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insămînțărilor

a spațiilor de producție
• O suprafață de 2 000 metri pătrați redată producției • Pe noile capacități, 
o producție mai mare cu

create • O valoroasă
11 la sutâ • Pr in autoutilare, mașini pentru spațiile nou 
inițiativă a organizației U.T.C. de la I.C.M. Reșița.

Una din rezervele creșterii 
eficienței economice pe care se 
pune un accent deosebit in ul
timul timp este folosirea judi
cioasă a spațiilor de producție 
existente. Insistență justificată 
nu numai de economisirea unor 
substanțiale fonduri de investi
ții, dar și de o serie întreagă de 
alte avantaje concretizate in 
obținerea unor importante spo
ruri de producție. La întreprin
derea constructoare de mașini 
din Reșița, de pildă, realizarea 
în 1975 a unei producții cu 11 la 
sută mai mare decit în anul 
precedent s-a datorat, în prin
cipal, folosirii mai raționale a 
halelor, reamplasării mașinilor, 
a liniilor de producție, acțiune 
prin care s-a creat un spațiu 
disponibil de peste 2 000 metri 
pătrați pentru montarea altor 
utilaje și instalații.

La acest rezultat s-a ajuns în 
urma inventarierii tuturor spa
țiilor uzinale, acțiune inițiată 
de comisia de control muncito
resc din întreprindere. S-a des
prins atunci concluzia că indi
cele de ocupare a suprafețelor 
construite cu mașini și utilaje 
este de 77 la sută, in general 
destul de bun in comparație cu 
cel înregistrat de alte întreprin
deri cu profil asemănător, dar și 
faptul că prin reașezarea utila
jelor într-un flux tehnologic, 
care să elimine mișcarea inu
tilă a reperelor dintr-un loc de 
producție în altul, ar spori și 
mai mult suprafața productivă. 
Halele spre care și-au îndrep
tat in primul rind atenția spe
cialiștii întreprinderii au fost 
cele din sectorul de producere 
a semi cuzineților de la Fabrica 
de motoare Diesel, solicitată 
din ce în ce mai mult pentru 
asemenea piese, unde calculele 
arătau că pe aceleași suprafețe

capacitatea de producție poate 
crește cu 50 la sută. _

Problema nu era insă decit 
parțial rezolvată. Se creaseră 
spații libere, dar trebuiau și ma
șini. Achiziționarea lor de la 
alte întreprinderi, unele 
din import, ar fi durat 
timp și ar fi costat mult. Solu
ția cea mai 
găsită tot în 
douăsprezece 
capacitate și 
fost preluate 
sectorul de autoutilare.

în linii mari așa s-a declan
șat la întreprinderea construc
toare de mașini din Reșița ac
țiunea de folosire cu eficientă 
sporită a spațiilor construite, 
urmărită in continuare cu a- 
ceeași atenție pentru că rezerve 
încă mai există. Recent au fost 
montate alte 12 mașini in sec
ția sculerie, 14 mașini-unelte 
la secția mecanică mijlocie și 
ușoară realizate in cea mai 
mare parte tot în cadrul între
prinderii.

Dar oricit de moderne ar fi 
mașinile, ori poate tocmai^ pen
tru că orice noutate tehnică im
pune si o tehnologie nouă de 
fabricație, grija pentru 
tarea lor la parametri 
tați este a doua for.d 
gatorie pentru obținerea unor 
importante sporuri de produc
ție pe aceleași spații. Iată de ce 
după inventarierea tuturor spa
tiilor uzinale și atragerea sec
torului de autoutilare la acțiu
nea de realizare a unui număr 
sporit de mașini, următorul pas 
a fost făcut spre reducerea 
timpului neprod1

Aceste 
preocupări 
organizația 
o mai mare 
de pregăi

chia: 
mul'

convenabilă a fost 
întreprindere. Din 

mașini de mare 
precizie, zece 
spre execuție

au 
de

jinirii activității atei: 
scoală din întreprindere, 
in care tinerii se integri 
disciplina de producție.

— In acest sens ne 
inginerul Constantin 
membru al comitetului 
ne-am orientat spre un 
mai mare de acțiuni de 
patriotică destinate eli 
locurilor înguste. Un exemplu 
in această privință îl oferă 
uteciștii secției sculerie care 
amenajează intr-o veche re
miză. nefolosită de mult timp 
__ Jier pentru debitare, eli
berând. astfel. 150 metr, pătrați 
dintr-o principală hală de pro
ducție unde se vor mow 
mașini deAinate sporirii 
ducției.

âeclăn 
Bxiea. 

V.T.C- 
numâr 
muscă 

minării

im atei

Combinatul siderurgic Hunedoara

LUNA RECORDURILOR IN PRODUCȚIE
echipă de oțelari să dea zilnic 
peste plan cel puțin 2 tone de 
oțel cu combustibil economi
sit® și altele.

In paralel cu preocuparea 
pentru sporirea producției, ti
nerii siderurțiști .au recondi
ționat și reparat o largă gamă 
de piese și repere indispensa
bile bunei desfășurări a pro
cesului tehnologic. cuplaje 
pentru translația podurilor ru
lante, macarale, pompe satu- 
ratoare, vagoane uzinale, mo
toare electrice, aparate de mă
sură și control, <i au confec
ționat cu forțe proprii din ma
teriale economisite mai multe 
lănci pentru insuflarea oxige
nului. eclise de basculare, li- 
mitatori si contactori pentru 
atelierul de reparații electrice-

Nu numai in producție au 
fost stabilite insă recorduri, 
ci și in domeniul muncii 
patriotice. Constituiri Ln bri
găzi. uteciștii de Ia C-S-H- 
au colectat 153» tone fier 
vechi. 2.5 tone metale nefe
roase. 2 kg hirtie. 30 tone 
cărămidă refractară, au plan
tat 5€0 pomi- fructiferi si 290 
metri liniari de gard viu. au 
amenajat 15 ha de zone verzi 
și mai multe baze sportive, au 
reparat 1-5 kilometri drumuri 
uzinale. în ansamblu, in luna 
recordurilor au fost prestate 
peste 11 5** ore de munci pa
triotică. realiztndu-se econo
mii la lucrări nefinanțate In 
valoare de aproape 3 milioane 
let

In aceste zile, comitetul 
U.T.C. de la Combinatul side
rurgie Hunedoara a întocmit 
bilanțul final al unei acțiuni 
de mare amploare: luna recor
durilor in producție — dedi
cați zilei de 1 Mai și împli
nirii a 55 de ani de la crearea 
P.C.R.’ Cei ’ aproape 5 000 de 
utecițti care iși desfășoară ac
tivitatea Ungă bateriile de 
cocsificare, pe platformele fur
nalelor. și oțelăriilor, la pupi
trele de comandă ale laminoa- 
relor au reușit ca. printr-o or
ganizare mai judicioasă a pro
ducției și a muncii, prin în
cărcarea la capacitatea maxi
mă a utilajelor, instalațiilor și 
agregatelor, reducerea stațio
nărilor accidentale. Îmbunătă
țirea aprovizionării cu materii 
prime si materiale și altele, să 
producă suplimentar 400 tone 
cocs metalurgic, 5 000 tone otel 
Siemens-Martin si electric. 19 80S - 
tone fontă. 10 500 tone lamina
te finite pline, precum și alte 
produse solicitate de economia 
națională. Trebuie să mențio
năm. de asemenea, că in pe
rioada 
ti strat 
afara 
tal. si

schimbarea vremii 
din ultima perioadă c afec
tat începerea semănatului 
la porumb cu toate forțele, 
pe ogoare se lucrează in
tens pentru executarea celor
lalte lucrări de sezon. în 
multe județe, unde nu sl-a în
cheiat semănatul culturilor 
din prima epocă și a florii- 
soarelui, aceste lucrări se află 
în centrul atenției, concen- 
trind forțele mecanice pentru 
finalizarea suprafețelor pla
nificate incă de la începutul 
acestei săptămîni. Concomi
tent se desfășoară ample ac
țiuni în legumicultură, în vii 
și livezi, la amenajarea sis
temelor de irigații, desecări, 
combaterea eroziunii solu
lui, la îmbunătățirea pajiști
lor (în imaginea noastră 
lucrarea cu sapa rotativă 
pentru aerisirea solului). Tot
odată, se pregătește terenul 
pentru semănatul porumbu
lui, lucrare care se va de
clanșa din plin peste cîteva 
zile. Citiți in pag. a lll-a un 
grupaj de informații de pe 
ogoarele județelor NEAMJți 
DIMBOVIJA.

Spirit marxist creator

Partidului Comunist Român
amintită nu s-au inre- 
sarje declasate sau in 
programului sortimen- 
niei avarii sau opriri 

accidentale la cuptoare. Ab
sentele nemotivate, întinde
rile. abaterile de la disciplina 
tehnologică si de la normele 
de tehnica securității muncii 
s-au redus considerabil datori
tă aplicării unor inițiative de 
■tare valoare și eficiență: ..I.o- 
eul de muncă — canea de vi
zită a fieeănmtnăr*. „Cadrul 
tinăr pe miini bune*, ..Fiecare

Convorbire cu prof. univ. dr. Ion Tudosescu

— Mai ales in ultimul de
ceniu, teoria ș: practica parti
dului nostru i-«u ilustrat 
pregnant prin promovarea 
femâ a spiritului creator in 
toate domeniile vieții sociale. 
Pentru început, v-aș ruga si

exploa- 
proiec- 

ie obli-

AL. BALGRADEAN
COSOVEANU
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vă referiți la coordonatele ' 
principiale ale manifestării 
spiritului creator in politica 
P.C.R.

I lucrările 
lui Engels

• lucrări care 
de gindire

ir.
direcții au devenit 

efective si pentru 
U.T.C. care acordă 
atenție cursurilor 
profesionala.

— Experiența socială istorică 
învederează faptul că exercita
rea rolului de . conducător al 
procesului de făurire a noii 
orinduiri de către partidul cla
sei muncitoare nu este posibilă 
fără o activitate dominată de 
spirit creator, o largă și activă 
deschidere spre experiențele 
vieții, fără permanenta con
fruntare a teoriei cu practica. 
Aceasta este o necesitate vitală 
a vieții, un adevăr 
realitatea obiectivă, 
dit fără putință de 
rețetele gata 
oferi răspunsuri adecvate la 
problemele particulare pe care 
le ridică construcția socialismu
lui in fiecare țară. Din acest 
punct de vedere, spiritul creator 
presupune elaborarea unei poli
tici dinamice. realiste, bazată 
pe analiza științifică, marxist- 
leninistă. a schimbărilor , ce se 
produc in societate. înseamnă 
de fapt efortul de a gindi eu 
propriul cap problemele cu care 
te confrunți și pe care trebuie 
să le rezolvi. Pe bună dreptate 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

impus de 
S-a dove- 

tăgadă că 
făcute nu pot 

adecvate

sublinia că nici 
Marx, nici ale 
ale lui Lenin — 
fleets stadiul i _ 
practică de acum 100 sau 50 de 
ani — nu pot da întocmai răs
punsuri la ceea ce trebuie re
zolvat în România anului 1976. 
A lua lucrurile altfel, înseam
nă să consideri marxismul o 
dogmă dată o dată pentru tot
deauna, să-i trădezi spiritul, 
sensul și mesajul pe care și le 
revendică. Dealtfel, chiar înte
meietorii Concepției revoluțio
nare despre lume au respins 
hotărit asemenea încercări me
nite să altereze natura și telu
rile teoriei lor. Putem spune, 
deci, că spiritul creator expri
mă esența spiritului marxist 
în abordarea realității sociale 
contemporane, în înțelegerea 
justă a necesităților dezvoltării 
economico-sociale a patriei 
noastre și, totodată, creează po
sibilitatea unei contribuții ac
tive și originale a partidului 
nostru la îmbogățirea tezauru
lui de idei marxist-leniniste. 
Aceasta este poziția Partidului 
Comunist Român față de apli-

lui 
sau 
re- 

Și

TRAIAN GTNJU
(Continuare In pag. a Ill-a)

DISCUTĂM DESPRE
TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

de Ion Horatiu Crișan
Intr-un număr anterior am 

arătat că la Ocnița-Cosota din 
județul Vîlcea s-a descoperit un 
vas mare de lut pentru păstra
rea proviziilor, pe care a fost 
scris in grecește și cu alfabet 
grecesc „(vasul) regelui Thia- 
marcos" ori „regele Thiamar- 
cos". Aceasta era prima men
ționare autentică, fără echivoc, 
a regelui Thiamarcos care se 
alătură celorlalți regi daco-geți 
pe care ii cunoșteam din izvoa
rele literare. Textul care îl 
menționează a fost scris, după 
părerea noastră, de un meșter 
olar grec venit la curtea rege
lui geto-dac de la Ocnița. Deci 
nu este vorba de un text re
dactat în limba strămoșilor 
noștri. Un asemenea text s-a 
crezut o vreme că ar fi fost 
imprimat pe un vas ce l-am 
descoperit în 1954 la Grădiștea 
Muncelului, într-o locuință din 
așezarea civilă ce se află răs- 
pîndită pe terasele înălțimii în 
vîrful căreia (la 1 200 m alti
tudine) s-a construit cea mai 
impunătoare cetate cu ziduri 
de piatră cunoscută pînă astăzi 
din întreaga lume geto-dacică. 
Cetatea cu cele două incinte ale 
ei, cea militară și religioasă, pre
cum și așezarea aferentă aces
tora, a fost identificată cu Sar- 
mizegetusa regească, cel mai 
important centru al Daciei. Ce
tatea a fost construită în tim
pul glorioasei domnii a lui 
Burebista și a stat în picioare 
pină la moartea regelui-erou 
Decebal. Mărețele ruine ale 
Sarmizegetusei au început să 
fie scoase la lumină pe calea 
săpăturilor sistematice de către 
arheologii clujeni, incepînd cu 
anul 1925. sub conducerea lui 
D. M. Teodorescu. unul dintre 
colaboratorii apropiați ai lui Va- 
sile Pârvan, și reluate apoi mai 
intens și cu fonduri sporite în
cepind cu anul 1950 sub con
ducerea lui C. Daicoviciu.

Spuneam că în vara anului 
1954 într-o locuință din așeza
rea civilă am descoperit frag
mente dintr-un vas mare de 
lut ce avea imprimată o inscrip-

r

ție. Parte dintre cioburile vasu
lui despre care este vorba au 
ajuns sub rădăcinile unui uriaș 
fag. Acesta n-a putut fi înlă
turat decit în campania urmă
toare șl astfel a fost recupe
rată marea majoritate a ciobu
rilor importantului vas și el a 
putut fi refăcut. Este vorba 
despre o formă neobișnuită, în 

" ” (cu 
nu 
în- 
Lo- 

___ _ __ ____ . va
sul a fost incendiată în timpul 
celui de-al doilea război dacic, 
după cum o dovedește o mo
nedă a împăratului Traian emi
să în anul 102.'

Pe vasul despre care este 
vorba, îngrijit lucrat cu roata, 
s-au aplicat, înainte de ardere, 
de patru ori cîte două ștampile 
cu litere „inversate" de la 
dreapta spre stingă și cu „capul 
în jos“ textul DECEBALUS 
(primul cartuș) urmat de PER 
SCORILO (în cel de al doilea). 
Uneia dintre inscripții îi lipsea 
cea de a doua parte. După cit 
se pare ciobul respectiv a fost 
descoperit în sondajele făcute 
aici încă în anul 1803 și s-a 
pierdut.

Inscripția de pe vasul de la 
Grădiștea Muncelului a fost 
interpretată de către C. Daico- 
viciu ca primul text scris în 
limba dacică cu litere latine și 
tradus „Decebalus fiul lui Sco- 
rilo". în chip firesc noutatea 
era senzațională și ea a trezit 
un viu interes atît printre spe
cialiștii români cit și printre 
cei străini. De Ia publicarea 
importantei inscripții și pînă 
astăzi s-au formulat două opi
nii în rîndurile specialiștilor. 
Unii acceptă interpretarea și 
lectura lui C. Daicoviciu, iar 
alții consideră că întregul text 
a fost scris cu caractere și în 
limba latină reprezentind „mar
ca fabricii" așa cum se obiș
nuia în lumea romană. Este

genul unei uriașe pîlnii 
diametrul de 1,26 m), care 
are pină acum analogii în 
treaga lume daco-getică. 
cuința din care făcea parte

(Continuare in pag. a ll-a)

Străbitind citeva zile melea
gurile glorioasei și binecuvinta- 
tei V'di a Prahovei mi-am dat 
seama incă o dată ci una din 
cele mai tulburătoare priveliști 
intilmte in lumea noastră so
cialistă e animația deosebită 
care domnește in librării, prive
liște compatibilă 
doar cu grandoa
rea munților. Am 
călătorit prin mul
te orașe ale Eu
ropei, dar o ase
menea feerică și 
inteligentă aglo
merare nu mi-a 
fost dat să văd. 
Pentru un scriitor 
aceasta e realita
tea cea mai toni
că, înseamnă că 
ai întotdeauna 
pentru cine să 
scrii. Fișa de lec
tor a unui cititor tinăr 
astăzi este ea însăși un poem, 
el se îndreaptă și asupra legi
lor descoperite de Darwin, și 
asupra muzicii celești a lui Emi- 
nescu. Am cercetat cu legitimă 
curiozitate de scriitor și de re
porter multe asemenea fișe de 
lector și m-a impresionat arcul 
vast al preocupărilor, egala ne
voie de știință și de poezie.

In tren o tinără țărancă a fă
cut o subtilă observație asupra 
unui călător mahmur care toc-

moi. in sfirțit, hotirise să ne 
părăsească.

— Veri ce urit e? Se vede ci 
n-a citit o carte...

Da. Avea dreptate tinăra ță
rancă. Frumusețea, chiar si cea 
fizică, rine din adincul sufletu
lui, această frumusețe numai

pentru mine care mi-am petre
cut cei mai frumoși ani ai vie
ții in redacțiile ziarelor de ti
neret a fost o mare bucurie să 
constat marea contribuție pe 
care-o aduc tinerii in această 
nobilă bătălie.

E tonică, exemplară și ro-

TINERI, DARmul și spiritul revoluționar ale 
tineretului. Cu tandrețe și res
pect mi s-a vorbit despre eleva 
Iancu Viorica de la Liceul „Mi- 
hai Viteazul" din Ploiești, res
ponsabila unei asemenea 
găzi științifice. Frumusețea 
................ acestor tineri 

brigăzile științifi
ce stau in faptul 

, că ei nu inventea- 
| ză probleme, ci 

răspund acelor 
probleme, acelor 
taine pe care ti
nerii vor să 
cunoască, 
promptitudine ei 
străbat orașele și 
satele dornici să 
răspundă unor ne
liniști autentice.

Un activist al 
Comitetului jude
țean Prahova al 

U.T.C. mi-a mărturisit, cu lim
pede satisfacție și bucurie, cit e 
de mare setea de cunoaștere a 
tineretului, cit de adine urăște el 
ignoranța și eroarea și am ajuns 
amindoi în acea frumoasă după- 
amiază de primăvară șovăielnică 
la concluzia că a fi tinăr înseam
nă in primul rind nevoia de a 
cunoaște tainele lumii, de a trăi 
înalt, curat, revoluționar, după 
legile poeziei și ale moralei co
muniste.

inteligența

bri- 
și 

din CE TINERI!
Scriitorii —la izvorul viu, dătător de viață, al realității

După legile poeziei

și ale moralei comuniste
de Teodor Mazilu

le 
Cu

cultura o poate naște, numai o 
viață curată, inaltă și demnă. A 
trăi după legile frumosului și 

.ale omeniei a fost de totdeauna 
o trăsătură fundamentală a po
porului roman. Congresul edu
cației politice și culturii socia
liste vine tocmai să ridice pe 
o treaptă nouă această sete de 
știință, de poezie și de adevăr, 
nevoia interioară de a trăi după 
legile moralei comuniste. $i

mantică energia cu care tinerii 
s-au angajat in brigăzile știin
țifice, dornici să alunge misti
cismul, ignoranța 
dornici să ajute pe 
înțeleagă un întreg 
probleme, începind
le interplanetare, originea vie
ții și terminind cu implicațiile 
„șarpelui monetar". E o acțiu
ne nobilă, demnă de romantis-

și eroarea, 
oameni sa 
complex de 
cu zboruri-

Laurențiu Tincu, la 24 de ani, 
coordonează una din secțiile 
„cheie" ale întreprinderii de 
piese radio și semiconductori. 
Mihai Părăseau are 26 de ani și 
este șef de atelier la întreprin
derea de utilaj chimic „Grivița 
Roșie". Garbis Ohanesian, ab
solvent al Facultății de psiho
logie, promoția 1974, răspunde 
pentru activitatea laboratorului 
de specialitate care funcționează 
in cadrul I.P.R.S. Băneasa. 
Cîțiva tineri care s-au întîlnit 
devreme cu răspunderea, cărora 
li s-a oferit șansa de a se con
frunta cu, exigențele unei munci 
de coordonare încă din primii 
ani de profesie. Căror condiții de 
ordin profesional și moral au 
trebuit să corespundă, prin ce 
argumente au înțeles să confir
me justețea selecției lor pentru 
funcțiile respective ?

„Mutațiilor cu care se confrun
tă orice tinăr la trecerea dintr-un 
mediu de instrucție în imul pro
ductiv li s-au adăugat, în ce mă 
privește — observa 
Tincu — dificultăți 
Secția care mi-a 
credințată a început

Laurențiu 
specifice, 

fost in
să func-

ționeze încă de anul trecut, fa- 
bricînd, după cea mai modernă 
licență cunoscută pină în pre
zent, diode și tranzistoare de 
mică putere încapsulate în plas
tic. O premieră profesională pen
tru întreprindere, iar pentru 
mine o dublă solicitare : aceea, 
in primul rind, de specialist pus 
în fața unor probleme tehnolo
gice absolut noi și trebuind să 
le soluționeze bine și repede, 
iar, in al doilea rind, îndruma
rea unui colectiv destul de ete
rogen ca vîrstă și pregătire in 
direcția realizării în condiții de 
calitate a noilor produse".

Acestei „duble solicitări" cum 
o numește inginerul Tincu au 
trebuit să-i răspundă și ceilalți 
tineri : Mihai Părăseau conduce 
un atelier nou care fabrică re
cuperatoare de căldură, iar 
Garbis Ohanesian ne spunea 
că înființarea unui laborator de 
psihologie într-o mare între
prindere industrială cum. este 
I.P.R.S. Băneasa a constituit o 
veritabilă bătălie. Noutății de 
ordin profesional i s-a adăugat 
afilierea la o calitate nouă. Fie
care dintre acești tineri au de
venit responsabili nu doar pentru 
propria lor activitate, ci și pen
tru felul in care lucrează și se 
comportă membrii unui întreg 
colectiv. Au fost intimpinați de 
către aceștia — unii — cu fățișă 
curiozitate (,.Să-l vedem, are să 
se descurce ?), — alții — cu vă
dită neîncredere („Vine tinere
lul ăsta să ne comande nouă !“).

„Fermitatea, consecvența în 
decizie, condiții fără de care nu 
se poate vorbi de o coordonare 
eficientă, trebuie să se bizuie 
însă — îmi demonstra Mihai Pă
răseau — pe prestigiul, profesio
nal și moral al celui care con
duce". In cei doi ani și jumă
tate care au trecut de la termi
narea facultății și pină la numi
rea ca șef de atelier, inginerul 
Părăscan a dovedit oamenilor 
cu care lucra că știe nu doar să
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••muncii și ale artei
Capi-

Două săptămîm de 
muncă la 

înfrumusețarea 
liceului

La Liceul real-umanist „Dimi
trie Bolintineanu" din Capitală 
activitatea cultural-educativă se 
împletește armonios cu activita- . 
tea de muncă patriotică. în a- 
ceste zile de vacanță in curtea 
și în clădirea liceului se mun
cește intens ca pe un adevărat 
„șantier". Cei 1 500 de elevi de
monstrează o atitudine și o dra
goste deosebită pentru școala 
care ii pregătește. Ei desfășoară, 
eșalonat pe zile și pe clase (trei 
clase pe zi prin rotație), o rod
nică activitate de amenajare și 
înfrumusețare a parcului din 
fața liceului, participind și la 
lucrările de instalare a .unei fru
moase fintini arteziene și la a- 

. ranjarea locului unde va fi 
instalat bustul poetului Dimitrie 
Bolintineanu, al cărui nume li
ceul il poartă. De asemenea, ei 
sint antrenați la lucrările de a- 
coperire a bazinului de înot 
(pentru elevii claselor a IX-a 
—Xll-a) de dimensiuni olimpi
ce, cu 5 piste și la moderniza
rea acestuia, cu stație de epura
re, clorurare, filtrare, ozonizare, 

. introducere de aer condiționat, 
pentru asigurarea condițiilor 
optime de înot pe tot parcursul 
anului școlar. In paralel, ei con
tribuie la construcția unui bazin i 
de înot de proporții mai reduse 
pentru copii începători. Alte 
grupe de elevi toarnă fundația 
clădirii atelierelor-școală, pre
văzute a avea două hale mari 
pentru așchieri metalice și elec
trotehnică, un atelier de croito
rie, unul de sudură și grupuri 
anexe, care vor intra în funcțiu
ne in anul școlar următor.

Alături de profesorii de spe
cialitate ei îmbogățesc cabine
tele școlare cu material didactic 
modern și ajută' la moderniza
rea cabinetelor de fizică, isto
rie, limbi străine, biologie și a 
sălii de educație fizică.

Și în sălile de clasă spiritul 
muncii se face simțit, elevii e- 
fectuînd curățenia, repararea si 
vopsirea mobilierului școlar 
pentru ca activitatea ultimului 
trimestru al acestui an să se 
desfășoare in cele mai bune 
condiții.

vilor din toate sectoarele 
talei. Interesantă este maniera 
de realizare a tablourilor in care 
se vădesc talent și o imaginație 
deosebite. Tematica este foarte 
bogată, cu subiecte inspirate din 
realitățile cotidiene : momente 
semnificative din activitatea e- 
levilor, portrete, peisaje din 
țară etc.

După vernisaj, cele citeva sute 
de elevi prezenți la deschiderea 
acestei importante manifestări 

. culturale de vacanță .au fost an
trenați intr-un frumos „Carna
val al primăverii" cu un pro
gram susținut in cea mai mare 
parte de elevi 
citări, muzică

■ ch-uri, muzică

și cwprinzind re
populară, sche- 
folk și de dans.

------  3 -
„Sub flamura 

partidului, 
Românie

te slăvim 
socialistă"

pionierilor din
des-

I

„România azi

La „Ecran Club" din sectorul 
7 a fost deschisă Expoziția mu
nicipală de fotografii intitulată 
„România azi", in care sînt ex
puse circa 60 de lucrări ale ele-

• La Casa 
municipiul București s-a 
fășurat Festivalul de teatru al 
formațiilor pionierești din toate 
sectoarele Capitalei la care au 
participat un număr de peste 
5 000 de pionieri. Desfășurat 
timp de trei zile sub genericul 
„Sub “ ...........
slăvim 
tivalul 
variat 
păpuși 
pantomimă, 
montaje 
tori, povestitori artistici, teatru 
școlar, monolog. Repertoriul a 
fost orientat spre o problema
tică cu un bogat conținut poli
tico-ideologic și cu o impor
tantă valoare educativă. De re
marcat este faptul că la această 
manifestare a fost prezentă
creația piohierească atît din do
meniul dramatic, cît și al poe
ziei. Juriul, format din actori
și specialiști de la teatrele „Ion 
Creangă". Țăndărică. Giulești și 
Centrul de îndrumare a creației 
din municipiul București, pre
cum și din pionieri, membri ai 
Consiliului Municipal al Orga
nizației de pionieri, a desemnat 
cîștigătorii (interpreți și for
mații de teatru) care vor re
prezenta Organizația pionierilor 
din Capitală la faza republicană 
a acestui festival. Dintre 
laureați s-au distins următorii 
pionieri : pentru Teatrul de 
păpuși — formația Casei pionie
rilor din municipiul București 
cu piesa „Rodica lăcomica". de 
Ștefan Tita și formația Școlii 
generale nr. 22 din sectorul 4 
cu piesa „Giscănelul" de Gu- 
revici ; la recitări : Lefter Flo
rin clasa a VII-a — Casa pionie
rilor din municipiul București și 
Luminița Noca clasa a TV-a — 
Școala generală 175, sector 8 ;

flamura partidului, te 
Românie socialistă", fes- 
a cuprins uri bogat și 
program de teatru de 

și marionete, recitări, 
brigăzi artistice, 

muzical-literare, citi-

brigăzi artistice : „Brigada 
selă“ a Școlii generale nr. 
sector 7 (clasele V—VIII), 
gada Școlii generale nr. 65. 
tor 3 (clasele II—IV*) și „Bri
gada minivizor" a Școlii gene
rale nr. 30. sector 2 (clasele II— 
IV) ; montaje literar-muzicale : 
Școala generală nr. 175. sector 
8 cu montajul „Viratele patriei" 
(interpreți circa 150 pionieri) și 
Școala generală nr. 89. sectorul 
4 cu montajul „Românie, plai 
de glorii" (interpreți circa 140 
pionieri) ; povestitori artistici : 
Tănase Marioăra — clasa I. 
Școala generală nr. 43, sector 2 
si Ștefan Spancu clasa a Il-a, 
Școala generală nr. 13. sector 
8 ; .teatrul școlar : Formația de 
teatru a Școlii generale nr. 69. 
sector 4. cu piesa 
babei1 ' — 
Casei 
piui 
sosi Ispas Grigore" ; la mono
log : Alina
Il-a — Casa pionierilor din mu
nicipiul București.

cu piesa „Ochiul 
și Formația de teatru a 
pionierilor din munici- 

București cu piesa ..Va

Ciobanu

8li®

clasa

Concurs 
de creație literară

 I
Coricursul de creație literară 

al elevilor din școlile munici
piului București, purtind nu
mele „Săgetătorul" și aflat la 
cea de-a IlI-a ediție. ~i-a desfă
șurat în aceste zile de primă
vară faza pe municipiu, reunind 
circa 400 de participanți cu lu
crări de poezie, proză și teatru. 
Participare bună au avut liceele 
real-umaniste „Gh. Lazăr". ..Di
mitrie Bolintineanu". Liceul nr. 
33. Liceul nr. 43. precum și li
ceele de specialitate : poligrafic. 
Grup școlar M.I.U.. Mecanic nr. 
4 și Liceul de alimentație pu
blică. Au fost selecționate circa 
50 de lucrări dintre care cele 
mai reprezentative vor parti
cipa la faza pe țară a concursu
lui „Tinere condeie". Cu această 
ocazie s-au evidențiat următo
rii elevi : la poezie : Liviu 
Papadima. de la Liceul real- 
umanist „LL. Caragiale". Lelia 
Munteanu. de la Liceul nr. 33. 
Marian Florinescu. de la Liceul 
mecanic nr. 4. Gheorghe Rogo- 
jinaru. de la Liceul de construc
ții nr. 1. Iulia Stoica, de la 
Liceul „Gh. Lazăr". și Grațiela 
Bogdan, de Ia Liceul pedagogic. 
La proză : Mirela Mitrohanovici, 
de la Liceul ..Matei Basarab". 
Viorica Capdefier. de la Liceul 
poligrafic, și Georgeta Anghel. 
de la Liceul ..Dimitrie Bolinti
neanu". A fost o competiție 
interesantă, care credem că va 
stimula, in continuare, imagina
ția creatoare și talentul tineri
lor condeieri pentru realizarea 
unor creații cit mai valoroase.

ILEANA PODOLEANU

« OLIMPIADA DE LITERATURĂ
A

LAUREAȚII INIRECEIIII
Cu căldura fierbirite a primăve

rii, Tîrgu-Mureș, veche vatră a 
spiritualității romanești, a găz
duit timp de o săptămînă pe cei 
mai tineri creatori de literatură, 
elevii liceelor real-urpaniste și de 
specialitate. Aici, pe locurile stră
bătute prin vreme de marcante 
personalități ale culturii și știin
ței naționale, au vibrat timp de 
6 săptămînă, Intr-o strînsă fră
ție, inimile celor pe care etapele 
anterioare ale olimpiadei de lite
ratură i-au desemnat drept cel mai 
talentați mînuitori ai condeiului în 
limbile română, maghiară și ger
mană. Pârticipanții, făcînd o con
vingătoare dovadă a cunoașterii, 
a înțelegerii literaturii și menirii 
ei în contextul realităților so
cialiste, au așternut pe hîrtie gîn- 
duri, idei, într-o realizare artis
tică, care, poate, multora le va 
aduce consacrarea în timpul vii
tor și, despre care, cu siguranță, 
cititorii noștri vor mai auzi. înalta 
valoare a creațiilor elevilor e su
gerată și de cele peste 160 de pre
mii și mențiuni acordate de către 
Ministerul Educației și Invățămîn- 
tului, Comitetul Central al U.T.C., 
Societatea de științe filologice, di
ferite edituri și reviste. Amintim 
mai jos realizatorii celui mai 
înalt punctaj în urma deliberării 
juriului, alcătuit din proeminente 
personalități ale literaturii celor 3 
naționalități care, împreună, în
făptuiesc politica partidului în do
meniul culturii.

LICEE REAL-UMANISTE. Anul 
I. Premiul I — Petre Cristina, 
Liceul Gheorghe Lazăr, Bucu
rești; premiul II — Alina Nelega, 

Viceul papiu Ilarian, Tirgu Mu
reș ; premiul III — Luminița 
Munteanu, Liceul real umanist 
Sebeș, Alba; premii speciale ale 
C.C. al U.T.C. — Mariana Turda, 
Liceul loan Slavici, Arad și Cătă
lina Liana Damian, Liceul Mihai 
Viteazul, Ploiești. Anul II. Pre
miul I — Luminița Matei, Liceul . 
Spiru Haret, Tulcea; premiul II 
— Anca Popa, Liceul Andrei Sa- 
guna, Brașov; premiul III — Olga 
Simionescu, Liceul real-umanist 
Cugir: premii speciale ale C.C.
al U.T.C. — Mariana Popa, Li
ceul nr. 2 Tîrnăveni și Florentina 
Popescu, Liceul Mihai Viteazul, 
Ploiești. Anul III. Premiu^ I — 
Doina Pologea, Liceul Papiu Ila
rian, Tîrgu Mureș; premiul II — 
Elena Șerban, Liceul „Victoria", 
Brasov; premiul III — Rodica 
Zafiu, Liceul „Ion Luca Caragiale", 
București; premii speciale ale C.C. 
al U.T.C. — Mirela Mitrofanovici, 
Liceul „Matei Basarab", Bucu
rești și Olimpia Petrescu, Liceul 
I. L. Caragiale, Ploiești. Anul IV. 
Premiul I — Dan Mihăilaș, Liceul 
Ady-Șincai, Cluj-Napoca; pre
miul II — Mihaela Cristea, Liceul 
Nicolae Bălcescu, Craiova; pre
miul III — Maria Mancaș, Liceul 
Petru Rareș, Piatra Neamț: pre
mii speciale ale C.C. al U.T.C.

— Ioana Culceag, Liceul Tudor 
Vladimirescu“, București și Eli- 
sabeta Lasconi, Liceul Hațeg, ju
dețul Hunedoara. LICEE DE SPE
CIALITATE. Anul I. Premiile I și
II — nu s-au acordat; premiul III
— Tincuța Mianda Șerban, Liceul 
pedagogic Tîrgu Jiu: premii spe
ciale ale C.C. al U.T.C. — Ma- , 
riana Doboacă, Liceul pedagogic 
Năsâud și Iulia Simionescu, Li
ceul pentru informatică, Timi
șoara. Anul II. Premiul I — 
Dumitra Vasile, Liceul pedagogic 
I, București; premiul II — Ște
fana Stoica, Liceul pedagogic 1, 
București; premiul III — Monica 
Buzatu, Liceul pedagogic Drobeta 
Tr.-Severin; premii speciale ale 
C.C. al U.T.C. — Ileana Bolocan, 
Liceul pedagogic Galați și Rodica 
Toma, Liceul sanitar, Hunedoara. 
Anul III. Premiul I — loan Milea, 
Liceul industrial de chimie, Turda; 
premiul II — Nicolae Dascălu, Li
ceul de informatică, Iași; premiul
III — Corina Hidiș, Liceul pedago
gic Cluj-Napoca; premii speciale 
ale C.C. al U.T.C. — Lucica Pasca, 
Liceul pedagogic Sighetu Marma- 
ției și Daniela Aurora, Liceul eco
nomic, Tîrgu Jiu. Anul IV. Pre
miul I — Zina Adriana Pruncu, 
Liceul Piatra Neamț; premiul II
— Floarea Pop, Liceul pedagogic 
Zalău; premiul III — Alexandru 
Cobneac, Liceul pedagogic Dro- 
oeta Tr.-Severin; premii speciale 
ale C.C. al U.T.C. — Margareta 
Manea, Liceul pedagogic Craiova 
și Marieta Andrejkovits, Liceul 
sanitar Timișoara. Anul V. Pre
miul I — Veronica Dărăbuș, Li
ceul pedagogic Baia Mare; pre
miul II — Maria Coț, Liceul pe
dagogic Baia Mare; premiul III — 
Emilia Ilieș, Liceul pedagogic 
Baia Mare; premii speciale ale 
C.C. al U.T.C. — Doina Petru- 
lescu, Liceul sanitar, Tîrgu Mu
reș și Agneta Solyom, Liceul sa
nitar, Tîrgu Mureș.

LIMBA MAGHIARA

PI Ț\Pr\
Ciuc; premiul II — Eva Bddis. 
Oradea; premiul III — Katalina 
Panek, Cluj-Napoca.

LIMBA GERMANĂ
BertholtAnul I. Premiul I

Neff, Liceul nr. 5, Arad: premiul 
II — Heinz M<jss,
Sibiu; premiul III — Maria Sanda 
Călinescu, Liceul nr. 21, Bucu
rești; premii speciale ale C.C. al 
U.T.C, — Adelheid Markel, Liceul 
Iosef Haltrich, și Thomas Win
kler, Liceul Johannes Honterus, 
Brașov. Anul II. Premiul I — 
Ruth Mantsch, Liceul nr. 21. Bucu
rești: premiul II — Herberth 
Miess, Liceul iosef Haltrich, Timi
șoara; premiul III — Consuela 
Dulia. Liceul nr. 2, Sibiu: premii 
speciale ale C.C. al U.T.C. — 
Karin Braisch, Liceul nr. 2, Sibiu 
și Anneliese Brestowscy, Liceul 
Johannes Honterus, Brașov. Anul 
III. Premiul I — Ingrid Huth, Li
ceul Nicolaus Lenau, Timișoara; 
premiul II — 'Maria Schullerus, 
Liceul nr. 2. Sibiu; premiul III — 
Sigrid Markel, Liceul Johannes 
Honterus, Brașov; premii speciale 
ale C.C. al U.T.C, — Wolfgang 
Ambrosi, Liceul nr. 21. București 
și Erika Freisinger. Liceul nr. 5, 
Arad. Anul IV. Premiul I — Inge 
Sommer, Liceul real-umanist 
Sebeș; premiul II — Hildegard 
Gotz, Liceul Nicolaus Lenau, 
Timișoara: premiul ni — Magda 
Romich, Liceul pedagogic Sibiu; 
— Fritz Theiss, Liceul nr. 2. Sibiu 
premii speciale ale C.C. al U.T.C. 
și Peter Mflnz, Liceul nr. 2, Sibiu.

Liceul nr. 2,

MIRCEA BORDA
/

Acolo de unde iarna nu se îndură să plece, spre bucuria schiorilor ; 
Cabană Clăbucet-plecare

Fpto : VASILE RANGA

CVLTURA
O competiție semnificativă

muzicale studențești

Anul I. Premiul I — Maria 
Fodor, Liceul Tîrgu Mureș; pre
miul II — Ilona Ilyes, Liceul 
Baia Mare; premiul III — Anna 
Foilor. Liceul Oradea; premii spe
ciale ale C.C. al U.T.C. — Emo 
Jozsa. Cluj-Napoca; Csaba Nagy, 
Sfîntu Gheorghe. Anul II. Pre
miul I — Vllmos Tanczos, Mier
curea Ciuc; premiul II -4 Anna 
Durugy, Tirgu Mureș; premiul III
— Tiinde Biszak, Tirgu Secuiesc; 
premii speciale ale C.C. al U.T.C.
— Maria Marton, Liceul nr. 9, 
București și Eva Albert, Sfîntu 
Gheorghe. Anul III. Premiul I — 
Anna Bustya, Tîrgu Mureș; pre
miul II — Walter Sillmann, Sfîntu 
Gheorghe; premiul III — Katalina 
Kelemen, Miercurea Ciuc; premii 
speciale ale C.C. al U.T.C. — 
Maria Horvath, Bistrița, Gizella 
Ilyes, Tîrgu Mureș. Anul IV. Pre
miul I — B6la Takâcs, Miercurea

„CIVILIZAȚIA XX“
Sub acest generic apare de 

mai bine de un an de zile în 
revista „îndrumătorul cultural", 
o interesantă rubrică practic-u- 
tilitară, adresată îndeosebi tine
rilor. Urmînd indicațiile _ Pro
gramului partidului, rubrica, or
ganizată cu măiestrie de redac
torul ei, găzduiește semnăturile 
de prestigiu ale unor specialiști 
— precum conf. univ. dr. Vic-

tor Săhleanu, arhitect Horia 
Constantinescu, conf. dr. Ale
xandru Cazangiu, cercetător Ni
colae Vințeanu — în dezbaterea 
unor teme de larg interes : re
lația dintre libertate și voință, 
psihologia comportamentului, 
raționalitate, sistematizare ru
rală și urbanizare, metodica în
vățării etc.

Timp de 2 zile, la București, 
s-au desfășurat intrecerile for
mațiilor corale și instrumentale, 
ale soliștilor vocali și instru
mentiști. Peste o mie de stu- 
denți din 11 centre universitare 
ale țării au evoluat pe scena 
Festivalului convingindu-ne 
prin ținuta artistică, prin plă
cerea și dorința de a face mu
zică. Chiar dacă la unii dintre 
ei putem semnala stingăcii, im
precizii sau nesiguranțe in in
terpretare, nu greșim cind spu
nem că nota competiției a fost 
dată de formațiile bune, că ni
velul actualei ediții a festiva
lului este pe deplin revelatoriu 
pentru calitatea mișcării muzi
cale studențești. Diferențele de 
vechime a formațiilor nu au 
condiționat diferențele de cali
tate. Intilnirea din acest an de 
la București a dovedit încă o 
dată că singura premisă a per

Amănuntul revelator
Cred că nu există emisiune in 

care el, amănuntul revelator, să 
nu apară. Uneori, realizatorul 
il așază in bătălia reflectoare
lor și ne atrage atenția victo
rios (pe drept cuvint) asupra lui. 
Alteori, din modestie sau pur și 
simplu pentru că nu-l observă, 
(se mai întîmplă...), il lasă in 
umbră. întotdeauna insă, el, a- 
mănuntul revelator, este ceea ce 
ținem minte după ce am uitat 
totul, ceea ce ne rămine după ce 
am lăsat televizorul pentru a 
ne redea de alte treburi, mai 
importante sau mai puțin im
portante. Se intimplă ca amă
nuntul revelator pe care ți l-a 
oferit o emisiune să nu-ți mai 
iasă din minte zile întregi, 
intimplă și să-ți rămină in me
morie toată viața.

UN CUVINT — Medicul Mir
cea Radulescu este, in orele li
bere, un pasionat filolog (în 
căutarea unei definiții, reportaj 
de Aristide Buhoiu). E organi
zatorul unor „mici expoziții de 
arheologie a cuvintelor^ — in 
scrierile sale, desigur. Pregăteș
te o comunicare pentru congre
sul internațional de tracologie. 
Pasiunea sa : lingvistica istorică. 
Bun cunoscător al limbilor ro
manice. dar și al sanscritei. Una 
dintre ipotezele sale este că an 
cuvint din limba română, pe 
care dicționarele il arată ca pro
venind din maghiară, are de 
fapt altă proveniență și altă is
torie. in primul rind, nu provi
ne din această limbă. In al doi
lea rind, nu este un cuvint îm
prumutat de români, ci un cu
vint pe care maghiarii l-au îm
prumutat din limba română. In 
al treilea rind. opinia medicului- 
filolog — sprijinită desigur pe ar
gumente — este că acel cuvint e 
de proveniență dacică. 
Iul nostru să stabilim 
dreptate sau nu. Dar 
nu uităm. Pentru că e 
cuvintul „gind".

O DATA ISTORICA — In ce
lebra comună Săliște (Aici, la 
poalele munților Cibin, repor-

taj T. de Cristian Thau) 
tă o școali 
intre alții 
Iliuf 
rom<
ra cu n 
de veche ? Ea a fost 
pentru prima oară in 
Anul in care a murit 
peare. v

UN COSTUM — Tot &lițte. 
in aceeaji emisiune. Ninge ca 
intr-un roman de Fânuș Neagu. 
Sânii. Zâpadâ. garduri negre 
profilate pe zâpadâ. Țesătoare

exis- 
i, la care a inră(at 
și regizorul Victor 

realizatorul singurului film 
nete „shakespearian", Moa- 

■oc. Școala e veche. Cit 
atestată 

anul 1616. 
Shakes-

Se

Nu e ro- 
dacă are 
de uitgt 
vorba de

CRONICA T.V.
de Florin Mugur

de covoare. „Dacă sintem bucu
roase, punem și noi culori mai 
vesele". Cineva e de părere că 
trebuie depuse eforturi pentru 
revitalizarea meșteșugului de 
creator de port popular. Nu se 
mai fac decit rareori țesături de 
Săliște și costume de Săliște. 
„Vreau să se știe — spune un 
săliștean — că bătrinii, cind 
merg pe cel din urmă drunt al 
lor, merg imbrăcdți in frumoase 
costume populare. Altele, in jo
cul lor, nu se fac". Ne imaginăm 
o adevărată expoziție-rde costu
me populare din Săliște. Sub 
pămint. E probabil că organele 
de resort din județ au auzit și 
ele cuvintele sălișteanului și că 
vor face astfel incit o expoziție 
să fie deschisă — cit mai e timp 
— și la suprafață.

UN CĂRUCIOR — Aladar 
Toth lucrează la întreprinderea 
textilă „Ardeleana" din Satu- 
Mare (Pasiunile meșterului Toth, 
emisiune de Cornelia RădUlescu 
și Constantin Berteanu). „Pasiu
nile mele nu au nimic fantastic ; 
e vorba numai de lucruri iitile 
întreprinderii unde lucrez sau 
familiei mele". Aladar Toth,

maistru țesător, este și dirijor 
de cor ; fabrică țitere ; turnează 
filme ; are numeroase inovații 
și invenții. „Cite pasiuni aveți ?“ 
,JZ.ece". ,Xu nu accept cuvintul 
„necaz" și nici cuvintul „greu
tate". Sint numai probleme, așa 
le numesc eu, iar problemele 
pot fi rezolvate. Ca-n matemati
că". Un om pentru care viața e, 
înainte de orice, un lucru extrem 
de interesant. A făcut și o „mi- 
crocentrală termică" pentru casa 
in care locuiește, casă care a 
fost zidită de el însuși, după pla
nurile proprii, cu ajutorul soției 
și al celor doi copii (băiatul e 
inginer, fata — elevă). I-a făcut 
plăcere s-o construiască in așa 
fel incit să fie „cit mai ambian
tă". A țesut și covoare. Inova
țiile sale aduc întreprinderii un 
beneficiu de cel puțin un milion 
pe an. E un om al tehnicii,, al 
științei contemporane, la curent 
cu tot ce e nou in domeniul în 
care lucrează. „Din cite ați fă
cut, care e lucrul de care sin- 
teți cel mai mulțumit ?“ „Pare 
curios, acum, in secolul două
zeci, dar cel mai mulțumit. sint 
că 
fel 
de 
de 
sute de kilograme,.. Nu e perfect, 
căruciorul, dar ușurează foarte, 
mult munca. Cum să vă spun 7 
Rezolvă problema". Pare el în
suși nespus- de mirat, dar tre
buie împreună cu noi să ajungă 
la concluzia că da, „oricit ar 
părea de ciudat", in secolul zbo
rurilor cosmice e nevoie și de 
cărucioare. Dacă necesitățile 
muncii i-ar fi cerut să invente
ze un nou sistem, de conducere 
electronică a războaielor de țe
sut, s-ar fi pus pe citit, ar fi 
încercat și cine știe dacă nu ar 
fi izbutit. Dar atunci, acolo, în 
momentul acela, de un cărucior 
a fost nepoie, ca. să nu-și maț 
rupă țesătoarele șalele, cărînd 
suluri de sute de kilograme. 
Dacă de asta a fost nevoie, asta 
a făcut.

( 
formanțelor și a succesului este 
activitatea asiduă, sistematică, 
efortul susținut. Și, in acest 
sens, festivalul ne-a oferit ci
teva exemple elocvente. Dacă 
in ediții anterioare, Corul Uni
versității și al I.M.F. Bucu
rești se inscriau cu regularitate 
pe lista laureaților, de data a- 
ceasta cele două ansambluri nu 
s-au mai prezentat la nivelul 
cunoscut. In timp ce colective, 
tinere cum ar fi Corul Facul
tății de mecanică din Timișoara, 
Corul Universității din Iași, 
Corul Institutului pedagogic din 
Oradea sau Corul Casei de cul
tură a studenților din București 
numai după un an de existență 
au reușit să se plaseze pe locuri 
fruntașe intr-o competiție de 
anvergură republicană. Trebuie 
să indicăm, totuși, că simpto
matică pentru munca disconti
nuă, pentru activitatea concer- 
tistică redusă este și, lipsa de 
noutate, caracterul uneori sim
plist al repertoriilor, aria res- 
trinsă de nume de creatori a- 
bordați. Este vorba aici, evi
dent, și de o deficiență a mun
cii dirijorilor, de o insuficientă 
indrumare din partea specialiș
tilor.. Avînd în vedere 
sabilitatea dirijorului, 
tanța aportului său la 
tarea formațiilor, ideea
nării de premii conducătorilor 
de formații mi se pare bineve
nită. Nu ințimplător, în frun
tea clasamentului s-au înscris 
anul acesta Corul Universității 
din Timișoara, Corul Institutu
lui pedagogic din Tg. Mureș, 
Corul Facultății , de medicină 
din Crațova, Corul Casei -de 
cultură a studenților din Bucu
rești. Conduse de dirijori pa- 

i

respon- 
impor- 
dezvol- 
decer-

sionați ca Damian Vulpe (Ti
mișoara), Valentin Cirlig (Cra
iova), Valeria Nica Chiriță 
(București), Iosif Birtalan (Tg. 
Murdș), ș.a. asemenea ansam
bluri •— prezențe vii în viața 
muzicală a orașelor lor — se 
disting prin nivelul repertorii
lor, prin calitatea interpretării.

Gala laureaților a adunat sub 
cupola Ateneului Român cele 
mai bune ansambluri vocale 
studențești din întreaga țară. 
Din programul concertului pre
zentat nu au lipsit lucrări va
loroase marcate de un puternic 
caracter patriotic. Apreciind ca
litatea ediției prezente, meritele 
entuziaștilor interpreți, compozi
tori, profesori, dirijori — membri 
ai juriului — își exprimau dorin
ța și speranța ca festivalul să 
nu se termine odată cu gala 
laureaților. „Aș dori — fini spu
nea compozitorul Gh. Bazavan, 
președintele juriului — ca, mer- 
gind la Hunedoara, Bacău, Cluj- 
Napoca, Craiova sau Tg. Mureș, 
să regăsesc aceste coruri în pli
nă activitate, să am prilejul să le 
ascult acasă la ele cu programe 
noi și cu mijloace de interpre
tare mai dezvoltate".

ALINA POPOVICI
P.S. Dacă în sala „George E- 

nescu" a Conservatorului, for
mațiile concurente s-au bucurat 
de o bună participare a publi
cului, la Sala mică a Palatului 
unde au evoluat formațiile in
strumentale, soliștii vocali și 
instrumentiștii, scaunele au ră
mas din păcate goale. Organi
zatorii au neglijat populariza
rea festivalului in școli și insti
tute de invățămînt admițînd din 
capul locului ideea că el este o 
acțiune cu circuit închis.'De ce ?

am făcut un cărucior". „Ce 
de cărucior ?“ „Căruciorul 
ridicat și transportat suluri 
urzeală. Un., sul are două-trei

Scrierea la geto-daci
(Urmare dip pag. I)

vorba de un patron-proprietar 
de atelier pe nume Decebalus 
iar meșterul care l-a făcut s-a 
numit Scorilus.

Prof. I. Russu, într-o lucra
re recentă, a reluat întreaga 
problemă arătînd — după pă- • 
rerea noastră — pe bună drep
tate că prima ipoteză nu mai 
poate fi luată în considerare. 
Pe vasul de la Grădiștea Mun- 
celului nu este vorba de un 
text în limba dacică, ci de unul 
în limba latină, care se traduce 
„Decebal (l-a făcut) prin Sco
rilus". Dacice sînt doar cele 
două nume cunoscute și din 
alte atestări clare și sigure, 
aici integrate în flexiunea lati
nă. Nu este exclus ca proprie
tarul atelierului să fi-fost chiar 
regele Decebal deși numele se 
dovedește a fi fost comun stră
moșilor noștri. Scorilus nu are 
nimic de-a face cu regele ce 
poartă același nume menționat 
mai tîrziu. el a putut fi un 
geto-dac venit din dreapta Du
nării 
vent, 
văța 
tr-un 
prins 
nu și-a insușit-o la modul op-

unde numele este frec- 
Tot acolo el a putut în- 
meșteșugul olăritului în- 
atelier roman și va fi de- 
limba latină pe care însă

tim. Dovadă fiind 
gramaticală greșită, 
latina clasică pe care o întîlnim 
în textul inscripției. Greșeli de 
acest gen sînt frecvente chigr 
în epigrafia Daciei romane sau 
a altor provincii, fără să con
stituie o piedică în calea con
siderării întregii inscripții ca 
un text latinesc.

S-a mai spus că literele gre
cești săpate pe unele blocuri 
descoperite la Grădiștea Mun
celului ar reprezenta texte cu 
caracter religios și politic, un 
fel de album care nu mai poa
te fi citit pentru că blocurile 
au fost mișcate de la locui lor. 
Cercetările ulterioare au arătat 
însă că nu poate fi vorba des
pre texte și că literele grecești 
singulare sau în asociere 2—3 
sînt de fapt cifre ce-și găsesc 
explicația firească în rațiuni 
tehnice de construcție.

Din cele arătate nu trebuie să 
se tragă concluzia că la curtea 
regilor daco-geți scrisul era 
necunoscut. Pentru aceasta ne 
stau mărturie textele literare 
și epigrafice a căror autentici
tate nu poate fi pusă la îndo
ială. La curtea lui Burebista îl 
întîlnim ca ambasador pe gre
cul Acornion care va media cu 
Pompeius. Nițaeni nu. va putea

construcția 
față de

susține că ilustrul cetățean al 
orașului Dionysopolis n-a fost 
un om instruit. Mai tîrziu, pe 
vremea lui Decebal știm că la 
împăratul Traian, în primul 
război dacic, s-a prezentat o 
delegație care avea scris pe o 
enormă ciupercă un „mesaj". 
De asemenea Dio Cassius ne in
formează că Decebal a trimis 
o scrisoare împăratului Domi- 
țian care trebuie să fi fost re
dactată în limba latină de 
vreun grămătic de la curtea 
regelui dac.

Textele de pe cele două vase: 
cel de la Ocnița și cel de la 
Grădiștea Muncelului, fără să 
fie redactate în limba dacică, 
constituie dovezi clare că scrie
rea cu litere eline sau latine 
era cunoscută în Dacia cel pu
țin în secolul I e.n. nu numai 
demnitarilor de la curtea rege
lui, ci și meșteșugarilor. Vasul 
de la Grădiștea Muncelului 
constituie o dovadă elocventă a 
faptului că civilizația romană și- 
chiar limba latină a pătruns în 
Dacia înainte de cucerirea ei 
de către armatele romane. Este 
un indiciu că romanizarea a în
ceput mai devreme decît anul 
106 și contribuie la explicarea 
fenomenului de 
daco-geților.

Cine ar fi bănuit că dintr-un ' 
index bibliografic ■ (Ion Bălu 
zice „bio-bibliografie") se poate 
scoate o lucrare atît de pasio
nantă ? Sigur, dacă este să ținem 
seama că „eroul" său este G. 
Călinescu, lucrul poate fi în 
bună măsură posibil, totul de- 
pinzînd, însă,, de talentul auto
rului, de puterea sa de a depăși > 
unghiul de vedere strict docu
mentarist., claustrat în marginile 
fișelor și de a imagina o ade
vărată biografie morală a omu
lui și a operei iuind ca punct 
de plecare pur și simplu mate
rialul documentar.

Or, ceea ce face interesul 
principal al masivei lucrări a 
lui Ion Bălu este tocmai fap
tul că, dincolo de imensitatea 
practică a materiei, a reușit să 
monteze, cu abilitate și inteli
gență, un autentic spectacol in
telectual. Desigur, cartea va fi 
citită cu folos pentru bibliogra
fia pe care o prezintă. începînd 
de la opera călinesciană, așa 
cum este ea publicată în vo
lume, postumele, traducerile, 
colaborările în periodice, cores
pondența, publicațiile editate, 
manuscrisele și pînă la referin
țele critice (autorul adaugă și 
biografia informată), dar, din
colo de aceste incontestabile ca
lități. ea are meritul de a fi 
reușit un portret prin operă, o 
demonstrație morală inclusă în 
fișe de lectură.

Așa se întîmplă, de pildă, cu 
recepția creației lui G. Călines
cu, Ion Bălu avînd buna inspi
rație să lase să vorbească fap
tele înseși, extrăgînd din fiecare 
text ideea principală.

Dacă vom parcurge mai de
parte, să zicem, numai sectorul 
de corespondență, punînd față 
în față pe cea trimisă și pe cea 
primită, vom avea în față nu 
doar diagrama ritmicității cu

care marele scriitor folosea ser
viciile instituției poștale, ci o 
întreagă lume în mișcare, lim
pezind momente, unele nelă
murite, altele mai puțin cunos
cute. O întreagă istorie Se 
recompune în scrisori și ce 
poate fi mai tulburător decît 
devotamentul cu care prieteni 
că Al. Rosșetti sau C. Bălmuș 
il susțin pe Călinescu în mo
mente de răscruce pentru el 
(primul în editarea „Istoriei...." 
cel de al doilea, în demersurile 
pentru doctorat și, mai apoi, 
pentru obținerea conferinței de 
estetică la Iași), ori dăruirea 
pe care o probează G. Ivașcu 
sau Al. Piru nu doar în edita
rea „Jurnalului literar", dar și 
în relațiile directe, personale- 
cu profesorul. Mai sînt, ca să 
rămin numai la acest exemplu, 
mărturii de caldă și aleasă 
omenie a lui G. Călinescu, cum 
sînt destule informații noi, 
adăugind elemente inedite, ori 
corectînd pe chiri știute și re
cunoscute.

în general, dacă este să fim 
drepți, o asemenea lucrare, mai 
ales cînd este făcută de un sin
gur om, are inerente omisiuni 
și lipsuri. Sigur, nu lipsesc 
nemulțumiții, unii pentru, că au 
fost omiși (vor fi fiind și alții 
iritați pentru că au fost men
ționați ?), dar drept este să 
apreciem efortul lui Ion Bălu 
prin prisma unei întreprinderi 
temerare, demnă de, tot intere
sul, absolut utilă oricărui se va 
ocupa de acum înainte, de viața 
și de opera lui G. Călinescu.

ȘERBAN CIONOFF

* G. Călinescu 1899—1965. Bio
bibliografie. Editura științifică și 
enciclopedică, 1975.

romanizare a

MUZEUL MILITAR CENTRAL VA INVITĂ SA VIZITAȚI :

• Sălile in care este prezentată istoria militară a poporului 

român din cele mai vechi timpuri pină în zilele noastre ;
• Colecțiile de arme, uniforme și decorații ;
• Parcul de artilerie, aviație și tancuri.

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

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT BUCUREȘTI I.T.B.

încadrează in vederea calificării prin cursuri de scurtă 
durată (4 luni) persoane care au virsta intre 22—40 ani, stagiul 
militar satisfăcut și școala generală pentru a fi calificate 
conducători troleibuze și tramvaie.

Pe durata calificării cursanții primesc o retribuție de 
1 253 lei lunar, masă la cantină și cazare la căminul de ne- 
familiști contra cost

Pentru informații și întocmirea formelor necesare admiterii 
și încadrării, persoanele interesate se pot adresa la Exploata
rea transport electric București, Calea Dudești, nr. 184, sector 
4, telefon : 22.06.60, interior 2 sau 3.

REVENIȚI

STAȚIA UTILAJ TRANSPORT BUCUREȘTI
Bd. Preciziei nr. 13—15, Sector 7

Cartierul Militari — tramvaie : 13, 25, autobuz : 74.
Recrutează tineri absolvenți a 8 clase generale care 

au împlinit virsta de 16 ani pînă la data de 30.VI.’75, în 
vederea calificării Ia locul de muncă, prin cursurile de 
scurtă durată, in meseriile de : MAȘINIȘTI LA MAȘINI 
PENTRU TERASAMENTE.

Cursul se deschide la data de 3.V.’76.
Solicitanții trebuie să prezinte următoarele acte :
— certificat de studii (original și copie) ;
— certificat de naștere (original și copie) î
— fișă medicală.
Pe timpul școlarizării se asigură masa la cantină 

contra cost.
INFORMAȚII: Serviciul Personal Invățămînt Retribu 

ire, S.U.T.

CASA DE CULTURA SECTORUL I
str. Slătineanu nr. 16 

UNIVERSITATEA POPULARA 
anunță deschiderea următoarelor cursuri :

DACTILOGRAME — SECRETARIAT TEHNIC — 15 
zile, o lună și 2 luni (încep la data înscrierii).

ACORDEON, CHITARA, BATERIE.
Pentru completarea formațiilor artistice de amatori

(brigadă artistică) danș tematic, soliști de muzică popu
lară și ușoară.

înscrierile se fac zilnic între orele 10—20, 
telefon : 11 98 68.

J
Dacă ne-ar întreba cineva 

ce-i trebuie pentru a deveni 
artist amator i-am răspunde, 
firește — talent, dorința de a 
se perfecționa continuu, răbda
re, căci nu știm incă ucenicie 
ocolită de eșecuri. Dar acesta 
este, constatăm, numai un fel 
de a gindi. Există, realitatea 
ne-o dovedește, și un altul. 
Pentru a deveni artist amator, 
în București, ai nevoie, in pri
mul rind, de... o adeverință. De 
un carnet care să ateste „cali
tatea" respectivă, „calificarea" 
respectivă. Altfel nimeni nu-și 
poate găsi locul printre amato
rii bucureșteni, nu poate expu
ne alături de ei. Situația este 
fără ieșire (și, s-o recunoaștem, 
de -un absurd perfect) : un plas- 
tician amator nu poate expune 
la anumite manifestări dacă nu 
este înscris la Asociația amato
rilor (cu carnet in regulă, cu 
cotizații la zi, și ele fluctuante, 
după necesități), dar nu este 
admis aici decît dacă... expune. 
Asociația amatorilor copiază, in 
acest caz, criteriile de primire 
in Uniunea Artiștilor Plastici 
(un anumit număr de expoziții 
personale, un anumit număr de 
participări la expozițiile colec
tiv? etc. organizate sub egida 
sa), mă rog. tot ceea ce ar 
transforma Asociația intr-o mi- 
ni-uniune de creație. Cui ser
vesc toate astea ? Sint aseme
nea măsuri capabile să atragă 
și să stimuleze creatorii ama
tori ? Ne îndoim !

Uneori „litera" regulamentu
lui de funcționare a artistului 
amator este citită — chipurile 
semn de înțelegere nuanțată a 
lucrurilor și discernămint — in 
„spirit". Un amator îndeplineș
te toate sau citeva din aceste 
condiții. I se refuză însă cere
rea de intrare în rîndurile a- 
matorilor pe motiv că nu este 
suficient de cunoscut. Nu are, 
cum Spunem noi, notorietate. 
Cu alte cuvinte, reveniți cînd 
veți fi celebru ! Să oferim un 
exemplu elocvent, credem, pen
tru o atare situație. Sculptorul 
amator Petre Jucu (studii de 
istorie și filosofie, profesor la 
Liceul mecanic nr. 16 din Bucu
rești) se îndeletnicește de vreo 
12 ani cu cioplitul pietrei și

CIND VEȚI FI CELEBRU!
lemnului. Nu este primit în A- 
sociația artiștilor amatori din 
București, deci nici în expozi
țiile organizate și patronate de 
aceasta, pentru că nu este mem
brul ei, deși a solicitat-o. Am 
în mină un catalog al unei ex
poziții deschise la Deva („O- 
magiu lui Eminescu și Blaga"). 
Citesc aici : „participă la toate 
bienalele începînd din 1965“ a 
avut expoziții personale în
„București, Cluj-Napoca, Iași,
Timișoara, Craioila, Ba
cău, Oradea, Lugoj, Arad,
Drobeta Turnu-Severin, Re
șița, Herculane, Giurgiu, Tg. 
Jiu, Caransebeș, Botoșani,
Orșova, Oravița, Săvîrșin" ; a 
participat, alăttlri de profesio
niști, „la tabăra de sculptură de 
la Arad în 1971“ ; are lucrări 
peste hotare la : „Belgrad, Za
greb, Salzburg, Dijon, Montreal. 
Tokio". Mai citesc in catalog cu
vintele calde rostite (scrise) de 
Petru Comarnescu, V.G. Paleo- 
log, Ion Vlasiu, Mirea Bălău, 
Al. Ivan Ghilial Negoiță Irimie, 
Radu Negru ș.a. cu ocazia di
verselor sale expoziții. Ne între
băm : ce-i lipsește oare sculp
torului pentru a aspira la con
diția de... amator ? Pentru a i 
se elibera „permisul" și -facilita 
accesul in expozițiile asociației ?

Dar Petre Jucu nu este decit 
o „cerere nerezolvată" din no
ianul^ altor cereri similare. 
Ne gindim că în această situație 
odată cu cererile trebuie „rezol
vate" și alte lucruri. Intre alte
le, mentalitatea conducerii Aso
ciației, convingerile ei privind 
statutul social și moral al artis
tului amator. Pentru operativi
tate propunem : oricărui om 
care are de gind, pe cont, pro
priu, cu unelte și culori procu
rate din retribuție, să-și bătăto
rească și cresteze miinile în 
piatră ori lemn, să-și păteze 
hainele, mobilierul și covorul 
cu uleiuri de pictură, i șe re
comandă a-și anunța intențiile 
(în scris). Dacă primește bene- 
dicțiunea Asociației amatorilor 
să continue. Dacă nu, nu. Fi
indcă se încurcă și ne încurcă. 
Cine mai are astăzi timp pen
tru inutilități ?

C. R. CONSTANTINESCU
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AGIVILi
TELEGRAME

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a trimis tovarășului S. A. ’.VICKREMASIXGHF 
președintele Partidului Comunist din Sri Lanka, următoarea te
legramă :

Dragă tovarășe S. A. Wickremasinghe,
La cea de-a 75-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, 

în numele Comitetului Central și al meu personal, vă adresez calde 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și șucces, multă 
putere de muncă și fericire.

îmi amintesc cu mdltă plăcere de convorbirile pe care le-am 
avut împreună la București și aș dori să subliniez cu acest prilej 
rolul deosebit pe care l-ați avut in dezvoltarea relațiilor dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

Exprimînd satisfacția pentru evoluția pozitivă a relațiilor de 
prietenie, solidaritate si colaborare dintre partidele noastre, pentru 
amplificarea raporturilor politice, economice și in alte domenii 
dintre Republica Socialistă România și Sri Lanka, sînt convins că 
legăturile dintre P.C.R. și Partidul Comunist din Sri Lanka se vor 
dezvolta și în viitor, în interesul întăririi conlucrării dintre țările 
și popoarele noastre, al cauzei unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

La acest eveniment deosebit din viața dumneavoastră. urez 
Partidului Comunist, celorlalte forțe democratice, progresiste, anti- 
imperialiste din Sri Lanka noi succese în eforturile pentru conso
lidarea independenței naționale, pentru dezvoltarea țării pe calea 
progresului economic și social, pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă, pentru o nouă ordine politică și economică internațională.

• fietr* o vizită protocolari mi
nistrului apărăm nattoaale. In
tre cei doi rr—tștr. au avut 
loc convorbiri- Ia care au luat 
parte ambasadorul fi ata®atol 
militar ai R. A- Egipt.

în aceeași zi. generalul Moha
med El Gamasy a dectxs o co
roană de fior-, la Mccumerrui 
Eroilor Patriei. în fata monu
mentului era aliniată o gardă 
de onoare. Au fost intonate im
nurile, de stat ale celor doua 
țări.

★
Luni s-a înapoiat ?n Cap:-aH 

delegația Societății de Crace 
Roșie din Republica Socialist! 
România, condusă de ger.eral- 
colonel Mihai Burcă, președin
tele Consiliului NaționaL care, 
intre 5 și 12 aprilie a.c. a efec
tuat o vizită de schimb de expe
riență in Turcia, la mritalia 
Semilunii Rații.

DECRET
Prin Decret prezidențiaL to

varășul Porfir Negrea a fost ( 
numit in calitatea de ambasa
dor extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste I 
România in Guineea Ecuatoriali. |

SEMNARE
Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis generalului FELIX MALLOUM, președin
tele Consiliului Superior Militar, șeful statului cia'dian, următoarea 
telegramă :

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Ciad, vă adre
sez eordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, iar poporului ciadian prieten urări de prosperitate 
și pace, de succes pe calea dezvoltării independente a patriei sale.

DOCUMENTE

AMPLĂ CONCENTRARE DE FORȚE 
PENTRU GRĂBIREA iNSĂMlNȚĂRILOR

carcă și ii transportă Ia locul 
plar.tăru. Utecistul Ion N ăst ase. 
elev la Liceul agricol din Tg. 
Neam* preferă să-și petreacă 
vaca-a de primăvară pe trac
tor. Ia grăpat. Mecanizatorului 
Gheorghe Manolache. socotit a 
fi cel mai bun din secție, i se 
încredințează lucrări de plan-

mecanizator Gheorghe Curpăn, 
ne spunea că la Boțești lucrul 
nu se începe de fiecare dată 
dis-de-dimineață. Aceasta pen
tru că nu există preocupare 
pentru aprovizionarea din timp 
cu cele necesare.

De ce toate aceste nereguli ? 
Pentru că brigadierii, inginerul

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Primul ministru al guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, a primit 
din partea cancelarului federal 
al Republicii Austria, dr. Bruno 
Kreisky, o scrisoare prin care 
îi mulțumește în mod deosebit 
pentru felicitările trimise cu 
ocazia aniversării zilei sale de 
naștere.

■k
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a transmis o 
telegramă de felicitare ministru
lui afacerilor externe și coope
rării al Republicii Ciad, șef de 
escadron Kamogue Wadal Ab- 
del-Kader, cu prilejul Zilei na
ționale a acestei țări.

★
George Macovescu, ministrul 

afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a primit 
o telegramă de mulțumire din 
partea ministrului afacerilor ex
terne al Greciei, Dimitri Bit- 
sios, pentru felicitările transmi
se cu ocazia Zilei naționale a 
Republicii Elene.

SOSIRI
Luni la amiază, a sosit în 

Capitală viceprim-ministrul și 
ministrul de război și al pro
ducției militare al Republicii

Arabe Egipt, generalul Moha
med El Gamasy, însoțit de o 
delegație militară, care, la in
vitația ministrului apărării na
ționale al Republicii Socialiste 
România, face o vizită oficială 
în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni. oas
petele a fost salutat de genera
lul de armată Ion Ioniță. mi
nistrul apărării naționale, ge- 
neralul-colonel Ion Coman. 
prim-adjunct al ministrului a- 
părării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, adjuncții mi
nistrului apărării naționaile. ge
nerali și ofițeri superiori.

Erau de față Hassan A. Da
oud. ambasadorul R. A. Egipt 
în România, locotenent-colonelul 
Abdel-Latif Mabrouk, atașat 
militar, aero și naval, membri 
ai ambasadei egiptene.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți șefi ai unor misiuni di
plomatice, precum și ata
șați militari acreditați la Bucu
rești.

După intonarea imnurilor de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Arabe 
Egipt, generalul Mohamed El 
Gamasy si generalul de armată 
Ion Ioniță au trecut în revistă 
garda de onoare, aliniată pe 
aeroport.

în cursul după-amiezii. ge
neralul Mohamed El Gamasy

Luni Ia amiază a fost semnat 
la București, la Minirteml Afa- 
cerilor Externe. Planul de cola
borare culturală și stiiBțifieâ 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară Mongolă pe anii UBB—IM*.

Documentul a fost semnat de 
Vasile Gliga. adjunct al minis
trului ^facerilor externe, » de 
Giambyn ambaaadaral
R. P. Slongoie la București.

CRONICA U.TC.
Ieri s-a înapoiat in Capi

tală. venind de la Sofia, de
legația Uninnii Tîaeretnhri ■ 
Comunist care a lut parte 
la rea de a dau reuniune 
pregătitoare a întilnirii tine
retului ți studenților din 
Europa.

C-A-P. Căciulești. Meeamzatn-

rd Gbecegbe FiLmon. Constan
tia Oacstantin Teofă-
oescn. ILe Dorei. împreună cu 
WO meonizataru secției- au ln-
ișpuî activitatea pe ogoare cu 
mult i* de răsăritul «care
te. I>_pă ce au terminat de 
pregătit terenul pentru 67® bee
tle ra-țofi hectare sfeclă. 
IM hectare trifoi. 3® hectare in. 
au trees: la i--’ Fină acum 
au Lssâmmtat 7® hectare trifoi. 
M hectare in F peste 3®® hec
tare cartofi, inginerul șef. Con
stantia MRxătlescu. ți șeful seo

CJUP. Ttea i r' Toate cele 22 
tractoare ale seri ret de mecani
zare «gog in pima activitate. La 
«edml C—AP— l-m«te- întreaga 
suflare este prezentă pe cîmp 
La Kuocunăe de cartofi. peste 130 
de r T- sortează cartof— u în

tare a sfeclei de zahăr. Ingine
rul șef Eugen Cazacu și șeful 
secției mecanizare Ion Casapu, 
prezent: pe tarlale, unde se 
plantează cartofii, reglează cea 
de a patra mașină de plantat 
cartofi in vederea începerii lu
crului.

Intr-o altă localitate. Bolești, 
aceeași insuflețitoare participa
re la muncă. La secția de me
canizare. nici un tractor. Toate 
sint repartizate la plantări de 
cartofi, la semănatul sfeclei de 
zahăr, la nivelări, discuiri. Șe
ful secției. Constantin Toma. ne 
asigură că pe oricare tarla vom 
merge, nu vom putea găsi decit 
lucrări de bună calitate. îm
preună ne deplasăm lă sediul 
C.AP.-ului. Aici, nimeni. Toți, 
sint plecați. Unde ? La masă, 
să rezolve diferite probleme... 
în nici un caz. acolo unde «e 
cerea să fie prezenți la acea oră. 
Urmările ? Terenul pe care se 
plantau cartofii nu era bine pre
gătit. Mașinile nu erau reglate 
la parametrii corespunzători, de 
unde și un șir de neajunsuri. 
Baloanele rămase in urma mași
nile» nu aveau dimensiunile 
cerute. Cartofii nu erau plantați 
la adincimea recomandată. den
sitatea nu corespundea cu cea 
planificată și. mai mult, tinărul

șef in loc să fie alături de me
canizatori, primii stăteau la ca
pătul tarlalei, iar cel de al doi
lea, plecat, hai să zicem, la masă.

DUMITRU DUCA

• Dîmbovița
în unitățile agricole din jude

țul Dîmbovița. datorită bunei 
organizări a muncii, a folosirii 
eficiente a timpului bun de lu
cru și a mijloacelor mecanice, 
semănatul culturilor din epoca 
intii s-a încheiat pe întreaga 
suprafață prevăzută. Imediat, 
mecanizatorii, cooperatorii au 
trecut la executarea celorlalte 
lucrări agricole cerute de actua
la campaniei pregătirea terenu
lui in vederea însămînțării po
rumbului. plantatul legumelor, 
punerea in stare de funcționare 
a instalațiilor de irigat și altele

Stațiunea de mecanizare a 
agriculturii din Titu deservește 
nouă unități agricole coopera
tiste. Cei aproape 200 de meca
nizatori de aici au reușit să în- 
sămințeze 785 de hectare cu sfe
clă. 180 hectare cu in, 47 de 
hectare cu mazăre, 90 hectare 
cu cartofi și însemnate supra
fețe cu ovăz, lucernă și ceapă, 
adică toate suprafețele prevă
zute a fi cultivate in epoca în-

tii. Cooperativele agricole din 
Costești Vale, Crovu, Odobești 
și Produlești au încheiat. lucra
rea amintită cu trei zile mai 
devreme decit termenul prevă
zut. La reușita campaniei, o con
tribuție deosebită au adus-o me
canizatorii Gheorghe Dragnea, 
Gheorghe Neagu, Marin Dumi
tru, Constantin Mușa, Ion Onea- 
ță, Aurel Voicu, Ion Turchină, 
precum și șefii de secții Dumi
tru Dumitrache, Ilie Oancea, 
Vasile Radu, Ion Popescu, Tra
ian Vasile, care nu au lipsit din 
mijlocul mecanizatorilor, orga
nized bine munca, făcind re
glajele necesare mașinilor pen
tru efectuarea unor lucrări de 
bună calitate. De la tinărul in
giner Zenovie Calmuș am reți
nut că după încheierea semăna
tului culturilor din epoca intii, 
forțele mecanice au fost concen
trate la pregătirea terenului pen
tru culturile din a doua epocă. 
Astfel, la cooperativele agricole 
din Lungulețu, Produlești, Bra
niște, Odobești și Titu s-au pre
gătit deja peste 40 la sută din 
suprafețele destinate însămință- 
rii porumbului. Cele 31 de semă
nători pentru porumb sînt in 
perfectă stare de funcționare 
iar din momentul optim declan
șării semănatului, în maximum 
zece zile, și această lucrare va 
fi încheiată. în același timp, 
mecanizatorii au ajutat unită
țile agricole deservite la veri
ficarea instalațiilor de Irigat. 
Fiecare agregat a fost scos în 
cîmp și pus la probă. Acum se 
poate spune că legumele, trifo- 
lienele, sfecla de zahăr vor pu
tea primi ploaie artificială la 
momentul potrivit. Un merit 
deosebit îl au și membrii coo
peratori care au curățat cana
lele de irigații pe o lungime de 
16 km.

O. MARIAN

Tineri, dar ce tineri! SPOttT • SPORT

LA 28 MAI
Al V-lea Congres al

Cooperației Meșteșugărești
Luni a avut loc plenara Con

siliului Uniunii Centrale a Coo
perativelor Meșteșugărești. în te
meiul prevederilor statutare. 
Consiliul UCECOM a hotărit con
vocarea celui de-al V-lea Congres 
al Cooperației Meșteșugărești 
pentru data de 28 mai 1976. 
Congresul va analiza activitatea 
desfășurată de această largă or

ganizație obștească cu caracter 
economic de la cel de-al IV-lea 
Congres și pină acum, va a- 
dopta prevederile ce revin coo
perației meșteșugărești din pla
nul cincinal, propunerile cu pri
vire la îmbunătățirea unor pre
vederi ale statutelor organiza
țiilor cooperației meșteșugărești, 
va alege Consiliul UCECOM 
și Comisia de revizie.

(Urmare din P35 l) 

execute recuperatoare de căldu
ră, ci să le si perfecționeze, si 
modifice, spre ciștigul producți
ei și ușurarea efortului, tehnolo
giile de fabricație. Imp-eună ca 
un coleg au proiectat ți execu
tat dispozitive noi. care asigură 
un randament mai ridicat și di
minuează timpul de execuție. 
Cind a începutfsă ii coordoneze 
pe oamenii atelierului mecanic 
aceștia îi cunoșteau deja calită
țile, ii apreciau priceperea. Au
toritatea in fața celor 350 de 
muncitori și-o ciștigase prin 
felul in care contribuise direct 
la rezolvarea unor probleme cu 
care se confruntau aceștia.

„Singurul atestat de capacita
te intr-o muncă de răspundere 
— este de părere Garins Oha- 
nesian — rămine eficiența mun
cii. calitatea rezultatelor ob
ținute. Vi spuneam că înființa
rea unui laborator de psihologie 
la I.P.R.S. a constituit pentru 
noi o bătălie. Am ciștigat-o in 
momentul cind am putut de
monstra. chiar celor mai scep
tici, utilitatea unei testări com
petente a celor Cure doresc să 
lucreze aici. Astăzi nu se mai

încadrează niri na mtmctrr 5râ 
avizul laboratoetilu: de pstirio- 
g.e- Spemficul smev. efertno- 
rea de operez:-. de -.x-e pmrtme 
F finețe soliciți expres o sea
mă de calități dii paxil de 
vedere al cspgcdiț:: senzor-jz:- 
percepf.re șs tateiectuale. în
cadrarea nai muncitor firi cp- 
titudinile respective reprezmtâ 
pentru intrepnndere o pierdere 
lunară in valoare de 8 00® de lei. 
Calculați, deci, utilitatea araaai 
noastre, fie și numai raportind-o 
Ia acest capitol și rd ret: da 
seama cit de importantă ere. 
Dar laboratorul nostru mc: în
deplinește ți funcția de consut- 
liere. de îndrumare spre o sec
ție sau alta ia funcție de capa
citatea hmha. de orientarea iui 
spre ioni unde poate activa eu 
maximum de ebeseuți. Mei «sat 
epoi problemele de ergonomie, 
de studiere c condițiilor de lu
cru și organizare a locului de 
muncă. Le toate acestea am con
tribuit efectiv cei cure lucrăm 
in cadrul laboratorului, cele mai 
multe dtn teste le-am făcut rin
guri. după cum tot singuri am 
construit aparate pentru probe 
psihotehnice. îa felul acesta 
ne-am dovedit ia înălțimea in- 
prederii care ai s-a acordat, râs-

SPIRIT MARXIST CREATOR
(Urmare din pag. I)

carea principiilor concepției 
marxiste în condițiile specifice 
lumii contemporane.

— In elaborarea politicii 
sale, partidul nostru pleacă 
de la convingerea, justificată 
de realitate, că procesul re
voluționar nu a încetat în 
România, că el se desfășoară 
astăzi pe o treaptă superioară 
— etapa făuririi societății so
cialiste multilateral dezvol
tate. Ținind seama de impor
tanța covîrșitoare a factorului 
ideologic în dinamizarea re
voluționară a societății socia
liste românești, care este di
recția prioritară in promo
varea spiritului marxist 
creator ?

ale efortului creator susținut 
de partidul nostru pentru 
desfășurarea în ritm înalt a 
construcției socialiste, pentru 
rezolvarea marilor probleme 
ce stau în fața umanității ?

— Satisfacerea unui dezide
rat de asemenea amploare im
pune un efort consecvent pen
tru înnoirea neîncetată a con
cepției oamenilor despre lume 
și viață, pe baza materialis
mului dialectic și istoric, a teo
riei despre revoluția și con
strucția socialismului. Se știe 
că înfăptuirea obiectivelor noii 
orânduiri solicită nu numai fău
rirea de mijloace materiale ci, 
în primul rînd, transformarea 
omului pentru că el este forța 
botăritoare a tuturor prefaceri
lor ce se petrec în societate. 
Preocuparea constantă și pro
fundă a partidului pentru crea
rea omului de tip nou. revolu
ționar, combativ constituie ex
presia fundamentală a caracte
rului revoluționar propriu poli
ticii partidului, modului concret 
cum înțelege să se achite de 
misiunea cu care l-a investit 
istoria țjfrii. Or. fără o înaltă 
pregătire ideologică, fără o te
meinică cunoaștere a materia
lismului dialectic și istoric, o 
înțelegere corectă a schimbări
lor ce se petrec în țara noas
tră și în lume omul nu poate 
desfășura o activitate practică 
care să-i pună în relief capaci
tatea de a da curs liber, de a 
asigura conștient afirmarea 
noului în viață și în muncă. 
Programul partidului — expre
sie a marxismului creator în 
România —. Codul eticii și 
echității socialiste se legiti
mează tocmai intr-o atare per
spectivă. fixează la o înaltă ți
nută teoretică și științifică de

— S-a constituit, deja. în ul
timul deceniu cu deosebire, un 
fond de idei și concepte care 
reflectă modul de înțelegere, 
interpretare și soluționare a 
problemelor interne și interna
ționale în viziunea originală a 
P.C.R. Din această suită am
plă de exemple aici m-aș opri 
asupra citorva, și anume : creș
terea rolului partidului in con
ducerea unitară și conștientă a 
tuturor proceselor revoluțio
nare ; întărirea rolului statu
lui în conducerea, pe baza pla
nului național, a întregii acti
vități economico-sociale ; func
ția națiunii în actuala etapă de 
dezvoltare a societății ; așezarea 
vieții și activității sociale pe 
temeiul normelor raționalității ; 
principiile trecerii spre comu
nism ; fundamentarea muncii 
educative de formare a perso

nalității umane de tip nou ; lo
cul și rolul tinerei generații in 
societatea socialistă multilateral 
dezvoltată ; dialectica dintre 
vechi și nou, iar în ceea ce pri
vește problematica internațio
nală — conceptul de nouă or
dine economică și politică, de
zarmarea generală, securitatea 
europeană, aspecte legate de 
mișcarea muncitorească și co
munistă mondială.

Chiar și din această succintă 
trecere în revistă apare evi
dentă extensiunea remarcabilă 
a efortului creator depus de 
partidul nostru, acest efort aco
perind practic întreaga supra
față a vieții sociale.

Contribuția românească a 
partidului nostru se desfășoară, 
cum e firesc, in raport direc* 
de realitățile României, de pro
blemele construcției socialiste 
a patriei, dar in contextul miș
cării ideologice mondiale, in
tr-un dialog deschis, combativ, 
dinamic, partinic. Această con
tribuție își află o strălucită ex
primare în lucrările secretaru

lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, unde 
sint abordate in spirit crea
tor, științific un larg evantai 
de probleme referitoare la teo
ria socialismului marxist, miș
carea muncitorească internațio
nală. la diferitele aspecte spe
cifice lumii in care trăim.

într-o privire globală, aportul 
românesc la dezvoltarea concep
ției marxiste despre lume și 
viață se remarcă prin sentimen
tul de profundă responsabilitate 
pe care partidul nostru il dove
dește față de soarta istorică a 
poporului român, față de desti
nele umanității in genere. Este 
legitim acest sentiment nobil 
dacă ne gindim că un rol de 
prim ordin in soluționarea pro
blemelor societății. în înțelege
rea etapei in care ne găsim, a 
perspectivei ce ne așteaptă, în 
formarea și educarea unui nou 
subiect istoric — omul nou —, 
revine însușirii și aplicării con
cepției marxiste in spiritul 
realismului, al dinamismului, 
al creației și combativității.

patriT-f ia ea p-tn -er-.kîtete 
ter.’xxre*.

A se srtoa la eoteie tocrederu. 
arjtrssetitiad-o pr.r. fapte, este — 
« si rimznem ia îe-aieait folo- 

aai »■» — _4es»ai“ cal 
—ai competenței, 
conftrmeren capceitățn celui 
stixt iszr-o funcție de coordo- 
nere.

Prestigiul profesional trebuie 
iuocd nud pnn calități mo
rale. prin ștrinta unui compor- 
-z—.e-.t de pantă, a unei con- 
cirte exemplare. Mai cu seamă 
ia început oamenii te ur- 
-.x-ese cu o atenție căreia nu 
:: stupi nimic : ip speculează e- 
rexmaleîe momente de incon- 
secrenti. ip incecrci chiar, mai 
mult sau ma: țrzțrn vizibil, re
acțiile. modul ia care te mani
fests intr-o situație sau alta. 
Autor-tazea. știmta de a te face 
ascz'.tat aa se pot clădi, cred 
eu. pria adoptarea unei atitudini 
distante, pr-.ntr-o severitate de 
circumstanță, ci prin instaura
rea unui climat de exigență 
pornit dintr-o constantă autoe
xigență. Aceasta au exclude, ci 
chiar presupune modestia. în
țelegerea. tactul. ..Am reușit să 
creez un climat de coeziune. 
care explică, de fapt, fiecare din 
reușitele noastre.

„Tot ce le-am cerut insă celor 
care lucrează in secție — îmi spu
nea Laurențiu Tincu —am făcut 
și eu. Niciodată nu am stat deo
parte dind dispoziții sau rezu- 
mindu-mă să controlez, am par
ticipat. alături de ei. la fiecare 
operație, am selectat chiar 
muncile cu un grad de dificul
tate mai mare, asumindu-mi-le. 
Cred că așa e normal să proce
deze orice comunist și in primul 
rind acela investit cu o muncă 
de răspundere : să fie primul 
prin felul cum răspunde soli
citărilor, să incite, prin exemplul 
său, la ambiția autodepășirii pe 
toți cei cu care lucrează".

★
Auzim uneori : „E prea tinăr 

pentru o muncă de răspundere14 
sau „păcat că nu are experien
ță, altfel i-am fi încredințat o 
echipă sau o secție". Am avan
sat aici citeva exemple de ti
neri care și-au luat virsta ca 
aliat pentru confruntarea cu răs
punderea și dificultățile pe care 
le implică ea, infirmind prin 
faptele lor, prin reușitele pe care 
le-au obținut asemenea opinii 
reticente. Seriozitatea și price
perea, calitatea implicării in 
destinele unui colectiv și știința 
coordonării acestuia sint atri
bute pe care nu le determină 
virsta, ci capacitatea.

Iubitorii sportului, cititori ai 
rubricii noastre, ne trimit scri
sori prin care ne relatează des
pre diferite competiții și ac
țiuni pe linie de sport, ne pun 
diferite întrebări in legătură cu 
acest domeniu. Astăzi ne ocu
păm la ..Poșta sportivă" de 
citeva dintre aceste corespon
dențe. Vom acorda prioritate 
scrisorilor care ne pun intrebări 
și fac propuneri privind „Cupa 
Scinteii tineretului la tenis", 
competiție pe care o organi
zează ziarul.

Soldat TEODOR CORNEL. 
..Scriu această scrisoare nu cu 
intenția că voi primi un răspunș 
îmbucurător pentru mine. Sint 
militar și am început ciclul de 
instrucție la data de 25.02.76. 
Totodată, sint un mare pasionat 
al tenisului. am participat la 
cele două ediții ale „Cupei 
Scinteii tineretului" unde am 
ocupat locuri fruntașe la nivel

M E IR. H

de județ. In cei patru ani de 
cind joc tenis de cîmp viața 
mea de adolescent s-a schimbat 
radical, am făcut multe efor
turi și, astfel, „sportul alb" a

devenit pentru mine o pasiune 
de o viață. Aș dori ca și în 
acest an să particip la compe
tiția care anul trecut a întrunit 
peste 200 000 de tineri. Avînd. 
insă, în vedere că sînt militar 

D I AH

zideratele procesului revoluțio
nar desfășurat în România,
căile și modalitățile traducerii 
lor în practica oamenilor.

— Care sini expresiile 
concrete cele mai elocvente

PRIMĂVARA, ANOTIMPUL EXCURSIILOR DV.
zone turistice sau in stațiuni 
balneoclimaterice din țară, 
dintre care vă recomandăm :

BUCUREȘTI yă invită să 
participați în această peri
oadă la un bogat program de 
excursii în cele mai pitorești

OFICIILE JUDEȚENE DE 
TURISM ȘI ÎNTREPRINDE
REA DE TURISM. HOTE
LURI ȘI RESTAURANTE

PREFERATE
— PE VALEA PRAHOVEI. 

ÎN STAȚIUNILE SINA
IA. BUȘTENI ȘI PRE
DEAL ;

— PE VALEA OLTULUI, 
LA CĂLIMĂNEȘTI, CA- 
CIULATA. GOVORA ȘI 
OLĂNEȘTI ;

— ÎN MARAMUREȘ. LA 
BORȘA ȘI IZVOA
RELE ;

— ÎN STAȚIUNILE MON
TANE DIN JUDEȚUL 
CARAȘ-SEVERIN. SE- 
MENIC. MUNTELE 
MIC. CRIVAIA, VALI- 
UG. SECU ;

— STAȚIUNILE DE ODIH
NA ȘI CURĂ BAL
NEARA DIN ESTUL 
TRANSILVANIEI : SÎN- 
GEORZ BAI BORSEC. 
SOVATA. TUSNAD. I 
BALVANYOS. VÎLCE- 
LE ;

— LA MONEASA SAU 
GEOAGIU, ÎN VECI
NĂTATEA MUNȚILOR 
APUSENI.

în aceste stațiuni, precum și la AMARA. EFORIE NORD. MANGALIA. OCNA SIBIULUL PĂLTINIȘ. PUCIOASA. SLĂNIC 
MOLDOVA. STÎNA DE VALE, puteți beneficia de un concediu reconfortant sau de o cură balneară eficientă.

Locuri pentru excursiile amintite sau bilete în stațiunile balneoclimaterice se pot obține de la OFICIILE JUDEȚENE DE 
TURISM din Întreaga tară și de la ÎNTREPRINDEREA DE TURISM. HOTELURI $1 RESTAURANTE — BUCUREȘTI.

PUBLITURISM

• ÎN CONCURSUL inter
național de lupte greco-ro- 
manc pentru tineret, desfă
șurat le Varșovia, o compor
tare bună a avut luptătorul 
român Ion Draica. învingă
tor la categoria 82 kg. Dintre 
ceilalți eoncurenți români 
s-au mai evidențiat Nieolae 
Zamfir (48 kg), Ștefan Negi- 
șan (57 kg) și I. Savin (100 
kg), clasați pe locul doi la 
categoriile respective.

• ÎN CADRUL CON
CURSULUI internațional de 
natație pentru juniori de Ia 
Plovdiv, inotâtorul român 
Alexandru Szabo a ciștigat 
proba de 100 m bras cu 
timpul de l'10”5/10.

• TURNEUL INTERNA
ȚIONAL DE POLO PE APA 
pentru juniori, desfășurat Ia 
Sofia, s-a încheiat cu victo
ria reprezentativei U.R.S.S. 
— 12 puncte, urmată de echi
pa României — 8 puncte,

în ultimele două partide, 
echipa României a întrecut 
cu scorul de 4—3 formația 
Ungariei și a ciștigat cu 9—0 
in fața selecționatei secunde 
a Bulgariei.

• GALA FINALA a tur
neului internațional de box 
de la Minsk a fost marcată 
de o mare surpriză : campio
nul mondial și olimpic la ca
tegoria grea, cubanezul Teo- 
filo Stevenson, a pierdut prin 
K.O. in rundul trei in fata

pugilistului sovietic Igor Vî- 
soțki.

în finala categoriei mijlo
cie mică, Serghei Kaspero- 
vici (U.R.S.S.) l-a întrecut la 
puncte pe Ion Mocanu 
(România).

Iată și alți ciștigători ai 
turneului : Fiklistov, Kuzne- 
țov, Pereț, Gluscenko, Rad- 
nikov (toți U.R.S.S.), Aldama 
(Cuba).

• ÎN CONCURSUL IN
TERNAȚIONAL DE SĂRI
TURI ÎN APĂ desfășurat la 
Varșovia, tinărul sportiv ro
mân Alexandru Bagiu s-a 
clasat pe locul trei la plat
formă, cu 373,75 puncte. Lo
cul intii a revenit polonezu
lui Magukh, secundat de ma
ghiarul Varszany. în aceeași 
probă, la feminin, Anca Fă- 
gețean s-a clasat pe locul 
cinci.

• MIERCURI LA SOFIA 
in competiția fotbalistică 
pentru „Cupa balcanică", e- 
chipa Sportul Studențesc va 
întilni formația Akademik. 
Echipa bucureșteană, reîn
toarsă din turneul întreprins 
în Italia, a plecat în Bulga
ria. în cele 4 meciuri susți
nute in Italia fotbaliștii de 
la Sportul Studențesc au ob
ținut două victorii, două 
partide terminîndu-le la e- 
galitate. Ei au încheiat cu 
0—0 jocul cu formația de 
primă ligă Cesena.

Cu prilejul competiției 
internaționale de box

„CENTURA DE AUR" A. S. Loto- 
Pronosport organizează

Se acordă CISTI- 
GURI SUPLIMEN
TARE DIN FOND 
SPECIAL

Se atribuie au
toturisme „Dacia”- 
1300 și „Skoda”- 
S 100, excursii la 
alegere in U.R.S.S., 
R.D. Germană, Pa
ris - Valea Loirei, 
Grecia, cițtiguri in 
bani de valoare 
fixă și variabilă.

Se extrag 31 de 
numere in 5 ex
trageri.

Participind eu cit 
mai multe bilete de 
15 lei aveți mai 
multe șanse de
ciștig.

LA 18 APRILIE 1976

Tragerea specială
PRONOEXPRES

EXPRES

aș dori să-mi răspundeți — pot 
sau nu să particip la competiția 
de masă a ziarului dumneavoas
tră ?

Ne bucură că sinteți un pa
sionat al sportului, un partici
pant la „Cupa Scinteii tinere
tului la tenis". Faptul că sin- 
teți militar nu împiedică cu 
nimic prezența dv. și la cea 
de-a III-a ediție a competiției 
inițiate și organizate de ziarul 
nostru. Regulamentul prevede, 
dealtfel, dreptul și condițiile 
de participare și a tinerilor 
militari (categoria 19—25 ani). 
Așa că nu rămine decit să vă 
pregătiți cu stăruință pentru a 
vă spori șansele la întrecerile 
pe care le vom declanșa foarte 
curînd.

ARAȘOAIE MIHAI — str. 
Ion Vodă, nr. 27, orașul Dără- 
bani, județul Botoșani :

în privința datelor de desfă
șurare a ultimelor două etape 
ale „Cupei Scinteii tineretului 
la tenis" nu trebuie să fiți în
grijorat. Ele vor fi stabilite in 
așa fel ca cei care candidează 
la admiterea in facultate — cum 
e și cazul dv. — in situația în 
care ei promovează in etapele 
superioare ale competiției să 
poată să-și apere șansele in 
lupta pentru cucerirea trofeului, 
în legătură cu propunerea de 
a organiza întreceri la dublu și 
dublu-mixt, la cele trei categorii 
de vîrstă, la această oră nu 
putem să vă dăm un răspuns 
exact. Comisia centrală va dis
cuta această problemă și hotă- 
rîrile ei vor fi publicate, nu 
peste mult timp, la rubrica 
noastră de sport. în ce privește 
a treia problemă pe care o 
ridicați preferăm să nu facem 
noi aprecieri, ci să cităm din 
corespondența dv. :

„Ar trebui adresat un apel 
organizațiilor U.T.C. din co
mune și orașe ca să ia această 
acțiune, atit de frumoasă, mai 
în serios. Pentru că un exemplu 
negativ îl pot da chiar din 
orașul nostru : în primele două 
ediții ale acestui concurs pen
tru categoria 19—25 de ani nici 
nu s-au organizat întreceri 
deoarece U.T.C.-ul aștepta ca 
sindicatul să acționeze, iar sin
dicatul lăsa treaba pe seama 
U.T.C. și așa, pină la urmă, 
nu s-a făcut nimic".

MIREANU MARIUS, elev, 
comuna Brebu, județul Pra
hova :

„Sînt unul dintre cititorii pa
sionați ai ziarului „Scinteia 
tineretului" Am citit în ziarul 
de marți, 16 martie 1976 că in 
curînd va începe cea mai mare 
competiție de masă pentru 
tenis, dotată cu „Cupa Scinteii 
tineretului". Sint un elev pa
sionat de sportul alb și aș dori
— dacă se poate — să particip 
la această competiție. Pentru 
aceasta rog onorata redacție 
să-mi trimită la adresa» de pe 
plic sau la cea a școlii, pe care 
o veți găși mai jos, ceea ce 
trebuie să fac pentru a putea 
participa la această competiție, 
anunțindu-vă totodată că nu 
am antrenor, dar mă antrenez 
cu colegii de joacă cite 1—2 ore 
pe 'zi. Vă mulțumesc dinainte".

Potrivit Regulamentului, pe 
care-1 vom reînsera, peste 
puțin timp, în coloanele ziaru
lui nostru, aveți dreptul să par
ticipați la „Cupa Scinteii tine
retului", la întrecerile ce se or
ganizează in Liceul de mecanică 
nr. 1 din Cimpina unde sinteți 
elev. întrecerile încep cu etapa 
pe clasă, ciștigătorii urm' -d 
să se reunească intr-un turneu 
pentru a desemna campionul pe 
școală.

MIȘU AVRAM — Tirgoviste, 
Dîmbovița : LUCIAN TUDOSE
— Pitești, Argeș.

Mulțumim pentru informațiile 
trimise despre etapa județeană 
a Cupei tineretului la tenis de 
masă. întrucit finala pe țară a 
avut loc la un timp foarte scurt 
după desfășurarea fazei pe ju
deț (5—6 aprilie) publicarea lor 
a devenit inoportună. Vă rugăm 
să țineți in permanență legă
tura cu ziarul, relatindu-ne 
despre activitățile și acțiunile 
sportive mai importante din ju
dețul dv.

C. V.
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în urma unei reuniuni ți
nute duminică seara, con
ducerea partidelor progre
siste din Liban a hotărit să 
prelungească valabilitatea a- 
cordului de încetare a fo
cului, intervenit la 2 apri
lie, pînă la sfîrșitul acestei 
luni. Măsura a fost adopta
tă în intenția de a permite 
reglementarea pe cale poli
tică a crizei libaneze. într-o 
declarație dată publicității 
se arată, de asemenea, că 
„actualul conflict din Liban 
are un caracter pur intern 
și trebuie rezolvat de liba
nezii înșiși, fără amestec din 
afară".

Luni, președintele Adună
rii Naționale, Kamel El As
sad, a conferit cu liderii mai 
multor grupări parlamentare 
și cu conducători ai unor 
partide politice în legătură 
cu desemnarea candidatului 
la funcția de președinte al 
țării, El a declarat că, în 
decurs de o săptămînă. Li
banul s-ar putea să aibă un 
nou șef de stat. în noap
tea precedentă au avut loc 
intense confruntări armate 
in mai multe cartiere ale 
capitalei și în regiunea mun
toasă, provocînd moartea a 
35 de persoane și rănirea 
altor 55. Presa apărută la 
Beirut subliniază că aceste 
acțiuni reprezintă „încer
cări de a zădărnici procesul 
de soluționare politică a cri
zei libaneze".

LA PRAGA ȘI-A ÎNCEPUT LUCRĂRILE

Cel de al XV-lea Congres
al P. C. din Cehoslovacia

Drapelul filipinez

Convorbiri românoiugoslave

Scrutin 
anticipat 
in Italia?

La Palatul Congreselor 
din Praga au început luni 
după-amiază. lucrările 
celui de-al XV-lea Con-, 
greș al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia.

în prezidiu au luat loc Gustav 
Husak. secretar general al C.C. 
al P.C.C.. președintele republi
cii, ceilalți conducători de partid 
și de stat cehoslovaci, șefii 
delegațiilor partidelor comunis
te și muncitorești, ale unor 
partide socialiste și mișcări de 
eliberare națională invitate la 
congres. Este prezent în prezi
diu tovarășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, conducătorul delegației 
Partidului Comunist Român. Din 
delegație fac parte 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 județean Ilfov al 
P.C.R.. Teodor Haș, membru al 
Comisiei Centrale de Revizie, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România la Praga.

După deschiderea congresului 
de către Gustav Husak, delega
ții au ales organele de lucru ale 
celui de-al XV-lea Congres și 
au adoptat ordinea de zi a lu
crărilor : Raportul cu privire la 
activitatea partidului și dezvol
tarea societății după Congresul 
al XIV-Iea și sarcinile de viitor 
ale partidului ; Raportul Comi
siei Centrale de Revizie și Con
trol a partidului ; Raportul cu 
privire la direcțiile principale 
ale dezvoltării economice și 
sociale a R.S.C. in anii 1976— 
1980 și directivele celui de-al 
VI-lea plan cincinal (1976— 
1980) ; Alegerea organelor con
ducătoare ale P.C.C.

La primul punct de pe_ ordi
nea de 
Husak.

Tot ____
luni a fost prezentat Raportul 
Comisiei Centrale de Revizie și 
Control.

Lucrările congresului conti
nuă.

zi a luat cuvîntul Gustav

în cadrul lucrărilor de

Tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a fost primit, luni, de 
tovarășul Stane Dolanț, secreta
rul Comitetului Executiv al Pre
zidiului C.C. al U.C.I.

La întrevedere a luat parte 
Aleksandar Grlicikov, secretar 
in Comitetul Executiv al Prezi
diului C.C. al U.C.I. A fost, de 
asemenea, prezent ambasadorul 
român la Belgrad, Virgil Cazacu.

Tovarășul Ștefan Andrei a 
transmis, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, un salut 
frățesc, cele mai bune urări 
pentru tovarășul Iosip Broz 
Tito.

Mulțumind, tovarășul Stane 
Dolanț a transmis, in numele 
tovarășului Iosip Broz Tito. un 
salut cordial și cele mai bune 
urări tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire ^desfășurată într-o 
atmosferă tovărășească, de 
deplină înțelegere reciprocă.

★
în aceeași zi, tovarășul Ștefan 

Andrei a avut convorbiri cu 
tovarășul Aleksandar Grlicikov, 
secretar in Comitetul Executiv 
al Prezidiului C.C. al U.C.I. La 
convorbiri a luat parte V. 
Obradovici, șeful Secției relații

externe și legături internaționa
le a Prezidiului C.C. al U.C.I. 
A fost, de asemenea, prezent 
ambasadorul României la Bel
grad.

în cursul convorbirii, desfășu
rată într-o atmosferă priete
nească, s-a efectuat un schimb 
de păreri în legătură cu activi
tatea celor două partide pe plan 
intern și internațional, precum 
și în legătură cu situația din 
mișcarea muncitorească interna
țională și pregătirile pentru 
Conferința partidelor comuniste 
și muncitorești din Europa.

• UNA DIN STAȚIILE AU
TOMATE instalate pe lună de 
echipajul misiunii „Apollo—14", 
în 1971, și-a reluat temporar ac
tivitatea anul trecut, in mod 
surprinzător, după ce încetase să 
funcționeze. Fenomenul intrigă 
deocamdată pe specialiști, care 
nu au putut găsi o explicație 
mulțumitoare. Se apreciază că 
aparatura stației a fost scoasă 
din uz de intensitatea căldurii 
solare, pentru a reveni la viață 
odată cu scăderea puternică a 
temperaturii în timpul nopții lu
nare. Experții de la Houston aș
teaptă ca fenomenul să se re
pete pentru a vedea dacă aceas
tă explicație este valabilă.

Ambasadorul român 
la Luanda primit 

de premierul angolez
Ambasadorul Republicii So

cialiste România la Luanda, Ion 
Moraru, a fost primit luni de 
primul ministru , al Republicii 
Populare Angola, Lopo Do 
Nascimento.

în cadrul întrevederii care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială au fost examinate mo
dalitățile de adîncire și diver
sificare a colaborării și coope
rării dintre România și Angola. 
Premierul angolez a reliefat 
bunele relații statornicite între 
cele două țări, subliniind că în- 
tilnirea dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele. Repu
blicii Socialiste România, și 
Agostinho Neto, președintele 
Republicii Populare Angola, 
constituie un eveniment cu im
plicații profunde asupra rapor
turilor româno-angoleze. El a 
exprimat, totodată, dorința ță
rii sale de a dezvolta — in noile 
condiții — colaborarea cu 
România pe multiple planuri, 
în interesul celor două țări și 
popoare prietene.

va flutura deasupra
bazelor americane din tară

Declarațiile președintelui Ferdinand Marcos

ȘEDINȚA COMISIEI 
PERMANENTE C.A.E.R 

PENTRU INDUSTRIA 
CHIMICĂ

Președintele Republicii Fili- 
pine, Ferdinand Marcos, a de
clarat luni, în timpul unei con
ferințe de presă, că „drapelul 
național filipinez va flutura dea
supra bazelor americane din 
țară". El a adăugat că guvernul 
filipinez dorește ca acestea să 
devină baze filipineze, așa cum 
s-a convenit și s-a prevăzut in 
comunicatul comun semnat în 
decembrie anul trecut împreună 
cu președintele Gerald Ford. 
„Trebuie recunoscută suverani
tatea acestor baze aflate pe pă- 
mînt filipinez — calitate netrans-- 
ferabilă — și trebuie înlăturate 
toate rămășițele statutului de 
extrateritorialitate, cum ar fi 
jurisdicția asupra personalului 
militar care nu se mai află in 
condiții de exercitare a îndato
ririlor sale (militare)".

în sfîrșit. șeful statului filipi
nez a afirmat că este probabil

ea guvernul său să ceară ea o 
parte a acestor baze să fie 
transformate in centre pentru 
îmbunătățirea pregătirii militare 
a forțelor armate naționale, ast
fel incit Filipinele să se poată 
apăra singure, fără sprijinul ni
mănui. împotriva unor eventuale 
amenințări.

Președintele Ferdinand Marcos 
a precizat că a adresat armatei 
apelul de a sprijini acțiunile de 
eliminare a elementelor corupte 
din administrațiile locale si de 
reorganizare a aripii judiciare a 
guvernului.

Cele două principale baze a- 
mericane din Fiii pine (cea ae
riană. din localitatea Clark, și 
cea din Golful Subic, utilizează 
un personal militar american cu 
un efectiv de 16 000 de oameni) 
fac obiectul actualelor negocieri 
americano-filipineze de la Wa
shington.

La Leipzig a avut loc cea 
de-a 48-a ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru in
dustria chimică, la care au par
ticipat delegații ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I., 
precum și un reprezentant al 
R. D. Vietnam în calitate de ob
servator. Comisia a examinat 
sarcinile imediate pentru adîn- 
cirea colaborării în domeniul 
industriei chimice și a adoptat 
măsuri pregătitoare privind ela
borarea programelor speciale 
de colaborare pe termen lung. 
Au fost examinate probleme 
privind realizarea Programului 
complex și măsuri legate de a- 
coperirea necesarului țărilor 
membre ale C.A.E.R. cu mate
rii prime și produse chimice. 
De asemenea, s-au examinat 
probleme ale colaborării teh- 
r.ico-științifice și au fost adop
tate o serie de măsuri privind 
activitatea viitoare a organelor 
de lucru ale comisiei perma
nente.

Ședința comisiei s-a desfășu
ra*. intr-o atmosferă prieteneas
că și de înțelegere reciprocă.
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• PREȘEDINTELE R. A. E- 
GIPT, Anwar El Sadat, aflat în 
vizită în Austria, a avut, luni, 
o nouă rundă de convorbiri cu 
cancelarul federal, Bruno Kreis- 
ky. Au fost examinate, cu acest 
prilej, situația din Orientul 
Apropiat și proiectele de coope
rare în diverse domenii dintre 
cele două țări.

Șeful statului egiptean urmea
ză să părăsească Viena în cursul 
dimineții de marți, la încheierea 
unui turneu european care a 
mai cuprins R.F. Germania, 
Franța, Italia și Iugoslavia.

într-un interviu acordat zia
rului austriac '„Kronenzeitung", 
Anwar El Sadat și-a exprimat 
satisfacția în legătură cu rezul
tatele acestui turneu, evocînd 
dorința manifestată de guver
nele statelor vizitate de a con
tribui la modernizarea indus
triei egiptene, la reconstrucția 
economică a R.A. Egipt.

S.U.A. : Mese rotunde 
despre politica externă 

a României
• DEPARTAMENTELE de ști

ințe politice ale Universității 
Yale și Institutului tehnologic 
Massachusetts au organizat mese 
rotunde li care prof. dr. Mircea 
Malița, consilier al președintelui 
Republicii Socialiste România, a 
vorbit despre direcțiile esențiale 
ale politicii externe a României

și principiile pe care este fon
dată aceasta, precum și despre 
concepția președintelui Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, privind 
soluționarea unor probleme ur
gente ale păcii și dezvoltării. Au 
participat profesori, experți în 
probleme internaționale și stu- 
denți.

Întîlnire 
a reprezentanților 

societăților coreene 
de Cruce Roșie

• LA PANMUNJON a avut 
loc o nouă întîlnire a repre
zentanților societăților de 
Cruce Roșie din nordul și 
sudul Coreei. Cu acest pri
lej, reprezentantul Societății 
de Cruce Roșie a R.P.D. Co
reene a arătat că, din cauza 
atitudinii autorităților sud- 
coreene, nu au fost înregis
trate progrese în cadrul con
vorbirilor pe linie de Cruce 
Roșie dintre Nord și Sud. El 
a relevat, totodată, că, pen
tru normalizarea și progresul 
dialogului Nord-Sud este ne
cesar ca autoritățile de la 
Seul să înceteze de a se mai 
situa pe poziții scizioniste, 
contrare reunificării țării, și 
să pună capăt represiunilor 
antidemocratice în Coreea de 
Sud.
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• ARGINTĂRIE COSTISITOARE. 420 de piese de argintă
rie franceză, germană, elvețiană, italiană și portugheză vor fi 
vîndute la Geneva de magazinul de antichități „Christie’s" care 
speră să clștige 416 milioane franci elvețieni. Numai două su- 
piere Ludovic al XV-lea vor fi adjudecate la prețul de peste 
1,5 milioane franci elvețieni. La aceeași vînzare vor fi pre
zentate bijuterii în valoare de milioane, 212 miniaturi, cea
suri vechi» obiecte de artă • „TINERII TEMPLIERI" ÎMPO
TRIVA ALCOOLISMULUI ȘI FUMATULUI. Tinerii elvețieni, 
membri ai acestei grupări, s-au angajat în lupta împotriva 
celor două „rele", întrucît în Elveția se găsesc 130 000 alcoolici 
iar 51,8 la sută dintre bărbați, precum și 29,3 la sută dintre 
femei sînt fumători. Tinerii au strins 77 307 semnături pe un 
document privind includerea în constituția helvetică a unui 
articol stipulînd interzicerea oricărei. publicități în favoarea tu
tunului, derivatelor lui și băuturilor alcoolice <s UN SATELIT 
DE COMUNICAȚII INDIAN va fi lansat în 1980; acesta va asi
gura receptionarea și retransmiterea imaginilor de televiziune 
în aproximativ 60 la sută din orașele din țară. Programul ex
perimental de televiziune din sfera educației și instrucției in
clude în prezent circa 2 400 localități indiene • CONFERINȚA 
„ANTIMAFIOTA" FArA PRECEDENT. Reprezentanți al orga
nelor judiciare, poliției, oameni politici și delegați sindicali s-au 
reunit în orașul Reggio pentru a lua in discuție proporțiile 
alarmante ale acțiunilor mafiote în regiunea Reggio Calabria, 
din nordul Italiei. Aici au fost înregistrate în ultimul an 86 
de asasinate atribuite mafiei. Partlcipanțil au subliniat pon
derea economică a mafiei, slăbiciunea magistraturii locale, ne
încrederea sporită a populației în capacitatea poliției și jus- 
tiției de a combate activitățile răufăcătorilor • PENTRU ÎN- 
'grAȘAREA ANIMALELOR se folosește cu succes în S.U.A.
preparatul enzlmatic „Nomensin", extras din microorganismul 
Streptomyces cinnanorensis. Acesta intervine in digestia ru
megătoarelor, îmbunătățind utilizarea furajului de către or
ganisme și determinînd reducerea cheltuielilor de îngrășare 
per kg. de carne obținută « BILANȚUL TRAGIC AL CICLO
NULUI care a făcut ravagii în trei provincii din Bangladesh 
se ridică la peste 50 morți și 1 000 răniți. Cele mai multe vic
time au fost înregistrate în districtul Faridpur a CUM AU 
SUPRAVIEȚUIT CANGURII ÎN AUSTRALIA. Doi zoologi de 
la Universitatea Harvard oferă drept explicații rezultatul cer
cetărilor lor asupra avantajelor cursei în salturi a acestor 
animale: consumul de oxigen scade pe măsură ce animalul 
sare, spre deosebire de creșterea lui odată cu viteza, la cele
lalte mamifere; labele anterioare mai mici permit ecohomisi- 
rea oxigenului și o cursă mai lungă; tendoanele gleznei can
gurilor sînt elastice și rezistente. In ce privește originea lor, 
se pare că strămoșii acestora au fost marsuplali arboricoli care 
au avut numeroși și diferiți descendenți.

• VICEPREMIERUL Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, Ku 
Mu, a primit delegația economi
că și financiară filipineză. con
dusă de Cesar Virata, secretar 
pentru finanțe din Filipine.

• ÎN COMUNICATUL CO
MUN dat publicității la Delhi 
la încheierea vizitei oficiale in 
India a președintelui Botswanei. 
Khama Seretse, se exprimă în
grijorarea celor două țări față 
de planurile S.U.A. și ale Marii 
Britanii de transformare a 
Insulei Diego Garcia intr-o bază 
militară, inclusiv pentru navele 
cu încărcătură nucleară. Comu
nicatul afirmă necesitatea unor 
eforturi coordonate ale statelor 
litoralului Oceanului Indian pen
tru a preveni escalada prezen
ței militare a marilor puteri în 
zona Oceanului Indian.

Pregătiri pentru alegeri 
la Saigon

• COMITETUL DIN SAIGON 
al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de Sud 
și Comitetul Popular Revolu
ționar _ din acest oraș au or
ganizat o adunare în cadrul 
căreia au fost prezentați ale
gătorilor candidații din Sai
gon pentru alegerile în Aduna
rea Națională a întregului Viet
nam, programate să aibă loc la 
25 aprilie.

în prezidiul Adunării s-au 
aflat Pham Hung, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, secretar al Comitetu
lui din Vietnamul de Sud al 
partidului și reprezentant al 
partidului in F.N.E., Nguyen 
Huu Tho, președintele Prezi
diului C.C. al F.N.E., președin
tele Consiliului Consultativ al 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, Huynh Tan Phat, 
vicepreședinte al Prezidiului, 
secretar general al C.C. al 
F.N.E., președintele G.R.P. al 
R.V.S., alți conducători sud-vi- 
etnamezi. Cu acest prilej a 
rostit o cuvîntare Pham Hung.
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ȚARA LUI TUPAC AMARU : 
Festival (orele 9,30; 11,30; 13,30:
16; 18,15; 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; 
13; 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 : Sala Palatului 
(orele 17,15; 20.15). Patria (orele 
9; 11.30: 14; 16,30; 19; 21,15).

PĂSĂRI DE PRADA ; 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; 18,30; 20,30).

ZILE FIERBINȚI : Timpuri Noi 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20.15).

CEI TREI MUȘCHETARI 7 Lu
mina (orele 9: 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20,15), Flacăra (orele 15,30; 13; 
20).

TRĂIND ÎN LIBERTATE : Dol-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „ 
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEXIM

CIAD
• Republica Ciad — cu un 

teritoriu de 1284 000 kmp și 
o populație de aproximativ 
4 milioane de locuitori — se 
află situată in nordul Africii 
ecuatoriale, la sud de Libia, 
intre Sudan, Republica Cen- 
trafricană. Camerun, Nigeria 
și Niger.

• Această țară, a cărei su
prafață este de aproximativ 
trei ori mai mare decit cea 
a Franței și despre care in
formațiile istorice vin din 
perioada evului mediu, o 
dată cu nașterea statelor is
lamice Kanem, Bornu, Ba- 
girmi ți Wadai, a fost ocu
pată după 1897 de trupele 
franceze. în 1958, Ciadul a 
devenit republică autonomă 
in cadrul Comunității Fran
ceze, iar la 11 august 1960 a 
avut loc proclamarea înde- , 
pendenței.

• Poziția geografică — in 
plină Africă ecuatorială — 
are influente determinante 
asupra reliefului și climei ți, 
implicit, asupra posibilităților 
de valorificare a terenului. 
Nordul Ciadului este deșertic, 
fiind ocupat de Ciadul saha
rian, cu dune de nisip fixate 
arareori de o vegetație fira
vă și dominat de masivul Ti- 
besti, ale cărui virfuri vulca
nice ating altitudinea maxi
mă de 3 415 m. Sudul, in 
schimb, traversat de princi
palele ape Chari și Logone 
care, unite la N’Djamena — 
capitala țării — se varsă in 
lacul Ciad, este mai umed și 
mai fertil, favorizind unele 
culturi cum ar fi bumbacul, 
orezul și arahidele. Fauna, 
mai săracă în nord, este foar
te variată in sud, in zona de 
savană.

• Avind resurse naturale 
puține, Republica Ciad ți-a 
orientat principala direcție 
de dezvoltare economică spre 
agricultură, sector în care ac
tivează majoritatea popu
lației. Conducerea țării de
pune în prezent eforturi pen
tru intensificarea producției 
agricole. Faptul că 66 la sută 
din creditele statului au fost 
orientate spre agriculturi de
monstrează importanța preo
cupărilor în acest sens. Pe o 
cincime din zona fertilă a 
țării se cultivă extensiv bum
bacul, iar în nordul deșertic 
există condiții prielnice pen
tru creșterea vitelor, Ciadul 
ocupînd in Africa în acest 
domeniu unul djn primele 
locuri. O sarcină principală 
a guvernului de la N'Djame
na o constituie procesul de 
„africanizare" a cadrelor, in 
primul rind in economie și 
în sistemul de educație, po
trivit cu realitățile social-e- 
conomice din țară.

• Consiliul Superior Mi
litar al Republicii Ciad, in
stalat după 13 aprilie 1975, 
și-a propus promovarea unei 
politici de dezvoltare, reor
ganizare și diversificare a 
economiei naționale, îndeo
sebi a agriculturii, preconi- 
zind o serie de măsuri in 
vederea redresării economice 
a țării.

D. I.

„British Petroleum" și „Shell" 
implicate în afaceri de mituire

Ziarele britanice „Sunday 
Times", ..Sunday Telegraph" și 
„Sunday Express" au publicat o 
serie de dezvăluiri în legătură 
cu implicarea companiilor pe
troliere ..British Petroleum" și 
..Shell" într-o afacere de mi
tuire a unor membri marcanți 
ai partidelor politice din coali
ția guvernamentală italiană din 
perioada 1971—1972. Ziarele a- 
firmă că cele două companii 
au vărsat peste un milion de 
lire sterline partidelor politice 
amintite, care au primit. în to
tal. de la diferite companii pe
troliere străine, inclusiv ame
ricane. 5 milioane lire sterline 
in perioada respectivă.

„British Petroleum" și „Shell"

s-au retras din Italia în anul 
1973, după ce și-au lichidat in
stalațiile pe care le posedau in 
această țară.

Deși au refuzat să comenteze 
dezvăluirile celor trei ziare bri
tanice de duminică, purtătorii 
de cuvînt ai companiilor „British 
Petroleum" și „Shell" au recu
noscut că firmele „colaborează 
in prezent cu autoritățile ita
liene in anchetarea acestei afa
ceri".

Agențiile de presă relatau, 
luni, că o anchetă similară ar 
fi pe cale să se declanșeze și în 
Anglia, unde se așteaptă ca 
problema să fie examinată in 
Camera Comunelor.

Adunări și mitinguri electorale
in Portugalia

în cadrul campaniei care se 
desfășoară in Portugalia in ve
derea alegerilor generale de la 
25 aprilie, duminică au fost or
ganizate. in întreaga țară, adu
nări și mitinguri electorale, in
formează agenția portugheză de 
informații ANOP.

Partidul Comunist Portughez 
a organizat in localitățile Viana 
do Castelo și Braga mitinguri, 
la care a luat cuvintul secreta
rul general al partidului. Alvaro 
Cunhal. El a subliniat că ..pers
pectiva formării unui guvern a! 
dreptei, reacționare, reprezintă 
pericolul cel mai real și mai 
mare” al acestui moment politic. 
„Trebuie să facem totul pentru 
ca reapțiunea să nu-și poată 
atinge acest obiectiv, cu prilejul 
alegerilor", a spus Alvafo 
Cunhal.

Partidul Socialist a convocat, 
la rindul său. la Lisabona un

miting al adepților săi. la care 
a vorbit secretarul general al 
partidului. Mario Scares. El a 
elogiat, cu acest prilej, forțele 
armate portugheze care „și-au 
respectat angajamentul demo
cratic asumat in fața poporului". 
Vorbitorul și-a exprimat spe
ranța că. în actuala conjunctură 
în care democrația este asigura
tă, numeroși alegători vor vota, 
la 25 aprilie, „pentru a bara 
drumul forțelor de dreapta și 
reacțiunii". Mario Soares a 
apreciat că „un guvern de 
dreapta nu va fi viabil, deoare
ce el ar exista împotriva voin
ței claselor muncitoare, care sînt 
astăzi organizate și conștiente 
pentru a impune în țara noas
tră progresul și înaintarea în 
direcția socialismului, pe baza 
respectării libertăților și dreptu
rilor omului".

Respingerea de către 
Partidul Democrat 
Creștin, a apelului 
Partidului Comunist, 
ce prefigura un acord 
politic între toate for
țele democratice ale 
Italiei, a prefațat apa
riția unui nou moment 
de criză în istoria 
postbelică a țării.

M
ajoritatea presei 
italiene de du
minică și luni 
apreciază că, în 
actualul climat 
politic, organi

zarea de alegeri gene
rale anticipate pare inevi
tabilă, avansîndu-se ca dată 
probabilă mijlocul lunii 
iunie. Potrivit tradiției, ale
gerile legislative nu pot avea 
loc decit pină la 30 iunie. 
Deci, dacă ele vor fi organi
zate pentru mijlocul lunii 
iunie, ținînd seama de fap
tul că intre dizolvarea Par
lamentului și data alegerilor 
trebuie să existe un răgaz de 
68 de zile, președintelui țării 
nu-i mai rămin decit citeva 
zile la dispoziție pentru a 
anunța viitoarele alegeri 
anticipate.

Iată așadar că, la puțin 
timp după soluționarea uneia 
dintre cele mai grave crize 
politice, din februarie, care 
a dus la formarea cabinetu
lui monocolor democrat- 
creștin, condus de Aldo 
Moro, „guvern pe care 
nimeni nu-1 dorea in această 
formulă", dar care acoperea 
golul după criza declanșată 
prin retragerea socialiștilor 
din cadrul majorității și în
depărta pericolul organizării 
alegerilor anticipate, Italia 
se află în prezent confrun
tată cu noi dificultăți. Pe 
fondul unei deteriorări a ac
tivității economice, a cărei 
manifestare elocventă este 
scăderea accentuată a cursu
lui monedei naționale, se 
constată și efervescența cres- 
cindă pe plan social, precum 
și o recrudescență a actelor 
de violență. Aceste fenome
ne alcătuiesc cadrul unei 
situații politice consemnate 
de observatorii din Roma ca 
fiind „extrem de delicată", 
a cărei principală caracte
ristică este imposibilitatea 
cabinetului monocolor de a 
aduce soluții urgente și via
bile pentru remedierea ac
tualei situații. După cum se 
știe, Partidul Comunist 
Italian, ținînd cont de toate 
acestea, a propus .Torțelor 
democratice și populare" 
realizarea unui acord politie 
pentru soluționarea proble
melor prioritare, care să 
dureze pină la sfirșitul ac
tualei legislaturi, in vara 
anului viitor. Apelul P.C.I. a 
găsit un teren propice și, 
chiar dacă există unele di
ferențe de nuanțe în ce pri
vește punerea sa în practică, 
partidele socialist, republi
can și socialist democratic 
au răspuns favorabil propu
nerilor comuniștilor italieni. 
Cu prilejul congreselor prin-

cipalelor partide politice, 
desfășurate de curind, a fost 
recunoscută necesitatea dez
voltării unei politici de co
laborare cu partidul comu
nist, evidențiindu-se cu 
claritate faptul că astăzi nu 
mai este posibil să se con
ducă Italia fără a ține seama 
de marea forță politică pe 
care o reprezintă P.C.I. Nu
mai Partidul Democrat Creș
tin nu a acceptat lărgirea 
majorității. Decizia sa — pu
blicată in organul său de 
presă „IL POPOLO" — a 
fost motivată cu argumente 
ce arată că un astfel de 
acord ar „abale" orientarea 
partidului de Ia politica sta
bilită la recentul congres, 
pronunțindu-se în favoarea 
unei „confruntări parlamen
tare" cu P.C.I.

„Democrat-creștinii sînt 
izolați și scindați ca nici
odată" — notează FRANCE 
PRESSE, iar IL TEMPO apre
ciază că șansele electorale 
ale P.D.C. sînt puternic 
diminuate. Prin refuzul lor. 
de lărgire a majorității se va 
ajunge însă inevitabil la 
urne. Posibilitatea găsirii 
unei soluții pe calea dezba
terilor parlamentare, avan
sată de demoerați-creștini și 
considerată insuficientă in 
actuala conjunctură de către 
restul partidelor, — nota 
A.F.P. — este extrem de re
dusă și poate fi susținută 
doar de cei ce mai cred 
intr-un miracol.

Secretarul general al P.C.I., 
Enrico Berlinguer, arătind că 
argumentele cu care demo
crația creștină a respins 
„pactul de sfîrșit de legis
latură" sint inconsistente, a 
subliniat că în acest fel 
P.D.C. s-a izolat de aceste 
partide democratice și anti
fasciste. „Dacă se va ajunge 
la alegeri — a declarat se
cretarul general al P.C.I. — 
noi vom cere poporului să se 
orienteze și mai clar spre 
stingă, să contribuie la întă
rirea poziției P.C.I., convinși 
că aceasta va servi și la 
modificarea politicii demo
crației creștine către o alian
ță mare și stabilă cu alte 
forțe populare, care consti
tuie unica și adevărata so
luție durabilă și democratică 
a crizei italiene".

în atmosfera de tensiune 
creată de impasul politic și 
de degringolada lirei italie
ne, care a cunoscut o că
dere spectaculoasă la burse, 
lnni a început la Roma o 
plenară comună a C.C. al 
P.C.I. și a Comisiei Centrale 
de Control, care a ascultat 
un raport privind propune
rile lansate de comuniști, 
în aceeași zi, s-au reunit 
liderii democrat-creștini, care 
nu au putut lua nici o 
decizie. Azi, Consiliul Na
țional ți Direcțiunea Demo
crației Creștine vor trebui să 
dea răspuns la Întrebarea 
dacă guvernul Moro trebuie 
să demisioneze și să se re
curgă la alegeri anticipate 
sau să se încerce, în ulti
mul moment, o soluție in 
sensul propunerilor stingi!.

TODICA AVRAM

Degringolada
Reluarea activității la burse

le din Italia s-a făcut, luni, sub 
semnul unei scăderi accentuate 
a cursului lirei, care urmează

R. D. VIETNAM. Biblioteca Colegiului Politehnic din Hanoi, cea mai mare de acest fel din țară, pune 
la dispoziția studenților un bogat material documentar

lirei italiene
tendinței manifestate și săptă- 
mina trecută. Pe parcursul tran
zacțiilor, s-a înregistrat un ni
vel record de reducere a va
lorii monedei italiene in raport 
cu deviza nord-americană. a- 
jungindu-se să se ofere 898.30 
lire pentru un dolar, ceea ce 
constituie un raport de schimb 
la care nu se așteptau nici cei 
mai pesimiști dintre specialiștii 
de (la burse.

Un astfel de fenomen și-a gă
sit și un corespondent lingvis
tic, în așa fel incit și-a făcut 
imediat apariția expresia de 
„lunea neagră" a piețelor de 
schimb italiene, în amintirea 
celebrei „vineri negre" a burse
lor americane din momentul 
declanșării „marii crize" a 
anilor ’30.

Fenomenul, care a creat o a- 
devărată panică la burse, este 
atribuit nu numai factorilor e- 
conomici și urmărilor perioadei 
de recesiune, dar și incertitudi
nilor de ordin politic, avîndu-se 
în vedere că se conturează din 
ce în ce mai mult perspectiva 
alegerilor generale anticipate.

Cursul lirei italiene a scăzut 
chiar și față de o altă monedă 
occidentală aflată în dificultate, 
și anume lira sterlină, ca de 
altfel și față de alte devize din 
sistemul monetar interocci- 
dental.

Pe de altă parte, s-au înre
gistrat scăderi importante și ale 
cursurilor acțiunilor unor mari 
companii italiene. cum ar fi 
Montedison, Snia-Viscosa, care 
au atins, de asemenea, adevăra
te recorduri in materie.

na (orele 13; 15.15; 17.45: 20.15), la 
orele 9.30 șl 11,15 program de 
desene animate.

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 : 
Buzești (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15).

ACOLO UNDE PRIMĂVARA 
VINE TiRZIU : Grivița (orele 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).'

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

ZORRO : Giulești (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 î

MAGEL-
15,30; 18;

NOPȚII :
10; 12,30; 15:

CERCUL MAGIC : Munca (’ore
le 15.45; 18; 20).

CERUL E CU NOI : Arta (orele 
15,30; 17,45; 20).

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

RESPIRAȚIE LIBERA ; Rahova 
(orele 16; 18; 20).

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

Unirea (orele 15,45: 18; 20).
COMOARA RECHINILOR : Bu- 

cegl (orele 16; 18: 20).
ÎNTOARCEREA LUI 

LAN : Ferentari (orele 
20.15).

CASA DE LA MIEZUL 
Cotroceni (orele 
17.30; 20).

TOM ȘI JERRY : Volga (orele 
9,30; 11,15; 13; 14,45; 16,30; 18,lă; 
20).

CĂLĂREȚUL FARA CAP : Pacea 
(orele 16; 18: 20).

MR MAJESTYK : Tomis (orele 
9; 11.15; 13.30: 15.45; 18; 20.151.
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.15).

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Crîngași (ora 17).

MUȘCHETARUL ROMAN : 
Itorul (orele 15,30; 18; 20).
, COMEDIA FANTASTICĂ : 
șilor (orele 15,30; 18; 20).

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

PATIMA : Popular (orele 15,39; 
18; 20,15).

PROGRAMUL 1

9,00 Ateneul artelor. Emisiune 
realizată în colaborare cu Comite
tul județean Buzău al U.T.C. 9,45 
Caietul de nisip. Eseu cinemato
grafic. 10.00 Teleobiectiv. 10.20 Un 
disc pe 625 de linii. 10,50 File de 
dicționar. Portret Luchino Vis
conti. 12,05 Telex. 12,10 Inchide-

Vi-

Mo-

Setatei!" Tel : 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzorii din întreprinderi șl instituții 
— Serviciul export-import presă, Calea Griviței nr. 64—66, P.O.B, 2001 telex 011226, București.

rea programului. 16,00 Teleșcoalâ. 
CHimia la ea acasă. 16.30 . Matineu 
de vacanță: Ursulețul Yogi. 17.00 
Telex. 17.05 Campionatul mondial 
de hochei — grupa A: Polonia — 
R.F.G. Rezumat înregistrat de la 
Katowice. 17,30 Scena. 17,50 Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricul
tură. 18,20 Ateneu popular TV. 
18,45 Teleglob: R.D.G. — popasuri 
în Thuringia. 19,05 Din lumea 
plantelor șl animalelor. 19,20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 
Emisiune pentru tineret: Să mun
cim și să trăim în chip comunist. 
Tinerii din Dragalina. 20,25 Seară 
de teatru. Ciclul „Istoria come
diei". Comedia engleză a secolu
lui al XVin-lea: „Rivalii" de 
R. B. Sheridan. 22.10 24 de ore. 
22,30 închiderea programului.

reinvață să surîdă. 22,00 Idei con
temporane. Contribuția P.C.R. la 
dezvoltarea eticii marxiste. 22,20 
închiderea programului.

PROGRAMUL 2

20,00 Film serial: „Apel urgent". 
Episodul I. Producție a studiou
rilor de televiziune din R.D.G. 
21,00 Portativ 76. 21,30 Telex. 21.35 
Spectacolul lumii (XII). Angola

Opera Română: FLAUTUL FER
MECAT — ora 19; Teatrul de 
Operetă: VOIEVODUL ȚIGANILOR
— ora 19,30; Teatrul 'Național
(Sala Mare): UN FLUTURE PE 
LAMPĂ — ora 19.30: Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : BOGDAN VODĂ 
(Teatrul de stat Botoșani) — ora 
19,30; (Sala Studio): ELISABETA 
I — ora 19.30; Teatrul de Come
die: OPINIA PUBLICĂ — ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă": 
SCUFIȚA CU TREI IEZI — ora 
10; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : REVISTA CU PAIAȚE
— ora 19.30: (Sala Victoria): CA
VALCADA COMEDIEI — ora 19,30; 
Teatrul Mic: NU SÎNTEM ÎNGERI
— ora 19; Teatrul Gluleștl: SPOON 
RIVER — ora 17; COPACII MOR 
ÎN PICIOARE — ora 19.30; Stu
dioul I.A.T.C.: JOCUL DE-A VA
CANȚA ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română": UN PESCĂ
RUȘ ÎN LARG — premieră — 
ora 19,30.

Tiparul i Combinatul Poligrafie „Casa Seta teii». 40 362


