, 
nu arată altceva decit încălca
rea prevederilor legale, lată un 
caz. Direcția județeană Mures a 
P.T.T.R. a scos la concurs un 
post de oficiant pentru comuna 
Sărmașu. Concursul a avut loc 
la 7 februarie a.c. S-au acordat 
punctaje. Ce s-a intimplat după 
aceea, ne explică Uliana Socaciu. 
„Primele trei clasate (eu eram 
a doua) am fost anunțate de că
tre tovarășa Elena Ticudeanu, 
diriginta oficiului din Sărmasu să 
ne prezentăm la tov. Moldovan, 
șeful biroului personal de la di
recția județeană. Aici am aflat 
că prima clasată nu a fost înca
drată. urma să fiu eu reparti
zată intrucit mă clasasem a 
doua.. Mi s-a spus să stau liniș

tită, să mă interesez dacă mi se 
aprobă transferul, lucru pe care 
l-am si făcut. După o săptămină 
aflu, cu surprindere, că a fost 
încadrată Mariana Moldovan, 
care a ocupat la concurs locul 
IV. In acest fel am fost frustrată

avut loc un concurs trebuie 
se țină seama de rezultatele 
ținute de participante !

loan Ticudeanu, secretarul 
mitetului comunal de partid.
Punctul de vedere al comitetului 
de partid a fost — așa cum e

.a 
ob-

CO-

Pornind de la o scrisoare
de dreptul de a exercita munca 
pe care o îndrăgesc, pe care ur
ma să o practic in comuna na
tală, unde am locuință si părinți 
bătrini". Încerc o investigație la 
factorii răspunzători.

Elena Ticudeanu : Uliana este 
o fată serioasă. S-a calificat după 
ce a terminat liceul intr-o mese
rie bărbătească și e normal să 
caute să vină in sat. Nu s-a pre
zentat la concurs ca să fugă de 
meseria pe care o are. Dacă t

firesc — să se respecte con
cursul. In plus, Uliana este din 
sat. Mariana vine de la Sărmă- 
șel-Gară. Așadar, încă o navetis
tă...

La Direcția județeană a 
P.T.T.R., ing. Liviu Chirileanu. 
director, și Ioan Moldovan, șeful 
biroului personal încearcă un 
răspuns care sa-i disculpe : înca
drarea tovarășei Moldovan s-a 
făcut cu avizul organelor loca
le (? I ?). Cu primarul comunei

n-am putut discuta. Era plecat 
pentru mai mult timp din locali
tate. In schimb, semnătura sa 
pe actul ștampilat de consiliul 
popular atestă o contravenție de 
la normele de viață și gindire 
comunistă. Așadar, ca să fii pro
movată intr-un post, după unele 
„precepte morale" nu ai nevoie 
să ciștigi concursul... Lipsită de 
temei este afirmația conducerii 
direcției județene că „...s-a or
ganizat concursul ca să fie mai 
mulți candidați", ea exprimind o 

. optică contrară principiilor eticii 
și echității socialiste.

Așteptăm o rezolvare cinstită a 
acestui caz, o rezolvare în, spiri
tul normelor eticii și echității 
socialiste. Dreptatea este una 
singură și nimeni n-are dreptul 
să se ascundă in spatele unor 
așa-zise „avize" și „derogări".

MIRCEA BORDA

— Personal apreciez că J.O. re
prezintă pentru mișcarea noas
tră sportivă posibilitatea unei a- 
firmări prestigioase in arena in
ternațională a tineretului țării, a 
patriei înseși. Se știe, olimpia
dele se constituie în cea mai 
amplă și mai prestigioasă între
cere sportivă care polarizează 
interesul întregii lumi. La star
tul marii confruntări se reunesc 
mii și mii de sportivi fruntași 
din toate țările globului care se 
întrec pentru cucerirea medalii
lor și titlurilor olimpice. Și dacă 
noi ne-am pregătit și ne pregă
tim, în continuare, pentru ca la 
aceste întreceri de elită să pre
zentăm un număr cit mai mare 
de sportivi valoroși, la cit mai 
multe discipline, care să obțină 
rezultate din cele mai bune -r 
așa cum ne cere secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
țării — o facem toți, sportivi, 
antrenori și conducători ai spor- ' 
tului, pentru că tinerii care do- 
bindesc cununile de lauri cuce
resc, in același timp, pentru pa
tria lor, gloria sportivă eternă, 
care nu este altceva decit recu
noașterea unanimă, pe plan 
mondial, a talentului, calităților 
fizice și morale deosebite, a unei' 
munci și pregătiri exemplare 
pentru aducerea la măiestrie de- 
săvirșită a vocației sportive. O- 
cuparea unor locuri fruntașe în 
ierarhiile olimpice este, pe un 
plan mai larg, o atestare a nive-

lului de dezvoltare, a valorii 
mișcării sportive din țările par
ticipante, a virtuților popoarelor 
înseși. Nu este un secret pentru 
nimeni că pentru pregătirea o- 
limpică a sportivilor se elabo
rează ample programe naționale. 
Vrem să onorăm, așa cum se 
cuvine, indicațiile cuprinse în 
Mesajul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU adresat Conferin
ței mișcării sportive din februa
rie, anul trecut : „Mișcarea 
noastră sportivă și slujitorii ei 
trebuie să-și facă un titlu de o- 
noare din a contribui, prin suc
cesele pe care le obțin in con
fruntările internaționale, la păs
trarea și sporirea înaltului pres
tigiu de care România socialis
tă se bucură pe plan mondial ca 
rezultat al realizărilor pe care 
le obține în dezvoltarea internă, 
al politicii consecvente de pace 
și colaborare pe care o promo
vează".

— Așadar, cea mai mare 
întrecere sportivă se apropie 
vertiginos. Pînă la primul 
start al J.O. de la Montreal 
mai sint 100 de zile. Vi se 
pare mult sau puțin ?

— Apropiatul Congres al edu
cației politice și culturii socia
liste, aniversarea a 55 de ani de 
la crearea partidului au fost și 
sint un minunat prilej pentru o 
temeinică educație și pregătire 
sportivă a componenților loturi
lor noastre olimpice. în această 
atmosferă a sporit gradul de

Convorbire consemnată de
VASILE CĂBULEA

(Continuare in pag. a lll-aj
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/J», AȘA CUM A COSI
• Monografia unei epoci țfe luptă din cronica existenței mJenare a poporu
lui nostru • Actul Unirii din 1918 — rezultat legic al luptei ntreg națiun 

v act al justiției istorice
Orice nouă apariție fstorio- 

grafică izbutită reprezintă un 
ciștig de seamă pe planul apro
fundării cunoașterii trecutului 
eroic al poporului român, al 
elucidării unor probleme com
plexe legate de lupta sa multi
seculară împotriva exploatării, 
pentru apărarea dreptului sa
cru la libertate, unitate, suvera
nitate. Sint trepte pe care ști
ința istorică românească le cu
cerește cu consecvență, punind 
astfel valorile inestimabile ale 
trecutului, tezaurul de experi
ență dobindit prțn veacuri de 
luptă, jertfe și izbinzi în slujba 
făuririi mărețului prezent și 
strălucitului viitor comunist al 
patriei.

Atunci, 
abordează 
mentală a 
suscită, firesc, un plus de inte
res și o largă receptivitate în 
rîndurile publicului cititor, fi
del și pasionat prieten al căr
ții de istorie. Ca o astfel de lu
crare se relevă monografia 
„VIAȚA POLITICA IN ROMA
NIA 1918—1921". scrisă de 
Mircea Mușat și Ion Ardeleanu, 
recent apărută în Editura poli
tică.

Cartea se recomandă prin 
soliditatea și veridicitatea Inter
pretării faptului istoric, a bo
gatului și variatului material 
documentar pus în circuitul is
toriografie, în lumina învățătu
rii marxist-leniniste, a ideilor 
cuprinse în documentele parti
dului nostru. Ea constituie o 
prețioasă contribuție la cunoaș
terea unei perioade Istorice cru
ciale. dominată de două eveni
mente fundamentale — făurirea 
statului național unitar român 
și transformarea Partidului So
cialist In Partidul Comunist 
Român.

Este epoca încununării victo
rioase a luptei purtate veacuri 
de-a rîndul de poporul român 
împotriva tuturor acelora care 
ne voiau învinși și neuniți, 
slabi și resemnați, dar care 
n-au reușit niciodată să-și rea
lizeze agresivele planuri. Și n-au

reușit pentru că românii au știut 
totdeauna să-și apere cu dârze
nie pămintul strămoșesc pe care 
s-au format din vremuri multi
milenare ființa și neamul. să-s' 
afirme prin luptă dreaptă 
eroică, adeseori inegală. sau 
printr-o înțeleaptă diplomație, 
voința nestrămutată de unire 
și neatirnare.

în lucrare trăiește și vibrea- 
ză, cu intensitatea caracteristi
că marilor momente, un intreg 
popor, personaje și conștiințe

Si

I din taigaVînătorul

Selecțiuni

însă, cînd o lucrare 
o problemă funda- 
istoriei României, ea

Meditație mai mult 
sau mai puțin 

hamletiană
pe marginea unei
gropi costisitoare

De o jumătate de an, lo
cuitorii din Medgidia se toi 
întreabă ce rost o fi avind 
o groapă de 20 000 metri 
cubi in mijlocul orașului. 
Pe lingă groapă și pămintul 
dislocat care a devenit mai
dan printre blocuri și tro
tuare, ei au trecut o iarnă, 
trec și acum in plină primă
vară și vor mai ocoli multă 
vreme acest loc unde trebu
ia să se înalțe un cămin pen
tru nefamiliști dacă cei care 
au început o astfel de lucra
re nu se vor hotări în mod 
serios să o și termine.

Titularul căminului este 
întreprinderea mecanică de 
utilaje care îl avea prins in 
planul de investiții pe anul 
1975. Unele neînțelegeri ivi
te intre beneficiar și T.C.L. 
Constanța din cauza tipului 
de proiect după care urma 
să se execute (din cărămi
dă sau din prefabricate — a 
doua variantă convenea con-

PE TEME CETĂȚENEȘTI
structorului) amină lună de 
lună și trimestru după tri
mestru începerea lucrării. 
In această situație, din tea
ma de a nu fi prinsă de în
chiderea anului financiar cu 
lucrarea neîncepută, și deci 
cu investiția sistată pentru 
anul 1976, întreprinderea 
mecanică scoate in luna no
iembrie din bancă 90 000 de 
lei și face săpăturile pentru 
fundație, procurînd totodată 
și 21 000 cărămizi. Sigură de 
acum că investiția nu mai 
poate fi anulată, la începu
tul anului încearcă noi de
mersuri pe lingă 
construcții din 
fiind hotărită 
orice variantă 
constructorului. Intre 
se ivesc însă alte necazuri. 
Centrala industrială de ma
șini grele și tractoare nu mai 
inscrie in planul întreprin
derii mecanice pe 19*6 acest 
cămin dar nici nu ii retrage 
fondurile și prevede con
strucția altui cămin inccpind 
cu trimestrul III. Asta încă 
nu ar fi nimic pentru că 
hanii sint totuși in contul 
întreprinderii. Treaba se 
complică și mai mult cînd 
află Institutul de proiectări 
al Consiliului popular jude- 
țeațean Constanța că aici se 
va construi un cămin de 312 
locuri, care nu s-ar încadra 
arhitecturii orașului, și nu 
două, de cite 192 locuri fie
care. Fie și două, acceptă 
I.M.U. Medgidia numai să 
se facă. Banii ajung și pen
tru două. Numai că două 
iriai mici nu vrea să con
struiască T.C.L. pe motiv că 
i-ar fi mai greu și că 
ceva nu și-a prevăzut 
planul pe 1976.

Să fie oare chiar atît 
complicată găsirea unei 
Iuții pentru ridicarea 
cămin de nefamiliști ? Spe
răm să nu se recurgă la so
luția de care se temea ingi
nerul Alexandru Dimitrescu, 
șeful compartimentului in
vestiții de Ia I.M.U. : aco
perirea săpăturilor de la 
fundația căminului pentru a 
nu 
din 
cui

Trustul de 
Constanța, 

să accepte 
ii convine 

timp

așa 
in

de 
so- 

unui

mai rămine nici o urmă 
groapa aflată in mijlo- 
orașului.

N. COȘOVEANU

Zăpada — • surpriză plăcută pentru elevele sosite in vacanță 
de pe— litoral

seară apoi

(Urmare dr» p:g Ope pu 
lare a prur.:

RKzria
1 retor

fî a celor

răzbc
Iriți

ca si a

colective și inâ-v.ci j'e trărza- 
te de autenticitate, aiat eridea- 
țiate in conaonMti depttaâ ai 
gloria și solemnitate» acsslzn 
Marii Uniri din MUL Sc demon
strează, cu puterea de coerin- 
gere a documents'.ui iszar.z za- 
contestabil. că încheierea proce
sului de formare a statuiu: na
țional unitar român la ftnnaici*- 
le istorice ale vedm Dam a tot 
rezultatul legic al lapte iaae- 
gului nostru popor, că ea e-a 
realizat prin eforturi e eoe.ter- 
gente ale tuturor fer = or poca
le și politice ale țăru. pes~

TVULE XKTTAB

muzicale

Jurnal de vacanță

sec»

t—i puțin timp. Buțteniul este 
Spoit de forfota și voioșia ’ 
reții. O mică pauză după 
i—.pre.urimile cabanelor se 
piu din nou de larma excursio- 
r..r:-lor. După o scurtă odihnă, 
ac::v.:it:le se reiau. Terenul din 
fața Complexului tineretului din 
Buftem este disputat de elevii 
Scol:: generale nr. 12 din Con- 
sten:e. clasele speciale de bas- 
cte: La școala profesională de 
celuloză și hirtie din Bușteni — 
Izxrul de cazare al elevilor scolii 
de muzică — tinerii instrumen
tar-. fac o ultimă repetiție in 
rerfrrea concertului pe care ur
mează sâ-l susțină in aceeași 
seară in fața colegilor lor.

Pentru o bună parte din elevi, 
racc-.ta de primăvară constituie 
pe lingi un prilej de distracție 
r- •ecreare și un mijloc de pre
gătire. de aprofundare a cunos- 
t.-.'elor acumulate. Taberele de 
instruire organizate in această 
pe—.oadi. pe diferite profiluri, 
eteri cadrul optim pentru efec
tuarea unor utile ‘schimburi de 
experiență, pentru ridicarea și 
pe-'ecr: marea nivelului de pre- 
givre. Un exemplu in această 
privință ni-l oferă și tabăra de 
pregătire a tineretului pentru a- 
pc'a’ea patriei organizată recent 
la Brașov, la care participi a- 
ț~cape 600 de elevi, comandanți 
de grupă, din clasele Vil—Vili, 
ale școlilor din județ.

ti ne
caz»
um-

Există o perfectă sinonimie în
tre filmul acesta realizat de ma
rele regizor japonez Akira Ku
rosawa in studiourile sovietice și 
viața vinătorului pe care el o po
vestește. Amindouă par la prima 
vedere nespectaculoase. desfășu- 
rindu-se lent și egal. Dar tot 
amindouă dezvăluie celui care are 
dorința și răbdarea de a pătrun
de dincolo de aparența învelișu
lui de serie, frumuseți și adin- 
cimi nebănuite, sensurile grave și 
profunde pe care le poate avea 
meditația despre relația dintre 
om și natură. Povestirea, plasată 
intre anii 1902—1910. este un 
lung flash-back in memoria că
pitanului care intr-una dintre 
expedițiile in taiga cunoaște și 
se imprietenește cu un bătrin 
vinâtor. om al naturii sălbatice. 
Narațiunea este simplă, in deru
larea sa egală, lăsind să prindă 
un contur din ce în ce mai pu
ternic figura lui Densu. Marea 
artă a lui Kurosawa constă toc
mai in faptul că nu bruschează 
deloc atenția spectatorului, că 
nu apelează niciodată la acele 
elemente facile, de un pitoresc 
țipător, care prin atractivitatea 
aparentă ar fi dăunat echilibru
lui filmului. Momentele tensio
nale nu constau in situații-limitâ 
exploatate dramatic 
aureoleze fals figura 
Dimpotrivă. Există o 
antologică in acest sens : al ră
tăcirii celor doi de restul grupu
lui. In mlaștina înghețată a tai
galei. fără nici un punct de re
per. acolo unde busola fixează 
zadarnic nordul, în întinderea 
fără sfîrșit luminată straniu 
un soare apunind. bintuită 
furtuna năprasnică. Densu 
bravează, nu abandonează.

care să 
eroului, 

secvență

de 
de 
nu 
nu

concurează momentul. El nu se 
lasă in voia elementelor naturii, 
dar nici nu li se opune dispe
rat. El se integrează lor, ca și 
pină atunci. Intră, sau mai bine 
zis. continuă ritmul naturii fără 
gesturi inutile, fără spaime su
puse sau zimbete cuceritoare. 
Gindul său are profunzimea ori
zontului. repeziciunea miinilor 
sale este cea a vîntului. Bucuria 
supraviețuirii este ca a taigalei 
respirind calm și măreț în di
mineața însorită. Comuniunea 
aceasta tainică, perfectă intre 
om și natură nu-i reduce acestu
ia nici din zborul gîndului, nici 
din adincimea sentimentului. 
Densu nu este un „copil al na
turii" în sensul neștiinței sau al 
relațiilor primare cu complexita
tea vieții, a tragediilor ei. Și este 
uluitor cum Kurosawa, regizorul, 
și Maksim Munzuk, interpretul, 
știu să ne dezvăluie toată minu
nata înțelepciune a eroului, lu
mina sa caldă și puternică în 
înșiși termenii acelei simplități 
funciare a existenței sale. Densu 
moare absurd, ucis nu de vreo 
fiară de care nu s-ar mai fi pu
tut apăra din cauza vederii slă
bite, ci de un om tentat să-i 
fure arma, singurul însemn ac
ceptat de el al civilizației. Dar 
Densu moare la timp căci civili
zația cu tot ceea ce el nu putuse 
înțelege pătrunde în taiga. El niȘ 
rămine decit o amintire și, poa
te, o pildă. în orice caz un su
biect. poate unul dintre cele mai 
actuale subiecte de meditație.

Filmul acesta a fost distins cu 
Marele Premiu și Medalia de aur 
(ex aequo) la Festivalul interna
țional de la Moscova din anul 
trecut, și cu Premiul FIPRESCI.

„Păsări de pradă

Recital de duo pian — Sil'

TINERII BRIGADIERI-PREZENTA ACTIVA
PE FRONTUL MUNCII PATRIOTICE

Deși Păsări de pradă acapa
rează atenția spectatorilor prin 
excepționalele sale filmări, prin 
ineditul urmăririi dintre cele 
două elicoptere, prin profesio
nalismul tehnic cu care este re
alizat, nu este deloc neinteresan
tă nici figura eroului care, deși 
rămine cumva într-un plan se
cund, are citeva date care-o sin
gularizează. Reporterul de radio 
ce urmărește din elicopter tra
ficul intens dintr-o zi de odihnă 
este un tip aparte, profund mar
cat de războiul prin care a tre
cut Pilot de clasă, 
te integra în viața 
sită de tensiunea, 
dificile, eroice. în
pus in timpul războiului. Nu este

el nu se poa- 
normală, lip- 
de situațiile 

care fusese

lntîmplătoare nici participarea 
sa la programul cu „melodii din 
trecut", nici aducerea pe auto
stradă a avionului pictat ca o 
pasăre de pradă, amintind pe 
cele din război. Angrenarea sa în 
acțiunea de urmărire a jefuito
rilor unei bănci este mai mult 
decit rezultatul dorinței de'a sal
va o ostatecă sau de a prinde 
niște hoți : este șansa care i se 
oferă, singură, de a redeveni el 
însuși, de a se simți util. Așa 
cum moartea sa este singura fi
rească, singura care i se potrivea 
și de aceea singura care nu este 
tragică. Interesant și bine făcut 
filmul lui William Graham.

MIRUNA IONESCU

• Recital de duo pian — au- 
zana Szoreny și Corneliu Rădu- 
lescu, luni 12 aprilie, ora 20, la 
Sala mică a Palatului. In pro
gram : Bach — Concert in ao 
major (primă audiție) la două, 
piane, Beethoven — Variațiuni 
pe o temă de Waldstein (primă 
audiție) la patru mîini, Britten 
— Introducere fi Rondo alia 
Burlesca, Constantin Silvestri — 
Jocuri populare din Transilva
nia, Hilda Jerea — Patru ima
gini vesele, Șostakovici — Con
certino (două piane).
• Marți. 13 aprilie, ora 19, în 

Studioul 8, al 23-lea Concert 
dezbatere al Radioteleviziunii or
ganizat in ciclu! Tribuna creației 
contemporane românești. Se vor 
prezenta fi pune in discuție 
lucrări de : Sorin Vulcu, Adrian 
Pop. Șerban Nichijor, 
Șaptefrați.

• Recital ...... 
pian : Rudolf Kerer (U.R.S.S.), 
miercuri, 14 aprilie, ora 20, la 
Ateneul Român. Vom putea as
culta : Ciaccona de Bach, So
nata in do major de Beethoven, 
Preludiu de Șostakovici, Noc
turna in si bemol minor și So
nata in si minor

• In Studioul 
Radioteleviziunii, 
ora 20, orchestra 
jată de George Thymis (Grecia) 
va interpreta : Jocuri populare 
românești din Transilvania de 
Constantin Silvestri, Simfonia 
spaniolă pentru vioară și orches
tră de Lalo, Simfonia a Il-a in 
re major de Brahms.

• Concertele simfonice ale 
Filarmonicii de vineri 16 și sim
bătă 17 aprilie, ora 20 vor fi di
rijate de tinărul dirijor Ovidiu 
Bălan. In program — Festival 
Mozart : Uvertura la opera 
..Nunta lui Figaro", Concert 
pentru pian fi orchestră in re 
minor (solist Tudor Dumitrescu), 
Simfonia nr. 39 in mi bemol ma
jor.

• In ciclul După-âmiezile mu
zicale ale tineretului, tot dumi
nică, la ora 18, la Sala mică, re
cital de pian Ina Macarie..

• Pe scenele teatrului liric. 
Opera română prezintă : Flautul 
fermecat — marți, 13 aprilie, ora 
19 ; Carmen — miercuri, 14 apri
lie, ora 19 ; Boema — joi, 15 
aprilie, ora 19 ; Ion Vodă cel 
Cumplit — vineri 16 aprilie, ora 
19 ; Giselle — duminică, 18 apri
lie, ora 19.

Teatrul de operetă prezintă : 
Voievodul țiganilor — marți, 13 
aprilie, ora 19,30; Leonard — 
vineri, 16 aprilie, ora 19,30 ; Se
cretul lui Marco Polo — dumi
nică, 18 aprilie, ora 10.30 ; Spu
ne-mi inimioară, spune-mi — 
seara la ora 19,30.

ALINA POPOVICI

Liliana

extraordinar de

de Chopin, 
de concerte al 
joi, 15 aprilie, 
simfonică diri-

• VRANCEA
Utedștii au plantat 36 Te A» 

puieți pe șantierul 6e cnelMte- 
re a eroziunii solului Be-h 
Zeletin. au intreținut 106 
pajiști și au pamczpat la 
păduricea a 129 ha teren, 
această 
lucrări 
valoare 
lei) pe 
sfeclă 
preluat 
Complexul zootehn 
ultima săptămină. 2M de tioeri 
au pregătit terenul pentru ră
saduri pe o suprafață ce U ba 
solarii in timp ce alte forma
ții au lucrat in vii ; 9M de ti
neri au executat tăieri In us
cat pe 200 ha vie. iar alți 
au ridicat și eercurt 230 ha 
(PETRICA BVTCC).

perioadă s-»u 
de întreținere 
totală va fi d
5 ha porumb ri 
furajeră pe ore 
in acord global

porumb. Ca întotdeauna, meca- 
ao foat «ă de această 

fruntea acți-rtii. In con- 
opînia conducerii coo- 

i. a membrilor echipei 
mixte de lucru, ținem să-i evi- 
dențiem pe tinerii mecanizatori 
Ion N.tolae, Ene Tudor, Ștefan 
Cazan*.

Am mal reținut din relatarea 
enrespor.dentului nostru faptul 
că se muncește intens și In gră
dina de legume. Se pregătește 
terer.ul pentru plantarea toma
telor r.mpurii ș: de vară, a ar
de. uiu:. a ailor legume. In ră
sadniță așteaptă trecerea in 
ămp. pe 55 hectare, circa 6 mi
lioane fire. (G. MILITARV).

• CONSTANTA

: care »-

CONSTRUCTORI

coopera
se tat se-

•ȘTEFAN DORGO-

• IL^OV
• "ftv-c.

Comunistul personajul care
reprezintă idealurile cele mai înalte

(Urmare din pag. I)

5 ba 
Je-am 
ie la 
a Ia

ae pe 3w îu
cza<
CD-T. aaaris 
"TCă~'ia'-

-_.Ă_ GK Pel • VILCEA

• HUNEDOARA
(Urmare din pzg I)

muncă patriotică organizate ta 
agricultură au hiat parte peste 
1500 de tineri care au plar.tat 
5 200 pomi fructiferi. au axrătat 
o suprafață de 65 hectare de 
pășuni și au decolmatat 2 600 
m.l. de canale pentru irigații, 
constituind o forță de nădejde 
in bătălia pentru recolte dt mat 
bogate. (AL. BÂLGRÂDEAN).

• MEHEDINȚI
(Urmare din pip l)

70 hectare plantate prin Ir.derire 
In silvicultură, numai in această 
săptămină. s-au executat împă
duriri in fondul silvic pe o su
prafață de 43 ha. In aceste ac
tivități s-au evidențiat in mod 
deosebit tinerii din comunele 
Jiana, Cioroboreni. Gogosu. Pru- 
nișor și Pătulele. (LAURENȚIU 
OLAN).

în fiecare zi. peste W de 
tineri din întreprinderile ri 
instituțiile municipiului Rfm- 
nicu-Vilcea tint prezenți pe 
șantierele locale de muncă 
patriotică organizate de Co
mitetul județean Vilcea al 
V.T.C. la diferita obiective 
social culturale, la conducta 
de canalizare din cartierul 
,.Nord“ al municipiului, in 
agricultură, pentru efectuarea 
unor lucrări importante de 
sezon. Pini in prezent uteciș- 
tii vilceni au săpat peste 
4 000 m.l. canal fi au efectuat 
lucrări in legumiculturi pe o 
suprafață de peste 36 ha. Alte 
citeva mii de tineri, elevi din 
școlile județului, au partici
pat in aceste zile la acțiuni 
de muncă patriotică In sola
rii, sau pe terenurile culti
vate cu legume, in pepiniere. 
in zonele ce trebuie împădu
rite. Mai multe scoli au pre
luat de la unitățile C.A.P. su
prafețe pentru cultivat si în
treținere. Astfel elevii liceelor 
din municipiul Rm. Vilcea 
vor întreține aproape 40 ha 
teren cultivat cu legume, in 
grădinile din lunca Oltului, 
iar cei de la Liceul agri
col Drăgășani — peste 3 000 
mp. solarii fi răsadnițe.

OSTASII5

M. NICOLAB

aici un număr mare de cărți 
in care comunistul „privește 
înapoi" nu cu nostalgie con
templativă. nici cu sentimentul 
irosirii timpului ci cu senti
mentul unei acute responsabili
tăți sociale. Comunistul este în 
aceste cărți nu un erou ce tre
buie contemplat pentru însușiri 
superlative ci un om ale cărui 
calități reies din implicarea lui 
organică in viața socială. Nu 
ca un om care dă soluții ad-hoc 
și care dezleagă miraculos în
trebări greu de soluționat. Ci 
ca un reprezentant al forței de 
avangardă socială și politică a 
țării care este prezent neconte
nit tn rîndul oamenilor, alături 
de ei, in fruntea lor. printr-un 
proces legic, al societății noas
tre. Deci nu falsa problemă a 
„petelor*. deci 
către o postură 
straetă ci prezența lui firească 
acolo unde în fond s-a hotărît 
și se hotărăște destinul țării și 
al fiecăruia dintre not La con
juncția acestor două perspecti
ve : a evaluării modului în care 
responsabilitatea socială s-a 
Împlinit și a implicării Iul fi
rești în realitatea morală a 
unei țări, prozatorii noștri au 
creat un tip de comunist a că
rui prezență este puternic și 
firesc marcată in proza ultimi
lor ani. După cum nu vom 
putea uita un fapt esențial t 
prezența comunistului in roma
nele a căror acțiune se situează 
înainte de 23 August 1944. Din 
acest punct de vedere romanul 
Incognito al lui Eugen Barbu 
mi se pare a fi remarcabil pen
tru naturalețea și firescul eu 
care această prezență este in
serată In toate mediile vieții 
noastre sociale, in fluxul eve
nimentelor. Cu arta specifică 
unui mare prozator. Eugen 
Barbu a reușit să demonstreze

nu năzuința 
„ideală" ab

cum condițiile conspirativității 
nu înseamnă izolare și rămi- 
nere intr-un plan secundar 
lipsit de legătură cu ceea ce 
constituie dinamica forțelor so
ciale și politice ale timpului.

Bineînțeles, discutînd modul 
In care figura comunistului ca
pătă o realitate artistică nu 
vom putea spune că proza și 
mai ales teatrul nostru au reali
zat totul. Cantonarea într-o rea
litate vicinală, într-o lume mă
runtă, nesemnificativă pe plan 
uman, care nu reprezintă decit 
o metamorfoză a prozei obiec
tuale de acum cîțiva ani, o 
limitare în zona actelor mă
runte, duce în mod firesc la 
nerelevarea acelor forțe sociale 
datorită cărora ieri, astăzi și 
mline in țara aceasta s-au pe
trecut transformări de struc
tură. De fapt o asemenea înțe
legere a prozei care își refuză 
ceea ce este esențial in viața 
unei societăți culegînd doar as-

pectele ei marginale și nesem
nificative conduce fatal și la in
serarea unor personaje a căror 
consistență se pulverizează în 
nimicul unei acțiuni derizorii. 
După cum nu-i mai puțin ade
vărat că figura comunistului 
nu ne apare „umanizată", nici 
„multilaterală" din acea litera
tură de fapt divers, colecție de 
intîmplări in aparență șocante 
dar netransfigurate artistic și 
nesubsumate unei idei, așa cum 
se Intîmplă în masiva aglome
rație de întîmplări care este 
Caloianul de Ion Lăncrănjan.

După părerea noastră trebuie 
să ținem seama de realitatea 
literaturii, de progresele înre
gistrate de ea pe toate pla
nurile și in același timp de 
dorința fiecăruia dintre noi, de 
necesitatea obiectivă a reliefării 
acelei personalități profund 
umane care reprezintă idealu
rile cele mai înalte ale vieții 
noastre : comunistul.

CASA DE CULTURĂ 
N. BĂLCESCU11ii

UNIVERSITATEA POPULARĂ BUCUREȘTI, 
SECTORUL 5

Btr. 11 Iunie nr. «1— tel. 23 «3 U

Camera de tradiții, întotdea
una un martor fidel al faptelor 
săvirșite de militarii ce s-au 
instruit în unitatea respectivă, 
păstrează neștearsă amintirea ce
lor care pe tot timpul ostășiei au 
pus mai presus de orice dorința 
lor de a se pregăti ca buni apă
rători ai patriei.

Militarii din unitatea de con
strucții de pe Platforma Com
binatului siderurgic Galați își 
fac datoria ostășească, adău
gind noi și noi file in această cro
nică vie a bărbăției și erois
mului.

...La convertizorul nr. 4 e ne
voie de un plus de efort Nu e 
obligatoriu pentru nimeni să ră- 
mînă în continuare la lucru si 
totuși soldați! Iulian Costache. 
Claus Hans. Dionisie Boldiya și 
încă alți cițiva își exprimă do
rința de a rămine la posturile 
lor de lucru.

...Militarilor-constructori 11 se 
încredințează obiectivul denu
mit „forja grea". E necesară 
turnarea betonului In cantitate 
masivă si în flux continuu. Con
dițiile sint grele : întuneric, nin
soare. ger etc. Subunitatea co
mandată de sublocotenentul Cos- 
tică Torică, din cadrul căreia se 
evidențiază fruntașul Gh. Du- 
liba și soldatul I. Zbereanu,

reușește să toame peste 60 ma- 
juu :ntr-o singură noapte.

„Miezul rtooui a rrecut de 
mult Pină la deț-.ep'.are mai 
sint citeva ceasuri bure. Deoda
tă. la instalația electrică subte
rană izbucnește un incendiu. 
Pericol de explozie. Este a- 
larmată subunitatea comandată 
de sergentul Vastle AmironeseL 
Astfel încep lupta cu cablurile 
arse, cu focul ca'-a să mistuie 
intreg subteranul, transportarea 
in condiții periculoase a noilor 
cabluri de legătură etc. O n de 
muncă Încordată. Apoi o noap
te. Și iarăși zorii zilei. Timp in 
care soldatti D. Simion. A. Buta. 
M. Boteza tu. D. Dobre și alții 
n-au încetat lucrul decit pentru 
servirea mesei de seară — unică 
in cele 24 ore de încordare.

...O zi cu ninsoare și cu frig 
cum rar se intîmplă prin ace«fe 
locuri. Zi in care sonda trans
portoare ce aduce materia pri
mă din portul mineralier la U- 
zina cocso-chimică nu trebuie 
să-și Înceteze funcționarea nici 
o clipă. E necesar un colectiv 
de lucru care să facă suprave
gherea îndeaproape atit la su
prafață, cit și în subteran. Pen
tru cel ce lucrează in tunel se

cu-cer însă calități deosebite 
raj. hotărire, abnegație... Con
diții pe care tinerii soldați 
Constantin Șutu. Marinei Sau- 
că. împreună cu fruntașul Gheor- 
zhe Martinel le îndeplinesc cu 
prisosință.

„.La inaugurarea unei lucrări 
comandantul subunității este fe
licitat pentru munca depusă de 
ostași. La rîndu-i stringe mina 
ostașilor care obținuseră numai 
rezultate foarte bune. Un „Ser
vesc patria" spus la unison, din 
inimă, de către toți tinerii ostași. 
Printre ei sint și frații gemeni 
Gavrilâ și Mihai Suia, ambii ab
solvenți ai școlii de gradați. 
Pină mai ieri fuseseră prepa
ratori de minereuri neferoase la 
Gura Humorului.

★
Faptele acestea — rod al pa

siunii pentru muncă, al dorin
ței de a fi fruntaș în întrecerea 
socialistă, al educației 
vului și organizației de 
al luptei pentru a cuceri 
titlurile de „Militar de 
și „Unitate de frunte"
si ele consemnate în acea Ca
meră de tradiții.

STENOGRAFIA
Tehnica scrierii rapide d« 

mină — Îmbinată eu înregis
trarea magnetofonică, așa.-nu- 
mitul sistem „Phonosteno- 
grafte".

în 150 ore de studiu, cursan- 
țil Ișl Însușesc teoria și prac
tica acestei discipline atlt de 
utile in secretariatul unităților 
socialiste de stat, reușind să 
redea, cuvlnt cu cuvînt, orice 
expunere verbală (dictare, ex
puneri verbale etc.).

Taxa pe toată durata cursu
lui de patru luni este de 600 
lei.

IMPORTANT
et vinde tuio- 
de rate lunare, 
retribuția netă

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

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

MUZEUL MILITAR CENTRAL VA INVITA SA VIZITA^ :

• Sălile in care este prezentată istoria militară a poporului 

român din cele mai vechi timpuri pină in zilele noastre ;
• Colecțiile de arme, uniforme și decorații ;

• Parcul de artilerie, aviație și tancuri.

LUCRĂRILE DE

DACTILOGRAFIA
Scrierea la orice tip de ma

șini de scris, cu toate dege
tele, după sistemul scrierii 
oarbe. Lecțiile sînt Însoțite de 
exerciții practice de ortografie 
oficială ca și de mecanica ma
șinilor de scris.

Prin exereții mal Îndelunga
te, în afara programului obiș
nuit de două ori pe zi, se 
scurtează mult Însușirea dactl- 
lografiei.

Taxa pe toată durata cursu
lui obișnuit este de 600 lei, și 
cuprinde S00 ore-lecțil.

SECRETARIAT
Acest curs cuprinde în totalitatea. Iul lucrările de secretariat, este 

însoțit de aplicații practice privind sarcinile de muncă din secreta
riatele unităților socialiste de stat (instituții, întreprinderi, coopera
tive agricole de producție), o atenție deosebită se acordă corespon
denței oficiale, ca și legislației socialiste. Taxa pe toată durata 
cursului este de 400 lei pentru cei înscriși numai la acest curs si de 
200 pentru cel înscriși la stenografie sau dactilografle.

MÎNUIREA 
APARATURII TELEX șl a MAȘINILOR DE CALCUL

Aceste două discipline, relativ noi, introduse în majoritatea unită
ților socialiste de stat, asigură rezolvarea rapidă a lucrărilor de 
birou.

Taxa este de lei 400 pentru cel ce se înscriu numai la aceste 
cursuri șt de lei 200 pentru cei înscriși la stenografie sau dactilo- 
grafie.

LIMBILE DE LARGA CIRCULAȚIE

ENGLEZA RUSA FRANCEZĂ

colecti- 
tineret. 
din nou 
frunte"

— vor fl

GRIG. RADOSLAVESCU

Sediul : Str. Izvor nr. 137, sectorul 6. 
Deschis : zilnic intre orele 9,30-18, 
Simbătă intre orele 9,30—14.
Luni muzeul este inchis. 
Mijloace de transport s-
- Tramvaie 3, 8, 20. Autobuz : 33

GERMANA
Lecțiile se predau după o metodă modernă, audiofonică, imprimări 

și audiții de muzică ușoară șl cursuri Ekersly, Hornby etc., in ore 
separate, pe categorii de cursanți (adulțl, copil de vlrstă școlară si 
preșcolară).

Cursurile de mal sus sînt predate de instructori calificați sub con
ducerea stenografului Paul Mlhăllă, fost director al primei școli de 
stenodactilografie a statului.

Separat se predau șl cursuri de :

CROITORIE BALET COPn ACORDEON
Studenții și elevii se bucură de reducerea taxelor cu 50% 
Informații verbale, prin telefon șl tn scris, se pot obține ’la adresa 

indicată mai sus.



----------- _________
„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 3 LUNI 12 APRILIE 1976

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, a adresat tovarășului KNUD JESPERSEN, pre
ședintele Partidului Comunist din Danemarca, următoarea tele
gramă :

Dragă tovarășe Jespersen,
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă adresez calde felicitări și sincere urări de sănătate, feri
cire și noi succese în activitatea pe care o desfășurați în fruntea 
Partidului Comunist din Danemarca, pentru cauza clasei munci
toare și a maselor populare.

Sint încredințat că relațiile de colaborare tovărășească și soli
daritate dintre partidele, noastre se vor dezvolta în continuare, în 
interesul ambelor țări și popoare, al cauzei socialismului și păcii.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a adresat Excelenței Sale KHIEU SAMPHAN, 
șeful statului Cambodgia Democrată, președintele Prezidiului de 
Stat, următoarea telegramă :

Cu ocazia desemnării dumneavoastră în calitate de președinte al 
Prezidiului de Stat al Cambodgiei Democrate, am deosebita plăcere 
de a vă transmite din partea poporului român și a mea personal 
cele mai călduroase felicitări, precum și urări sincere de succes 
deplin în înalta dumneavoastră funcție de șef al statului, în activi
tatea dedicată progresului și prosperității poporului prieten cam
bodgian.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, colaborare și 
solidaritate frățească existente' între Republica Socialistă România 
și Cambodgia Democrată se vor dezvolta și întări continuu, in toate 
domeniile de activitate, în interesul popoarelor româh și cambod
gian, al cauzei păcii, progresului și înțelegerii internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea președintelui Consiliului de 
■Stat al Republicii Guineea-Bissau, LUIS CABRAL, următoarea 
telegramă :

Părăsind frumoasa dumneavoastră țară, după ce am făcut o vi
zită plăcută și .am semnat acorduri care cu siguranță vor servi in
teresele popoarelor noastre, vă rugăm, tovarășe președinte, să pri
miți și să transmiteți poporului român prieten. Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și Consiliului de Stat expresia pro
fundei noastre mulțumiri pentru primirea călduroasă și prieteneas
că ce ne-a fost rezervată pe timpul șederii noastre în România.

Dorim în mod sincer să se dezvolte mai mult legăturile de prie
tenie, cooperare și solidaritate ale popoarelor noastre, ale partide
lor și guvernelor, în folosul păcii și al progresului.

Plecarea delegației Partidului Comunist Român 
la lucrările celui de-al XV-lea Congres 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Duminică dimineața a plecat 
la Praga delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
care va participa la lucrările 
celui de-al XV-lea Congres al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia. Din delegație fac par
te Dumitru Turcuș. membru al 
Colegiului Central de partid, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Haralambie Alexa, 
secretar al Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R., Teodor 
Haș, membru al Comisiei Cen
trale de Revizie, ambasadorul 
Republicii Socialiste România, 
la Praga.

La plecarea de pe aeropor
tul Otopeni, delegația a fost 
salutată de tovarășii Ilie Ver-

det, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Po- 
tîngă. adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Marinescu, secretar al Comite
tului județean Ilfov al P.C.R.

A fost prezent Miroslav Jan- 
dik, însărcinat 
terim al R.S.
București.

cu afaceri ad-in- 
Cehoslovace, la

★
La sosire, pe aeroportul in

ternațional Ruzyne din Praga, 
delegația P.C.R. a fost salutată 
de Vasil Bilak, membru al 
Prezidiului, secretar al C.C. al 
PC. din Cehoslovacia, Julius 
Varga și Antonin Vavrus. șefi 
de secție la C.C. al P.C.C., de 
alte persoane oficiale, precum 
și de ambasadorul țării noas
tre în Cehoslovacia.

Dezbateri in pregătirea Congresului

educației politice și culturii socialiste

Un cincinal al afirmării

depline a tineretului
Dezvoltarea impetuoasă a ju

dețului Botoșani in cincinalul 
1976—1980, dezvoltare care va 
determina ca producția indus
trială globală să crească de cir
ca 3 ori ca să ajungă la 10.2 
miliarde lei, exprimă cit de mult 
este implicat tineretul botoșă- 
nean în planul socio-economic 
al județului și cit de mari sint 
sarcinile care îi revin. Cunosc 
tinerii aceste sarcini ? Sint ei 
pregătiți să le îndeplinească ? A 
răspuns activitatea politico-ideo- 
logică desfășurată în spiritul 
programului ideologic al parti
dului scopului de a forma tineri 
cu o înaltă conștiință muncito
rească ?

Raportul -prezentat de tovară
șa Maria Crețu. prim secretar al 
comitetului județean al U.T.C., a 
pus cu acuitate în centrul dez
baterilor această problemă cheie 
pentru un județ destinat unui 
ritm de industrializare deosebit 
de intens. S-a subliniat preocu
parea organelor și organizațiilor 
U.T.C. de a populariza în rin
dul tinerilor obiectivele si reali
zările cincinalului 1971—1975, 
cunoașterea și aprofundarea do
cumentelor Congresului al XI- 
lea al P.C.R.. a coordonatelor de 
dezvoltare ale județului Boto
șani în cincinalul 1976—1980. In 
acest sens s-a organizat concur
sul „Viitorul de aur al tinerei 
generații oglindit în documen
tele Congresului al XI-lea al 
P.C.R.", concurs care a cuprins 
marea majoritate a tinerilor din 
organizația județeană. Tot în 
ideea informării tinerilor s-au 
organizat la- sate și orașe intil- 
niri cu fruntași în producție, cu 
conducători de unități, vizite în 
întreprinderi, în special în cele 
cu profil cu totul nou pentru 
județul Botoșani. Informarea ti
nerilor constituie evident un 
prim pas ; planul de măsuri a-

doptat — reluînd forme de mun
că viabile, folosite in activitatea 
cu tinerii, dar propunind iniția
tive și modalități noi, adecvate, 
— are în vedere tocmai 
educative, de formare a 
tului in spiritul dragostei . 
pectului față de țnuncă. Acțiu
nile „Raportul utecist", „Comu
nistul — modelul la care ne ra-
_____ ________________________ \

sarcini 
tinere- 
și res-

PLENARA COMITETULUI 
JUDEȚEAN BOTOȘANI 

AL U.T.C.

portăm", „Calitatea de utecist, 
rolul său in producție, familie 
și societate", au fost apreciate 
la fel ca și inițiativa secției de 
propagandă a comitetului U.T.C. 
de a realiza două filme docu
mentare „Tineretul — prezență 
activă in viața județului Boto
șani" și „Contraste — opinii", 
filme care, prezentate în diferite 
colective, au constituit prilejuri 
pentru dezbateri. Comitetul ju
dețean al U.T.C, situează între 
sarcinile sale preocuparea pen
tru calificarea și perfecționarea 
profesională a tinerilor. Consi-

i“

liul tineret muncitoresc, în co
laborare cu Direcția muncii și 
sindicatul trebuie să se implice 
mai mult în organizarea de ac
țiuni pentru creșterea răspunde
rii față de muncă, de meseria 
aleasă ; organizația U.T.C. tre
buie să stimuleze și să organi
zeze și olimpiadele profesionale, 
să stimuleze interesul pentru 
policalificare.

In acest cincinal, la Botoșani 
vot fi create 30 000 noi locuri 
de muncă. Am putea spune, fără 
să greșim, că va fi vorba de 
30 000 de tineri. Aceștia își vor 
înșuși meserii fără tradiție pe 
aceste meleaguri : în industria 
chimică, a porțelanurilor, a sti
clei, electrotehnică, industria 
mobilei, a cauciucului. Tinerii 
aceștia vor fi o primă generație 
muncitorească, ei vor veni fără 
îndoială din agricultură către 
industrie. Iată de ce, complexi- 
■tatea acestui proces educativ- 
formativ în spațiul căruia orga
nizației U.T.C. îi vor reveni sar
cini de maximă importanță, va 
determina, „un timp revoluțio
nar" deosebit de prielnic pentru 
afirmarea elanului tineretului 
din această zonă a țării.

MARIANA BRAESCU
Subredacția Botoșani
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DIPLOMA 
DE PARAZIT

Intr-o zi, Vasile Ines din 
Livada, județul Satu Mare, 
s-a prezentat la C.A.P. Turu- 
lung și a solicitat să i se pună 
la dispoziție un lot de căp
șuni pentru experiențe. Vezi, 
doamne, era student in agro
nomie și-și pregătea lucra
rea de diplomă. După trei 
săptămini ‘de... cercetări asi
due (citiți : plimbări de-a 
lungul și de-a latul terenu
lui), cind președintele C.A.P. 
Ioan Lengyel i-a cerut să-i 
prezinte adeverința de la fa
cultate, a dispărut subit. 
I-au dat de urmă însă sub
ofițerii postului de miliție 
Livada, care i-au amintit că 
trebuia să achite contrava
loarea cazării și hranei pri
mite de la gazda unde a fost 
tratat cu ospitalitatea cuve
nită unui viitor inginer. Nu
mai că „viitorul inginer* 
nici nu-și terminase studiile 
elementare. Avea doar cinci 
clase. In schimb, nu se afla 
la prima abatere. Mai fusese 
condamnat pentru provocare 
de scandal și lovire. De doi 
ani ducea viață 
Acum 
tat și 
nale.

parazitară, 
este refinut și cerce- 
pentru alte fapte pe-

riRPACI
PENTRU FRUMUSEȚE

Ceea ce ni se arăta pu
tea fi o trusă pentru... 
orice. Ei bine, cu asemenea 
instrumente, unele de-a 
dreptul grosolane pentru „o-

înalta misiune a sportivilor noștri 

la Jocurile Olimpice de la Montreal
(Urmare din pap. I)

îi

RUBRICA PEINrORMAȚII RULI/ll» CU SPRI1INUI 
INSPECTORATULUI GENERAL II MILIȚIEI

perația" pe care o făcea, Fio- 
rea Tudor „dregea" frumu
sețea naivelor fete care do
reau să devină strălucitoare. 
Pare incredibil cum un ase
menea individ, fără ocupație 
și fără nici un fel de specia
lizare, utilizind mijloace ru
dimentare, a efectuat atîtea 
așa-zise lucrări dentare, chi
purile pentru înfrumusețare. 
Pilea dinții din față, perfect 
sănătoși, și-i îmbrăca în me
tal galben. Asemenea impro
vizații nu numai că erau cit 
se poate de inestetice, dar 
cauzau dureri pronunțate. 
„Dentistul"-cîrpaci de fru
musețe a păcălit multe per
soane, îndeosebi tinere. Ser
gentul major Luca Zăvoianu, 
ajutor șef de post în comuna 
Radna, județul Caraș-Seve- 
rin, nu s-a lăsat tras pe 
sfoară și l-a obligat pe es
croc să-și. stringă trusa pen
tru totdeauna. Ce se întîmplă 
însă cu cei care au plătit 
„tributul" frumuseții 7

specialistului.
bute si rețină această 
tiune elementara.

Părinții tre- 
" ehes-

PRACTICA 
EDUCATIVA

MEDICAMENTUL 
FATAL

La Spitalul din Giurgiu 
fost adus In stare 
gravă minorul Stelian 
în virstă de 3 ani, din 
na Izvoarele, județul 
Nefiind supravegheat, 
Iul a înghițit mai multe pi
lule dintr-un medicament cu 
care tatăl său se trata de o- 
bicei. Intervenția medicilor o 
fost inutilă. Cazul ne amin
tește că nici cu- medicamen
tele nu e de joacă. Ele tre
buie ținute nu la îndemâna 
oricui și folosite numai după 
indicațiile pertinente ale

a 
foarte 
Paica. 
corns- 
llfov. 
copi

Slnt nenumărate acțiunile 
educative pe care organele 
de miliție le susțin in școli 
cu colaborarea profesorilor și 
a celorlalți factori responsa
bili. Un exemplu il consti
tuie fi recentul concurs „Cine 
știe ciștigă", organizat la 
Școala generală nr. 7 din 
Satu Mare de către formațiu
nea de resort a Miliției mu
nicipale, in scopul popu
larizării regulilor de circula
ție in rindul elevilor. Dintre 
reprezentanții claselor din 
ciclul doi, a fost desemnat 
ciștigător, după o disputată 
probă de baraj, elevul Dă- 
nuț Sălăjan din clasa a Vl-a 
El fi ceilalți finaliști (5 
număr) au primit premii 
obiecte.

O activitate meritorie 
acest sens desfășoară și pa
trulele de circulație de la 
Școala nr. 141 din Capitali, 
care dirijează trecerea pie
tonilor școlari intr-o zonă de 
foarte intens trafic (Calea 
Rahovei). Lucrătorii Circum
scripției nr. 13 miliție își a- 
duc o contribuție in munca 
de prevenire a stării infrac
ționale in rindul elevilor, cil 
fi de educare cetățenească o 
lor. Un prilej deosebit este 
cel ocazionat de inmînarea 
buletinului de identitate, eind 
slnt pregătite acțiuni com
plexe, apreciate de elevi.

la 
in

în

v. rAvescu

SPORT • SPORI

CRONICA U.T.C.
Simbătă

Capitală
Vârtosu, 
liulul

s-a înapoiat în 
tovarășul Mihai 

secretar al Consi- 
U.A.S.C.R., care a 

participat la Congresul Uniu
nii Naționale a Studenților 
tlin Anglia.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

SATU MARE
Aici, la Satu-Mare, condițiile 

atmosferice favorabile din aceste 
zile au determinat concentrarea 
tuturor eforturilor pentru ca se
mănăturile să fie încadrate in 
perioada lor optimă. Folosirea 
concretă și corectă a parcului 
de tractoare și mașini agricole 
la semănat, ca și organizarea 
bună a muncii au făcut ca du
minică să fie consemnate o serie 
de rezulfate valoroase pe ogoa
rele’sătmărene. O mare atenție 
a fost acordată însămînțării ce
lor 4 000 ha de floarea-soarelui 
din județ, cit și terminării însă- 
mințărilor din prima epocă. Rit
mul intens de ieri a permis ea 
peste 70 la sută din Suprafața de 
floarea-soarelui să fie cultivată. 
Pe raza Consiliului intercoopera- 
tist Moftin au fost deja semă
nate 600 ha dincele 890 planifi
cate. Dealtfel, la C.A.P.-urile din 
Sînmiclăuș și Craidorolț, care 
fac parte din acest consiliu, lu
crările pentru însămințarea flo
rii-soarelui au fost deja înche
iate. O mare mobilizare de for
țe am tntilnit și pe ogoarele Con
siliului intercooperatist Tiream. 
Se lucrează la semănatul florii- 
soarelui. al sfeclei de zahăr, la 
discuit, grăpat și erbicidat. Și 
aici, două unități cooperatiste au 
raportat însămînțările la floarea- 
soarelui : C.A.P. Căoași și Ho- 
toan. „Astăzi se lucrează cu spor. 
Am încheiat semănatul cartofi
lor timpurii și de toamnă pe 
toate cele 605 ha. La Andrid, 
Dindești, Căoași a fost tnsămîn- 
țată întreaga suprafață cu*sfeclă 
de zahăr. S-a trecut deja la tă- 
vălugit, pentru a nu 
evacuarea apei din sol. 
să menționez in mod 
aportul tuturor tinerilor, ___
grați în echipele mixte de me
canizatori și cooperatori", ne 
spunea inginerul Alexandru 
Uglai, președintele Consiliului 
intercooperatist Tiream. Notez 
citeva nume, intre care cele ale 
tinerilor mecanizatori fruntași : 
Gheorghe Suciu, Ștefan Laszlo, 
Stotz Mihai, Ștefan Bader. Ion 
Ghiricuță. (MIHAI BOCAI).

permite 
Doresc 

deosebit 
inte-

HUNEDOARA
Pentru agricultorii județului 

Hunedoara ziua de duminică a 
fost zi obișnuită de lucru. In 
fiecare unitate agricolă coopera
tistă și de stat s-au depus efor
turi susținute pentru încheierea 
însămînțărilor in perioada opti
mă, executarea lucrărilor 
vii și 
lor și 
C.A.P. 
mane .
bilizate la executarea lucrărilor 
de pregătire a terenului în ve
derea însămînțării cu porumb 
și sfeclă furajeră. Pînă seara, 
mecanicii Ion Zăpodean, Vaier 
Adrian. Ion Profan și alții au 
arat 12 ha, au discuit 16 ha și 
au pregătit cu combinatorul alte 
10 ha, iar Ion Popa și Ion Be- 
ca au plantat ultimele suprafețe 
cu cartofi și sfeclă. Peste 300 de . 
cooperatori, elevi și tineri nave
tiști s-au aflat la grădina de le
gume unde au decolmatat cana- 

-lele pentru repunerea în func
țiune a sistemului de irigații

din 
livezi, curățirea pășuni- 

a fînețelor naturale, l>a 
Geoagiu, toate forțele u- 
și mecanice au fost mo-

curățirea 
de pă
satului, 

făcut 
Brăniș-

sau au participat la 
celor citeva sute de ha 
șune din vecinătatea 
Acțiunile tinerilor s-au 
remarcate și la C.A.P. 
ca, unde toate forțele satului au 
fost mobilizate la plantatul le
gumelor, cartofilor și 
pregătirea terenului sau 
struirea, consolidarea și 
înălțarea digului de pe 
în alte unități, cum sint 
Batiz, Nădăștia de Sus, 
Orăștie și altele, uteciștii 
plantat ieri 140 de nuci, au cu
rățat 15 ha pășuni și finețe și 
au săpat 350 metri liniari șan
țuri pentru scurgerea apei. (AL. 
BALGRADEAN).

VRANCEA

stantin Fulga, președintele Con
siliului 
mitetul
U.T.C.

sfeclei, 
con- 

supra- 
Mureș. 
C.A.P. 
Săcel, 

au

tineret sătesc de la Co- 
județean Vîlcea al 

_____ ne spune că in aceste 
zile tinerii participă la grăpatul 
ogoarelor, la pregătirea terenu
lui pentru semănat porumb boa
be, la erbicidare. (L. POPESCU)

GALAȚI

După încheierea insămințări- 
lor la culturile din epoca I pe 
cele 10 609 ha planificate, toate 
forțele umane și mecanice au 
fost concentrate la pregătirea 
terenului pentru culturile din 
epoca a Il-a și la însămințarea 
florii-soarelui. Trustul S.M.A. 
acționează la cultura mare cu 
1 058 tractoare, 430 grape-discuri, 
68 grape-reglabile, iar în viti
cultură cu 215 tractoare. Dumi
nică la ora 11 erau pregătite 
23 000 ha din 63 000 ha prevă
zute și erau grăpate 54 000 ha 
din 63 000. Bună se prezintă si
tuația și la însămînțatul florii- 
soarelui, unde au fost semănate 
4 200 ha din 8 000 prevăzute. 
Printre unitățile fruntașe : con
siliile intercooperatiste Nănești, 
Bălești, Mihălceni și Suraia. Se 
estimează că marți operația va 
fi încheiată în întregul județ. 
Asupra acestei activități in
fluențează însă în prezent, vre
mea rece. După cum ne spunea 
tovarășul inginer Constantin 
Dinu, directorul trustului S.M.A. 
Vrancea, ritmul de lucru la se
mănatul florii-soarelui se men
ține la 2 000 ha pe zi. Duminică, 
deși vremea a fost neprielnică, 
burniță și ploaie, s-a lucrat din 
plin. Pe ogoarele deservite de 
S.M.A. Suraia, la Botîrlău, me
canizatorii Panaitache Toia, Niță 
Anton, Neculai Milea pregăteau 
terenul pentru semănatul po
rumbului. Alte 38 de tractoare 
pregătesc terenul și seamănă 
floarea-soarelui în punctul Mih- 
neasca. La C.A.P. Nănești, asea
ră s-au terminat de semănat 
cele 240 ha, planificate a asigu
ra producția de floarea-soarelui. 
(PETRICĂ BUTUC).

VÎLCEA
ultimele zile 
a plouat, o 

r____ _______ , mocănească,
peste 3 500 de tineri se află zil
nic în cîmp, participînd efectiv 
la lucrările de sezon. Semăna
tul culturilor din epoca I a fost 
Încheiat, evidențiindu-se, îndeo
sebi, pentru modul cum au mun
cit și pentru calitatea lucrărilor 
efectuate tinerii din C.A.P. Iri- 
mești, Lungești, Mihăiești, Ga- 
licea, Stoiceni, Ștefănești. La 
sfîrșitul săptămînii planul la 
stropiri de pomi a fost realizat 
în proporție de 110 la sută, iar 
la plantatul cartofilor de toam
nă în procent de 80 Ia sută.

Tinerii răspund prezent la 
chemarea organizației. Con-

Cu toate că în 
în județul Vîlcea 
ploaie măruntă,

Organizarea muncii în cam
pania agricolă este efectuată in 
multe unități de cadre tinere, 
șefi de fermă, ingineri și pre
ședinți de cooperative dornici 
de afirmare. Cind pășim în pe
rimetrul comunei Gohor, jude
țul Galați, trebuie să ținem sea
ma tocmai de acest „specific", 
care înseamnă nu neapărat lip
să de experiență, ci — în primul 
rind — inițiativă și operativitate 
in îndeplinirea sarcinilor.

„Culturile din prima urgență 
noi le-am semănat de acum o 
săptămînă, ne spune inginera 
șefă a fermei, Aurelia Chirvase. 
Ne concentrăm acum eforturile 
pentru semănatul florii-soarelul 
și, concomitent, cu forțele dis
ponibile, spre efectuarea lucră
rilor de sezon din legumicultură 
și viticultură. Zi de zi, de di
mineață pînă seara tirziu, toți 
locuitorii comunei muncesc 
pentru viitoarele recolte".

Tocmai acest fapt trebuie re
marcat aici : programarea rigu
roasă a forței de muncă, cuprin
derea ei în întregime la lucră
rile din campanie. Situația din 
teren este edificatoare : la în- 
sămînțarea florii-soarelui, pe un 
ogor bine pregătit, se acționea
ză intens pe platoul Sendrea. In 
întrecerea mecanizatorilor, cei 
mai buni s-au dovedit a fi aici, 
azi, tinerii Simion Chirvăsuță 
și Vasile Racoviță. „Azi am 
semănat 60 de ha cu floarea- 
soarelui, ne spune tînărul Ni- 
colae Papuc, președintele C.A.P. 
Gohor. Dacă timpul ne va per
mite, vom putea încheia această 
lucrare în 3 zile. Indiferent insă 
de timp, noi nu stăm nici o 
clipă cu brațele încrucișate. In 
viticultură, la școala de viță, și 
în legumicultură se muncește 
zilnic cu mult spor. Am realizat 
deja 25 ha cu tomate. Alături 
de cooperatori muncesc și ele
vii în vacanță". La școală sîn- 
tem puși în temă mai în amă
nunt cu preocupările agricole 
de aici. Profesorul Mihai Ser- 
ghei, directorul școlii, ne arată 
solariile proprii pentru tomate. 
Elevii școlii au primit un hec
tar de teren pe care să-1 cultive 
cu legume. Peste citeva zile vor 
începe și ei plantările de răsa
duri. Pînă atunci, în fiecare zi 
cite 70 de elevi plantează vișini 
de o parte și de alta a drumu
lui dintre Gohor și satul; com
ponent Ireasca.

„Și tot ca pe o acțiune a tine
rilor mai rețineți o inițiativă, 
ne propune Ion Chirvăsuță, in
structor al Comitetului județean 
Galați al U.T.C. : aici, in Go
hor, Comitetul comunal 'U.T.C. 
a solicitat — și i-au fost repar
tizate — 5 hectare teren pe ca
re să le cultive în regie proprie 
cu porumb. Toate lucrările, de 
la semănat pînă la eliberarea 
terenului, vor fi efectuate de ti
nerii din comună care nu sint 
cooperatori. Pe aceste ogoare ei 
și-au propus să obțină o pro
ducție record". (IOAN CHIRIC).

conștientizare, seriozitatea 
răspunderea în pregătire, din 
care se degajă dorința fierbinte 
de a reprezenta cu cinste și 
demnitate culorile patriei la O- 
limpiada de la Montreal. Dacă 
cele 100 de zile pînă la ora „H“ 
reprezintă mult sau puțin pentru 
mișcarea noastră sportivă ? Aș 
vrea să informez opinia publică 
că pentru acest suprem examen 
ne pregătim încă din anul 1973. 
Consider că aceste zile care au 
mai rămas — la ora cînd răs
pund la întrebările „Scinteii ti
neretului" doar 98 de zile ! — ne 
oferă posibilitatea unei verifi
cări continue a fiecărui compo
nent, a fiecărui echipaj sau e- 
chipe care și-au cîștigat, prin 
sudoare și muncă, dreptul de a 
participa la această mare com
petiție a prieteniei și păcii între 
generațiile de tineri ale întregii 
lumi.

— Iubitorii sportului din 
țara noastră au luat cunoș
tință cu mare bucurie de fap
tul că evoluția sportivilor 
români și a celorlalți concu- 
renți la J.O. de la Montreal 
va putea fi urmărită pe ecra
nele televizoarelor. Sportivii 
cum privesc aceasta ?

— Trebuie să fim convinși cu 
toții, sportivi, specialiști, specta
tori. că atît participarea directă 
a unui lot numeros la competi
ția supremă a sportului mondial, 
cit și transmiterea la televiziu
ne a întrecerilor olimpice nece
sită mari eforturi materiale, fi
nanciare din partea statului. Din 
acest punct de vedere trebuie să 
dovedim im înalt simț de răs
pundere patriotică, civică pentru 
a răspunde exemplar acestei in
vestiții care capătă si o semni
ficație profund morală. Este o 
dovadă de grijă a partidului și 
statului față de prestigiul spor
tiv internațional al țării, și, tot
odată, un răspuns convingător de 
înțelegere a interesului publicu
lui larg manifestat față de O- 
limpiada de la Montreal. Evident 
că și pentru sportivi înseamnă 
un mare stimulent, știindu-se 
urmăriți și susținuți de milioa
nele de inimi și conștiințe în
flăcărate, în tentativele lor de a 
cuceri marile bătălii din arenele 
olimpice.

— Participarea iportivilor 
români Ia edițiile anterioare 
ale J.O, a fost marcată de 
succese meritorii, de ascen
siuni continui spre fruntea 
clasamentelor olimpice. La 
actuala ediție vizați perfor
manțe mai inalte ?

— Ca urmare a Hotărîrii C.C. 
al P.C.R. din 1973 
voltarea continuă a 
zice și sportului în 
întreaga mișcare 
așezat pe temelii 
Sportivii noștri care ne-au re
prezentat la campionatele mon
diale, europene, balcanice, în 
alte întreceri oficiale internațio
nale au dobîndit succese remar
cabile. Nu-i locul și momentul 
să fac aici un bilanț. N-aș vrea 
să trec, însă, cu vederea saltul 
calitativ înregistrat într-o serie 
de discipline, ca urmare a mun
cii asidui, de pregătire organi
zată științific, a ambiției tine
rești : este vorba de gimnastica 
feminină și masculină, de scri
mă, canotajul feminin, unele 
probe atletice de fond și demi- 
fond, tir. Avem, apoi, sporturi 
în care ne menținem la nivel 
mondial : handbalul, băieți si 
fete, box, pentatlon, lupte, caiac- 
canoe. Avem sporturi de la care 
așteptăm o afirmare olimpică : 
polo și halterele. Sperăm ca, 
peste două zile, și echipa noas
tră de fotbal să-și semneze pa
șaportul pentru Monfreal. Ceea 
ce au realizat sportivii noștri în 
competițiile de valoare mondială 
în anii 1974—1975 ne dau garan
ția că ei sint capabili de per
formanțe înalte și la J.O. din 
vară din Canada. Nu se poate 
să fie altfel. Au fost create con
diții optime de pregătire, din 
toate punctele de vedere, spor
tivii au beneficiat de o îndru
mare competentă și autorizată a 
specialiștilor CNEFS, ai federa
țiilor și cluburilor. Ne vom stră
dui ca la Montreal să obținem 
mai multe titluri și medalii ca

la oricare din Olimpiadele pre
cedente.

— De fapt, din cîți sportivi 
se compune delegația noastră 
care va călători peste Ocean, 
și in care discipline credeți 
că va triumfa sportul româ
nesc ?

— Am pornit pe drumul spre 
Montreal acum 4 ani, cu peste 
1 000 de sportivi, din care con
siderăm că vor traversa Oceanul, 
cum spuneți, și vor deveni lo
catari ai orașului olimpic din 
Canada aproximativ 200, fete și 
băieți. După opinia noastră și, 
în mod deosebit, după estimările 
specialiștilor așteptăm să ne dea 
mari satisfacții ca urmare a 
muncii în care nu și-au precu
pețit energiile, a seriozității și 
disciplinei în pregătire, acei 
sportivi care sint fruntași la 
locul lor de muncă și învăță
tură din : atletism, gimnastică, 
caiac-canoe, lupte, canotaj fe
minin, handbal, fete și băieți, 
scrimă, tir și box. Poarta spre 
succes este deschisă și altor 
sporturi. Desigur, nu va fi deloc 
ușor. La Montreal vin 11 000 de 
sportivi din 125 de țări, animați 
de aceleași idealuri și ambiții. 
Vor învinge. firește, cei mai 
buni. Și printre aceștia vor fi, 
vă asigur, și sportivi români.

— Care sint argumentele 
care pledează că sportivii

nostrl se vor prezenta în ple
nitudinea forțelor ți că vor 
ocupa locuri fruntașe in Ie
rarhiile olimpice ?

— Pregătirile și, în mod deo
sebit, calitatea acestora, aflate la 
un nivel corespunzător cerințe
lor etapei actuale. Testările fă
cute, pregătirea la altitudini, 
îmbunătățirea bazei tehnico-ma- 
teriale prin amenajări adecvate, 
pentru o instruire metodică, con
tribuția medicinei și a cercetări
lor științifice — toate acestea 
au contribuit la atingerea unui 
nivel ridicat al performanțelor, 
ale căror cote valorice se vor cu
noaște, cu adevărat, numai la 
confruntările de la Montreal. Dar 
argumentul care pledează pen
tru aceasta este, de fapt, cali
ficarea însăși la J.O. Pentru că 
trebuie știut, sportivii care ne 
vor reprezenta la Montreal — 
tineri elevi, studenți, muncitori 
și militari — și-au cîștigat acest 
drept îndeplinind anumite hare
muri, foarte greu de atins, sau 
învingînd adversari puternici în 
cadrul campionatelor mondiale 
și europene cum este cazul hand
balului, gimnasticii, al altor 
sporturi. Acești tineri minunați 
se pregătesc. în continuare, cu 
toată dăruirea, pentru că știu că 
laurii olimpici și gloria sportivă 
nu pot fi cucerite decît prin su
doarea muncii, prin flacăra pa
triotismului.

fotbal Pregătirile
lotului olimpic

leri după-amlază, pe stadionul „23 August" din Capitală, se
lecționata olimpică a întîlnit, într-un meci de verificare, echipa 
Dinamo, din care n-au lipsit R. Nunweiller, Dumitrache, Delaa- 
nu, portarul Ștefan, Dobrău, Custov. etc.

Selecționerul Ștefan Covaci, împreună cu cei doi antrenori 
C. Drăgușin și Gh. Constantin au aliniat în prima repriză urmă
toarea formație : Răducanu, Cheran, S. Gabriel, Dinu, Hajnal, 
Dumitru, Boliini, Iordănescu, Crișan, Năstase, Zamfir. Repriza 
secundă a debutat cu șase schimbări : Iorgulescu l-a înlocuit pe 
Răducanu, Sameș pe Dinu, Anghelini pe Cheran, Mulțescu pe 
Boloni, M. Răducanu pe Crișan, D. Georgescu pe Iordănescu.

Ambele echipe au primit instrucțiuni cum să joace pentru ca 
să servească valorificării unor idei tactice preconizate de con
ducerea tehnică pentru meciul de miercuri (stadionul „23 August" 
orele 16,30) cu selecționata olimpică a Olandei. Partida s-a în
cheiat cu rezultatul de 5—1 (2—1) în favoarea jucătorilor olimpici 
prin golurile înscrise de Iordănescu (min. 15 și 33) și Zamfir 
(min, 59, 66 și 84). Pentru dinamoviști a înscris Custov în min. 19.

Din discuțiile cu antrenorii și unii jucători am desprins faptul 
îmbucurător că în lotul olimpic domnește o atmosferă de muncă 
responsabilă, de încredere în forțele proprii și, de-aici, speranțe 
într-o victorie prin care să se realizeze mult dorita calificare. 
Fără discuție, adversarii de miercuri nu alcătuiesc o echipă mai 
puternică decît Dinamo 1 Ba, dimpotrivă 1 Totul este ca echipa 
noastră să imprime jocului un ritm foarte alert, să combine pre
cis, nu lateral, ci pe direcția porții, astfel ca tabela de marcaj 
să sufere modificări — în favoarea noastră, desigur — încă de la 
începutul jocului, pentru a nu intra în criză de timp. Se cere, fi
rește. o angajare în joc cu toate forțele și toată luciditatea. (C.V.)

REZULTATELE DIVIZIEI B
SERIA I. F.C.M. Galați - C.S. 

Botoșani 2—0, Celuloza Călărași 
— Petrolul Ploiești 1—0, Viitorul 
Vaslui — Gloria Buzău 3—2,

• ACTUALITATEA PE SCURT • ACTUALITATEA PE SCURT •

... -s

Unirea Focșani — Cimentul 
Medgidia 1—0, C.F.R. Pașcani 
C.S.M. Suceava 2—1, C.S. Tulcea ' 
— Metalul Plopeni 0—1, C.S.M. 
Borzești — F.C. Brăila 1—0, 
Ceahlăul P. Neamț — Victoria 
Tecuci 1—0, Prahova Ploiești — 
C.S.U. Galați 1-1.

privind dez- 
educației fi- 
țara noastră, 
sportivă s-a 
mai solide.

RUGBI Victorii scontate
Stăpînirea de sine, dar mai 

ales atitudinea sportivă, iată cri
teriile indispensabile in orice 
joc, dar cu deosebire în rugbi. 
Altfel, suporți supliciul lovituri
lor de pedeapsă, așa cum s-a în- 
tîmplat jucătorilor de la Olim
pia. în partida cu Grivița roșie, 
simbătă, în Capitală, pe stadionul 
Parcul copilului. Este inadmisi
bil ca orice infracțiune sancțio- 

' nată de conducătorul de joc să 
găsească o replică, sau mai grav, 
o injurie.. Acest „nărav", a fost 
recunoscut chiar de antrenorul 
echipei, Ed. Denischl, care, la 
sfîrșitul partidei, menționa că 
aceasta este o veche meteahnă a 
elevilor săi. Și ce păcat, pentru că 
băieții cunosc ceva rugbi. Victo
ria tinerilor grivițeni a plăcut, 
iar scorul de 20—12 reflectă di
ferența de valoare, dar... aștep
tăm în continuare mai mult de 
la Grivița roșie. Punctele au fost 
înscrise de : Stănculeanu, Ghiță 
(încercări), Simion (trei lovituri 
de pedeapsă șl o lovitură de pi
cior căzută), pentru Grivița ro
șie ; Marinică, Meiu (lovituri de 
picior căzute), Marinică, Cioro- 
garu (lovituri de pedeapsă), pen
tru Olimpia. A arbitrat bine, 
Al. Lemneanu.

REZULTATELE ETAPEI A 
XV-a. Seria I. Farul — Rulmen
tul 42—18, Steaua — Tc. Ind. 
66—6 (!), Gloria — Minerul Gura 
Humorului 9—7, C.S.M, Sibiu — 
Sportul studențesc 0—3. In cla
samentul seriei conduce Farul 
cu 33 de puncte, urmată de 
Steaua cu 32 de puncte. Seria a 
Il-a. Grivița roșie — Olimpia 
20—12, Vulcan — Politehnica 
Iași 6—17, Universitatea Timi
șoara — Știința Pciroșeni 15—0, 
Agronomia Cluj-Napoca — Di
namo 9—10. Cu 32 de puncte 
Dinamo conduce în această se
rie, urmată de Știința Petroșeni 

, și Universitatea Timișoara cu 
cite 30 de puncte fiecare.

i

GABRIEL FLOREA

CICLISM 
„Cupa F.R.C."

Competiția 
clistă pentru 
încheiat ieri 
mei etape 
București, varianta Buftea),' în 
care victoria a revenit rutierului 
român Andrei Antal. învingăto
rul a parcurs 114 km în 2h 50'02” 
(medie orară de 40 km), fiind 
urmat d« Vasile Pascale (Steaua)

internațională
„Cupa F.R.C." 

cu disputarea ulti- 
(București-Ploiești-

ci- 
s-a

— la 3” și Wieslaw Bielski (Po
lonia) la 7”.

„Cupa F.R.C." a fost cucerită 
de ciclistul polonez Walenty 
Grygianiec, care a totalizat 51 de 
puncte, urmat de Teodor Vasile 
(România) — 71 puncte.

BOX „Centura de aur"
Peste citeva zile — mai exact 

Incepind de luni, 19 aprilie, și 
pînă duminică, 25 aprilie — se va 
desfășura cel de-al 5-lea Turneu 
internațional de box al Româ
niei, dotat cu „Centura de aur", 
reunind mai mulți pugiliști cu 
renume din 18 țări de pe patru 
continente.

Spectatorii vor avea prilejul să 
urmărească o bogată și atractivă 
săptămînă pugilistică, cu un nu
măr de 11 gale, la care își vor 
încrucișa mănușile componenți 
ai loturilor olimpice din Cuba, 
R.P.D. Coreeană, Cehoslovacia, 
Franța, Iugoslavia, R. A. Egipt, 
R. P. Mongolă, Maroc, Nigeria, 
Ghana, Iran, Olanda, Turcia, 
Tunisia, U.R.S.S., Polonia, Ve
nezuela și România. Respectiv, 
la cele 11 categorii vor concura 
aproape 200 de boxeri, dintre 
care 150 de peste hotare. Prin
tre competitori se numără pugi
liști de certă valoare, laureați ai 
ultimei ediții a J.O. și ai cam
pionatelor mondiale și europene, 
care, fără îndoială.1 vor oferi 
partide viu disputate și de un 
ridicat nivel tehnic. Dintre ca
petele de afiș amintim pe cam
pionul olimpic și mondial Teo- 
filo Stevenson (categoria grea), 
învingător la edițiile din 1974 și 
1975 ale „Centurii de aur", pe 
cubanezii R. Du valon (muscă), 
Al. Montoya (mijlocie), O. Pe- 
droso (semigrea), campioni ai 
Jocurilor Panamericane, campio- 
nuT francez Cauloufi (muscă), 
boxerii turci S. Chemai și N. 
Eroglu, pe reprezentanții noștri : 
Simion Cuțov, dublu campion 
european, C. Gruiescu, vicecam- 
pion european, Calistrat Cuțov, 
Alee Năstac, vicecampion mon
dial, tînărul și talentatul pugi
list Mircea Simon, aflat în plină 
ascensiune.

Prima gală se va desfășura 
luni, 19 aprilie, de la ora 15, iar 
a doua reuniune este programată 
in aceeași zi, de la ora 19.

„Cupei României", ediția 1976, 
la care participă peste 400 de 
formații, reprezentînd mai mul
te asociații sportive din țară. 
Simbătă și ieri, pe terenul Di
namo Băneasa s-au întîlnit for
mațiile fruntașe din municipiul 
București, oferind dispute dîrze, 
încheiate cu unele rezultate sur
priză. Campioană republicană, 
Combinatul Poligrafic București, 
a fost întrecută de echipa Dina
mo, cu 11—2. O evoluție promi
țătoare a avut tinăra echipă de 
oină Electrofar, care a dispus 
cu 7—1 de Universitatea II. 
Foarte echilibrată partida din
tre Gloria București și Univer
sitatea I, cîștigată de studenți 
cu 8—4. Alte rezultate tehnice : 
C.P.B. — Dinamo Băneasa 19— 
13, Gloria București — Dinamo 
Cotroceni 11—0, C.P.B. — Uni
versitatea II 12—1. La întreceri 
participă, opt echipe, repartizate 
în două serii.

M. I.ERESCU

SERIA a Il-a. Autobuzul 
București — C.S. Tîrgoviște 2—4, 
Electroputere Craiova —. Voința’ 
București 2—1, Metalul Mija-----
Chimia Tr. Măgurele 3—1, 
F.C.M. Giurgiu — Unirea Ale
xandria 2—0, Minerul Motru — 
Progresul București 1—1, S.N. 
Oltenița — Dinamo Slatina 1—0, 
Metrom Brașov — Chimia Rm. 
Vilcea 1—0, Tractorul Brașov —, 
Nitramonia Făgăraș 4—1, Meta
lul București — Steagul roșu. » 
Brașov 0—0. . ,

SERIA a III-a. Victoria Cărei 
— Minerul Moldova Nouă 2—0, 
Gloria Bistrița — Metalurgistul 
Cugir 3—0, F.C. Baia Mare — 
Rapid Arad 2—0, Unirea Tomna
tic — Gaz metan Mediaș 0—0, 
Mureșul Deva — Victoria Călan 
3—1, C.F.R. Timișoara — U.M. 
Timișoara 1—0, Ind. sîrmei 
C. Turzii — Sticla Turda 0—0, 
Corvinul Hunedoara — Dacia 
Orăștie 1—0, Șoimii Sibiu — 
C.I.L. Sighet 2—0.

IN TURNEUL Internațio- 
de șah de la Las Palmas

OINĂ Primele jocuri 
in „Cupa României"
Noul sezon competițional de 

oină s-a inaugurat, de două zile, 
cu jocurile din prima etapă a

nai
(Insulele Canare), după 6 run
de in clasament conduc marii 
maeștri Efim Gheller (U.R.S.S.) 
și Bent Larsen (Danemarca) cu 
cite 4,5 puncte. Marele maestru 
român Florin Gheorghiu se a- 
fiă pe locul 6 cu 3 puncte șl o 
partidă întreruptă. Rezultate 
din runda a 6-a : Gheorghiu — 
Teskovski remiză ; Larsen — 
Bellon 1—0 ; Byrne — Sigur- 
jonsson remiză.

• LA BANJA LUKA (Iugo
slavia) a avut loc tragerea la 
sorți a celor două grupe ale tur
neului olimpic masculin de 
handbal de la Montreal.

Selecționata României va juca 
în grupa a Il-a, alături de for
mațiile Poloniei, Cehoslovaciei, 
Ungariei, S.U.A, șl reprezentan
ta Africii.

Din prima serie fac parte 
echipele R. F. Germania, Iugo
slaviei, U.R.S.S., Danemarcei, 
Japoniei și Canadei.

Ciștigătoarele celor două gru
pe se vor intilni în meciul care 
va desemna pe campioana 
olimpică.

• ÎN MAI MULTE orașe de 
pe Coasta de Azur au început 
Întrecerile competiției interna
ționale de handbal „Cupa ță
rilor latine", rezervată echipe
lor de tineret. în primul «ău

med, echipa României a între
cut cu scorul de 33—10 (16—4) 
formația Portugaliei. Cel mai 
bun jucător al echipei române 
a fost Drăg&niță, autorul a 12 
goluri.

• CONCURSUL Internațional 
de spadă pe echipe, desfășurat 
în localitatea vest-germană 
Tauberbischofsheim, a fost clț- 
tigat de selecționata Elveției, 
urmată de Suedia, România, 
R.F. Germania A, R.F. Germa
nia B, Franța și Cehoslovacia.

• COMENTATORUL sportiv 
al agenției Reuter subliniază 
performanța tinerei gimnaste 
românce Teodora Ungureanu, 
care a cîștigat „Turneul cam
pionilor de la Londra", la un an 
după victoria, în același con
curs, a renumitei sale compa
trioate Nadia Comăneci. în 
exercițiul prezentat la sol, Teo
dora Ungureanu a demonstrat 
o înaltă clasă sportivă, obținind 
nota^ 9,90. La sărituri, gimnasta 
româncă s-a clasat, de aseme
nea, pe primul loc, cu 9,50, iar 
la paralele și birnă a 
cui doi, 
9,50.

• LA 
plonatul
gheață (grupa A), echipa S U.A. 
a învins cu scorul de 2—0 (1—o, 
0—0. 1—0) selecționata Suediei.

CU 9,65 ți,
ocupat lo- 
respectiv.

KATOWICE, 
mondial de

în cam- 
hochei pe



Moment de referință în cronica

raporturilor multilaterale
dintre România și Guineea-Bissau 

președintele Nicolae Ceaușescu 
și regretatul conducător al
P.A.I.G.C., Amilcar Cabral, a 
primului document oficial In
ternațional, încheiat de repre
zentanții legali ai poporului din 
Guineea-Bissau.

Declarația solemnă comună, 
semnată de cei doi președinți. 
Nicolae 
Cabrai, 
de preț 
treaptă 
dintre popoarele noastre, o bază 
politico-juridică trainică rela
țiilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre România și 
Guineea-Bissau. Declarația con
semnează principiile noi ale re
lațiilor internaționale — respec
tarea independenței și suverani
tății naționale, egalitatea deplină 
intre toate statele, indiferent de 
mărime, nivel de 
orinduire

Acționînd în spiritul și in de
plină concordanță cu documen
tele adoptate de Congresul al 
XI-lea al P.C.R., România so
cialistă desfășoară o dinamică, 
și amplă activitate interna
țională pentru continua inten
sificare și extindere a raportu
rilor sale multilaterale cu toate 
țările ce au pășit pe drumul 
dezvoltării de-sine-stătătoare, in 
lupta pentru o lume a păcii, 
cooperării și înțelegerii interna
ționale. în cronica unor aseme
nea preocupări statornice, care 
In ultimii ani au dobîndit un tot 
mai bogat conținut, s-a înscris 
și vizita întreprinsă în țara 
noastră, la invitația președinte
lui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau, tovarășul Luis 
Cabrai.

Documentele de deosebită im
portanță semnate la București, 
primirea călduroasă de care s-a 
bucurat oaspetele, Înțelegerea, 
respectul și stima reciproca care 
caracterizează relațiile dintre 
România și Guineea-Bissau, at
mosfera prietenească în care 
s-au desfășurat vizita și convor
birile oficiale au evidențiat 
strînsele legături existente între 
țările și popoarele noastre, între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul African al Independen
ței din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde (P.A.I.G.C.). 
După cum se știe, în deplin con
sens cu politica sa profund in
ternaționaliști, de solidaritate 
militantă cu lupta popoarelor 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, 
tara noastră a acordat, încă de 
la început, întregul său sprijin
— politic, diplomatic, moral și 
material — mișcării pentru eli
berarea națională a poporului 
din Guineea-Bissau. România 
socialistă s-a aflat între 
primele țări care au stabilit rela
ții diplomatice cu tinărul stat 
independent. Tovarășul Luis 
Cabrai, evocind solidaritatea și 
sprijinul României in lupta po
porului țării sale, și-a exprimat 
gratitudinea, reliefînd încă o dată
— ca unul din momentele cele 
mai importante din istoria 
Guineei-Bissau — însemnătatea 
politică a semnării în capitala 
noastră, in 1972, de către

Ceaușescu și Luis 
constituie o contribuție 

la continuarea, pe o 
superioară, a legăturilor

dezvoltare, 
socială, apartenență 

sau neapartenență Ia alianțele 
militare, neamestecul în trebu
rile interne, dreptul inviolabil al 
fiecărui stat de a participa la 
examinarea și reglementarea 
problemelor internaționale de 
interes comun — principii 
care-și găsesc o tot mai largă 
aplicare in viața internațională 
și pentru întronarea 
România a acționat și : 
ză cu hotărîre. Ca un 
modului în care cele 
și popoare înțeleg să 
practică principiile și 
convenite a sta la baza conlucră
rii între ele, cu prilejul vizitei 
au mai fost semnate Acordul de 
cooperare economică, tehnică și 
industrială pe termen lung, au 
fost încheiate alte acorduri și în
țelegeri in diferite domenii, 
avind ca scop extinderea și in
tensificarea colaborării, in 
derea atingerii obiectivului 
mun pe care cele două state il 
au în vedere, pe plan intern : 
accelerarea dezvoltării econo
mice.

Cei doi președinți, procedind 
Ia un tur de orizont asupra vie
ții internaționale, au evidențiat 
mutațiile profunde din 
contemporană, creșterea rolului 
forțelor democratice și 
siste, afirmarea tot mai puterni
că a voinței popoarelor de a-și 
făuri un viitor conform aspirații
lor lor legitime. In acest context, 
a fost salutată proclamarea ea

cărora 
acționea- 
simbol al 
două țări 
pună in 
normele

ve- 
co-

lumea

progre-

state independente a Mozambi- 
cului, Angolei, Republicii Capu
lui Verde și Republicii Demo
cratice Sao Tome și Principe șl 
s-a exprimat solidaritatea cu 
lupta de eliberare a popoarelor 
Zimbabwe si namibia», condam- 
nindu-se cu fermitate politica 
rasistă și de apartheid. Proble
mele cardinale ale epocii con
temporane — necesitatea unor 
acțiuni ferme pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și po
litice mondiale, înfăptuirea de
zarmării, in primul rind a 
celei nucleare, creșterea rolului 
O.N.U., lichidarea focarelor de 
tensiune din lume, imperativul 
soluționării tuturor problemelor 
prin participarea activă a tutu
ror statelor, un loc deosebit dc 
important revenind in aeest sens 
țărilor mici și mijlocii, țărilor în 
curs de dezvoltare și statelor 
nealiniate — și-au găsit o largă 
reflectare și in Comunicatul co
mun dat publicității.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
relevînd rezultatele vizitei, sub
linia : „Am convingerea că 
prietenia și colaborarea dintre 
popoarele și partidele noastre — 
care s-au dezvoltat In condiții
le luptei de eliberare națională 
— se vor ridica pe o treaptă 
nouă, vor juca un roi important 
în realizarea programelor de 
dezvoltare economico-socială a 
ambelor țări, constituind, tot
odată, o contribuție activă la 
lupta antiimperialistă și antico
lonialistă. pentru o nouă ordine 
economică internațională", 
rindul său, președintele 
Cabrai declara : .Sintem 
vinși că vom intări din ce in ce 
mai mult legăturile sincere de 
prietenie, de cooperare și soli
daritate care unesc poporul nos
tru de poporul român, care 
unesc partidul nostru de Parti
dul Comunist Român, in lupta 
lungă pe eare o duc toate po
poarele pentru crearea unei 
lumi mai drepte, de pace, ega
litate și progres pentru toate po
poarele". Sint aprecieri eare ex
primă elocvent dialogul fruc
tuos. perspectivele largi, des
chise întăririi prieteniei si soli
darității. înțelegerii «i colaboră
rii dintre România și Guineea- 
Bissau.

La 
Luis 
con-

IOAN TIMOFTE

„Apel extrem 

lansat de P.C.I.

italiene
Luînd cuvîntul la manifes

tația populară organizată, sîm- 
bătă seară, în Piața „San Gio
vanni" din Roma — imțiativ^ 
care se încadrează în numeroa
sele manifestări similare inițiate 
de P.C.I. în ultimele zile în cele 
mai diferite localități ale pe
ninsulei — secretarul general al 
P. C. Italian, Enrico Berlinguer, 
a lansat un „apel extrem" tutu
ror forțelor politice italiene 
pentru încheierea unui „pact de 
sfirșit de legislatură" cu scopul 
de a se evita alegerile anticipate 
și de a se aproba măsuri ur
gente pentru economia țării, 
pentru apărarea ordinii demo
cratice, pentru moralizarea vie
ții publice. „In cazul în care a- 
cest apel solemn al nostru nu 
va fi receptat — a adăugat se
cretarul general al P.C.I. — pro
punem ca, în această eventuali
tate, toate partidele democrati
ce și antifasciste să se angajeze 
cel puțin pentru a face mal 
ușoare consecințele alegerilor 
anticipate". în acest scop vorbi
torul 
rînd, 
pentru
electorale, care să reducă serios 
perioada de desfășurare a cam
paniei electorale — ceea ce ar 
comporta, pe lingă o reducere a 
cheltuielilor electorale, și o 
„vacanță parlamentară" sensibil 
redusă.

„Scînteia tineretului"
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încheierea lucrărilor Congresului
Partidului Comunist din Belgia

Reprezentantul P.C.R. primit de președintele 
național al P.C.B.

Duminică, în localitatea Gând, au luat sfirșit lucrările celui 
de-al XXII-lea Congres al Partidului Comunist din Belgia, e- 
veniment important în viața 
clasei muncitoare din Belgia.

și lupta comuniștilor belgieni, a

«Ic drum

Desfășurat sub semnul unită
ții tuturor forțelor populare în 
lupta împotriva crizei care a- 
fectează economia și viața 
socială a Belgiei, Congresul a 
făcut, totodată, o analiză a prin
cipalelor probleme ale vieții in
ternaționale. evidențiind rezul
tatele pozitive înregistrate in 
lume pe tărimul destinderii și 
coexistenței pașnice dintre na
țiuni. S-a reliefat, totodată, fap
tul că evoluția spre înțelegere 
internațională întimpină încă 
opoziția cercurilor imperialiste, 
a monopolurilor care caută să 
reducă influența tot mai mare 
exercitată in viața politică in
ternațională de forțele progre- 
siste. democratice.

Congresul a adoptat documen
tul intitulat „Unirea forțelor 
populare pentru ieșirea 
criză".

In ultima zi a lucrărilor, 
greșul a ales noul Comitet 
trai. în funcția de președinte 
național al partidului a fost re
ales tovarășul Louis van Geyt.

La lucrările Congresului P.C.

din Belgia, Partidul Comunist 
Român a fost reprezentat ; de 
tovarășul Ion Iliescu, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al - •
prim-secretar 
județean Iași

C.C. al P.C.R., 
al Comitetului 

al P.C.R.

lucrărilor Congre-Cu prilejul
sului P.C. din Belgia. Louis van 
Geyt, președintele național al 
P.C.B. l-a primit pe tovarășul 
Ion Iliescu. Reprezentantul 
P.C.R. a transmis din partea se
cretarului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. un mesaj 
tovărășesc, urări de succes in 
activitatea Partidului Comunist 
din Belgia.

Mulțumind pentru mesaj, to
varășul Louis van Geyt a trans
mis. la rîndul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. sentimentele 
sale tovărășești împreună cu 
cele mai bune urări pentru noi 
victorii ale poporului român, 
sub conducerea P.C.R.. în edifi
carea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România.

întem cu autocarul 
pe drumul care lea
gă Zilina de Bans
ka-Bystrica, în Slo
vacia interioară. 
Străbatem masivul

Fatra Mică, intr-o zi foarte căl
duroasă de început de iunie. Un 
peisaj încintător ne înconjoară : 
pante dens împădurite alternind 
cu piscuri golașe, grohotișuri, 
poiene care se deschid pe mar
ginea unor lacuri miniaturale, 
unde turiștii in vacanță și-au 
instalat corturile multicolore și 
încearcă să pescuiască contem- 
plind strălucirea zăpezii de pe

trucît ne întrebăm cu toții, de 
ce intr-un program atît de în
cărcat cu orașe mari, semnifi
cative pentru realizări econo- 
mico-sociale de prestigiu națio
nal, figurează o localitate mică, 
care nu ne spunea nimic, nici 
chiar celor ce vizitaserăm de 
mai multe ori țara. Abia la sfîr- 
șitul călătoriei descopeream mo
tivul, și cu convingerea formată, 
înscriam în peisajul urbanistic 
slovac orașul pe nedrept ignorat. 
Aveam să înțelegem ascensiunea 
lui in anii construcției socialiste 
pe pămîntul Cehoslovaciei, inte
grarea sa in procesul dezvoltării

Profilul nou
al orașului Martin

Con- 
Cen-

din

însemnări din R. S. Cehoslovaca

Viața cultural-artistică a orașu
lui este stimulată de desele pre
zențe ale unor renumiți scriitori 
și maeștri ai penelului care vin 
să se bucure aici de frumuse
țea neîntrecută a peisajului. Lo
calnicii, la rindul lor, mari iubi
tori de frumos, artă și cultură, 
au creat condiții adecvate mun
cii de creație. In anii din urmă 
au prins viață alte noi obiective 
culturale ca edificiul impunător 
al tînărului, dar bogatului în 
tradiții, teatru slovac. Martin a 
început să fie denumit tot mai 
des „noul sanctuar al culturii 
naționale", bucurindu-se de e- 
gală admirație și prețuire, nu 
numai din partea oamenilor de 
artă și cultură, dar si din par
tea organizațiilor obștești de ti
neret, femei, de oameni de ști
ință, economiști, care il aleg tot 
mai des ca gazdă a reuniunilor 
și conferințelor. Arhiectura ele
gantă, simplă și luminoasă, să
lile încăpătoare, hotelurile, că
minele și camping-urile moder
ne și confortabile stirnesc inte
resul vizitatorilor, recomandă 
orașul înfloritor pentru posibi
litățile lui culturale, turistice și 
organizatorice.

rămas cu a- 
! impresii, de- 
• complexe, da- 
nu ne-am fi

în Liban, după amendarea 
Constituției de către Camera 
Deputaților. act care permite 
grăbirea alegerii noului pre
ședinte al țării, activitatea 
principalelor forțe politice a 
fost concentrată, duminică. în 
direcția prelungirii actualului 
acord de zece zile de încetare 
a focului, intervenit la 2 aprilie 
între forțele aflate in conflict.

m fi 
ceste 
sigur 
că i 
trezit cu autocarul 
la porțile unui im

punător edificiu de pe a cărui 
firmă am înțeles imediat, cu 
ajutorul sumarelor cunoștințe, că 
este vorba de o „uzină". Invita
ția de a o vizita ne edifică a- 
supra caracterului și obiectivelor 
muncii productive de aici. In 
urma construirii Uzinei construc
toare de mașini „Turcanski", 
orașul Martin a devenit un cen
tru industrial important al con
strucțiilor de mașini. Discuția 
din biroul directorului general 
al uzinei ne dezvăluie cîteva 
fapte semnificative : uzina este 
rodul amplului program de in
dustrializare socialistă in ritm 
accelerat a Slovaciei ; sute de 
tineri au avut posibilitatea să se 
califice la locul de muncă, zeci 
de tineri ingineri și tehnicieni, 
pregătiți în amfiteatrele Univer
sității si ale școlilor tehnice din 
localitate, altădată obligați să 
caute în diverse localități posturi 
adecvate pregătirii lor, rămîn în 
orașul lor de baștină ; gama me
seriilor s-a multiplicat, atît pen
tru bărbați cit și pentru femei ; 
vechiul centru cultural conține 
germenii noi ai 
Am plecat din 
Banska-Bystrica 
descoperirii unui
înnoirilor din Cehoslovacia so
cialistă.

în cercurile politice se exprimă 
convingerea, avind în vedere 
declarațiile anterioare in fa
voarea prelungirii acordului de 
încetare a focului, în realizarea 
unui consens general care să 
faciliteze accelerarea desemnă
rii și alegerii noului președinte 
al Libanului. Partidul Socialist 
Progresist, reunit în prezența 
liderului său. Kamal Joumblatt 
și-a exprimat speranța că noul 
președinte al țării va fi desem
nat și ales in următoarele 10 zile. 
Președintele Camerei Deputați
lor. Kemal El Assad — relatează 
agenția France Presse — va 
proceda, la începutul acestei 
săptămiru. la cor.suităn cu depu
tată pentru a stabili data unei 
not reuniuni a parlamentului. in 
cadrul căreia să £e ales noul 
*ef al statul

Pe pian c

staiforțelor politice

Paris im potriva șoma

remarcă a-
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Protest al
guvernului cubanez

demonstrație a muncitorilor metalurgițti din 
jului ți a creșterii costului vieții.

a evidențiat, in primul 
necesitatea unui acord 
„o modificare a legii

• LA 14 SEPTEMBRIE, în 
capitala Mexicului, va fi 
inaugurat Centrul de studii 
economice al țărilor în curs 
de dezvoltare, instituție a 
cărei activitate este destina
tă promovării cooperării eco
nomice între țările „lumii a 
treia". Șefi de stat și de gu
vern din țările în curs de 
dezvoltare au fost invitați să 
asiste la festivitățile inaugu
rării activității centrului — 
transmite agenția mexicană 
de presă Notimex.

LONDRA

Dialogul dintre guvern si3

Ziarul ..Granma" relatează că. 
în noaptea de 6 aprilie, o navă- 
pirat. avind la bord contrarevo
luționari cubanezi, a atacat am
barcațiuni pescărești ale Cubei 
aflate in apele internaționale și 
au ucis un pescar cubanez.

într-o notă de protest, guver
nul cubanez cere guvernului 
Statelor Unite să ia măsuri îm
potriva autorilor acestor acte — 
rezidenți în S.U.A. — și să îm
piedice pe viitor comiterea unor 
acțiuni similare.

Un comunicat al „Coordonării 
Democratice" din Spania

„Coordonarea Democratică" — 
mișcare ce grupează principale
le formațiuni politice ale opo
ziției din Spania, între care 
Partidul Comunist și Partidul 
Muncitoresc Socialist Spaniol — 
a remis presei un comunicat în 
care își exprimă protestul in 
legătură cu arestarea a patru 
dintre conducătorii săi. Este 
vorba de Nazario Aguado, Ja
vier Alverez Dorronsoro, Marce- 
llino Camacho și Antonio Gar
cia Trevijano, arestați la 28 
martie și care se află încarcerați 
în închisoarea Carabanchel din 
Madrid.

Comunicatul denunță, de ase
menea, persecuțiile la care sînt 
supuși cetățeni care nu au co
mis nici un delict, în afară de ' 
cel de a propune poporului spa
niol o „alternativă democratică 
pașnică", precum șl procedeele 
arbitrare ale guvernului care 
Încearcă să provoace scindarea 
„Coordonării Democratice". Do
cumentul afirmă, în încheiere, 
că aceste manevre ale guvernu
lui nu pot avea ca rezultat de- 
cît întărirea unității diverselor 
forțe care compun „Coordonarea 
Democratică".

Negocierile dintre guvern 
sindicate în vederea stabilirii 
zelor „politicii salariale" 
perioada următoare, negocieri 
care au început imediat după 
anunțarea proiectului noului bu
get de către ministrul de finanțe, 
Denis Healey, au continuat In 
ultimele zile sub forma unui 
„dialog de la distanță". In acest 
schimb de opinii s-au angajat 
mai mulți membri ai cabinetului 
și unii lideri sindicali.

Așa cum s-a anunțat, guvernul 
a precizat că, dacă sindicatele 
vor accepta ca, in perioada au
gust 1976—august 1977, orice ma
jorări salariale să fie limitate la 
3 la sută, vor fi operate unele 
reduceri la impozitele pe salarii. 
Această condiționare a surprins 
sindicatele, care se așteptau să 
fie consultate anterior. De aceea, 
prima reacție a Congresului Sin
dicatelor Britanice T.U.C. a fost 
respingerea propunerilor guver
namentale, sub rezerva eventua
lelor precizări asupra amănunte
lor concepției guvernamentale în 
legătură cu „politica salarială". 
„Precizările" formulate în cadrul 
Consiliului dezvoltării economiei

salariate*4
naționale nu au satisfăcut însă 
marea majoritate a sindicatelor, 
care vede in „limitarea majoră
rilor salariale la 3 la sută o în
cercare de a face ca cea mai 
mare parte a poverii redresării 
economiei să fie suportată de cei 
oe muncesc". „Este greu de ac
ceptat o asemenea limită, cind 
prețurile și costul vieții In ge
neral cresc de șase și chiar da 
șapte ori mai repede" — a arătat 
Joe Gormely, președintele sin
dicatului minerilor.

După cum se știe, în prima sa 
euvintare de după formarea gu
vernului, primul ministru, James 
Callaghan, a declarat că proiec
tul noului buget „nu a avut ca 
obiectiv creșterea standardului 
de viață sau să pregătească creș
terea veniturilor în acest an", ci 
doar „să aducă în căminul fie
cărui cetățean realitatea situației 
economice și financiare a Marii 
Britanii". Premierul a făcut apel 
la „cooperarea sindicatelor", 
pentru depășirea inflației și 
majului, recunoscind însă 
„prețurile cresc în Anglia 
tr-un ritm mai rapid decit 
alte țări".

• ÎN TERITORIILE FRAN
CEZE Guadelupa și Martiniea, 
situate in Marea Caraibilor, au 
avut loc, in ultimele zile, puter
nice acțiuni greviste. Astfel, in 
Guadelupa a Început, vineri, 
greva conducătorilor auto ce de
servesc rețeaua de autobuze, 
determinind o puternică pertur
bare a transporturilor pe insulă.

șo- 
că 

în- 
in

culmile înalte. în fracțiuni scur
te de timp se succed alte șl alte 
peisaje montane.

Sintem avertizați că vom po
posi pentru mai mult timp în 
centrul raionului Martin, oraș 
purtind același nume, de care 
nu mai auzisem, dar îi descope
risem eu ușurință pe harta pe 
care o aveam în mină și pe 
care imi însemnam traseul călă
toriei prin Cehoslovacia, popa
surile, obiectivele vizitate. Pă
răsim curind confluența celor 
două riuri și urcăm cursul riu
lui Turiec, avind permanent in 
stingă profilul impresionant al 
masivului Fatra înaltă care se 

I ridică ia fata Fatrei Miei, din 
I care tocmai eeborisem. Ne găsim 
i iatr-e depresiune domina:* de 

rastere! orașului neeunosetzt 
i eare ne-a stirnit interesul, in- 
I_______________________________

economice și, In același timp, 
preocuparea pentru întreținerea 
tradițiilor mai vechi, locale ale 
oamenilor de pe aceste melea
guri.

Martin (50 000 locuitori),. orașul 
dintre munți, este situat in „gră
dina Turțanski" — cnm numesc 
localnicii îngusta vale pitorească 
a riului Turiec. Este prin exce
lență un centru cultural care a- 
dăpostește „Matița slovacă" — o 
remarcabilă scenă teatrală (fon
dată in 1861) și clădirea cu trei 
etaje, sobră, înconjurată de ar
bori pitici a Muzeului național 
slovac ce dispune de o secție de 
etnografie care conține una 
dintre cele mai mari colecții de 
costume populare din Europa 
centrală. Lor li se alătură Uni
versitatea șl cel mai mare com
binat poligrafie din Slovacia.

industrializării. 
Martin spre 

cu satisfacția 
nou simbol al

DOINA TOPOR
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• MINISTRUL COMERȚU
LUI EXTERIOR al R.P. Chine
ze, Li Cian, l-a primit pe se
cretarul de stat la Ministerul 
Economiei al R.F. Germania, 
Detlef Rohwedder, aflat intr-o 
vizită la Pekin. A avut Ioc, cu 
această ocazie. o convorbire 
prietenească — transmite agen
ția China Nouă.

• FONDUL KUWEITLAN 
PENTRU DEZVOLTARE ECO
NOMICA .ARABA a semnat 
două acorduri, in baza cărora 
Pakistanul și Tailanda vor primi 
imprumuturi pentru finanțarea 
unor proiecte prioritare — anun
ță agenția M.E.N. Conform pre
vederilor acordului. Pakistanul 
va beneficia de un credit de 13 
milioane dinari kuweitieni, sumă 
ce va servi la acoperirea 
cheltuielilor de construire a unei 
linii electrice intre sudul și nor
dul țării. La riadul său. Tailan
da va primi un împrumut în 
valoare de un milion dinari ku
weitieni. pentru finanțarea unul 
proiect de electrificare a zonelor 
rurale tailandeze.

• UNUL DINTRE LIDERII 
Consiliului Național African

Opinii despre explorarea
spațiului cosmic

Savanții americani 
au abordat, recent, în 
cadrul unei reuniuni 
organizate la Cocoa 
Beach (Florida), de
dicată explorării spa
țiului cosmic, proble
ma creării de stații 
orbitale de mare ca
pacitate — adevăra
te orașe extrateres
tre — precum și cea 
a instalării pe su
prafața Lunii a unor 
observatoare radio- 
astronomice, în ve
derea detectării exis
tenței altor forme de

opiniei 
Gerald 

la Uni-

viață superior orga
nizate.

Conform 
savantului 
O’Neill, de
versitatea Princeton, 
prima stație orbita
lă de mare capacita
te ar putea fi reali
zată în 15 ani din 
momentul luării unei 
astfel de hotărîri. A- 
ceste stafii ar urma 
să adăpostească circa 
10 000 de persoane, 
iar cea mai mare 
parte a materialelor 
de construcție ar pu-

tea fi obținută prin 
exploatarea bogății
lor de care dispune ■ 
Luna. evitîndu-se 
astfel cheltuielile pe 
care le-ar implica 
transportul lor de pe 
Pămint. Locuitorii a- 
cestor stații, a arătat 
Gerald O’Neill, își 
vor putea acoperi 
necesitățile de ener
gie prin utilizarea 
:ejei furnizate de 
Soare, devenind tot 
mai puțin depen- 
ienți de Terra.

(A.N.C.), Enos Nkala, a fost a- 
restat în orașul Bulawayo — a 
anunțat la Salisbury un purtă
tor de cuvint al poliției rhode- 
siene.

NEGOCIERILE 
PRIVIND STATUTUL 

TERITORIULUI BELIZE

Ministerul de Externe gua
temalez a anunțat că la sfîr- 
jitul lunii aprilie vor fi re
luate, la New Orleans, ne
gocierile dintre Guatemala 
>i Marea Britanie pe tema 
rixării statutului teritoriului 
Belize. După cum se știe, Be
lize este încă din secolul 
trecut un teritoriu dependent 
față de Anglia. în, prezent, 
se discută acordarea unui 
nou statut acestei foste co
lonii britanice și — după 
cum s-a mai anunțat — Gua
temala și-a afirmat dorința 
de a Include în teritoriul ei 
regiunea respectivă. Această 
opinie nu este insă împărtă
șită și de alte state din zonă, 
în plus, poporul din Belize 
și-a exprimat aspirația de a 
decide în mod independent 
și suveran asupra viitorului 
său.

• MAJORITATEA ziarelor ita
liene apărute duminică aprecia
ză ei, in actualul climat politic,
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TUPAC AMARU : 
9,30; 11,30; 13,30;

slbiană.

organizarea de alegeri generale 
anticipate ar fi inevitabilă. A- 
cest punct de vedere este îm
părtășit în editorialele ziarelor 
„L’Unitâ" (organ al P.C.I.), 
„Avânți" (socialist) și „La Voce 
Republicana" (republican).

„La Stampa" informează că 
viitorul scrutin ar putea avea 
loc la jumătatea lunii iunie. 
Cotidianul milanez „Corriere 
della Serra" menționează, la 
rîndul său, că „în prezent, po
lemica dintre partide se referă 
la modalitatea de declanșare a 
alegerilor".

• COMISIA C.E.E. A HOTA- 
RlT deblocarea unui credit de 
trei milioane dolari, destinat or
ganizațiilor neguvernamentale 
care furnizează asistență țărilor 
în curs de dezvoltară.

PLOI TORENJIALE 
IN IRAN

• PLOILE TORENȚIALE care 
s-au abătut in ultimele zile asu
pra regiunilor din sudul Iranu
lui au provocat mari Inundații. 
Au fost distruse sute de locuin
țe, magazine și școli, avariate și 
scoase din circulație zeci de po
duri. Inundațiile au perturbat 
traficul pe principalele căi de 
comunicații și legăturile telefo
nice și rețelele electrice. Mii de 
oameni au rămas fără adăpost. 
Au fost înregistrate numeroase 
victime.

ȚARA LUI
Festival (orele 
16; 13,15; 20,15).

ICAR : Victoria (orele 9,30; 11,30; 
13,30; 16; 18; 20).

APROAPE DE RĂDĂCINI: Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18: 20).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL" : 
Scala (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Capitol (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

CURSA GREA t Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15), Patria (orele 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,13).

PĂSĂRI DE PRADĂ ț Luceafă
rul (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20.30), Favorit (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), București (orele 
9; 11,15; 13; 16.15; 13,30; 20,30),

ZILE FIERBINȚI : Timpuri Noi 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
20,15).

CEI TREI

18 î

MUȘCHETARI: tu-

mina (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15), Flacăra (orele 15,30; 18; 
20).

NĂSCUT LIBER : Doina (orele 
13; 15,15; 17,45; 20,15), la orele 9,30 
și 11,15 program de desene ani
mate.

FRAȚI DE CRUCE : Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,30), Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30), Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

DARLING LILI : Excelsior (ore
le 9; 12,30; 16; 19,30), Aurora (orele 
9; 11,15; 16; 19,15), Flamura (orele 
9; 12; 16; 19).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI : 
Buzeștl (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15).

ACOLO UNDE PRIMĂVARA 
VINE TffiZIU : Grlvlța (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

VÎNĂTORUL DIN TAIGA : Lira 
(orele 15,30; 19).

ZORRO 4 Gluleștl (orele 10; 16;

19.15) , Floreasca (orele 14; 16,45;
19.30).

HOTEL PACIFIC : Drumul Sării 
(orele 15,30; 18; 20,15).

INSPECTORUL BRANNIGAN : 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

TREI SCRISORI SECRETE : 
Unirea (orele 15,45; 18; 20).

COMOARA RECHINILOR : BU- 
cegi (orele 16; 18; 20).

ÎNTOARCEREA LUI
LAN : Ferentari (orele
20.15) .

CASA DE LA MIEZUL 
Cotrocenl (orele 10; 12,30; 
17,30; 20).

TOM ȘI JERRY : Volga 
9.30; 11,15; 13; 14,45; 16,30; 
20)-.

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : 
(orele 16; T8; 20).

MR. MAJESTYK : Tomls 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

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

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Cringasi (ora 17).

MUȘCHETARUL ROMÂN : 
itorul (orele 15,30; 18; 20).

COMEDIA FANTASTICĂ t 
șilor (orele 15,30; 18; 20).

UN CÎNTEC PE BROADWAY : 
Cosmos (orele 15,30; 19).

PATIMA : Popular (orele 
18; 20,15).

CERCUL MAGIC : 
țe 15,45; 18; 20).

CERUL E CU NOI 
15,30; 17,45; 20).

UN ȚĂRAN PE
Vitan (orele 15,30; 18; 20).

RESPIRAȚIE LIBERĂ : Rahova 
(orele 16; 18; 20).

MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE DIN 
NOU : Progresul (orele 15,30; 17,30; 
19,30).

PROGRAMUL 1

MAGEL- 
15,30; 18;

NOPȚII :
15;

(orele 
18,15;

Pacea

(orele
20,15),

Munca

: Arta

15,30;

(’ore-

(orele

BICICLETĂ :

16.00 Campionatul mondial de 
hochei — grupa A : Cehoslovacia- 
Suedia 16,30 Emisiune in limba 
maghiară. 19,00 Satul dintre livezi. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Colocvii contemporane. 20,30 
Cîntec și dans. 20,45 Ancheta so
cială. Aria calomniei. 21,20 Roman- 
foileton : „Forsyte Saga". Episo
dul XVI. 22.10 24 de ore. 22,30 în
chiderea programului.

PROGRAMUL II

17.00 Telex, 17,05 Avanpremieră.
17,10 Vatră folclorică : Mărginlmea

î 
î

I 
I
I
I 
I
I

î 
î

• TRENURI ALE VIITORULUI. La Cannes s-a deschis cel 
de-al doilea Salon internațional al transporturilor feroviare, în 
care sint prezentate ultimele noutăți in acest important domeniu 
al activității economice, diferite prototipuri de material rulant, 
machete ale unor „trenuri ale viitorului". In cadrul salonului, 
intr-un stand separat se află o interesantă expoziție filatelică, 
ce ilustrează evoluția căilor ferate de-a lungul timpurilor o UN 
SEMNAL DE ALARMA. Numărul focilor care trăiesc în zona 
Oceanului Atlantic s-a micșorat, în mai puțin de 25 de ani, de la 
5 milioane, la sub un milion de exemplare — se arată intr-un 
raport dat recent publicității la Vancouver (Canada) de fundația 
„Greenpeace". Determinarea numărului focilor existente în pre
zent se datorește aplicării unei noi tehnici de calcul ce se bazea
ză pe utilizarea fotografiilor aeriene obținute cu ajutorul razelor 
ultraviolete. In documentul amintit se precizează că diminuarea 
numărului acestor animale este inevitabilă în viitor ca urmare a 
mortalității ridicate înregistrate în rindurile puilor de focă. în 
acest raport — remis de altfel în luna octombrie ministrului fe
deral al pescuitului, Romeo Leblanc, — se recomandă interzicerea 
vînării focilor pe coasta de est a Canadei. Ca urmare a unui 
acord intervenit între autoritățile canadiene și cele norvegiene, 
cota din acest an a focilor vînate a scăzut la 127 000 de exem
plare • DE NECREZUT. Deși pare greu de crezut — Marea 
Britanie fiind cunoscută pentru climatul său ploios — în prezent 
se semnalează în această țară o secetă considerată cea mai pu
ternică din ultima sută de arii. Singura sa consecință plăcută a 
fost faptul că locuitorii Londrei au putut în ultimele zile să-și 
părăsească tradiționalele umbrele și haine de ploaie, de care erau 
nedespărțiți în această perioadă a anului. Autoritățile din Țara 
Galilor și nord-vestul Angliei au fost nevoite, din această cauză 
să introducă restricții in utilizarea apei potabile. Cotele apelor 
unor rîuri se află, în prezent, la aproximativ o treime din ni
velul lor obișnuit de primăvară a UN RECORD NEOBIȘNUIT. 
Un tînăr englez a stabilit un neobișnuit record ; el a parcurs 
distanța de 53 de mile (85,3 km) mergînd... cu spatele, în 24 de 
ore. Lindsay Dodd, în virstă de 21 de ani. a fost sprijinit în 
tentativa sa de un grup de prieteni, care l-au ajutat în evitarea 
eventualelor obstacole a DUPĂ O LUPTĂ DE PESTE ȘAPTE ORE. 
In Kenya a fost capturat un piton lung de aproximativ 6 metri, 
care a devenit o mîndrie a parcului zoologic din Nairobi. Vînă- 
torul de șerpi1 profesionist care a prins uriașa reptilă a avut 
mult de furcă pînă a izbutit să scoată șarpele, din locul unde se 
retrăsese pentru a-și digera în liniște „prînzul" — o antilopă pe 
care o înghițise. Lupta tenace a vînătorului cu gigantul pădurii 
tropicale a durat peste șapte ore.

artistic :Film17.35slbiană. 17.35 Film artistic : 
..Baladă pentru Măriuca". 18,45 
Baletul românesc contemporan. 
19,05 Publicitate. 19.10 Delta Dună
rii — reportaj. 19.20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Film serial 
pentru copii : ,,Daktari“. 20,25 
Meridiane literare. 21,15 în lumea 
canțonetei. 21,35 Telex. 21,40 Noi 
și orașul nostru. Reportaj-anche- 
tă. 22,00 Tezaur de cîntec româ
nesc. 22,20 închiderea programu
lui.

..Baladă
Baletul românesc

pentru Măriuca". 18.45
contemporan.

19,05 Publicitate. 19.10 Delta Dună
rii — reportaj. 19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. 20.00 Film serial
pentru copii : „Daktari". 20,25
Meridiane literare. 21,15 în lumea
canțonetei. 21,35 Telex. 21,40 Noi
și orașul nostru. Reportaj-anche-
tă. 22,00 Tezaur de cîntec româ
nesc. 22,20 închiderea programu
lui.

Teatrul „Lucia 
landra" (Schitu Măgureanu)) DE- 
CEBAL (Teatrul de stat Botbșani)
— ora 19,30; (Sala Studio): ELI- 
SABETA I — ora 19,30; Studioul 
I.A.T.C,: SIMPLE COINCIDENȚE
— ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria): ILEANA SIN- 
ZIANA — ora 10; (Sala Acade
mia) : SIR ȘI ELIXIR — ora 10; 
Ansamblul „Rapsodia Română": 
ȚARA BOGATĂ-N FRUMUSEȚI
— ora 17,30.
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