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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe ambasadorul Irakului

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, marți 
după-amiază, pe Ahmad Hussein

AI-Samarrai, ambasadorul Re
publicii Irak, !n vizită de rămas 
bun, in legătură cu încheierea 
misiunii sale în țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc • 
eonvorbire care s-a desfășurat 
!ntr-o atmosferă cordială.
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O ultimă ți exgentâ verificare ți o nouă instalație de foraj, realizată de colectivul întreprinderii 
„1 Mai* din Ploiești, este gata de expediere

Foto : O. PLECAN

In ziua 
miletului 
prezidată 
cretar general al Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a analizat modul 
cum s-a asigurat generalizarea învățămîntului 
obligatoriu de 10 ani prin cuprinderea tuturor 
tinerilor în prima treaptă a învățămîntului 
liceal.

Subliniind rezultatele bune obținute în a- 
ceastă direcție, Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat propunerile în legătură 
cu trecerea la cea de-a doua treaptă a învăță
mîntului liceal, precum și măsuri pe linia per
fecționării profilurilor liceelor, punîndu-se un 
accent mai mare pe dezvoltarea rețelei de li
cee industriale și agro-industriale. Totodată, 
s-a stabilit,să se acorde o atenție mai 
pregătirii multilaterale a absolvenților, 
să le permită fie continuarea studiilor 
formă superioară de învățămînt, fie încadra
rea în activități utile, cu prioritate în produc
ția materială, în raport cu formarea lor și cu 
cerințele dezvoltării economiei, științei, tehni
cii și culturii.

Comitetul Politic Executiv a examinat apoi 
un raport cu privire la utilizarea spațiilor co
merciale in perioada 1971—1975 și măsurile 
care se impun pentru acest cincinal. Apre
ciind rezultatele de pină acum, Comitetul Po
litic Executiv a indicat să se acționeze în con
tinuare pentru amplasarea mai rațională, dez
voltarea și diversificarea rețelei comerciale 
actuale, modernizarea și specializarea unități
lor existente, valorificarea mai bună a vechi
lor vaduri comerciale și a formelor cu tradi
ție în comerț, cu deosebire a piețelor și baza
rurilor, utilizarea intensivă a spațiilor existen
te prin extinderea metodelor de servire și vîn- 
zare rapidă, pentru a se asigura aproviziona
rea ritmică și buna servire a populației cores
punzător prevederilor actualului cincinal de 
ridicare continuă a nivelului de viață al celor 
ce muncesc.

în continuare, Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut propunerile privind crearea Came
rei legislative a consiliilor populare, care șă 
fie alcătuită din totalitatea 'deputaților mem
bri ai comitetelor executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului Bucu
rești.

Propunerile vor fi înaintate spre aprobare 
Comitetului Central al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și a- 
probat Raportul cu privire la efectivul, com
poziția și structura organizatorică a partidului 
la 31 decembrie 1975 și Raportul cu privire 
la activitatea organelor de partid, de stat si a 
organizațiilor de masă, pentru înfăptuirea po
liticii de cadre a partidului, 
supuse discuției și aprobării 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv 
raport cu privire la activitatea organelor de 
partid și de stat de rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oameni
lor muncii în anul 1975. Comitetul Politic E-

de 13 aprilie a avut loc ședința Co- 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. se-

mare 
care 

într-o

stabilind să fie 
Plenarei C.C. al

a examinat un

xecutiv a stabilit ca organele de partid, de stat 
și obștești să analizeze și să ia măsuri pentru 
soluționarea în termen a propunerilor și se
sizărilor oamenilor muncii în legătură cu bu
nul mers al activității in diferite sectoare ale 
vieții social-economice. cit și a problemelor 
personale ridicate de cetățeni. Comitetul Po
litic Executiv a stabilit să se facă o analiză 
mai amplă a activității in acest domeniu și să 
se prezinte Plenarei Comitetului Central spre 
dezbatere.

Comitetul Politic Executiv a hotărit ca în 
perioada 5—12 ianuarie 1977 să se efectueze 
recensămintul populației și al 
aceeași perioadă se va efectua 
tul animalelor domestice.

Comitetul Politic Executiv a 
luționat și alte probleme ale 
partid și de stat, stabilind măsurile corespun
zătoare.

locuințelor. In 
ți recensămin-

discutat și so- 
act ivită ții de

★

Comitetul Politic Executiv a luat cunoștință 
cu profundă satisfacție de rezultatele vizitelor 
oficiale pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. le-a 
efectuat, între 26 și 31 martie, in Republica 
Elenă și Kuweit. De asemenea. Comitetul 
Politic Executiv a salutat cu vie satisfacție 
vizita în țara noastră a șefului statului 
Guineea-Bissau, rezultatele convorbirilor din
tre președintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Luis Cabrai.

Comitetul Politic Executiv a apreciat vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu în Grecia, 
întilnirile și convorbirile avute cu președin
tele Constantin Tsatsos și cu primul ministru 
Constantin Karamanlis ca un moment de mare 
însemnătate și semnificație în dezvoltarea și 
mai susținută a conlucrării prietenești dintre 
cele două țări, pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural și în alte domenii de 
interes comun.

Documentele semnate și înțelegerile la care 
s-a ajuns deschid noi căi de progres cooperă
rii reciproce, asigură perspective dintre cele 
mai favorabile relațiilor prietenești tradițio
nale româno-elene. în folosul și •spre binele 
arabelor națiuni, al cauzei colaborării dintre 
toate popoarele. în cadrul dialogului româno- 
elen la nivel înalt, s-a convenit asupra adin* 
cirii colaborării dintre România și Republica 
Elenă în sfera vieții internaționale, pentru a 
contribui la înfăptuirea unei securități reale 
pe continentul nostru, la instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale, la statornicirea 
unui climat de cooperare și pace 
Balcanilor, în Europa și în lume.

Comitetul Politic Executiv a 
asemenea, vizita președintelui
Ceaușescu în Kuweit ca o manifestare preg
nantă a prieteniei româno-kuweitiene, un eve
niment ce a marcat o nouă și fructuoasă etapă 
în dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări 
și popoare.

în regiunea

apreciat. de 
Nicolae

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ Importante succese 
ale constructorilor

I Convorbirile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu ți emirul Kuweitului, țeicul Sabah 
Al-Salem Al-Sabah, cu prințul moțtenitor ți 
primul ministru al guvernului, țeicul Jaber 
Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. au pus în evi
dență domenii ți posibilități concrete de ex
tindere ți. întărire a colaborării politice, eco
nomice. tehnico-științifice, culturale dintre 
România ți Kuweit. Schimbul de vederi a re
liefat, de asemenea, dorința ambelor țări de 
a conlucra tot mai strins pe arena mondiala, 
de a-ți aduce împreună o contribuție activă 
la lichidarea subdezvoltării ți a decalajelor 
economice existente intre state, la instaurarea 
noii ordini economice internaționale, la trium
ful unor relații de deplină egalitate, de res
pect al independenței ți suveranității națio
nale. la edificarea unei lumi mai drepte ți 
mai bune.

Comitetul Politic Executiv subliniază im
portanța documentelor semnate in timpul vi
zitei. care au încununat rezultatele dialogu
lui la nivel înalt româno-kuweitian, punind 
o temelie trainică relațiilor dintre cele două 
țări.

Acordind o înaltă semnificație relațiilor 
îndelungate de prietenie ți solidaritate mili
tantă statornicite intre Republica Socialistă 
România ți Republica Guineea-Bissau, între 
popoarele celor două țări. Comitetul Politic 
Executiv a apreciat că intîlnirile ți convor
birile dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
ți președintele Luis Cabrai au evidențiat do
rința comună de a face totul pentru a dezvolta 
o colaborare cit mai largă între partidele și 
țările noastre, in condițiile în care Guineea- 
Bissau a pășit pe calea edificării unei vieți 
noi. independente.

Cu această convingere. Comitetul Politic 
Executiv subliniază că Declarația solemnă 
comună dintre Republica Socialistă România 
și Republica Guineea-Bissau. Comunicatul 
Comun cu privire la vizita președintelui Luis 
Cabrat celelalte acorduri și înțelegeri conve
nite constituie acte de cea mai mare impor
tanță pentru promovarea continuă a relațiilor 
bilaterale în domeniile politic, economic, cul
tural. în alte sfere de activitate, deschid am
ple perspective ridicării pe o treaptă nouă a 
prieteniei și colaborării dintre popoarele și 
partidele noastre, în interesul dezvoltării eco- 
nomico-sociale a ambelor țări, reprezintă o 
contribuție activă la lupta generală antiimpe- 
rialistă ți anticolonialistă, pentru 
dine economică internațională.

Comitetul Politic Executiv a 
unanimitate rezultatele vizitelor,
le adoptate în cadrul dialogului la nivel inalt 
între România, pe de o parte, și Republica 
Elenă. Kuweit, Republica Guineea-Bissau. pe 
de altă parte, și a pus în fața guvernului, 
ministerelor și instituțiilor centrale economice 
sarcina de a lua măsuri corespunzătoare în 
vederea trecerii, fără întîrziere, la aplicarea 
în viață, în cele rAai bune condițiuni, a 
acordurilor și înțelegerilor convenite.
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o nouă or-

aprobat în 
documente-

Primul trimestru al cincinalului

revoluției tehnico-științifice

s-a încheiat

PRIN CE ACȚIUNI SI INITIATIVE
TINERII

9 9

ATI ANTRENAT
LA PROMOVAREA
• PESTE 40 DE COMISII PROFESIONAL-ȘTIINTIFICE ALE 

TINERETULUI - ADEVARATE „STAU! PILOT" ALE PROMOVĂRII 
NOULUI IN PRODUCȚIE • DIRECȚII PRIORITARE DE ACȚIUNE : 
REDUCEREA CHELTUIELILOR MATERIALE, DIMINUAREA IMPOR
TURILOR SI MODERNIZAREA TEHNOLOGIILOR DE FABRICAȚIE 
• DUPĂ 6 ÎNTRECERE STRiNSÂ, A FOST DESEMNAT CiSTIGÂ- 
TORUL IN COMPETIȚIA PENTRU „TROFEUL INOVATORILOR” • I GRUPELE DE ECONOMII - O VALOROASA INIȚIATIVĂ A PETRO-
CHIMISTILOR DE LA BRAZI • ’ “

SCUZĂ MULT PREA FRAGILĂ 
INACTIVITATE,

Prahova — județ cu un puter
nic detașament muncitoresc, cu 
oameni pasionați de nou, de 
promovarea acestuia în produc
ție — dispune de o bogată expe
riență. fapt ce îi permite să abor
deze cu înaltă competență. încă 
din primele luni, din primul tri
mestru. sarcinile deosebit de 
complexe ce ii revin in actualul 
cincinal al revoluției tehnico- 
stiințifice. Ce concluzii se des
prind din această perspectivă in 
privința activității organizațiilor 
U.T.C.. după încheierea primului 
trimestru al cincinalului revolu
ției tehnico-științifice ?

NICI UN TÎNĂR IN AFARA 
MUNCII DE CREAȚIE

Activitatea de -creație tehnico- 
științifică are. la Combinatul pe
trochimic din Brazi, o puternică 
tradiție, confirmată recent de 
acordarea ..Trofeului inovatori
lor” organizației U.T.C. de aici 
pentru cel mai mare număr de 
tineri inovatori. Faptul că anul 
trecut cei 17 tineri inovatori au 
realizat teme cu o eficiență d'e 
1.280 milioane lei atestă, dincolo 
de interesul manifestat de tine
rii muncitori și specialiști pen
tru activitatea de creație teh- 
nico-științifică. modul activ, di
namic. in care organizația U.T.C. 
a înțeles să se integreze in e- 
fortul colectiv de promovare a

- o
UN TRIMESTRU DE

„NU AVEM CE CERCETA" 
PENTRU

antrenare a tuturor 
soluționarea unor nu- 
probleme tehnice ale

noului, de 
tinerilor la 
meroase 
producției. Sigur, însă, actualul 
cincinal pune în fața petrochi- 
miștilor de la Brazi sarcini mult 
mai complexe, a căror exem
plară rezolvare necesită și din 
partea organizației U.T.C. o mai 
directă și profundă implicare.

— Deși nu putem încă vorbi 
de rezultate imediate, obținute 
ca urmare a finalizării 
teme și studii de 
ne spune tovarășul 
nea. secretarul 
U.T.C. pe combinat 
care am conceput și am dema
rat activitatea de creație teh- 
nico-științifică ne dă garanția 
unor realizări cu mult superioare 
celor obținute în anii precedenți. 
Deia la ora actuală s-a susți
nut și eprobat un număr de 25 
de studii, aparținînd maiștrilor și 
tehnicienilor, cu o eficiență de 
peste 2 milioane lei, și alte 20 
de teme aparținind inginerilor. 
De asemenea, in colaborare cu 
comisia inginerilor și tehnicieni
lor, au fost preluate din planul

unor
cercetare — 
Gabriel Ga- 
comitetului 

— modul in

NOULUI ?
de invenții și inovații al com
binatului un număr de 20 teme 
din care o bună parte s-a re
partizat spre soluționare ingi
nerilor stagiari.

Se poate, așadar, spune că. din 
acest punct de vedere, practic, 
fiecare din cei 80 de tineri ingi
neri, ciți numără combinatul, este 
angrenat in rezolvarea unor 
teme cu aplicabilitate ime
diată în producție. Ce se între
prinde insă pentru ca toți cei 
1 800 de uteciști să fie cuprinși 
în activitatea de creație tehnico- 
științificâ ? „Această problemă 
ne-am pus-o și noi — ne rela
tează inginerul Florea Căpitanu, 
președintele comisiei profesio- 
nal-științifice. în această pri
vință am considerat că cea mai 
eficientă formă de antrenare a 
tinerilor la acțiunea de promo
vare a noului o constituie gru
pele de economii, inițiativă pe 
care am extins-o în acest an la 
nivelul locurilor de muncă. ț>e 
instalații și organizații U.T.C. în 
prezent cele 27 de grupe de eco
nomii au rolul de a depista toate 
problemele ce se cer a fi solu
ționate la instalațiile la care 
membrii acestora 'lucrează.. O- 
dată centralizate, analizate și a- 
probatfs, propunerile respective 
devin teme de cercetare pentru 
tinerii iniglneri, iar componenții 
grupelor — coautori la soluționa
rea lor. în acest fel, practic, fie
care tînăr este antrenat la acti-

CONSTANTIN DUMITRU

(Continuare în pag. a III-a}

Ținind cont de data la care ne aflăm, este imperios necesar 
să se depună eforturi intense pentru încheierea cit mai urgentă, 
in toată țara, a semănatului culturilor din prima epocă (au fi
nalizat această lucrare 23 trusturi județene I.A.S. și cooperati
vele agricole din 14 județe). De asemenea, prin folosirea fiecărei 
ore bune de lucru, se impune terminarea semănatului la floarea- 
soarelui cu 
Botoșani.

In pagina 
principalelor 
Brăila : UN 
ALULUI PRODUCTIV AL PÂMINTULUI.

deosebire in județele Constanța, Galați, Iași și 
Foto : GH. CUCU

a 111-a, alături de o serie de știri privind stadiul 
lucrări agricole de sezon, ancheta noastră in județul 
PROGRAM RIGUROS PENTRU SPORIREA POTENȚI-

de mașini
In primul trimestru al anu

lui 1976, constructorii de ma
șini din întreaga țară au 
reușit ca, prin perfecționa
rea tehnologiilor de fabrica
ție, introducerea in flux a 
unor mașini și agregate mo
derne, in majoritate reali
zate prin autodotare, precum 
și prin aplicarea unor studii 
valoroase de reorganizare și 
specializare a producției, să 
sporească productivitatea 
muncii cu aproape 10 la sută, 
in comparație cu realizările 
din aceeași perioadă a anu
lui 1975. |

Constructorii de utilaj chi
mic de la „Grivița roșie" — 
București, de pildă, au adop
tat în această perioadă nu
meroase tehnologii. printre 
care și cele de sudură auto
mată și in mediu de argon. 
Ei au reușit astfel să depă
șească indicatorul de plan al 
productivității muncii pe pri
mul trimestru cu 1.7 la sută.

Creșteri substanțiale ale 
productivității muncii au fost 
înregistrate in această peri
oadă la „Electromagnetica" 
și întreprinderea de piese 
radio și semiconductor!, am
bele din București. „Tracto
rul" — Brașov, întreprinde
rea de autoturisme — Pi
tești și in multe alte unități.

Ideea pentru care merită
sa nu te dai bătut

• UN PROFESIONIST „NEOBIȘNUIT" CARE CARACTERIZEAZĂ, ÎNSĂ, Tl- 

NÂRA INTELIGENȚĂ TEHNICĂ ROMÂNEASCĂ • CURAJUL COMPETIȚIEI 
CU TINE ÎNSUȚI • CINE RĂSPUNDE PENTRU ÎNTÎRZIEREA APLICĂRII UNEI 

INVENȚII DE O VALOARE EXCEPȚIONALĂ?

Pintea Ofelia. omul care stă 
în fața mea emoționat, puțin 
nervos, cu înfățișarea ei distin
să și inteligentă, iși 
cearcănele adinei sub 
Cînd am cunoscut-o și 
bit cu ea nu dormise 
te, foarte multe ore. Era aproa
pe spre prinz, am chemat-o din 
stația pilot a întreprinderii de 
produse ceramice fine-construc- 
ții Cluj, unde era in plin 
schimb, după ce dormise de’ 
fapt o jumătate de oră noaptea, 

, la locul de muncă, unde iși 
continua experiențele, pentru că 
vrea să se prezinte la sesiunea 
științifică a Facultății de chimie, 
sesiune de comunicări. Ofelia 
nu are studii superioare, ci li
ceul de arte plastice, pe care, 
după ce l-a absolvit a intrat 
direct in producția.

ascunde 
ochelari, 
am vor- 
de mul-

— De ce noaptea, Ofelia ?
— în primul rînd e liniște, 

liniște totală, te poți gîndi fără 
grabă. Pe urmă, ziua, sint atî- 
tea sarcini curente 
ie duse la capăt 
bine.

— Ofelia vine

care trebu- 
repede și

_____ ___ întotdeauna 
prima și pleacă totdeauna ulti
ma, îmi spune rîzînd Maria Măr- 
gineanu, secretara U.T.C. pe în
treprindere, colega ei. Colegă de 
muncă și colegă de activitate 
politică, pentru că Ofelia Pin- 
tea este și membră a comite
tului U.T.C. pe întreprindere, 
ocupîndu-se de sectorul profe
sional.

— Normal, adaugă secretara. 
Normal, intr-adevăr, pentru 

că Pintea Ofelia, utecistă, la
borantă in Întreprindere, este

nu numai un profesionist de 
mina întii, ci unul neobișnuit. 
Dacă dăm cuvintului „neobiș
nuit" sensul lui tradițional, la 
care, de fapt, ar trebui să renun
țăm. Dacă neobișnuit este să faci 
totul pentru a pătrunde, pină la 
ultimele consecințe, tainele me
seriei tale, ba, mai mult decit 
atit, să descoperi între acele' 
taine unele pe care nimeni pînă 
la tine nu le-a știut, dacă neo
bișnuit este să te devotezi trup 
și suflet acestei meserii, căreia 
să-i consacri zile și nopți, s-o 
transformi în obsesie și obsesia 
în eficiență și frumusețe — in 
cazul Ofeliei, chiar in invenții

SMARANDA JELESCU

(Continuare In pag. • H-«)
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Scriitorii —la izvorul viu,

dătător de viață, al realității

La Ciucea, intr-ori
de primăvară

4 de Ion Horea

fost Ia Ciucea într-oAm 
zi senină de aprilie, intr-un 
pelerinaj scriitoricesc pregă
tit să omagieze, la data naș
terii, personalitatea lui Oc
tavian Goga. Pitorescul locu
rilor, de la Cluj-Napoca pină 
acolo sub munți, pădurile în 
așteptare primăvăratică, zona 
transilvană cu toată istoria 
ei, zidurile unei cetăți și 
spectacolul de pămînt și de 
piatră între coamele munți
lor 
de 
lei 
am 
amiază ale unui tîrg și am 
putut vedea, ca în copilărie, 
mulțimea de oameni și de 
căruțe, intr-un Ioc la mar
ginea șoselei. Șiruri de case 
noi din cărămidă, garduri 
din fier forjat cu temelii de 
beton, curți îngrijite, dădeau 
comunelor străbătute înfăți
șarea de prosperitate și spi-

din depărtări, ar fi fost 
ajuns pentru emoția zi- 
aceleia. Printr-o comună 
trecut la ceasurile de

rit gospodăresc. Pămînturi 
în așteptare, nici urmă 
iarnă, după tractoarele 
pluguri și grape, nori 
praf. Oameni la pusul car
tofilor, și prin grădini, aple
cați peste straturi. Pe cîte- 
va piepturi de deal, către 
păduri, pilcuri de oi și de 
vite, ieșite mai mult la soa
re decît la pășunat. Șiruri 
de salcimi, pe lingă rîpi ori 
drumuri de hotar, nu anun
țau încă spectacolul florii.

Să ajungi ca în povește 
la Castelul unui poet român, 
in inima Transilvaniei, să 
cauți un destin pe urme 
înalte, pină la marginea tragi
cului ; să știi că locul acela a 
legat două conștiințe con
sacrate dreptății naționale și 
libertății popoarelor, Goga și 
prietenul său maghiar Ady : 
gindul să se întoarcă la Ră-

de 
cu 
de

(Continuare in pag. a 11-a)
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Dezbateri în pregătirea Congresului 
educației politice și culturii socialiste

Munca - manifestare
a conștiinței de sine 

a tinerilor
Prin toate aspectele supuse 

dezbaterii, subsumate aceleiași 
idei catalizatoare a formării și 
dezvoltării conștiinței socialiste 
a tinerilor, plenara Comitetului 
județean lași al U.T.C. a făcut 
o analiză atentă, cuprinzătoare 
a activității politico-ideologice 
și cultural-educative desfășurată 
de organele și organizațiile 
U.T.C. din județ. Au fost subli
niate mai ales sarcinile majore 
ce revin tinerilor în actuala e- 
tapă de avînt constructiv, de e- 
voluție multilaterală a patriei 
noastre socialiste. în acest ca
dru. una dintre problemele care 
au reținut în mod deosebit aten
ția participanților la discuții a 
fost aceea a educării prin muncă 
și pentru muncă — obiectiv al a- 
gendei permanente de lucru a 
organizațiilor U.T.C. — avînd o 
importanță tot mai mare în cli
matul stimulativ al cincinalului 
revoluției tehnico-științifice, al 
transpunerii în practică a Pro
gramului adoptat de Congresul 
al XI-lea al P.C.R.

în chip firesc, în materialul 
prezentat în plenară, ca și în 
intervențiile vorbitorilor s-au 
făcut ample referiri la activita
tea tinerilor din producție, la 
faptele lor cotidiene de muncă, 
la realizările dobîndite de co
lectivele din care fac parte, de 
unitățile și întreprinderile res
pective. în cartea' de onoare a 
hărniciei și-au înscris numele 
numeroși tineri, între care cei 
de la întreprinderea mecanică 
,,Nicolina“, Combinatul de fibre 
sintetice, întreprinderea meta
lurgică — Iași. întreprinderea de 
tricotaje „Moldova". Trustul ju
dețean de construcții, I.M.M.B. 
Pașcani, C.A.P. RuginOasa. Mir- 
cești, Șipote, Lespezi, I.A.S. Cot
nari etc. Succesele obținute la 
locurile de muncă, aportul în 
îndeplinirea ritmică a sarcinilor

de plan constituie dovezi eloc
vente ale spiritului de dăruire 
și abnegație, ale înaltei con
științe politice, ale sentimente
lor civice, patriotice de care sînt 
animați tinerii în întreaga lor 
comportare. Desigur, în cristali
zarea unei atari atitudini up rol 
important revine, așa cum s-a 
subliniat în plenară, activității 
politico-educative a organizații
lor U.T.C. — pîrghie formativă 
de mare eficacitate, care dis
pune de o gamă largă de acți
uni și mijloace specifice de în- 
rîurire, de modelare psiho-soci-

ală, de pregătire pentru muncă 
și viață a tinerilor. Dintre mo
dalitățile uzitate in cadrul aces
tei activități au fost subliniate 
o seamă de inițiative intere
sante, cum sînt colocviile și 
simpozioanele profesionale, 
„Săptămîna producției record", 
„Vitrina calității", concursurile 
de cunoaștere a meseriei alese 
ș.a.

La antipodul acestor preocu
pări și rezultate au fost semna
late diverse situații de sustra
gere a unor tineri de la înde
plinirea obligațiilor de produc
ție, de absentări nemotivate de 
la lucru, de lipsă de răspun
dere față de calitatea produse
lor, față de propria lor pregă- 

'tire profesională — aspecte care 
trădează, de fapt, înseși caren
țele muncii politico-educative a 
organizațiilor U.T.C. în cauză. 
Analizînd cu luciditate toate a- 
ceste deficiențe, vorbitorii au 
formulat o serie de propuneri

judicioase, lndieînd, pe baza ex
perienței proprii, diferite me
tode și căi de acțiune pentru eli
minarea lor. Au reținut cu deo
sebire atenția unele practici ale 
comitetelor U.T.C. de la între
prinderea de tricotaje „Moldo
va" și Trustul județean de 
construcții-montaj, cum sînt : 
popularizarea prin lozinci, afișe 
și chemări a sarcinilor econo
mice ce stau în fața colectivelor 
de muncă. înființarea în toate 
atelierele de producție a unor 
panouri-foto sub genericul 
„Fruntașii lunii", ținerea la zi a 
graficelor privind îndeplinirea și 
depășirea angajamentelor con
crete, asumate de tineri pentru 
anul 1976. analiza periodică a 
calității lucrului, a gradului ca
lificării profesionale. La rîndul 
său, planul de măsuri adoptat 
de plenară exprimă dezideratul 
intensificării activității politico- 
ideologice și educative, pentru 
antrenarea tot mai largă a ener
giilor tuturor celor aflați la 
vîrsta marilor elanuri în ampla 
întrecere „Tineretul — factor 
activ în realizarea cincinalu
lui revoluției tehnico-științifice". 
în acest context, sint reliefate 
sarcinile specifice ale organiza
țiilor U.T.C. din școli și licee, 
ale asociațiilor studenților co
muniști privind grija susținută 
pentru pregătirea profesională, 
pentru activitatea din atelierele 
de producție și micro-întreprin- 
deri. pentru buna organizare și 
desfășurare a practicii, a mun
cii patriotice.

ION SEGARCEANU

Indeminare și precizie — sint doar două dintre calitățile pentru care 
tinăra electriciană Tudorița Tone a ciștigat stima colegilor săi de 

munci la întreprinderea „Electrotehnica" din București 
Foto : O. PLECAN

La 16 aprilie începe Decada Operetei românești, care, alături 
de Săptămîna Teatrului de comedie, de alte manifestări artisti
ce. figurează în aceste zile pe afișul cultural atit de bogat și 
divers al Capitalei. Decada prilejuiește Operetei bucureștene pre
zentarea succesivă zilnică, a celor mai bune lucrări ale genului, 
creații ale compozitorilor noștri aflate in repertoriul actual al 
teatrului, care au dat posibilitatea realizării unor spectacole ce 
întrunesc valoroase forțe artistice. Fac parte din această retros
pectivă operetele „Lăsați-mă să cint" de Gherase Dendrino, 
„Leonard", „Soarele Londrei" și „Răspintia" de Florin Comișel, 
„Spune inimioară, spune" de filly Roman, „Mătușa mea Faus
tina" de Liviu Cavassi, precum și spectacolul de dans, cint și cu- 
vint intitulat „Viața — dragostea omului", cea mai recentă pre
mieră a teatrului. Paralel cu activitatea la sediu, colectivul O- 
peretei bucureștene va continuă să susțină microrecitaluri la case 
de cultură și la cluburile unor întreprinderi din Capitală. In ace
lași timp, in itinerarele de turneu ale artiștilor Operetei au fost 
înscrise, pentru această lună, orașele Ploiești. Pitești, Rîmnicu 
Vilcea, unde se prezintă spectacole cu lucrări din repertoriul ro
mânesc și universal.

Între noutate și tributul plătit

AU CIȘTIGAT
CEI MAI BUNI

Galațiul — la Liceul V. Alec
sandri — a găzduit etapa republi
cană ă Olimpiadei de fizică. In 
competiție au intrat 431 de elevi, 
reprezentanți ai liceelor din 
țară. Cei mai buni, cei pentru 
care fizica reprezintă nu numai 
o disciplină din programul șco
lar, ci și 0 pasiune și un ideal 
in afirmare, s-au dovedit, in 
urma probelor scrise, posesorii 
unor temeinice cunoștințe știin
țifice. Proba practică, de labo
rator, a pus la încercare capa
citatea creatoare a elevilor, in
ventivitatea și posibilitățile lor 
de interpretare proprie unor 
fenomene, sau aspecte din do
meniul fizicii. Organizatorii s-au 
străduit și au reușit șă asigure o 
competiție deschisă, pentru a 
cîștiga într-adevăr cei mai buni.

Festivitatea de închidere a 
avut loc în sala Teatrului dra
matic din Galați, in prezența 
organelor locale de partid. Cu 
această ocazie au fost înmînate 
premiile și numeroase mențiuni. 
Anul I — licee real-umaniste : 
premiul I : Dibre Mihaela Lu
minița, Liceul V. Alecsandri, 
Galați, premiul II — Cărăușu 
Mihaela, Liceul V. Alecsandri, 
Galați, premiul III — Postelnicu 
Afrodita, Liceul V. Alecsandri, 
Galați. Anul I — licee industri
ale : premiul I — nu s-a acor
dat, premiul II — Vișinescu Mi
hai, Liceul de electrotehnică și 
fizică, București, premiul III — 
Giurbs Ștefan — Liceul de in
formatică, București ; Anul II
— licee real-umaniste : premiul
I — Stroe Adrian, Liceul din 
Alexandria (Teleorman), premiul
II — Georgescu Cătălin, Liceul 
nr. 33 București, premiul III — 
Ionescu Mihail, Liceul I.L. Cara- 
giale, Prahova ; Anul II — li
cee industriale : premiul I — 
Cristea Mihail, Liceul de elec
trotehnică, Argeș, premiul II — 
Mitrescu Cristian, Liceul elec
trotehnic, Argeș, premiul III — 
Deaconescu Corneliu, Liceul e- 
le'ctrotehnic, Argeș ; Anul III — 
licee real-umaniste : premiul I
— Guzu Viorel, Liceul V. Alec

sandri, Galați, premiul II — 
Rovența Sorin, Liceul V. Alec
sandri. Galați, premiul III — 
Popovici Paul, București ; Anul 
III — licee industriale : premiul
I — Toader Constanța, Liceul 
industrial de industrie alimen
tară, Gala'ți, premiul II — Du
mitru Alexandru, Liceul de elec
trotehnică și fizică. București, 
premiul III — Popa Silviu. Li
ceul de electrotehnică și fizică. 
București ; Anul IV — licee re
al-umaniste : premiul I — Po
pescu Dragoș, Liceul N. Bălces- 
cu, București. premiul II — 
Câta Gheorghe. Liceul Decebal, 
Alba, premiul III — Chiose Flo
rin, Liceul Al. I. Cuza. Focșani ; 
Anul IV — licee industriale : 
premiul I : Fota Constantin, Li
ceul energetic Dolj, premiul II 
— Radu Marian, Liceul energe
tic. Dolj, premiul III — Doeariu 
Aristide, Liceul mecanic. Bra
șov ; Anul V — licee industri
ale : premiul I — Antohi Vasile. 
Liceul mecanic. Bîrlad. premiul
II — Dorotei Ionel. Brăila, pre
miul III — Iorgulis Constantin. 
Liceul de construcții nr. 1. Ar
geș. Comitetul central al U.T.C. 
a acordat premii speciale urmă
torilor elevi : Grecu Mirela. Li
ceul nr. 1. Alexandria (Teleor
man), Matyiku Nieolae, Liceul 
nr. 3. Baia Mare. Vasiliu Rodica, 
Liceul de chimie. Botoșani. Cris
tian Sorin. Liceul nr. 1. Timiș. 
Kovacs Gheorghe. Liceul nr. 3, 
Maramureș. Barbu Marin. Li
ceul de electrotehnică. Argeș. 
Ghi(ă Adriana. Liceul electro
tehnic, București, Simo Adrian 
Liceul nr. 2. Timiș. Pădurice E- 
caterina, Liceul industrial de in
dustrie alimentară. Galați. Vasi- 
lescu Ștefan. Liceul mecanic nr. 
1. Galați. Minteanu Radu Florin. 
Liceul C. D. Loga. Timiș. Să- 
ceanu Sorina. Liceul N. Bălcescu. 
București, Mănăită Dan, Liceul 
de informatică. București. Chi- 
riac Cristinel, Liceul de meca
nică nr. 1, Galați.

ION CHIRIC

(Urmare din pag. I)

— atunci, da. este un profesio
nist neobișnuit. Un „neobișnuit* 
pe care am dori să-l generali
zăm la scară națională, un „ne
obișnuit" care va sfirși prin a 
caracteriza tinăra inteligență 
tehnică românească în întreg 
ansamblul ei.

— Nu-ți trebuie și curaj ?
— Ba da. trebuie mult curaj, 

întîi de toate, ca să intri în 
competiție cu tine însuți. Să 
te autodepăsești. Să învingi nu 
numai inerția ta. și neîncrede
rea ta în tine, in posibilitățile 
tale. In cunoștințele tale. pe 
Care, sigur, să nu te sperii să 
le îmbogățești cu prețul zilelor, 
nopților, experienței mereu si 
mereu repetate, dar să nu te 
sperii de eșecuri. Poate mai a- 
les asta. Acum nu mai știu 
exact, pentru că atunci cînd 
experimentam noul meu proce
deu — Ofelia este inventatoa- 
rea unui procedeu tehnic de o 
valoare excepțională — la 
început am greșit. Probele mi-au 
ieșit prost. Dar am știut exact 
unde am greșit și de ce. și am 
luat-o de la cap. Trebuie, desi
gur. să nu descurajezi.

— De ce e cazul să descu
rajezi cînd simți că ești pe 
punctul de a face ceva neobiș
nuit 7

— Aici lucrurile se complică, 
îmi spun, aproape intr-un glas. 
ceramiS'a Georgeta Ichim și se
cretara U.T.C. N-am ajuns, din 
păcate, să înțelegem cu toții 
valoarea unui om care nu se 
mulțumește să fie un simplu 
executant, care vrea și poate 
mai mult. Ofelia a avut și ne
cazuri. a intimpinat din partea 
unora opoziția provocată de ne
încredere. dar noi. colegele, am 
ajutat-o mult și am fost întot
deauna alături de ea. Am aju
tat-o să-și facă probele, am a- 
jutat-o să aibă încredere. în 
primul rind. în ea însăși. Să 
învingă spiritul îngust, funcțio
năresc al unora, invidia altora, 
încercarea de creare a unei at
mosfere nepotrivite în jurul ei. 
în primul rind. ca meseriașe. 
ne-am dat seama că ceea ce 
face ea este valoros. (Sint con
vins. avea să-mi spună ingine
rul șef al întreprinderii. Ana- 
tolie Frunză că procedeul in
ventat de Pintea Ofelia are cea 
mai mare valoare economică.

I Vă garantez, ca specialist, prin- 
tr-un antecalcul snmar că este 

. vorba de cel puțin sute de mii 
lei valută economisiți, fără 
să mai vorbim de cistigarea 
pieței externe pe care deja am 
prospectat-o. In acest sens, În
treprinderea se face vinovată 
de întirzierea nepermisă a for- 

i malităților. experimentărilor a- 
minate și de cele mai multe ori 
inutile). Fie-ne îngăduit să nu

insistăm prea mult asupra pie
dicilor de tot felul puse din 
mai multe părți, a lipsei de so
licitudine a unor factori de răs
pundere din* intreprindere. care, 
arătîndu-se sceptici față de 
capacitatea de creație și inven
ție a unui neposesor de diplomă 
superioară, au pus tinăra în 
situația de a face nenumărate 
drumuri, de a bate la nume
roase uși. Deși era vorba in 
primul rind nu de un interes 
îngust, personal, ci de o pro
blemă care interesa întreprin
derea. economia națională. Sur
prinzător este că diversele 
șicane n-au Încetat nici după 
ce forurile superioare au apre
ciat ideea ei ca excelentă, 
foarte folositoare, dispunind. in 
consecință, solutionarea urgentă.

La ora actuală, invenția Ofe
liei Pintea este înregistrată ca 
atare la Centrală. Ia O.S I.M..

Ideea

pentru care
merită să nu
te dai bătut

cu

cu mențiunea „urgență". Cea 
mai mare satisfacție a Ofeliei? 
Eficiența pe care procedeu! el < 
o presupune, frumusețea plăci
lor ceramice care se pot reali
za cu un astfel de procedeu, 
mindria fabricii. „Cînd organi
zez, in sensul că expun intr-un 
fel anume, reprezint deci fa
brica. Ia cite o expoziție
caracter național sau interna
țional am sentimentul profund 
al responsabilității. Vreau să 
iasă bine Să iasă foarte_ bine, 
să iasă cel mai bine, 
vadă că ceea 
este în egală 
util : cred că 
menuluj de 
modernă este 
mai minunate lucruri, 
dreptul să fim înconjurați 
obiecte utile și frumoase. Pen
tru noi, cei de aici, care le 
creăm, este o datorie".

Pintea Ofelia nu și-a negli
jat niciodată treburile curente, 
profesionale, pentru lucrul la

Să se 
ce facem noi aici 
măsură frumos și 
introducerea ter- 
design in viața 
unul dintre cele 

Avem 
de

invenția ei — pe care dealt
fel ea o numește invenția fa
bricii. coar pentru fabrică a 
făcut-o. și mai adaugă, plecînd 
capul cît mai jos, sub imenșii 
ei ochelari, ca să nu pară tru
fașă. pentru țară". Mai mult 
decit atit. nu și-a neglijat nicio
dată munca politică din cadrul 
comitetului U.T.C. pe 
prindere. „Ofelia e unul 
oamenii cei 
miletului, cu 
eficientă" — 
Mărgineanu.
rioptatea 
ți-a venit ideea ?“. Răspuns — 
..întîi descoperi viciile vechiu
lui procedeu. Dacă vreți, păr
țile lui stunide. inutile, costisi
toare. După aceea, neapărat, 
trebuie să spui „Ce-ar fi ? 
Ce-ar fi să încerc ?“ Ofelia su- 
ride. ..Ei... și pe urmă iți vine... 
ideea". De la idee la realizarea 
ei drumul e lung. Un alt amă
nunt. Ideea i-a venit in toam
na lui "74. Trebuia să plece la 
Paris. Trimisă de întreprin
dere. A renunțat la călătorie ; 
un om de douăzeci și’ ceva de 
ani. care renunță la vizita In
tr-unui din cele mai frumoase 
orașe ale lumii — pentru că, 
cum spune ea. „Avesim trea
bă. eram fascinată, febrilă, nu 
puteam să întrerup".

— Ofelia. ca să inventezi ceva, 
ceva valoros, știu că. bineînțe
les, îți trebuie înainte de orice 
un cap plin de 
fantezie. Și mai 
mai ce ?

— Ați citit 
Kiplling, „If“ ? 
că" ? îl știu pe 
fapt citesc multă, multă poezie. 
Ce-ți mai trebuie ?... Dragoste. 
Să iubești cu pasiune meseria, 
frumosul, în cazul meu și... O- 
felia pleacă și mal mult capul, 
din decență, și adaugă aproape 
șoptit. Și mai ales, țara".

Dincolo insă, de frumusețea 
și adevărul acestui portret, re
porterul, ziarul se simte dator 
să insiste și el asupra necesității 
de a se face o analiză serioasă 
a factorilor care au determinat 
întirzierea aplicării invenției lui 
O.P. și să se ia măsurile de ri
goare pentru ca birocrația, ne- 
receptivitatea față de o coor
donată fundamentală a acestui 
cincinal al creației să-și pri
mească ceea ce merită. De ase
menea, dificilul drum al aces
tei idei născute de mintea unui 
tînăr credem că poate constitui 
un subiect de meditație și dez
batere de către organizația 
U.T.C. care are partea sa de 
contribuție la această întîrziere, 
la climatul nereceptiv la nou și 
care nu trebuie să se socotească 
străină de tot ceea ce se petrece, 
de tot ceea ce frămintă mintea 
tinerilor. Dimpotrivă.

intre- 
din 

mai activi ai Co- 
activitatea cea mai 
imi spune Maria 
Un amănunt Cu- 

reporterului. „Cum

inteligență. De 
ce ? Spune-mi,

poemul lui 
— adică „Da- 
dlnafară. De

INSTITUTUL PEDAGOGIC CONSTANTA 
anunfă scoaterea la concurs 

a următoarelor posturi:
Catedra de educație fizică

— Conferențiar poziția 2 din statul de funcțiuni, disciplina Me
todica educației fizice, Teoria și istoria educației fizice, Turism 
și orientare turistică, Sehi.
Catedra de Matematică — fizică — chimie, șt. naturale și 
agricole •

— Conferențiar peziția 2 din statul de funcțiuni, disciplina 
chimie organică.
Catedra de limba și literatura română și limbi străine.

— Asistent poziția 9 din statul de funcțiuni, disciplina limba 
si literatura engleză.
Candidații la concurs vor depune la biroul plan-personal din 

cadrul Institutului pedagogic Constanța, B-duI V. I. Lenin nr. 
124, in termen de 39 de zile pentru posturile de conferențiar, și 
de 15 rile pentru posturile de asistenți, de la data publicării 
aeestui anunț in Buletinul Oficial, cererea de înscriere la care 
vor anexa iin dublu exemplar pentru posturile de conferențiar) 
actele prevăzute de Legea nr. 6 privind statutul personalului di
dactic din R.S.R., publicată în Buletinul Oficial, partea I nr. 
33 din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile M.E.I. nr. 84 539/1969.

Concursul se va desfășura la sediul institutului, in urmă
toarele termene, de la data expirării termenului de înscriere :

— 60 de tile pentru posturile de conferențiar
— 15 zile pentru posturile de asistent
Informații suplimentare privind condițiile de înscriere la 

concurs se pot obține la biroul Plan-personal, telefon 1 45 76 int. 909.

Am văzut zilele acestea la 
Bacău programele mai multor 
brigăzi de agitație prezentate pe 
scena sălii Clubului C.F.R. in 
cadrul fazei județene a con
cursului de selecție. Spectacolul
— susținut de formațiile cămi
nelor culturale din Săucești. Va
lea Seacă și Tamaș și ale unor 
întreprinderi și instituții băcă
uane ca : Direcția județeană a 
PTTR. întreprinderea poligrafi
că. întreprinderea comercială de 
stat pentru alimentație publică 
sau Direcția comercială Bacău — 
mi s-a părut interesant și in
structiv. afît prin piesele sale de 
rezistență cit și prin stereotipiile 
și stîngăciile care fac necesară 
o redeschidere a discuției asupra 
acestui gen de manifestări.

Ceea ce trebuie mai întîi scos 
în evidență cu satisfacție este 
faptul că tendința, epidemică in 
urmă cu cițiva ani, a realizării 
spectacolelor fastuoase și greoaie 
a dispărut. Brigăzile au devenit 
cu adevărat brigăzi, adică echipe 
de intervenție morală, promptă 
ți eficientă. Spectacolele înseși 
nu mai au un caracter general,' 
ci sint inspirate din imediata ac
tualitate și din imediata apro
piere, oferind astfel tovarășilor 
de muncă transformați în spec
tatori posibilitatea să se priveas
că îritr-o imensă oglindă și să 
rida sănătos, critic de propriile 
greșeli. Plăcerea inteligentă de 
a recunoaște oe scenă situații 
reale reprezintă, dealtfel, locul 
geometric al valorii educative și 
al valorii artistice. Nu întimplă- 
tor scenetele concise, convingă
toare prin realismul caricaturii, 
pe care le-au prezentat tinerii 
artiști amatori de la Direcția 
comercială și de la ICFAP au 
stîrnit hohote de rîs și ropote de 
aplauze spontane.

Coborîrea aceasta — la figurat 
vorbind —tde pe scenă in mijlo
cul oamenilor reprezintă un bun 
ciștigat și dacă pot fi sesizate 
și unele excese — membrii for
mației din Valea Seacă, de 
exemplu, au apărut imbrăcați în 
haine nu de stradă, ci, dacă se 
poate spune 'astfel, de bulevard
— este pentru că procesul detea- 
tralizării se află abia la început, 
în orice caz. cel .puțin pentru 
moment, asemenea exagerări 
sint. dacă nu fericite, cel puțin 
necesare, pentru că duc la acre
ditarea unei noi idei despre me
nirea brigăzii' artistice de agita
ție.

Adevăratele deficiențe țin încă 
de domeniul inerției, nu de acela 
al schimbării :a față. Există încă 
prea multe elemente, de text, de 
regie și de interpretare care nu 
s-au schimbat de ani de zile și 
care conferă unora dintre mani
festări caracterul unui ritual cu-

unei false tradiții
să respectăm o proporție saeră/î 
Textul unei brigăzi nu e o in
scripție pentru eternitate, ci o 
formă dă intervenție, din mers, 
care se consumă pe măsură ce 
se atinge scopul, astfel incit ne 
putem permite să fim unilate
rali și, în consecință, operativi. 
Formațiile reprezentind PTTR-ul 
și întreprinderea poligrafică, ca 
să nu mai vorbim de cele ale 
căminelor culturale, au repetat 
tocmai această eroare.

Tot o aparență de ritual cre
ează și veșnica dispunere în se
micerc a interpreților pe scenă, 
legănările pe loc, în ritmul mu
zicii, nereușind decît să agra
veze senzația că aceștia au pi
cioarele prinse în cuie. La aceas
tă lipsă de dezinvoltură, care 
amintește stilul de recitare a 
poeziilor la serbările școlare, se 
adaugă lipsa de comunicare în
tre membrii formației. Cînd unul 
își spune replica, ceilalți așteap
tă, pasivi, să le vină rîndul, ca 
și cum între timp nu ar face 
decît să repete, în gînd, textul 

. învățat pe de rost. Tinerii de lă 
Căminul cultural din Tamaș au 
încercat să simuleze participa
rea, dar cu o mimică nefireas
că, ostentativă. Tot brigada Di
recției comerciale este cea care 
a reușit, într-o mare măsură, 
să-și armonizeze mișcările, să se 
manifeste ca un tot unitar.

în domeniul activității brigă
zilor artistice de agitație sînt 
încă multe de spus și, desigur, și 
mai multe de făcut. Important 
insă. în momentul de față, cînd 
s-a ajuns la un anumit realism 
în alegerea subiectelor, mi se 
pare găsirea unor mijloace de 
exprimare care. la rîndul 
lor, să depășească convențio
nalismul. Aducerea pe scenă a 
unor momente de ' viață «u în
seamnă, cum s-âr crede, o re
nunțare la exigențe, ci dim
potrivă o asimilare atit, de 
riguroasă a lor, incit să ni se 
pară că se desfășoară de la sine, 
ca o întîmplare sau că o impro
vizație.

noscut dinainte de toată lumea. 
Nu înregistrăm cu acuitate de
cât mișcarea, noutatea, surpriza.

Textul, in primul rind, așa 
cum il concape o falsă tradiție, 
trebuie să debuteze neapărat cu 
prezentarea palidă a așa-numi- 
telor aspecte pozitive. Și spun 
„palidă" pentru că, în mod inex
plicabil, tocmai aceste aspecte 
care ar merita evocate cu însu
flețire, cu fantezie și cu o ve
selie stenică sînt trecute în re
vistă pe un ton convențional, 
parcă pențru a îndeplini o sîcii-

Brigada

artistică
de agitație

toare obligație. Chipuri de frun
tași rigide, semănînd cu acele 
portrete fotografice care se fă
ceau la începutul secolului, se 
perindă monoton prin fața spec
tatorilor. care abia așteaptă să 
se treacă la partea a doua a 
programului. Cineva cu un deo
sebit simț estetic ar prefera, sint 
sigur, să fie criticat cu vervă 
decit lăudat cu o asemenea pie
tate sterilizantă.

Transformarea intr-un ex
ponat de muzeu să fie oare 
singura răsplată pentru oamenii 
cu care ne mîndrim ? De ce nu 
îi tachinăm, de ce nu găsim o 
metaforă? îndrăzneață, care taie 
respirația, pentru sufletul lor 
luminos, de ce nu îi batem prie
tenește pe umăr ? Și apoi, ad- 
mițînd că în unele cazuri nu a- 
vem timp să enumerăm succe
sele, pentru că există vreun rău 
care trebuie repede înlăturat, de 
ce totuși le mai enumerăm în 
grabă, ca și cum ar fi necesar ALEX. ȘTEFĂNESCU

Breviar
pionieresc

• La Clubul tineretului din 
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, 
se deschide azi expoziția „Oma
giu patriei și partidului". Sint 
expuse realizările cercului foto
grafic de la Casa pionierilor din 
Bistrița. • Din inițiativa Consi
liului municipal al Organizației 
pionierilor, la Palatul culturii 
din Ploiești va avea loc verni
sajul expoziției de desene inti
tulate „Bucurii de primăvară". 
• în cinstea centenarului Crucii 
Roșii, la Odorheiul Secuiesc este 
deschisă expoziția de desene, fo
tografii artistice, obiecte confec
ționate in cadrul Casei pionieri
lor pe teme sanitare. • Mat mult 
de 50 elevi de la Liceul sanitar 
din Tîrgu Mureș se află pe 
timpul vacantei intr-o tabără de 
instruire cu profil sanitar: Faza 
județeană a concursului „Sani
tarii pricepuți" va finaliza pre
gătirea pe care și-au însușit-o 
cei mici. • Un număr de 42 de 
pionieri, finaliști ai concursului 
județean „Emil Răcorită" vor 
pleca azi intr-o excursie de stu
dii și cercetare pe itinerarul : 
Vaslui — Bacău — Cheile Bica- 
zului — Gheorghieni — Tirgu Mu
reș — Cluj-Napoca — Buzău — 
Vaslui. Pe acest traseu pionierii 
vor colecta roci și minerale, vor 
vizita institute de cercetare, sta
țiuni biologice. • Pionierii din 
Pristol, județul Sălaj, vor insă- 
mînța astăzi și miine 2 000 de 
nuci și vor sădi peste 100 de pu- 
ieți. • Pe poligonul de tir din 
orașul Alexandria se desfășoară, 
incepînd de azi, concursul „Pio
nieri țintași". Participă pionieri 
invitați din toate județele țării.

G. MILITARU

ÎNVĂȚAȚI
STENOGRAFIA 

Metodă modernă si rapidă 
DACTILOGRÂFIA 

Curs rapid de 2 luni (2 ore zilnic) 
sau

4 luni, de 3 ori pe săptămînă 
SECRETARIAT 

ȘI
MAȘINI DE CALCULAT 

ELECTRICE ȘI MANUALE 
Cursurile se predau de specialiști și se pot face și prin cores

pondență, asigurîndu-se manualele corespunzătoare 
LA

CASA DE CULTURĂ A SECTORULUI 4 - BUCUREȘTI
— Str. Mircea Vodă Nr. 5

Informații și înscrieri, zilnic, la secretariatul Casei de cultură, 
tel. 21 54 96 și 22 21 94

Întreprinderea de Amenajări 
Reparații Transporturi pentru Comerț

cu sediul in Șos. Ștefan cel Mare Nr. 238 
telefon : 35 39 37,
încadrează în condițiile Legii Nr. 12/1971 : 
• inginer 

tehnician 
tinichigii, 
economist 
economist

constructor 
tîmplari 
contabilitate 
preț de cost pentru construcții.

*

*
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La ducea, intr-oii
de primăvara

(Urmare din pag. I)

șinari, și să murmuri „de 
ce ni-ați dus de lingă voi",
și să-ți vină în minte un
popas în casa copilăriei poe
tului, cărțile, vasele și icoa
nele rămase acolo, ale ni- 
mănuia ; și gîndul să ducă 
lâ trecătorile munților, pe
unde bunicul lțji Goga îl 
petrecea pe celălalt, dureros 
de întreg al unității neamu
lui, ajuns acolo sub munții 
Sibiului, pe Ia Blaj, de pe 
Mureș, dinspre Bucovina și 
de la Ipotești ; să legi ace
le destine și năzuinți și să 
fii întreg al lor, într-o zi 
primăvăratecă, al tuturor, 
chemat să te închini poeziei 
lor fără asemuire, și al tău, 
in tăcere, cu pătimirile nea
mului în suflet ; așa să a- 
jungi la un castel, nu la 
bojdeucă, la un mausoleu, 
nu la un mormînt in um
bra frunzișului veșted și să 
gindești 
sfirșitul 
cărat.

Cît a
cit - ministrului, din această 
împărăție familială îngrijită 
cu înfrigurarea senectuții de 
doamna Veturia Goga ? Lin
gă celelalte case mai vechi 
și mai modeste, castelul este 
o vilă mai răsărită, eu ele
mente arhitectonice comune. 
Aici venea, după împlinirea 
unor năzuinți și stricarea 
altora, poetul 
Clăcașilor. al 
al Dăscăliței, 
scară socială 
oferirea unui 
direa unui domeniu, pentru 
ca brazii să umbrească acum 
urmele lui. La Rășinari am 
intrat în casa copilăriei cu 
o emoție fără margini. Aici, 
am privit peste tot. cu o cu
riozitate stăpînită. Cît a fost 
Ci în casa asta, și cît lu
mea relațiilor ? Iată, masca 
mortuară arată un chip al 
trecerii încremenite cu o 
expresie de gips. Cită du
rere și cită disperare a mor- 
ții pe fața lui Eminescu 1

Tablouri, statuete. foto
grafii, covoare, biblioteca, 
masa de lucru, vitrina cu 
scrisori și documente. Im
presionantă, scrisoarea de 
protest a lui Ady, cînd Goga 
a fost întemnițat pentru 
ideile de libertate națională.

Ia începutul și la 
acelui spirit înflă-

aparținut poetului și

Oltului și al 
Apostolului și 

ajuns pe o 
care îngăduia 
preț și îngră-

-1
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Da, se poate alcătui 
torie întreagă din 
fragment ilustru de 
totuși fără nimic din 
materială a marilor familii, 
cu ceva obișnuit și la înde- 
mină ; este el, desigur, in 
toate, chiar dacă numai al 
vacanțelor, aici în idima 
Transilvaniei, unde a , dorit 
să rămînă. Era, o spune 
doamna Veturia, în fața fo
tografiei lui : era un bărbat . 
frumos ! — și melancolia se . î 
furișează printre lucruri.

Iml vine în minte casa 
Sadoveanu, la Neamțu, 
fața către valea Ozanei, 
liniștea de minăstire, în care 
regăsești o lungă biografie 
cinegetică și literară. Prin
tre obiecte ori în liniștea 
brazilor, contempli din pan
tă un peisaj aglomerat. Se 
cer limpezite și arătate in 
fața lor adevărată zilele 
convulsionate ale aceluia a- 
jtms aici, legat pînă la 
moarte de aceste locuri.

Un teatru de vară, făcut 
sub clădirile domeniului, aș
teaptă un program al mani
festărilor Goga, altfel 
dovedește o splendidă con
strucție, prea mare insă pen
tru nevoile de sezon ale lo
calității. Mă gîndeam, în 
fața aeestui eadru al evocă
rilor, că locurilor sfinte ale 
literelor transilvane li s-ar 
cuveni o și mai mare cău
tare și cinstire. Din doi în 
doi ani sînt festivalurile la
șului, 
Bacăului, 
casa lui 
Neamtu și la a lui Arghezi 
din Mărțișorul Bucureștilor, 
pe lingă itinerariile cotidie
ne obișnuite, sînt cunoscu
te momentele de evocare și 
omagiere. Ce și cît s-a fă
cut la Rășinari și la Sibiu, 
la Lancrăm și la Năsăud, Ia 
Turda și la Brașov, în co
munele de unde 
mari 
nostru ? Oricum, 
țin. Iată, îmi 
lumina și în liniștea acelei 
după-amiezi, să fie Ciucea 
cu Lancrăm ui și Năsăudul, 
în treimea de spiritualități 
română și in constelația tu
turor celorlalte, locuri de 
care să Se lege sufletul nos
tru din cînd in cînd, cău- 
tîndu-le.

o is- 
acest 
viață, 
trufia

Iui
cu 
în

se

cu Eminescu. și ale 
cu Bacovia. La 
Sadoveanu de la

au plecat 
scriitori ai graiului 

prea pu- 
ziceam, in

Inițiative sătmărene
Centrul de îndrumare a creației 

populare și mișcării artistice de 
masă al județului Saiu Mare s-a 
Înscris pe agenda de lucru a anu
lui 1976 cu o suită de mari acțiuni, 
care să dinamizeze activitatea 
formațiilor artistice oferindu-le 
posibilitatea unei prezențe con
stante pe scenele așezămintelor 
culturale. Astfel, se desfășoară 
consfătuiri cu participarea forma
țiilor corale și instrumentale, a 
brigăzilor artistice, a cenaclurilor 
și cercurilor literare, p în urma 
unor dezbateri pe tema 
valorificăm 
tradiționale'
re) pentru
amatori, se va alcătui și urmări 
un calendar cuprinzind principa
lele serbări cultural-artistice. 
• Pentru stimularea meșterilor 
populari și a artiștilor plastici, ex
pozițiile deschise in acfest sens 
vor fi un real sprijin, constituind,

„Cum 
obiceiurile populare 
(românești și maghia- 
mișcarea artistică de

totodată, un dialog cu publicul 
larg. ® „In intimpinarea aniversă
rii a 55 de ani de la crearea 
P.C.R.., si a centenarului indepen
denței de stat a României — ne 
informează tovarășul Petru 
Vacarciuc, directorul acestei insti
tuții coordonatoare sătmărene ,(e.l 
însuși autor al multor lucrări de 
specialitate din domeniul creației 
populare) — se vor desfășura ma
nifestări artistice de masă care 
vor cuprinde întregul județ. Este 
vorba de „Festivaiu! republican 
ai formațiilor artistice de ama
tori", reuniunea fanfarelor ama
toare, concursul județean de mon
taje literare reunite sub genericul 
„Hronicul ți virstele țării". 3 
agendă culturala bogată, în tare 
valorificarea patrimoniului artis
tic popular și stimularea creației 
originale constituie preocuparea 
prioritară în acest moment de 
efervescentă politică si culturală". 
(NICOLINA GARICI).
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CONCURS

I CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Tovarășul Gheorghe Oprea, 
vieeprim-ministru al guvernului, 
a primit, marți după-amiază. pe 
Kostadin Kostadinov, președin
tele Comitetului pentru folosirea 
pașnică a energiei atomice din 
R. P. Bulgaria, care se află in
tr-o vizită in țara noastră.

în timpul convorbirii au fost 
abordate probleme privind 
laborarea dintre România 
Bulgaria in domeniul 
energiei nucleare în 
pașnice, precum si unele aspec
te ale dezvoltării în continuare 
a colaborării între cele două țări 
in acest domeniu și in cel al 
energeticii.

La întrevedere a luat parte 
Ion Ursu, președintele Comite
tului de Stat pentru Energia 
Nucleară.

A participat Ivan’ Abagiev, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București.

PLECĂRI

co
și 

folosirii 
scopuri

în vederea ocupării posturilor 
și catedrelor vacante pentru a- 
r.ul școlar 1976—1977 din institu
țiile de invătămint primar, gim
nazial. liceal -și tehnic profesio
nal din municipii și orașe. Mi
nisterul Educației și învățămin- 
tului organizează un concurs 
in ziua de 25 aprilie a-c.

Listele cu posturile didactice 
vacante se pot consulta la in
spectoratele școlare județene (al 
municipiului București) sau la 
unitățile de învățămint. unde se 
pot obține și detalii privind con
dițiile de înscriere la concurs.

Concursul se desfășoară pe 
baza programelor pentru exa
menul de definitivare în Invă- 
țămînt și constă din o probă 
scrisă la specialitate și din a- 
precierea activității candidaților.

CONVENȚIE

Marți 
Havana, 
muncii, 
care, la 
muneii

dimineață a plecat, la 
Petre Lupii, ministrul 
însoțit de specialiști, 

invitația ministruluț 
din Cuba. Fernandez

Padilla, va face o vizită oficială 
în această țară, in vederea unui 
schimb de informații și de ex
periență în domeniul muncii.

La plecare, pe aeroport, se 
afla Ilie Cîșu, adjunct al minis
trului muncii. A 
Jesus Mendizâbal. 
afaceri ad-interim 
Cuba la București.

★
. Marți, a părăsit 
dreptindu-se

Marți a fost încheiată la 
București Convenția de colabo
rare bilaterală pe anii 1976— 
1977 între uniunile profesionale 
de ziariști din Republica Socia
listă România și Republica 
Cuba. Documentul a fost sem
nat din partea română de Dezi- 
o’eriu Szilagyi. vicepreședinte al 
Consiliului ziariștilor, iar din 
partea cubaneză — de Emesto 
Vera. secretar general al Uniu
nii ziariștilor.

fost prezent 
însărcinat cu 
al Republicii

COOPERARE
Ex-

Un program riguros Pe scurt.

i.------.. . 1 1 ------- ---------------------------

a „Scinteii tineretului" r

pentru sporirea potențialului
productiv al pămîntului

de pe ogoare

Capitala, în- 
dreptindu-se spre Havana, o 
delegație a Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
condusă de Eduard Eisenburger, 
vicepreședinte, care întreprinde 
o vizită pentru schimb de expe
riență in Cuba, la invitația Di
recțiunii Naționale a Comitete
lor de Apărare a Revoluției.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost salutată 
de Titus Popescu, membru al 
Biroului Executiv al Consiliului 
Național al F.U.S.. de activiști 
ai Frontului Unității .Socialiste.

Au fost prezenți membri ai 
A.mbasadei Republicii Cuba la 
București.

La Ministerul Afaeerilor 
terne a fost semnat, marți di
mineața. Programul de coope
rare culturală și științifică intre 
Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Ren"**>icii 
Tunisiene pentru anii 1976 și 
1977. Documentul, semnat de 
Gheorghe Pușcaș, director în 
Ministerul Afacerilor Externe 
din țara noastră, și Habib Ben 
Yahia. director in Ministerul 
Afaeerilor Externe al Tunisiei, 
deschide, dună cum s-a apreciat 
poi perspective colaborării in 
aceste domenii intre cele două 
țări.

IV^ANIFESTARE
Cu prilejul Zilei naționale

PROTOCOL
Marți, tovarășii Ion Ursu, 

președintele Comitatului de Stat 
pentru Energia Nucleară, și 
Kostadin Kestadinov. președin
tele Comitetului pentru folosirea 
pașnică a etjergiei atopiice din 
R. P. Bulgaria, au semnat, la 
București, protocolul privind 
colaborarea tehnico-științifica 
între cele două organisme na
ționale pe anii 1976—1977.

în timpul discuțiilor purtate 
cu acest prilej s-a analizat sta
diul colaborării in domeniul 
energiei nucleare in scopuri 
pașnice intre cele două țări in 
ultimii doi ani și s-au stabilit 
măsurile necesare pentru dez- • 
voltarea și adincirea în conti
nuare a colaborării în acest do
meniu. Oaspetele a vizitat 
institute de cercetări din țara 
noastră.

_ _____ a
Danemarcei, marți seara, la Casa 
de cultură a Institutului român 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea a avut loc o mani
festare.

Au participat membri ai 
conducerii I R.R.C.S.. reprezen
tanți’ ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, oameni 
de artă și cultură, un numeros 
public.

Ău fost prezenți, de asemenea, 
Sven Erik Nordberg. însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Da
nemarcei la București, membri 
ai ambasadei.

Ne-am oprit pentru încep ut 
în județul Brăila, zonă agricolă 
de tradiție, care a cunoscut ir. 
ultimul cincuxal o puternică 
dezvoltare in planul dotării teh- 
nico-materiale. cit ai in ceea ce 
privește sporire* ruprafețekx 
irigate. A crescut eonsiderabil 
numărul utilajelor și tractoare
lor. cantitățile de substanțe chi
mice fertilizatoare și frtosani- 
tare. iar țerenurOe amenajata 
pentru irigat au depășit 130 090 
ha. Ca urmare curba producții
lor a inrțgtstrat o traiectorie 
ascendentă de la an la an. atm- 
gind și chiar depășind progra
mele stabilite inițial. Numai la 
cultura porumbului, cultură cu 
o pondere deosebită, in anul 
trecut producția medie a înre
gistrat 5 144 kg la hectar situir.d 
județul la loc de frunte pe țară. 
„Este o recoltă pentru care s-a 
muncit mult, dar care poate fi 
depășită. De asemenea, scopul 
nostru este să realizăm la toate 
culturile și pe toate suprafețele 
asemenea producții mari — ne 
spune ing. Grigore Mocapu, di
rector ;
gricole 
acesta 
măsuri, 
capabile 
producție la unitatea de supra
față."

Vom enumera, pe scurt, cite
va dintre ele : • realizarea unui 
raport echilibrat la fertilizarea 
cu azot și fosfor pe toate supra
fețele pentru prevenirea atacu
rilor fitopatologice datorate în-

adjunct al Direcției a- 
judetene. Pentru anul 

am luat 
in bună parte aplicate, 
să ridice potențialul de

o serie de

grășăru unilaterale • organiza
re* unui aaolainent riguros in 
raport eu condițiile pedorhma- 
uce și economice ale fiecărei 
unitâu in parte • asigurarea 
unei repartizări' judicioase a 
culturilor pe suprafețele irigate, 
cu pondere pentru prâșitoare 
care folosesc cel mai eficient 
apa • asigurarea semințelor 
pentru toate culturile pe plan 
local • extinderea fertilizărilor 
organice — peste 10 000 ha a- 
nual • întocmirea riguroasă a 
planurilor pe fiecare cultură, cu 
timp; optimi de execuție a lu
crărilor de întreținere și orga
nizarea echipelor in avort) 
bal pe toate suprafețele, 
excepție.

— Amplitudinea efortului 
ganizatoric este dublată — ne 
spune ing. șef al Trustului 
SuM.A. Brăila. Constantin Bazar 
— de măsuri eficiente in planul 
mecanizării lucrărilor pe ogoare, 

elemente 
adaptarea

• pentru a lucra eu 12 
dublu, la insămin- 
de zahăr, fabrica- 
100 de mașini de 
plan local, eonfee- 
pompe pe bază de

gx>- 
fără

or-

sint defini- 
semănătorii

VIZITĂ
în cursul zilei de marți, gene

ralul Mohamed El Gamasy, vi- 
ceprim-ministru și ministrul de 
război și al producției militare al 
Republicii Arabe Egipt, și dele
gația militară care îl însoțește în 
vizita oficială în țara noastră, 
împreună cu generalul colonel 
Vasile Ionel, adjunct al minis
trului apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, au 
vizitat o unitate de aviație, une
le nave de luptă. Șantierul naval 
Mangalia, precum și obiective 
turistice de pe litoralul româ
nesc al Mării Negre.

TELEGRAME
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George . Macovescu. a primit o 
telegramă de mulțumire din 
partea ministrului afacerilor ex
terne al Republicii .Senegal, 
Assane Seek, pentru felicitările 
adresate cu ocazia Zilei naționa
le a acestei țări.

★ i’
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a primit o 
telegramă de mulțumire din 
partea ministrului relațiilor ex
terne al Republicii Panama, 
Aquilino E. Boyd, pentru felici
tările adresate cu ocazia desem
nării sale in această funcție.

DECRET
Prin decret prezidențial, to

varășul Valeriu Georgescu a 
fost numit în calitatea de am
basador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socia
liste România ' Republica 
Capului Verde.

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

dreptîndu-se spre patrie de
legația de tineret din Repu
blica Elenă formată din Pa- 
nayotis Rapacoulias, respon
sabil cu activitatea interna
țională în cadrul Consiliului 
Central al Organizației Pan- 
elenice a Tineretului „Rigas 
Fareos", Alecos Alavanos, 
membru al Consiliului Cen
tral al Tineretului Comunist 
Grec (K.N.E.), Spiros Kukos. 
membru al Biroului 
tineret din cadrul 
Democratice de 
(E.D.A.), Nicos Voulgarakis, 
membru al Comisiei de ti
neret a Consiliului Central 
al Mișcării Sociaiiste Panele- 
nice (P.A.S.O.K.), Nicpla Si- 
founakis, membru al Consi
liului Central al Tineretului 
Uniunii Centrului Democra
tic (E.D.I.N.), George Dro- 
garis, membru al conducerii 
Tineretului Socialist Grec 
(E.S.O.N.), George Antono- 
poulos, membru al Biroului 
relațiilor publice internațio
nale al Tineretului Partidu
lui „Noua Democrație", care 
la invitația Uniunii Tineretu-

a efectuat • 
noastră.
pe aeroportul 
Bucurețti-Oto- 

organi-

pentru 
Uniunii

Stingă

lui Comunist 
vizită in țara

La plecare, 
internațional 
peni, reprezentanții 
rațiilor de tineret din Repu
blica Elenă au fost salutați 
de tovarășul Bubu Gheorghe 
Valentin, membru supleant al 
Biroului C.C. al U.T.C., de 
activiști ai C.C. a! U.T.C.

★
sosit in Capitală o 
a Federației Tine- 
Socialist Italian.

Ieri, a 
delegație 
retului 
care, la invitația Uniunii Ti
neretului Comunist, va efec
tua o vizită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul in
ternațional București-Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășa Cristina Luca, 
secretară a C.C. al U.T.C., de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

★
Marți seara, s-a inapoiat in 

Capitală, venind de la Nico
sia. tovarășul Șandru Florian 
Mircea, membru supleant al 
Biroului C.C. al U.T.C., care 
a participat la lucrările celui 
de-al VII-lea Congres al Or
ganizației Tineretului Unit 
(E.D.O.N.) din Cipru.

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI 
„MATERIAL DIDACTIC ’76“ 
Marți dimineață s-a deschis 

la Sala Palatului din Capitală 
o interesantă expoziție cu titlul 
„Material didactic ’76“ organi
zată de Publicom și Tehnoim- 
port-export în colaborare cu 
Oficiul central pentru mijloace 
de învățămint din cadrul Mi
nisterului Educației și Invăță- 
mîntului. Sint prezentate pro
duse realizate de unități de 
specialitate din România, Iugo
slavia și Franța.

Standul românesc, alcătuit din 
exponate ale întreprinderii „Di
dactica" din București, cuprinde 
mijloace de învățămint conce
pute și realizate in concordanță 
cu cerințele didacticii moderne, 
produse care contribuie la per
fecționarea invățămintului de 
toate gradele. Printre altele sint 
prezentate trusele complexe 
pentru experiențe de fizică, 
chimie, biologie, destinate ele
vilor de liceu.

X,

Citeva 
torii:
S.P.C.-6, 
secții, adică 
tarea sfeclei 
rea a peste 
erbicidat pe 
ționarea de 
turbină pentru lucrările de în
treținere fitosanitară, adaptarea 
de distribuitoare cu alveole 
față de distribuitoarele cu pin
teni, la mașina S.U.-29 (în re
gim „purtat") pentru fertilizarea 
uniformă, mutarea mecanizată a 
aripilor de udare pe 18 000 ha 
în paralel cu o agrotehnică spe-

e-a.â penm; eultunje semănate 
— re£itn Obținerea uncc
product: superioare pe supra
fețele de porumb unde s-au e- 
fectuat minai tacuri «wow»- 
zate (un exemplu : 13 OM kg la 
S-hluV-Jiliu in tone; tu neiri
gate) a determinat extinderea a- 
cestor tehnologi: la mai multe 
culturi.

Cel ăe-ai treilea element al 
Mteaai&căn; producției agr:- 
eoie. nrgarea va ruaoaste in a- 
cest an imbunătăpn nitul m 
ția.e pe tmîa exploatării ratio
nale a suprafețelor amenajate. 
„Ca obiective concrete de lucru 
am staixiit introducerea auto
matizării in procesul dirijării 
eficiente a apei de la stațiile 
de pompare la rădăcina plan
telor — ne spune Virgil Curcă, 
mginer-șef la întreprinderea 
pentru exploatarea lucrări
lor de imbunătătirî funda
re Brăila. Astfel, pentru în
ceput. au fost automatizate d- 
teva statxi electr.ce de punere 
sub presiune și stâsnlare in sis
temele de irigații Cazasu. Mo
vila Mxresii și Viziru. De ase
menea. pentru imexmătățirea 
calității ape:, a pur.tățu. au fosl 
instalate grătare de filtrare 1» 
bazinele de aspirație din Ca- 
zasu. valea Cinepu. Vizxru. Ur 
element nou. pentru mma datâ 
pe suprafețele irigate se va fo
losi calculatorul electronic in 
prelucrarea datelor pentru aver
tizarea și întocmirea programelor 
de udări pentru fiecare cultură 
pe cele 130 000 ha. Pnn aceste 
măsuri, pe lingă folosirea rațio
nală a apei se va îmbunătăți 
substanțial calitatea regimului 
de udare, ca factor esențial în 
sporirea producțiilor la hectar*.

In acest context ai moderni
zării agriculturii se inscrie ca 
deosebit de importantă ți acți
unea de perfecționare profesio
nală a 
ționată 
dintre 
U.T.C. 
specialitate in recrutarea și ca
lificarea tinerilor pentru mese
riile de mecanizatori. moto- 
pompiști (programul preved» 
pentru acest an un număr de 
300 de cooperatori fruntași), 
udâtori. chimiști-fertilizatori cit 
și în alte meserii specifice agri
culturii lAoderne.

ac

la

tinerilor. Trebuie men- 
aici colaborarea activă 
organizația județeană 

și organele agricole de

ȘTEFAN DORGOȘAN

FOTBAL
ora 16,30,

Astăzi, pe stadionul „23 August
România-Olanda In preliminariile 

turneului olimpic

CALIFICAREA E POSIBILĂ

■ ■
i

Victoria la scor (3—0), realizată săptămina trecută, la Roosen- 
daal, de tricolorii, olimpici, in fața selecționatei similare a Olan
dei. spuneam că poate să însemne încă o șansă. Credem in po
sibilitatea calificării. Atacul echipei noastre, cu unele remanieri, 
se dovedește mai incisiv, mai eficace. Jucătorii încep să practice 
un joc ofensiv, cu mai multă mișcare, cu acțiuni în adincime. pe 
direcția porții- Selecționerul Ștefan Covaci, antrenorii C. Drăgu- 
șin și Gh. Constantin au promovat in lot cițiva jucători tineri 
care au demonstrat valoare și beneficiază, la această oră, și de 
o bună formă sportivă. încercările, testările continuă. In lot a 
fost chemat, după cum s-a văzut, și stelistul Năstase. încet, încet 
trebuie să reclădim o echipă, să formăm un stil și o concepție 
de joc proprii, adaptate la valorile de care dispunem, ia tempe
ramentul jucătorilor noștri. Avem încredere că acest deziderat, 
in sfirșit. se va realiza. .Termenul pentru făurirea unui „unspre
zece" redutabil nu-i de lungă durată : o echipă nouă trebuie să 
aliniem cei mai tirziu pină in primăvara lui ’77. cind debutăm 
în preliminariile noului campionat mondial, unde, cum se știe, 
avem de infruntat adversari foarte puternici : Iugoslavia și Spa
nia.

Dar să revenim la meciul de astăzi. Ce așteptăm noi, spectato
rii, de la cei care îmbracă tricourile naționalei ? Să-i vedem câ 
se bat. din toată ființa lor. pentru atingerea obiectivului propus. 
Nu o luptă oarbă, ci o luptă lucidă, bine organizată. în care în
treaga echipă să dea totul in atac și. deopotrivă, in apărare. Aș
teptăm acțiuni simple $i eficace. Colaborarea și sprijinul reci
proc. angajarea in lupta pentru balon și la deposedare, presin
gul. imprimarea unui ritm dinamic pe intregul parcurs al meciu
lui sint armele care conduc nu numai la victorie, ci la succesul 
deplin — calificarea la turneul olimpic — pe care-1 așteaptă, in 
mod îndreptățit, numeroșii iubitori ai fotbalului. Jucătorii au 
rolul decisiv in obținerea performanței. Iar noi, cei din tribune, 

prin încurajările permanente sintem datori să creăm atmosfera 
aceea de ambiție și entuziasm, in care jucătorii noștri să-și poa
tă face jocuL să-și impună superioritatea. Publicul intr-un meci 
cu asemenea miză poale deveni al 12-lea jucător și încă unul 
foarte activ. Toți, impreună, să scandăm un singur îndemn : 
„Hai România .’*. *

★ ★ ★
Antrenorii celor două echipe au anunț at că vor începe partida 

cu următoarele forma":: : OLANDA : Tent — Buvens, Gelder,* 
Hokke, Meyer. Mijssea. Karstens. Herst. Graaf, Peters, Corde- 
wener : ROMANIA : Râduranw. — Cheran. G. Sandu. Dinu. Haj- 
nal, Dumitru. Iordânescu. 
fir.

Meciul va începe la ora 
(Malta) ajutat la tușe de 
Richard Stagnonavarra.

Jacul va fi transmis in intrejime de posturile noastre de radio 
(pe programul I) și te leii zi ane.

Crișan, Mulțescu, M. Răducanu, Zam-

16.30 și va fi arbitrat de Richard Casha 
compatrio;:; săi Christopher Ripard și

• DUPĂ O ZI de repaus, tur
neul international de sah de la 
Las Pahnas (Insulele Canare) a 
continuat eu dlsuvtsrea partide
lor din runda a șaptea. Marele 
maestru român Florin Gheor
ghiu teu piesele albe) a rișticai 
in 29 de mutări la Ramon Her
nandez (Cuba). Sigurjonsson l-a 
învins pe Fraguela, Rodriguez

V. CABULEA

pe Membielle și Padron pe De- 
barnot. A fost consemnată re
miza in partidele Gheller-Bellon 
si Hutmer-Byrne. Partidele 
Portisch-Teskovski și Larsen- 
Rogoff s-a« intrerapt.

• ÎNTRE IC și 19 APRILIE, 
■rasul polonez Poznan va găz
dui întrecerile campionatului 
mondial de scrimă pentru tine
ret. la care și-an annntat parti
ciparea sportivi și sportive din 
54 de țări, printre care t.R5.S.. 
Australia. Anglia. Ungaria, R. D. 
Germană, România, Cuba, 
Mexic. Franța. R. F. Germania, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Italia,

• TREBITZ INTENSIFICAT 
RITMUL PREGA TUȘILOR PEN
TRU DECLANȘAREA SEMĂ
NATULUI LA PORUMB ! 
Pesie puțin timp va intra in 
acaialitate cea mat importan
ta lucrare din campania de 
primăvară : semănatul porum
bului. E.o'.jția vremii a Inttr- 
ziat ehleenv aceasta lucrare, 
de’ aceea, eu atit mai necesara 
este acum organizarea unul 
front larg de lucru pentru ca 
semănatul sâ se poată Încheia 
în l—X» zile conform progra
melor stabilite. Ne referim, in 
primul rtnd. la pregătirea pa- 
uiui germinativ prin diseuirl 
repetate. In asa fel Incit să se 
asigure ..drum liber* semăna- 
lorilor. Dacă In întreprinderile 
de stat aceas-â lucrare este 
praev.c încheiată, la cooperati
vele agricole de producție doar 
•utrătate din suprafața prevă
zută este gata pentru semănat. 
Este acesta un semnal care 
invită la acțiune pe mecaniza
torii din Județele Timiș. Arad. 
Bihor. Dîmbovița. Brăila. Tul
cea. Galați. Vaslui precum și 
din județele situate in zona a 
ITI-s de cultură, unde este 
nevoie de o concentrare mare 
de forțe pentru pregătirea ra
pidă a terenului. De mențio
na* că la discuit se poate lu
cra si noaptea, la lumina faru- 
rilor. o măsură care se* cere 
aplicată cu mat multă hotârf- 
re. Concomitent, pe ogoare se 
desfășoară semănatul culturi-, 
lor din prima epocă *1 a floril- 
soareîut lucrări care trebuie 
finalizate cit mai urgent. Con
semnam. tn rlndurilie de mai 
jos. fapte de muncă de pe 
ogoare i

p te agr.rulturâ se folosește 
fiecare zi bună de lucru pen
tru grăbirea fnsămtetârilor de 
primăvară. Ptaă la începutul 
acesței sâptămlru au fost însă- 
mlnțate eu difer.-e euitun din 
prima epocă mai mult de 
1 2M «M hectare.
• în aceste zile se acționea

ză pentru însămfniarea ultime
lor suprafețe eu sfeclă de 
zahăr in județele Bistrițs- 
Nasăud. Harghita. Covasna. 
Mureș. Cluj și Neamț.

• Cu tot timpul nefavorabil, 
angajații întreprinderilor agri
cole de stat din județul Vran
cea au încheiat lucrările d« 
stropire, săpare, tăiere si eer- 
euire a viei. Mai rămase în 
urmă sint lucrările de moder
nizare a viilor, prevăzute pen
tru acest sezon în C.A.P.. pre
cum și operațiile curente de 
întreținere care s-au efectua’, 
doar pe 50 Ia sută din su
prafața planificată. Tinlnd 
seama de faptul că viticulto
rii vrîneeni. deci și cei din 
C.A.P.. au de plantat tn acest 
an peste 650 ha de viță de 
vie se Impune cu pregnanță a 
se lua toate măsurile tn ve
derea accelerării ritmului ți 
executării tuturor lucrărilor 
în timpul optim șl de bună 
calitate. (D. D.),

Maria V. Die, comuna Al
bești. satul Brătești. jud. Alba • 
Apreciem interesul pe care-1 
manifești față de ziarul nostru 
ce se adresează tinerilor, ute- 
ciștiioc din rîndul cărora fad 
parte. îți comunicăm pe aceas
tă cale că, in termenele stabi
lite, se fac abonamente la zia
rul nostru.
poștal de a refuza să facă abo
nament și a-ți oferi un alt ziar 
este, firesc, greșită.

Liviu Leca, Hunedoara : Co
mitetul județean Hunedoara al 
U.T.C. ne-a comunicat că sesi
zarea dv. este îndreptățită și 
că biroul U.T.C. al comitetului 
Combinatului siderurgic Hune
doara, secția sport a Comitetu
lui județean al U.T.C. au tra
tat superficial problema dv. în 
urma discuției cu conducerea 
administrativă a Uzinei nr. 7 a- 
teiier C.T. vi s-au plătit drep
turile cuvenite. Mai scrieți-ne.

Victoria Nițoiu, București : A- 
firmați in scrisoare că ați fost 
nedreptățită. La prima vedere 
s-ar părea că aveți dreptate. 
Numai că in scrisoare ați stre
curat unele inexactități. Prin 
Școala profesională v-ați califi
cat pentru meseria de linotipist 
și nu de „corector" cum afir
mați. Mai mult, întreprinderea 
poligrafică „Informația" care a 
cercetat „cazul" ne-a comuni
cat că ați avut toate condițiile 
să urmați liceul seral. Ați lu
crat numai dimineața și pen
tru aceasta unit colegi au ac
ceptat să muncească in schim
burile II și III. în urma unor 
hotăriri împreună cu mai mul
te colege ați fost detașate pe
riodic la corectură. După pe
rioada stabilită dv. nu v-ați 
mai întors in secția linotip. în 
mod eronat ați socotit această 
perioadă ca fiind „specializa
re". „Părerea colectivului — se 
arată in răspunsul trimis zia
rului — este că tovarășa Victo
ria Nițoiu după ce s-a văzut 
cu diploma de absolventă de 
liceu, a considerat că meseria 
pentru care a fost pregătită nu 
mai este compatibilă cu diplo
ma obținută, deși în întreprin
dere sint mulți muncitori ab
solvenți de liceu.

Petre Gh. Verdeș, corn. Ciu- 
perceni, jud- Gorj : îmbarcarea 
dv. pe o navă comercială nu 
este posibilă. C.F.M. „Navrom" 
Constanța nu încadrează perso
nal nebrevetat din alte locali
tăți. Scrisoarea dv. ridică insă 
citeva probleme asupra cărora 
vrem să stăruim in aceste rin- 
duri. Am înțeles că datorită 
unei concepții greșite a părin
ților (unicul copil să stea aca
să) nu ați făcut decît 4 clase 
elementare. Dar nu putem ac
cepta ideea că vă este rușine 
să invățați acum. Sinteți tinăr, 
și după cum știți statul face e- 
forturi continue pentru ca fie
care tinăr să beneficieze de 
condiții cit mai bune de studiu. 
Se poate învăța la orice virstă

Post-scri ptum

Practica factorului

și dv. trebuie să invățați ! Lu
crați intr-o întreprindere pres
tigioasă. Aveți posibilitatea să 
vă calificați, să vă terminați 
studiile. Succes !

Florian Vasile, București : La 
propunerea Ministerului Muncii, 
in ajutorul invalizilor cu defi
ciențe grave locomotorii. înca
drați in muncă, se importă 
autoturisme „Trabant Hyco- 
mat“ echipate cu majoritatea 
comenzilor de mină, la prețul 
de 35 250 lei, sumă care se a- 
chită integral la data livrării 
autoturismului. Aprobarea sf 
solicită de la Ministerul Mun
cii iar distribuirea se face. prin 
I.D.M.S. București.

Vasile Matraș, I.A.T.C. Bra
șov’ : întreprinderea la care lu
crați v-a creat posibilitatea să 
locuiți la căminul de nefami- 
liști. în repetate rlnduri, cu 
toate că vi s-a atras atenția, ați 
încălcat regulamentul de ordine 
interioară. Conform Legii Jir. 5 
nu beneficiați de locuință din 
fondul de stat intrucît venitul' 
pe care-1 aveți depășește 1506 
lei pe persoană. Mai mult, nu 
aveți buletin de Brașov, iar le
gile statului sint obligatorii 
pentru fiecare cetățean.

Serafim C. Boțea, com. Hră
nești, satul Vulcana Pândele, 
jud. Dîmbovița : Uzina de 
strunguri din Tîrgoviște a pro
cedat just cerîndu-vă să resti- 
tuiți suma cheltuită cu școlari- 
zarea dv. în perioada în care 
v-ați calificat. întreprinderea 
v-a plătit o indemnizație luna
ră de 900 lei. După absjplvire 
ați fost remunerat potrivit re
zultatelor obținute. S-ar fi 
cuvenit să faceți eforturi 
mai mari pentru perfecționarea 
profesională, să respectați dis
ciplina de plan. în loc de toa
te acestea, ați părăsit locul de 
muncă. Ca atare, slnteți obligat 
să plătiți școlarizarea.

Ștefan Laza, întreprinderea 
..Vulcan" București. Ne spuneți 
că ați solicitat schimbarea locu
lui de muncă pentru ca să pu
teți urma 
vărat, ați 
atenție la 
U.T.C. al 
că lucrați

liceul seral. Este ade- 
făcut diligente, dar 
sinceritate ! Comitetul 
uzinei ne informează 

______ numai în schimbul I 
pe șantierele municipiului, deci 
puteți frecventa cursurile sera
le. iar in delegații ați fost tri
mis doar trei zile, in perioada 
vacanței.

LIDIA POPESCU

Prin ce acțiuni
antrenați tinerii?

(Urmară din O

la finalele unor compefifii de masă

ORGANIZATORII

Competițiile de masă și-au ciș- 
tigat un tot mai mare prestigiu 
și popularitate. Ele se desfășoa
ră intr-o ambiantă tinerească In 
care principala dominantă este 
sportivitatea. într-adevăr. aici se 
potrivește cel mai bine ideea. 
acreditată, uneori și in aportul 
de performantă, că principalul 
nu este să ciștigi. ci să participi, 
în acest context ni se par cu 
atit mai de condamnat tendin
țele manifestate la ultimele fi
nale ale Cupei tineretului, or
ganizate la sporturile de iarnă, 
de către activiștii, pe linie de 
sport, ai unor comitete județene 
ale U.T.C., care, încâlcind nu 
numai litera regulamentului 
competiției. în dorința de a cîs- 
tlga cu orice preț titluri — pen
tru județele lor — au recurs la 
substituiri și falsuri, deci, cu alte 
cuvinte, au încălcat legi morale, 
spiritul de echitate ne care-1 
cere o întrecere sportivă adevă
rată. Nu este plăcut să constați 
că cei chemați să apere spiritul 
de fair-play, ei înșiși sint cei 
care-1 deteriorează. Este vorba 
despre reprezentanții județelor 
Prahova, Sălaj. Buzău. Brasov, 
care au prezentat la concurs 
sportivi de performanță, nesoco
tind prevederile regulamentare.

Județul Sălaj, bunăoară, a 
adus la concursul de schi al ti
nerilor săteni pe profesorul Ni- 
colae Crețoi care nici mai mult, 
nici mai puțin a concurat la 
Universiada desfășurată cu ci- 
țiva ani în urmă pe pîrtiile de 
la Lake Placid (S.U.A.) unde a 
ocupat locuri fruntașe. Deci, 
printre tinerii țărani un fost 
sportivi de performanță! Un fapt 
pozitiv și chiar recomandabil să 
fie cit mai mult extins. Numai 
că asemenea prezențe trebuie 
să se limiteze la rolul lor sti
mulativ. nu să subțieze listele 
concurenților amatori. Prahova 
a adus un tinăr muncitor, Popa 
David, ca să 
goria elevi!

concureze la cate- 
Doi reprezentanți

Republica Arabă Egipt șl Polo
nia.

La această tradițională com
petiție. România va participa cu 
următorul lot de scrimeri : 
floretă fete : Marcela Moldovan, 
Marta Griga, Adriana Băcioi ; 
floretă băieți : Eugen Roșu, So
rin Roca. Ernest Mățușan ; 
spadă : Erwin Kerekes, 
Bâlânescu. Mihai Popa ; 
Ion Pantelimonescu. 
Frunză și Emilian Nuțâ.

HUȘ»11 ,
Teodor 
sabie :
Mihai

• LA KATOWICE, in Campio
natul mondial de hochei pe 
gheață (grupa A), selecționata 
Cehoslovaciei a învins cu scorul 
de 7—1 (1—1. 4—6, s—«) forma
ția Finlandei. An marcat Novy 
(2), Martinec, Holik, Bubla, B. 
Stastny și P. Stastny.

ai județului Brașov, Elena Cojo- 
caru și Rolf Tunetsch, nu în
deplineau cerințele regulamen
tului, ca dealtfel și alți doi re
prezentanți ai județului Buzău, 
Anișoara Ghica și Mircea Do- 
brotă, înscriși in concurs deși 
nu aveau drept de participare. 
Desigur, asemenea acte care 
contravin eticii sportive, n-au 
putut fi trecute cu vederea, cei 
care s-au făcut vlnovați primin- 
du-și. pe linie de organizație, 
sancțiunile cuvenite. Un vot de 
blam trebuie dat și organelor 
sportive județene respective 
care au avizat. înscrierea la în
trecerile finale a acestor concu- 
renți avind clasificare sportivă.

Nu departe de gravitatea aces
tor fapte se situează si alte con
statări ale noastre prilejuite de 
finalele Cupei tineretului. Orga
nizatorii sportului de masă din 
județele Brăila. Caras-Severin. 
Satu Mare, Tulcea, Ialomița, au 
prezentat sportivi* echipați si 
pregătiți necorespunzător, ceea 
ce te face să te întrebi dacă nu 
cumva ei au văzut în această 
acțiune o simplă excursie turis
tică. Dar un asemenea turism 
să fie făcut, atunci, pe speze 
proprii. După cum nu putem să 
nu atragem atenția organizato
rilor activității sportive de 
masă, din județele Buzău. Ma
ramureș, Prahova, Satu-Mare, 
Vrancea, Bacău, Vîlcea, Gorj. 
Neamț, județe cu cea mai 
mare parte a teritoriului situat 
în zone de munte și de dea
luri, propice pentru practicarea 
sporturilor de iarnă și care, Îs 
unele probe de concurs n-au 
avut reprezentanți. Ce să credem 
noi despre modul cum se achită 
de răspunderile pe care le au. 
despre cit de largă este cuprin
derea de masă în competiții cînd 
nu aduc sportivi la finalele pe 
țară ?

Multe nereguli s-au constatat 
și la finalele Cupei tineretului 
la tenis de masă, categoria 
elevi și tineri săteni, desfășu
rate recent, (5—6 aprilie) la Pi
tești. Organizatorii competiției 
au fost nevoiți să refuze pri
mirea în concurs a unor tineri 
din județele Sălaj, Vrancea, Bo
toșani, Brăila, Arad, Ilfov,- 
Neamț care, fie că n-aveau nici 
un act ca să le confere o iden
titate, fie că nu aduseseră ade
verințe cu viza C.J.E.F.S. că 
.n-au clasificare sportivă. Dar și 
aici am întîlnit un exemplu ti
pic de superficialitate și for
malism : C.J.E.F.S. Satu-Mare 
trecuse pe lista cu drept de 
participare în concurs pe... de
legatul care conducea lotul la 
finale ! ?

Toate acestea nu pot fi altfel 
caracterizate decît abateri neper- 
mise de la etica sportivă. Și ele 

X- ni se par eu atit mai grave, cu 
cit se petrec în sportul de 
masă, unde nu se pune, cu orice 
preț, problema obținerii unor 
mari performanțe.

vitatea ds creație, la rezolvarea 
sarcinilor mari ce ne revin xn 
acest cincinal". , . .

Așa cum spuneam. deși mea 
nu se pot evidenția o serie de 
rezultate practice, majoritatea 
studiilor și temelor de cercetare 
aflindu-se încă în faza de stu
diu. cu siguranță Insă că .efi
ciența lor se va concretiza în 
Obținerea ur.or însemnate pro
ducții suplimentare, în reduce
rea substanțială a cheltuielilor 
materiale. Numărul mare de 
teme aflate la ora actuala in 
lucru, ca și propunerile venite 
din partea grupelor de econo
mii — amintim aici soluțiile de 
îmbunătățire a procedeelor de 
măsură la secția D.A.V. în sco
pul eliminării pierderilor de 
combustibil, cele 36 repere, pre
văzute din import, preluate de 
tineri în vederea asimilării — 
constituie din acest punct de 
vedere cel mai temeinic argu
ment.

IN

C. VASILE

DE ACTIVITATE... 
JUSTIFICĂRI

întreprinderea de utilaj chimic 
din Ploiești se confruntă în pre
zent cu rezolvarea unor sarcini 
de maximă importanță, prima și 
poate cea mai însemnată fiind 
realizarea la termen și in con- ' 
diții de calitate a volumului 
mare de utilaje destinat șantie
relor de investiții ale țării. în 
aceste condiții, firesc,'orice pro
punere sau măsură de perfecțio
nare a proceselor tehnologice 
menite să asigure scurtarea 
ciclului de fabricație, să urgen
teze deci livrarea utilajelor, este 
mai mult decît așteptată,, repre
zintă o obligație fermă pentru 
fiecare specialist, pentru fiecare 
membru al colectivului. Ce și-au 
propus in această privință mem
brii comisiei profesional științi
fice, organizația U.T.C. ?

— Ce vă pot spune — ne 
relatează Gheorghe. Tătaru. se
cretarul comitetului U.T.C. — 
este că la ora actuală sintem 
prea ocupați cu realizarea con
cursurilor profesionale și cu în
deplinirea sarcinilor de produc
ție pentru a mai avea timp și cu 
asemenea probleme. în plus, 
consider că din moment ce toți 
tinerii sint antrenați în realiza
rea sarcinilor de producție ei 
implicit rezolvă și unele proble
me tehnice, activitatea lor su- 
prapunindu-se intr-un fel cu a- 
ceea a comisiei.

Un asemenea punct de vedere, 
susținut și de președintele corni-. 
siei profesional-științifice, ingi
nerul Vasile Vișinescu, potrivit 
căruia „la nivel de întreprindere 
este greu de făcut' cercetare, a- 
ceasta fiind treaba institutelor 
de specialitate", departe de a 
stimula participarea tinerilor la 
activitatea de Creație, justifică 
de fapt pasivitatea in care s-au 
complăcut membrii comisiei, 
lipsa unei preocupări sistematice 
în acest important domeniu. Si
gur, realizarea sarcinilor de pro
ducție constituie și trebuie să 
reprezinte principala îndatorire 
a fiecărui colectiv și deopotrivă 
a tinerilor. De aici însă și pînă 
la a renunța la munca de crea
ție, la orice inițiativă menită să 
asigure promovarea noului ’ în 
producție înseamnă nu numai a 
te lipsi de acele soluții capabile 
să stimuleze activitatea produc
tivă dar și a lăsa nevalorificat 
amplul tezaur de propuneri, de 
idei de care fiecare colectiv dis
pune. Reactivizarea comisiei pro
fesional-științifice, ancorarea• ei 
in rezolvarea problemelor esen
țiale pe care le ridică producția, 
munca de zi cu zi, reprezintă de 
aceea o îndatorire de prim ordin 
a organizației U.T.C. și, in pri
mul rind, a celor chemați să răs
pundă de buna ei funcționare.

LOC
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Ample acțiuni 
de protest ale

studenților

efe tovarășul Gustav Husak 
în introducerea raportului se 

arată că a fost tradus cu con
secvență și fermitate în viață 
programul Congresului al XIV- 
lea al P.C.C., care a avut loc în 
1971. „Drumul parcurs de parti
dul și societatea noastră în ul
timii cinci ani, a spus vorbito
rul, nu a fost simplu și ușor ; 
a fost necesar să înlăturăm 
multe obstacole, să rezolvăm o 
serie de sarcini de răspundere 
în opera de dezvoltare a socie
tății noastre". în context se sus
ține că „lupta partidului împo
triva oportunismului de dreapta 
a fost și rămîne justă și nece
sară" și că „s-a înlăturat tot 
ceea ce in perioada 1968—1969 a 
paralizat partidul ș| a pus în pe
ricol dezvoltarea societății 
cehoslovace",

Cel de-al cincilea plan cinci
nal (1971—1975) a fost îndeplinit 
și, în multe privințe, depășit ; 
economia cehoslovacă s-a dez
voltat uniform, in mod dinamic 
și proporțional ; potențialul eco
nomic a crescut în această pe
rioadă cu o treime ; in ce pri
vește producția industrială pe 
cap de locuitor, Cehoslovacia se 
numără printre țările cele mai 
dezvoltate din punct de vedere 
industrial.

Raportul s-a referit, apoi, 
la proiectul Directivelor pri
vind dezvoltarea economică și 
socială a R.S.C. in perioada 1976- 
1980, proiect supus spre aprobare 
congresului. S-a arătat că "el 
de-al șaselea cincinal (1976-1980) 
deschide o nouă etapă în dez
voltarea economiei naționale a 
Cehoslovaciei — etapă care se 
va desfășura în condiții econo
mice interne și externe mai com
plexe.

Dezvoltarea fn ansamblu a 
societății reclamă întărirea sis
temului politic și perfecționa
rea mecanismului său în ansam
blu, subliniază raportul. Se evi
dențiază necesitatea întăririi 
rolului conducător al partidu
lui comunist în societate, „de
oarece numai prin intermediul 
unui asemenea sistem clasa 
muncitoare își poate realiza 
interesele , vitale, misiunea sa 
istorică de a uni pe toți oame
nii muncii in lupta pentru vic
toria socialismului". In con
text se afirmă că purificarea 
rindurilor partidului a fost 
inevitabilă și justă și că, în ca
zurile cind s-au manifestat 
greșeli și lipsuri, organele de 
partid le-au îndreptat. Partidul 
s-a lipsit de cei care s-au 'des
prins de concepția științifică 
despre lume — marxism-leni- 
nismul. Din partid au ieșit și 
cei care, vreme îndelungată, au 
fost pasivi. Comitetul Central 
se menține pe poziția că cei 
care nu au fost reprezentanți 
activi ai oportunismului de 
dreapta, care muncesc bine și 
prin activitatea lor dovedesc că 
se situează cu fermitate și sin
ceritate pe pozițiile socialismu
lui și ale prieteniei cu Uniunea 
Sovietică, care sprijină activ 
politica partidului, pot fi pri
miți din nou în rîndurile parti
dului, examinîndu-se , fiecare 
caz in parte.

Abordindu-se problemele de 
politică externă, in raport se a- 
rată că situația internațională a 
R.S. Cehoslovace s-a consolidat, 
prestigiul ei in lume a crescut. 
/.Programul de pace al celui 
de-al XXV-lea Congres al 
P.C.U.S. — se afirmă in raport 
— deschide și în fața noastră 
noi posibilități pentru dezvolta
rea activității bine orientate de 
politică externă", arătindu-se 
apoi că P.C.C. „sprijină în în
tregime acest program și va 
contribui la înfăptuirea sa".

Referindu-se in continuare la 
procesul de destindere,, rapor
torul a arătat că pentru R.S.C. are 
o importanță deosebită regle
mentarea situației din Europa 
și, în special, normalizarea re
lațiilor țărilor socialiste cu 
R.F.G. Subliniindu-se însemnă
tatea încheierii cu succes a Con
ferinței pe.ntru securitate, și coo
perare in Europa, vorbitorul a 
arătat că in prezent este nece
sar ca principiile Actului final 
să devină norme ale relațiilor 
internaționale pe continentul 
nostru, ca ele să contribuie Ia 
dezvoltarea colaborării în toate 
sferele, in- condițiile respectă
rii depline a legilor, uzanțelor 
și tradițiilor fiecărei țări.

în raport sint relevate impor
tanța victoriilor obținute in 
Vietnam, in Laos și Cambodgia, 
înțărirea poziției Republicii Cu
ba. recunoașterea internațională 
a Republicii Democrate Germa
ne. în continuare, în legătură 
cu? relațiile dintre Cehoslovacia 
și Uniunea .Sovietică, in raport 
se spune : „Colaborarea cu U- 
r.iunea Sovietică oferă princi
palele garanții de libertate na
țională și independență de stat, 
încercăm un sentiment, de sin
ceră bucurie pentru faptul că 
relațiile noastre reciproce sînt 
la un nivel pe care nu l-au cu
noscut niciodată în trecut, cu
prinzind toate domeniile vieții".

Vorbitorul a adus critici la a- 
dresa Partidului Comunist Chi
nez, a conducerii Republicii 
Populare Chineze. Apoi, în ra
port se spune : „Viața confirmă 
în permanență că unitatea, soli
daritatea de clasă și internațio- 
nalistă constituie arma cea mai 
eficientă a forțelor revoluționare 
in lupta pentru eliberarea socia
lă și națională".

în context se arată că P.C.C. 
ia parte activă la pregătirea 
consfătuirii partidelor comu
niste și muncitorești din Euro
pa. cu dorința de a contribui la 
transformarea ei intr-o întilni- 
re care să justifice așteptările 
tuturor forțelor revoluționare și 
democratice. Totodată, raportul 
se pronunță pentru convocarea 
unei noi consfătuiri internațio
nale a partidelor comuniste și 
muncitorești.

In încheiere, apreciind că pro
gramul ce va .fi elaborat de con
gres va sluji înfloririi continue a 
Cehoslovaciei, ridicării bună
stării crescinde a cetățenilor ei. 
secretarul general al C.C. al 
P.C.C. și-a exprimat convinge
rea că acest program va fi rea
lizat cu succes.

DEZVOLTAREA
RELAȚIILOR

DE COLABORARE
INTRE ROMANIA

Șl GUINEEA
ECUATORIALĂ

Ambasadorul ^extraordinar și 
plenipotențiar ■ al Republicii So
cialiste România in Republica 
Guineea Ecuatorială. Porfir Ne
grea. și-a prezentat scrisorile 
de acreditare președintelui aces
tei țări. Francisco 
ema Biyogo.

Cu acest prilej, 
român a transmis 
președintelui Republicii 
liste România, tovarășul 
Ceaușescu, președintelui 
blicii Guineea ” 
mesaj 
calde urări de sănătate și fe
ricire personală, de progres și 
prosperitate pentru poporul 
Guineei Ecuatoriale.

Mulțumind pentru mesajul a- 
dresat. șeful statului Guineea 
Ecuatorială a transmis, la rin- 
dul său. președintelui Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu; și tovarășei Elena 
Ceaușescu expresia sentimente
lor sale de prietenie. împreună 
cu cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de 
bunăstare și pace poporului 
român. în continuare, președin
tele Republicii Guineea Ecuato
rială a examinat împreună cu 
ambasadorul român posibilități
le de dezvoltare în perspectivă 
a relațiilor de colaborare și 
cooperare dintre cele două țări 
in diferite domenii de interes 
comun.

Macias Ngu-

ambasadorul 
din partea

Socia- 
Nicolae 

Repu- 
Ecuatorială, un 

de prietenie însoțit de

Promovarea cooperării 
economice între țările 

nealiniate
La Santa Maria del Mar, in 

apropierea Havanei, au inceput 
lucrările celei de-a treia reu
niuni a Grupului de coordonare 
a Programului de acțiune in 
vederea promovării cooperării 
economice intre țările nealiniate.

Obiectivul principal al reuniu
nii este crearea mecanismelor 
care să permită materializarea 
cooperării economice și tehnico- 
stiintifice a țărilor nealiniat» si 
a celorlalte țări in curs de dez
voltare.

A,

Husak. secretar 
al P.C.C., s-a 
delegațiilor din 
participante la

Marți, Gustav 
general al C.C. 
întilnit cu șefii 
țările socialiste, 
lucrările Congresului.

Din partea P.C.R. a participat 
tovarășul Emil Bobu. membru 
a) Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

★
In cea de-a doua zi a lucră

rilor celui de-al-XV-lea Congres 
al P.C.C., Lubomir Strougal. pre
ședintele Guvernului R.S. Ceho
slovace, a prezentat ..Raportul 
cu privire la direcțiile princi
pale ale dezvoltării economice

și sociale a R.S.C. în anii 
1976—1980".

Pe marginea documentelor 
prezentate in prima și in cea 
de-a doua zi au inceput dezba
terile.

Congresul a fost salutat de 
A.P. Kirilenko, membru a! Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Edward Gierek. prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.. 
Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., Janos Ra
dar. prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., și Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.B.

Lucrările Congresului conti
nuă.

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

Dezbaterile asupra
din Timorul de

Consiliul de Securitate 
al O.N.U. și-a reluat dez
baterile asupra situației 
din Timorul de Est, in 
conformitate cu termenii 
rezoluției adoptate de 
Consiliu la 22 decembrie 
1975. care, reclamind re
tragerea forțelor indone
ziene din fosta colonie 
portugheză, cerea secreta
rului general să procede
ze la trimiterea in zonă 
a unei misiuni de infor
mare.

Deplasat in teritoriu în prima 
parte a anului. Vittorio Win- 
speare-Guicciardi. reprezentan
tul secretarului general, a ela
borat un raport care se află in 
atenția membrilor Consiliului. 
Guicciardi nu s-a putut con
sulta — se precizează — decit 

organizațiile politice (pro-

Relansare
situației
Est

francezi

aflate in zona ca-indoneziene) 
pitalei teritoriului, Dilli.

Luind cuvîntul în cadrul pri
mei ședințe publice, ambasado
rul ~ ...................................
Galvao 
pentru 
O.N.U., 
pra Timorului de Est la 
să participe toate părțile 
resate.

în cursul dezbaterilor au luat, 
de asemenea, cuvintul reprezen
tantul Frontului Revoluționar 
pentru Independența Timorului 
de Est — Fretilin (organizație 
care, la 28 noiembrie 1975. a de
clarat unilateral independența 
teritoriului, proclamind Repu
blica Democratică Populară a 
Timorului de Est) și cel al gu
vernului instalat la Dilli. Urmă
toarea ședință a fost progra
mată pentru miercuri seara.

Portugaliei, Jose Manuel 
pronunțat 

egida 
asu- 
care 
inte-

cu șomaj 
masiv

Teles, s-a 
convocarea, sub 

a unei conferințe

de 
în

a-

de

OC- 
începe să 

unele simp- 
ameliorare. 

ansamblu

stu- 
aUe 
ale 

luni

ANGUA : Demonstrație o studenților împotriva reducerii alocat iiior 
destinate invățâmlntului

PE SCURTe PE SCURTe PE SCURT e PE SCURTe PE SCURT

• LA ÎNCEPUTUL ANULUI 
in curs, in R. F. Germania exis
tau 116 00# de tineri fără ocu
pație. cifră care reprezintă a- 
proximativ 12.5 la sută din to
talul șomerilor vest-germani. 
Preocupate de acest fenomen, 
care constituie una din cauzele 
principale ale sporirii delincven
tei juvenile, autoritățile fede
rale au elaborat un program in 
vederea perfecționării pregătirii 
profesionale a tinerilor șomeri 
și a reciclării celor care, deși au 
o anumită meserie, nu au putut 
găsi un loc de muncă.

sadorul Zenon Rossides. a re
mis luni seara o scrisoare se
cretarului general al O.N.C- 
Kurt Waldheim, prin care a 
protestat împotriva expulzării 
forțate a 250 de locuitori greco- 
eiprioti din zona nord-estică a 
insulei, aflată, de la conflictul 
din iulie 1974, sub controlul for
țelor turcești.

nist din Japonia au fost aleși 
deputați în adunările munici
pale din două orașe și șapte lo
calități rurale nipone. Alegerile 
care au avut loc intr-o serie de 
prefecturi ale țării pentru com
pletarea unor locuri râmase va
cante in organele locale ale pu
terii au marcat un avans sub
stanțial al candidaților forțelor 
de stingă.

,ZiLELE FILMULUI ROMANESC" 
IN FINLANDA

La cinematograful 
din Helsinki s-au 
„Zilele filmului românesc' 
nifestare organizată eu 
aniversării a 25 de ani 
temeierea Asociației de 
Finlanda-România.

„Capitol" 
desfășurat 

", ma- 
prilejul 

de la in- 
prietenie

• REPREZENTANTUL Ci
prului la Națiunile Unite, amba-

• ÎN CADRUL unei con
ferințe de presă, la Viena, 
ministrul afacerilor externe 
al Olandei, Max van der 
Stoel, aflat într-o vizită ofi
cială in Austria, a subliniat 
necesitatea „realizării inte
grale in practică a prevede
rilor Actului final semnat la 
Helsinki". In acest sens, a- 
gentia France Presse apre
ciază că in centrul convorbi
rilor pe care ministrul de. 
externe olandez le-a purtat 
cu oficialitățile din țara-gaz- 
dă, s-a aflat problema rapor
turilor intre țările semnata
re ale documentelor adopta
te la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa.

După doi ani de 
dîncă depresiune 
cea mai puternică 
la marea criză a anilor 
’30 — economia 
cidentală 
manifeste 
tome 
Dacă
maladia este departe 
de a fi fost învinsă — 
țări ca Italia sau Ma
rea Britanie aflindu- 
se încă 
văii- — 
te se 
semne 
cență.

în „fundul 
în cîteva sta- 
înregistrează 

de convales*

s i. cum printre 
acestea se nu
mără Statele U- 
îite. Japonia și 
R. F. Germa
nia. adică cele 

mal mari puteri economice 
occidentale, se speră că re
lansarea economică a aces
tora va atrage după sine, ca 
un curent, sfirșitul perioadei 
de recesiune. Această spe
ranță se bazează pe 
derentul că depășirea 
siunii in aceste țări, 
realizează aproape 
treimi din producția totală a 
lumii nesocialiste. va deter- 

generală a 
pentru industria 

Dacă evoluția 
confirma sau nu 

moderat sub

consi- 
rece- 
care 
două

mina creșterea 
comenzilor 
de export, 
suitoare va 
optimismul 
eare a inceput acest an, râ- 
mine de văzut. In ce 
veste economia celor 
țări de la care se așteaptă 
„miracolul" ieșirii din criză, 
ptoghozele pentru 1976 indi
că aproape la unison un an 

moderată" a 
estimările 
intre 5 și 
S.U.A. și 
sută pen-

pri- 
trei

R. P. D. COREEANA. Imagine de la Uzina de mațini-unelte Kusong

• UN NUMĂR DE 15 REPRE
ZENTANȚI ai Partidului Comu-

ATENTAT EȘUAT ÎMPOTRIVA 
PREȘEDINTELUI CIADULUI

Ministerul Informațiilor al Re- 
publicii Ciad a difuzat un co
municat oficial in care se anunță 
eșuarea tentativei de asasinare 
a șefului statului, Felix Mal- 
loum. Tentativa a avut loc 
marți, in timpul desfășură
rii, la N'Djamena, a pafăzii mi
litare organizate pentru a marca. 
Ziua națională a Republicii Ciad 
— relatează agențiile internațio
nale de presă. Potrivit comuni
catului, explozia unor grenade a 
provocat moartea a două per
soane și rănirea altor 70. Auto
rii atentatului au rămas deocam
dată neidentificați. Organele 
resort au deschis o anchetă.

de „creștere 
produsului social, 
experților oscilind 
7 la sută pentru 
Japonia si 4—5 la 
tru R.F.G. Chiar dacă aceas
tă creștere se va realiza, ea 
na va însemna decit o re
venire. ia cel mai bun caz, 
la nivelul anului 1974. care 
a fost el insuși un an de 
criză. Căci in 1975 produsul 
social real american a scă
zut cu nu mai puțin de 6.6 
la sută, in celelalte țări oc
cidentale industrializate des
creșterea fiind în medie de 
4.3 la sută. Nivelul anului 
1973 — anterior crizei — ră- 
mine un deziderat abia pen
tru 1977, iar pentru 
state 
mai 
boală 
îndelungată apare 
normală. ~
că apa nu-ți mai vine pină 
la nas, ci numai pină la băr
bie", spunea, foarte plastic, 
directorul unui concern 
vest-german.

Marilor monopoluri apa

unele 
occidentale chiar și 

îndepărtat. După o 
grea, o convalescentă 

însă ca 
„Uneori te bucuri

nu le mai ajunge, intr-ade
văr. pină la nas. 
probabil 
nu le-au 
bărbie, o 
fiindu-le 
cerile le-au resimțit, ca tot
deauna, cei slabi — 
mici, care au dat 
cu miile, și mai ales 
muncii, rămași cu 
nele fără lucru. Și. 
țin deocamdată, 
țiile prezente nici 
zele experților 
nu lasă să se 
schimbare sensibilă 
bine in reducerea ratei șo
majului.

Relansarea va fi, pentru o 
perioadă indelungată, o re
lansare cu șomaj, și chiar cu 
un șomaj ridicat. Căci ritmul 
de resorbție a șomerilor este 
extrem de lent. După creș
teri masive in cursul lui 1975 
(față de 1974 : 4-10 la 
in Danemarca, 4-14 
în R.F.G. și Italia, 
sută in Olanda, 4-22 
in Irlanda, 4-33 la 
Franța, și chiar 4-66 
in Marea Britanie 1) și in 
cest domeniu se observă 
oarecare reflux. Astfel, 
S.U.A. rata șomajului 
coborit în prezent la 7,6 
sută din totalul 
active (față de 8,2 la 
anul trecut), iar in 
comună luna martie a 
tui an a fost prima, 
izbucnirea crizei economice, 
în care numărul de șomeri 
nu s-a aflat în creștere, ci 
in scădere față de luna pre
cedentă — de la 5 690 110 
5 566 370. Dar, după 
v ede, acest reflux 
totul nesemnificativ 
uua, respectiv șase 
de procent) el 
datora 
sezoniere. Șomajul se men
ține la cotele record ale pe
rioadei postbelice atinse in 
această iarnă — între 5,9 și 
10.2 ia sută din totalul popu
lației active. In plus, după 
cum sublinia recent revista 
Der Spiegel există puține 
speranțe ca proporțiile 
să fie reduse in această I 
Căci întreaga creștere 
nomică se va realiza, 
intii. pe baza folosirii 
intense a capacităților 
producție. în anii de 
acestea 
mai in 
sută in 
sută in 
Pentru 
gată, inviorarea conjuncturii 
se va baza pe folosirea in
tensivă a mașinilor și per
sonalului existent, deci fără 
a influența prea mult nive
lul investițiilor și ai ocupă
rii forței de muncă.

Unii specialiști consideră 
chiar improbabil ca șomajul 
să fie resorbit la cote admi
sibile înainte de sfirșitul a- 
cestui deceniu, din cauza 
restructurărilor majore con
siderate inevitabile în con
textul acestei crize. Iar pen
tru sfirșitul deceniului, unii 
din experți prevăd deja în
ceputul viitoarei recesiuni...

Este chiar 
că puhoaiele crizei 
trecut niciodată de 
rată a profitului 
asigurată. Neplă-

firmele 
faliment 
oamenii 
milioa- 

cel pu
nici evolu- 

progno- 
economici 

întrevadă o 
spre

sută
Ia sută 
4-19 la 
la sută 
sută in 
la sută 

a- 
un 
in 
a 

la 
populației 

sută 
Piața 
aees- 
de la

la 
se 
CU

cum 
este 

(numai 
fracțiuni 

s-ar putea 
exclusiv influențelor

sale 
fază, 
eco- 
mai 
mai 

de 
criză, 

au fost utilizate nu- 
proporție de 73.5 la 
S.U.A. și de 75 la 
Europa occidentală, 

o perioadă indelun-

BAZIL ȘTEFAN

Situația economică a „celor nouă"

de

Declarație a președintelui
Egiptului

Președintele Anwar El Sadat 
și-a încheiat, marți, vizita ne
oficială de patru zile in Austria, 
plecind spre patrie. în cadrul 
unei conferințe de presă organi
zate înainte de părăsirea Vienei, 
Anwar El Sadat a declarat că 
„problema palestiniană 
zintă cheia 
din Orientul Apropiat", 
această problemă va fi rezolvată, 
orice altă chestiune va fi ușor 
de rezolvat" — a adăugat el. 
Președintele Sadat a atras, tot
odată, atenția că aspirația po-

repre-
soluționării crizei

„Dacă

porului palestinian de a-și crea 
un stat propriu nu poate fi con
siderată ca o poziție radicală.

Răspunzind la o întrebare pri
vind eventualitatea încheierii 
unui acord separat de pace în
tre Egipt și Israel, președintele 
egiptean a arătat că o astfel de 
soluție nu ar fi posibilă.

Sadat a afirmat, cu același 
prilej, că „Egiptul nu va fi pri
mul care să introducă arme nu
cleare în zona Orientului Apro
piat".

Comisia Pieței comune a dat 
publicității, la Bruxelles, un do
cument cuprinzind o serie de 
date privind situația economică 
a „celor nouă" in care se apre
ciază că, in următorii ani. creș
terea potențialului de producție 
se va realiza in ritmuri foarte 
lente. Acest fenomen va antre
na după sine, relevă documentul, 
un nivel mai ridicat al șomaju
lui, Ia care se va adăuga o creș
tere a prețurilor bunurilor de 
consum. Datorită acestor fapte, 
viitorul, din punct de vedere e- 
conomic, al C.E.E. pare „mai 
degrabă sumbru" decît optimist, 
scrie agenția France Presse, cu 
toate că pentru acest an se pre
vede o anumită redresare, ceea 
ce ar putea duce la o creștere 
a produsului național brut al 
țărilor membre în medie cu 4 la 
sută.
C.E.E., 
deși se 
scădere 
ției nu 
la sută
membre. în schimb, șomajul va 
fi și in acest an o problemă 
foarte dificil de rezolvat, exis- 
tînd chiar perspectiva unei creș-

teri a 
locuri 
1975. an in care șomerii în Piața 
comună reprezentau 3,9 la sută 
din totalul populației active.

în consecință, documentul se 
pronunță pentru luarea de mă
suri urgente în scopul reducerii 
șomajului, problemă care tre
buie să aibă o prioritate absolu
tă, subliniindu-se în context 
proporția ridicată a șomerilor 
in rîndul tinerilor.

numărului 
de muncă In

celor fără 
raport cu

Y

fânema
MIERCURI, 1* APRILIE

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;
18: 20).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL" t 
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 PRADĂ : Luceafă
rul (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 
20.30), Favori’ (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 
- -............... 18;(orele 9, 11.15; 13.30; 15.45;

20.15)CEI TREI MUȘCHETARI : 
mina (orele 9' 11.15; 13,30; 1 
18; 20.15). Flacăra (orele 15.30; 13; 
20)

HUCKLEBERRY FINN : Doi-

: Ln- 
15.45:

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

FRAȚl 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 î 
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).

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

ZORRO : GiuleșH (ore)e 10; 16; 
19,15), Floreasca (orele 14; 16,45;
19.30) .

HOTEL PACIFIC : Drumul Sării 
(orele 15.30; 18; 20,15).

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

TREI SCRISORI SECRETE : 
Unirea (orele 15.45; 18; 20).

COMOARA RECHINILOR : Bu- 
cegi (oreie 16; 18; 20).

ÎNTOARCEREA LUI 
LAN : Ferentari (orele 
20,15).

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

TOM ȘI JERRY : Volga 
9.30; 11,15; 13: 14,45; 16.30; 
20).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : 
(orele 16, 18; 20).

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

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Crîngași (ora 17).

MUȘCHETARUL ROMÂN : Vi
itorul (orele 15.30; 18; 20).

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

MAGEL-
15,30; 18;

NOPȚII :
12,30; 15;

(orele 
18,15;

Pacea

(orele
20.151.

CINTEC PE BROADWAY
Cosmos (orele 15.30; 19).

PATIMA; Popular (orele 15,30; 
18; 20,15).

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).

Documentul experților 
arată, de asemenea, că, 
va înregistra o ușoară 
a prețurilor, rata infla- 

va coborî în 1976 sub 10 
pe ansamblul țărilor

pentru toți. 11,15 Campionatul 
mondial de hochei — grupa A : 
U.R.S.S.—Suedia. 11,55 Telex. 
12,00 închiderea programului. 16,00 
Teleșcoală. 16.30 Fotbal : Româ
nia—Olanda. Meci retur în preli
minariile turneului olimpic. 
Transmisiune directă de la sta
dionul ,.23 August*4. 18.20 Pe mar
ginea Dunării. Festivalul rapsozi
lor — Brăila 1976. 18.35 Tribuna 
TV. Momente remarcabile ale edi
ficării și consolidării orânduirii : 
socialiste în România. 19,00 Pagini 
de istorie, pagini de creație mu
zicală. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Revista economi- ;
că TV. 20.30 Publicitate. 20.35 Tele- 
cinemateca. în ciclul ,,Mari ecra
nizări44, filmul „Privește înapoi 
cu mînie44. 22,10 24 de ore. 22,30

• închiderea programului.

din Cluj-Napoca. 21.15 Telex. 21.20 
Inscripții pe celuloid. 21,40 Ro- 
man-foileton : Forsyte Saga".
Episodul XV : „De închiriat". 22,30 
închiderea progamului.

PROGRAMUL I PROGRAMUL II
9.00 Teleșcoală. 

pentru tineret.
10,00 Emisiune
10,25 Biblioteca

20,00 Studio ’76. 20,25 Orchestre 
simfonice românești. Filarmonica

Opera Română; CARMEN — ora 
19; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu): 
LUNGUL DRUM AL ZILEI CĂ
TRE NOAPTE — ora 19; (Sala 
Studio): A 12-A NOAPTE — ora 
19,30; Teatrul de Comedie: JO
CUL DRAGOSTEI ȘI AL INTIM- 
PLARII — premieră — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Creangă": PINOC
CHIO — ora 10; ANDERSEN — 7 
POVEȘTI — ora 16; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy): REVISTA 
CU PAIAȚE — ora 10,30; (Sala 
Victoria) : CAVALCADA COME
DIEI — ora 19,30; Teatrul Mic: 
MATCA — ora 19,30"; Teatrul Giu- 
lești: CU OLTENCELE NU-I DE 
GLUMIT — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Victoria): 
ILEANA SÎNZIANA — ora 10; 
(Sala Academia): SIR ȘI ELIXIR 
— ora 10. L

Mai multe mii de 
denți din Paris și din 
centre universitare 
Franței au participat 
la ample demonstrații și
acțiuni de protest împo
triva proiectului de refor
ma a sistemului de invă- 

- țăniint superior, preconi
zat de guvern.

Studenții cer guvernului fran
cez nu noi proiecte de reformă, 
ci să asigure celor care au ieșit 
din amfiteatrele și laboratoarele 
facultăților locuri de muncă 
pentru a practica meseria pentru 
care s-au pregătit.

Demonstrațiile desfășurate în 
centrele universitare franceze 
denotă îngrijorarea profundă a 
studenților față de absența per
spectivelor de a găsi un loc de 
muncă, mai ales intr-o conjunc
tură cind in țară nivelul șoma
jului a ajuns la unul din cele 
mai ridicate niveluri 
da de după război.

Semnificativ este 
răspunzind apelului 
sindicate, la acțiuni 
pat și cadre didactice din invă- 
țămînțul superior.

Acțiunile studențești reprezin
tă rezultatul unei situații difici
le a învățămintului superior 
francez, scria recent revista „Le 
Point", universitățile Franței 
transformindu-se în adevărate 
„mașini de produs șomeri", și 
aceasta din cauza crizei econo
mice, dar și din alte motive. 
După cum apreciază „Le Point", 
exemplul cel mai semnificativ 
este situația învățămintului in
ferior, unde Ministerul Educa
ției Naționale nu poate oferi de
cit un singur post de profesor 
la opt candidați.

„Le Point" remarcă în conti
nuare că atunci cind se vorbeș
te de reformă, cind se discută 
despre viitorul lor, studenții sint 
îngrijorați pentru că au înțeles 
foarte bine că șomajul este un 
fenomen care ii afectează în
deaproape. Iată, scrie „Le Po
int", un absolvent, specialist in 
electronica solidelor și a parti
culelor. La 27 de ani, acesta po
sedă o pregătire care i-ar per
mite să capete o funcție supe
rioară în domenii diverse, cum 
ar fi instalațiile radar, telefonie 
sau electronica medicală. Dâr 
el este șomer de un an de zile.

în aceste condiții, subliniază 
revista, este de înțeles reacția 
studenților.

din perioa-

faptul 
lansat 
au partici-

că, 
de

Evoluția libaneză
La Beirut au continuat, marți, 

luptele de-a lungul liniei care 
separă forțele aflate în conflict. 
Tiruri de artilerie au fost sem
nalate in centrul vechi al ora
șului și in suburbii. De aseme
nea. luptele au sporit în inten
sitate in regiunea muntoasă, si
tuată la est de Beirut. In cursul 
acestor confruntări, alte 50 da 
persoane și-au pierdut viața.

în sectorul controlat de for
țele loiale președintelui Su
leiman Frangieh a avut loc o 
reuniune la care au participat, 
alături de șeful statului, mi
nistrul de interne, Camille 
Chamoun, și liderul partidului 
Falangele Libaneze, Pierre Ge- 
mayel. în cursul întrunirii au fpst 
examinate efectele actualei de
teriorări a situației asupra pro
cesului de normalizare a crizei. 
Au continuat, totodată, și con
sultările între diverși lideri po
litici în vederea desemnării unui 
candidat pentru funcția supre
mă din stat.

• PREȘEDINTELE SIRIEI, 
Hafez El Assad, a declarat că 
se pronunță „în favoarea înce
tării luptelor din Liban și contra 
tuturor celor care sînt favorabili 
continuării ostilităților in țara 
vecină". Vorbind în fața Con
gresului Uniunii Tineretului Re
voluționar din Siria, președinte
le Assad a spus că țara sa este 
interesată in „oprirea acestei 
vărsări de singe fără sens". El 
a relevat, pe- de altă parte, că 
președintele libanez, Suleiman 
Frangieh, s-a angajat că va de
misiona din funcția sa.

„Sirienii, creștini sau musul
mani, sint gata să se deplaseze 
în Liban pentru a apăra pe toți 
oprimațif indiferent de religie", 
a declarat. în încheiere, șeful 
statului sirian.
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• MECI INEDIT. Mohamed AU este în prezent preocupat mult 
de meciul inedit pe care-1 va susține in compania luptătorului 
japonez Antonio Inoki, la 25 Iunie, la Tokio, a declarat purtăto
rul său de cuvînt. Acesta a adăugat câ celebrul boxer a apelat 
pentru antrenamente la un luptător profesionist care in 1974 l-a 
învins pe Inoki. Exercițiile de antrenament au loc lă Berrien 
Springs, în statul Michigan. Potrivit regulilor stabilite pentru 
acest meci inedit, boxerul va utiliza pumnii iar luptătorul numai 
picioarele. Pină la acest meci, Mohamed Aii își va apăra titlul 
de campion mondial, la 30 aprilie, contra americanului Jimmy 
Young, considerat numărul 3 în box șl contra britanicului Richard. 
Dunn, campionul Europei, la 25 mai « UN VEHICUL BLINDAT. 
IX CARE SE AFLAU 1,2 MILIOANE DE MĂRCI, în bancnote și 
cecuri, a fost furat, în plină zi, din fața unei filiale a băncii din 
Miinchen. Vehiculul a fost regăsit apoi, golit de conținut intr-o 
grădină publică, la o distanță de numai cîteva sute de metri de 
locul de unde dispăruse. Furtul a fost favorizat de faptul că nici 
unul dintre cei doi agenți Însărcinați cu paza vehiculului nu se 
gasea in apropierea sa « ACUITATEA VIZUALA A ȘOIMILOR 
ESTE DE APROAPE TREI ORI MAI MARE DEC1T CEA A OMU
LUI. Aceasta este concluzia la care au ajuns trei oameni , de 
știință americani. Șoimii sînt capabili să distingă obișnuitul tablou 
folosit In examenele oftalmologice de la o distanță de 91 de 
metri și semnele de circulație de la 800 de metri, ceea ce în
seamnă o acuitate vizuală de 2,6 ori mai ridicată decît cea a 
omului. Pentru experiențele efectuate, specialiștii au folosit două 
panouri similare, pe unul din ele fiind agățată o bucată de carne, 
șoimii urmînd să recunoască panoul cu momeala > MARATON 
AL CINTECULUI. Recordul mondial de cîntat neîntrerupt a fost 
dobont recent de corul unui liceu din Seattle, S.U.A. Elevii au 
depășit cele 40 de ore, record omologat de „Guiness Book of 
Records" continuing să cînte. Regulamentul prevede că în timpul 
întrecerii, paticipanții nu au voie să doarmă sau să mănînce si 
dintr-.o oră trebuie" să cînte cel puțin 55 de minute a UN MARE 
OBSERVATOR SPECIALIZAT IN CERCETĂRILE IN UNIVERS 
PE DIAPAZONUL MILIMETRIC AL LUNGIMILOR DE UNDA a 
fost conceput de radioastronomii din Franța și R, F. Germania 
Proiectul, care a primit denumirea „Sagma", ar urma să fie 
realizat în anul 1980, iar costul său este estimat la 55 milioane 
mărci vest-germane, fiind finanțat în mod egal de către cele 
două părți. Țină în prezent nu s-a stabilit locul unde vor fi am
plasate cele două radlotelescoape ale observatorului Se au în 
vedere două posibilități : amplasarea lor în Alpii francezi la 
2 200 metri altitudine, la sud de Grenoble, sau în Spania între 
2 800 și 3 400 metri altitudine. în apropiere de Granada Radio- 
astronomia în gamă milimetrică necesită un cer senin iar vapo
rii de apă din atmosferă constituie. un abstacol serios In calea 
observațiilor. In prezent, radioastronomii lucrează în principal i 
în diapazonul decimetric și centimetric. Orientîndu-se spre 
frecvențe mai ridicate, ei vizează cercetarea unor aspecte noi ale I 
Universului. în particular în domeniul fizicii materiei interstelare
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