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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
• Aii Yata, reprezentantul special 

al regelui Marocului
cele mai calde salutări, senti
mente cordiale de prietenie, 
împreună cu dorința ca rela
țiile dintre cele două țări și 
popoare să se extindă și să se 
întărească continuu, în multi
ple domenii.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a evocat cu 
plăcere întîlnirile și convorbi
rile prietenești avute cu su
veranul marocan și a rugat pe 
oaspete să adreseze, din partea 
sa. un cordial salut și cele mai 
bune urări regelui Hassan al 
II-lea și să-i transmită că îm
părtășește pe deplin dorința 
ca relațiile dintre România și 
Maroc să cunoască o dezvol
tare mereu ascendentă și tot 
mai rodnică.

în cursul întrevederii a fost 
relevată cu satisfacție evolu
ția favorabilă a raporturilor 
dintre cele două țări, avînd la 
bază înțelegerile importante 
stabilite cu ocazia dialogului 
la nivel înalt româno-maro- 
can. Totodată, s-a reafirmat 
dorința comună de a intensi
fica și adînci conlucrarea mul
tilaterală dintre România și 
Maroc, în folosul ambelor 
state și popoare, al cauzei pă
cii, cooperării și înțelegerii în 
lume.

S-a procedat, de asemenea, 
la un schimb de vederi în pro
bleme ale actualității politice 
internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță 
caldă prietenie.
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cordială, de

a avut loc o 
s-a desfășu-

a primit simbătă dimineața, 
pe Iran Abagiev. ambasadorul 
Republicii Populare Bulgaria 
Ia București, la cererea aces- 
tUlâ*

Cu acest prilej 
convorbire, care 
rat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească.
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• Ambasadorul R. P. Bulgaria

ISTORIA POPORULUI ROMAN d
Invitații 
noștri:

prof. univ. dr. DINU C. GIU- 
RESCU, dr. DAN BERINDEI, 
secretar al Comitetului Națio
nal al istoricilor din Repu
blica Socialistă România,' 
prof. dr. VASILE NETEA, dr. 
CONSTANTIN PREDA, cer
cetător principal la Institutul 
de arheologie, PAUL AN- 
GHEL, scriitor.

S IR IU t

Filă din cartea de muncă 
a tinerilor constructori

CAMPANIA AGRICOLĂ bE PRIMĂVARĂ

La ordinea de zi:SEMĂNATUL PORUMBULUI J

Scriitorii — la izvorul viu, dătător de viață, al realității

Cînd poezia se naște
Siriul (Buzăul chiar, tn- 

tr-o vreme mai îndepărtată) 
era cunoscut îndeobște prin 
intermediul cintecului, purtat 
către inima țării de unul din 
rapsozii acestor locuri. Mult 
timp avea să fie cunoscut 
astfel. Pînă cînd socialismul 
avea să-și pună și aici, ca în

alte locuri mai puțin umblate, 
amprenta transformărilor e- 
conomice, efigia civilizației 
noi. Aici, la Sirlu, se con
struiește o mare hidrocentra
lă. Aici, la Sirlu, duc tot mal 
des drumurile constructorilor 
și, Implicit, ale reporterilor.
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PLANTATUL LEGUMELOR, AMENAJĂRILE 
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

• Ritmul unei zile pline • Coordonarea lucrărilor - direct în cimp • Un șantier 
al tinerilor satului • O excepție: tractoare imobilizate in fața unui semn de 

întrebare.

din întrebările vremii tale

„întreprinderea sint eu“
o deviză care ignoră realitatea muncii, 

problemele adevărate ale oamenilor
'„Stimată redacție, mă numesc Diaconescu N. Gheorghe, sint lă

cătuș montator agregate energetice, la secția reparații termo-meca- 
nice de la Întreprinderea „Electrocentrale" Rovinari și doresc să-mi 
exprim pe această cale nemulțumirea față de unele aspecte in legă
tură cu recrutarea, calificarea cadrelor, crearea unui climat sănătos 
de muncă și viață in unitatea în care lucrez. Mă impresionează 
foarte mult curajul, ambiția, bărbăția de care dau dovadă tinerii îm
preună cu care lucrez, pentru a învinge orice obstacol in producție, 
sau pentru a răzbi cu fruntea sus in viață. Se observă insă, in 
unele cazuri, că sint tineri care urcă pe trepte superioare, 
pe căi mai ocolite, și ce este mai rău este faptul că găsesc ușor 
și mijlocitori, care le netezesc repede astfel de căi nu tocmai sigure, 
dar care prind bine. Cred că ar trebui să se înțeleagă mai bine de 
către toți factorii de răspundere rostul recrutării, calificării și per
fecționării forței de muncă, al receptivității față de problemele ridi
cate de oamenii muncii... Toate acestea fac să se creeze unele nedu
meriri și să frineze pe undeva bunul mers al întreprinderii."

Rindurile acestei scrisori ne-au 
adus cu cîteva zile în urmă pe 
marea Platformă a Rovinarilor. 
printre cei cîteva sute de tineri 
care înalță aici, în lunca Jiului, 
Termocentrala de la Rogojelu. 
Pe mulți i-am găsit cățărați pe 
schele, la aproape 100 metri 
înălțime, pe alții printre •turbi
nele de 330 MW, în laboratoare 
sau ateliere. Am stat de vorbă 
cu mai mulți dintre ei. Am dis
cutat despre munca lor, despre 
împlinirile de fiecare zi, despre 
satisfacțiile pe care le au cînd 
văd cum prind tot mai mult 
contur turnurile și cetatea pe 
care o zidesc aici. ■ în același 
timn. însă, și-au manifestat ne
mulțumirea fată dș felul in care 
le sint rezolvate unele probleme

de muncă și viață, față de cli
matul, nu întotdeauna sănătos, 
din unitate, datorat lipsei de 
receptivitate, față de modul în 
care se face recrutarea cadrelor 
pentru școala de maiștri și Insti
tutul de subingineri.

„Am venit aici de la Brăila 
în luna august anul trecut. De 
atunci și pină în prezent, deși 
m-am adresat în repetate rin- 
duri serviciului administrativ, 
conducerii întreprinderii, nu mi 
s-a eliberat încă repartiția pen
tru camera în care locuiesc din 
luna septembrie 1975. Am fost 
la secretariat și am găsit cele

NICOLAE MILITARII

(Continuare in pag. a Il-a)

Folosirea intensă a fiecărei ore 
bune de muncă pentru recupe
rarea restanțelor înregistrate la 
efectuarea lucrărilor specifice 
campaniei de primăvară (și aici 
ne referim în primul rind la 
semănatul porumbului, plantatul 
legumelor și amenajările pentru 
îmbunătățiri funciare) este în 
această perioadă de vîrf a se
zonului 
gatorie 
de pe _ 
pentru care ziua de duminică, 
o zi cu un soare generos și tem
peraturi estivale, a fost. în a- 
proape toate zonele țării, dedi
cată activităților in. cimp. Pre- 
zenți la fața locului. încă de ia 
primele ore ale dimineții, am 
surprins citeva imagini din ju
dețul Teleorman.

— Faptul că ploile din ultima 
perioadă, de altfel excelente 
pentru completarea deficitului de 
apă din sol, au intîrziat gama 
lucrărilor, mai 
la porumb, am 
de duminică să 
nuită de muncă 
țile agricole, ne .
sile Boncotă, director adjunct al 
Direcției agricole județene. Să 
vedem, acum, faptele.

...In comuna Orbească, la pri
mele ore ale dimineții îl intîl- 
nim pe tovarășul Gh»orghe O- 
prea, primarul așezării, lingă un 
tractor, ce răzbea destul de greu 
cu un disc să afineze solul. Din 
cind in cind. mecanizatorul Ște
fan Buzică oprea agregatul pen
tru a fi desfundat de coopera
tori.

— Ne aflăm pe terenurile des
tinate culturilor de legume si 
efectuăm două lucrări concomi
tent : erbicidat și discuit. Pă- 
mintul este incă moale și se

agricol o sarcină obli- 
pentru oamenii muncii 

ogoare. Este și motivul

ales semănatul 
hotărit ca ziua 
fie o zi obiș- 
în toate unită- 
spune ing. Va-

ȘTEFAN DORGOȘAN

Foto: O. PLEC AN
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Cine a spus că poezia și-a 
pierdut cititorii 7 Că într-o epocă 
a asaltului tehnicii gustul pen
tru metaforă se diminuează ? Că 
din moment ce omul a pus pi
ciorul pe Lună aceasta nu mai 
poate fi invocată de poeți ca un 
simbol abstract ? Cit adevăr și 
cită eroare se află într-o ase
menea afirmație nu își propun 
să aprecieze rindurile de față. 
Probabil că. în anumite părți ale 
lumii (unde oamenii se confrun
tă cu duritățile inechității socia
le. unde cartea trebuie să fie 
ignorată de către cei amenințați 
de spectrul tragic al zilei de mîi- 
ne) să poată fi consemnată nu 
atit prezența dezinteresului față 
de poezie, cit absența condițiilor 
ce fac accesibilă și necesară poe
zia. După cum nici astrul etern 
al liricii nu mai poate fi invocat 
azi — cînd în laboratoare super- 
dotate se analizează compoziția 
rocilor aduse pe Pămînt în fan
tastice rachete cosmice. — în 
metafore vetuste, amintind de... 
vremea bunicii. -

Poezia este cel mai puțin su
pusă canoanelor și calitatea ei 
dintotdeauna a fost puterea de 
a se înnoi in permanență. Dacă 
virem să reconstituim azi. să de
finim sensibilitatea elinilor sau 
a oamenilor Renașterii o vom

Nicolae Dragoș

putea face și apelînd la poe
zia care s-a creat în acele mo
mente. Pentru că mai presus de 
orice poezia este o mărturie a 
sensibilității umane. După cum 
tot din poezie vom putea afla 
aspirațiile colectivităților umane 
dintr-o perioadă istorică 
alta. Poemele 
rile pindarice, 
sau Goethe, a 
sau Eminescu,
Petofi aduc cu ele mărturii in
dubitabile asupra stării de spirit 
a compatrioților acestor mari 
artiști. Cînd pe steagul poeziei 
sint scrise asemenea nume — 
și cîte altele, glorioase, nu se 
pot adăuga din literatura lumii 
sau din literatura națională ? — 
nu putem, nu avem cum să 
vorbim despre scăderea intere
sului față de literatură, față de 
creația lirică. Cu atît mai mult 
In situația în care poezia se 
identifică prin ceea ce are mai 
frumos, mai înălțător cu gîndu- 
rile și năzuințele, cu tradițiile și 
setea de progres a unui popor, 
așa cum o atestă cele mai bune

sau 
homerice, imnu- 
lirica lui Darite 

lui Shakespeare 
a lui Pușkin sau

Poeme despre griu
de George Țărnea

DOR
mi-e dor de griu precum de-un cer mai 

tinăr
din anotimpul primelor iubiri — 
cind adormeam luceferi mari pe umăr 
și-aveam cocori de taină in priviri

mi-e dor de griu precum de-o sărbătoare 
prin păsări petrecută pentru zbor 

și toată carnea mi-o presimt datoare 
acestui griu curat numit popor

PE TEMELIA TĂRII 
nici n-am avut strămoșii de vinzare, 
nici vatra nu ne-a fost de cumpărat 
și-am tot vegheat, aici, din zare-n zare 
un răsărit de griu după arat

s-au întimplat și ierni cu tălpi de zloată 
și trecere de jaf peste cîmpii, 
dar din părinții sfirtecați sub roată 
griul s-a-ntors, mereu, către copii

și dacă sîntem azi pe temelia 
rotundei noastre țări, cu țara-n piept, 
ne-am rînduit la ginduri ciocirlia 
să urce-n soare dinspre griul drept

TRUP DE STEAG
in graiul nostru griu înseamnă pace 
și neclintită inimă de steag 
sub semnul său văzduhul ni se coace 
și bat in roșu macii din meleag

ne ținem adevărul la vedere 
in visteria griului străbun 

din rotunda boabelor cădere 
întoarcem piinea unui an mai bun

in 
și 
cuvint suprem prin care se-nțelege 
tot ce-am sădit aici, tot ce-am cules

graiul nostru griu înseamnă lege 
cmenie-nseamnă, mai ales,

*i

I

*

cărți de poezie apărute în Româ
nia socialistă, sub semnătura 
unor autori români, maghiari 
sau germani.

Cînd peezia se naște din între
bările vremii tale, cînd ea de
vine cîntec adevărat al izbînzi- 
lor și bucuriilor vremii tale sau 
— îmbrăcînd cuvîntul dur — de
limitează aspirația exemplară 
de cantonarea in zonele intere
sului îngust și ale inerției păgu
bitoare ; cînd, deci, poezia 
înfățișează nu numai în calitate 
de martor, ci și de participant 
la vasta construcție spirituală în 
care se află angajat un popor, 
atunci ea nu are cum să nu tre
zească un adînc interes in con
știința acestuia. Pentru că. în 
acest caz, rădăcinile „trestiei 
ginditoare și sensibile0, care este 
poetul, aduc spre lumină seva 
comună din care nu pot . să nu 
se nască petalele unor flori lu
minoase, nepieritoare. Cind poe
zia răspunde unor asemenea a- 
devăruri ale propriei ei existen
țe ; cînd se situează pe barica
dele militante ale vremii sale ; 
cind în vocea ei particulară se 
împletesc organic vocea istoriei 
și a faptelor ei de pilduitor pa
triotism cu vocea istorică a pre
zentului. cu faptele acestuia —- 
mărturie a existenței unui po
por angajat în edificarea unei 
patrii puternice și independente, 
a unui popor solidar profund cu 
năzuințele de progres, de pros
peritate și pace ale umanității — 
atunci ea nu poate să nu afle 
rezonanțe ample în sufletul oa
menilor.

Am participat, în acest început 
de primăvară, la numeroase șe
zători literare în care poezisr și 
cîntecul au fost invitați de o- 
noare. La Arad, aflat la cea de 
a șasea ediție a sa. Salonul li
terar â adunat în frumoasa sală 
a teatrului spectatori de toate 
vîrsteje care au urmărit cu o 
vie participare poezii aparținînd 
unor autori contemporani (invi
tați Ia această manifestare) sau 
purtînd semnătura unora din li
ricii de unanimă recunoaștere .ai 
literaturii naționale sau univer
sale. Intr-un alt colț de țară, la 
Rm. Vîlcea, prezența Cenaclului 
„Flacăra" al tineretului revolu
ționar, a fost întîmpinată cu en
tuziasm de sute de participanți.

(Continuare in pag. a Il-a)
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O istorie cu profunde 
semnificații europene >

Abordind problemele istoriei noastre naționale nu putem face 
abstracție de faptul că se formulează astăzi - de către unii is
torici străini - și unele interpretări denaturate, falsificatoare, 
tendențioase despre procesele și realitățile istorice, inclusiv des
pre cele legate de trecutul poporului român. In suita acestor afir
mații lipsite de orice fundamentare științifică, este de semnalat 
și aprecierea potrivit căreia istoria poporului român este o isto-

rie minoră, periferică in raport de istoria europeană și mondială. 
Ca specialiști in domeniul istoriografiei, vă invităm să prezentați 
cititorilor „Scinteii tineretului" argumentele materiale, demonstrate 
documentar, care dezvăluie fără putință de tăgadă netemeinicia 
acestei aprecieri, atestă locul și rolul cu adevărat important pe 
care poporul nostru l-a avut de-a lungul existentei iui mulțimile 
nare in rindul popoarelor din continentul european.

Constantin Preda : Pe actua
lul teritoriu al României s-au 
succedat de-a lungul mileniilor 
o suită de culturi materiale și 
spirituale cu totul remarcabile 
prin originalitatea și nivelul lor 
superior de realizare. De pildă, 
pe teritoriul Moldovei de astăzi, 
în mileniul 4—3 î.e.n. s-a creat 
una din cele mai de seamă cul
turi ale epocii neolitice, din în
treaga Europă. Ea se evidenți
ază in mod deosebit prin cera
mica sa policromă, lucrată în- 
tr-o tehnică și o manieră cu to
tul impresionantă. Alt exemplu. 
Plastica antropomorfă a culturii 
de tip Hamangia a devenit ce
lebră în toată lumea prin va
loroasa descoperire a „gândito
rului" de la Cernavodă.

De-a lungul mileniului 
î.e.n. triburile trace stabilite 
regiunile carpato-danubiene
fost făuritorii culturii epocii 
bronzului din acest spațiu. Arta 
cu care este realizat decorul 
pe ceramică și pe unele obiecte 
de metal din această perioadă 
este superioară multor creații 
din aceeași vreme de pe conti
nentul european.

Pe măsură ce populația geto- 
dacă, ramura nordică a marelui 
neam al tracilor, începe să se 
afirme pe plan economic și po
litic, asistăm la'nașterea unei 
culturi proprii, originale și uni
tare. care va depăși cu mult li
mitele actuale ale teritoriului 
țării noastre. Elemente ale cul
turii daco-getice vor 
să existe multă vreme 
din perioada romană și post- 
aureliană. Aceleași 
vor contribui la formarea cul
turii din sec. 4 e.n., cunoscută 
sub 
reș, 
țiu 
Jos 
e.n.

2 
in 
au

asemenea, aten-a atras, de 
istoriografilor contemporani, 
poate spune, deci, că încă

Paul Anghel :
Participarea ne
întreruptă, sub
stanțială la pro
cesul de consti
tuire și afirma
re a ceea ce nu
mim civilizație 
europeană, în
vederează ade
vărul că istoria 
românilor nu a 
fost niciodată o 
istorie periferi
că, că ea nu 
poate fi des
considerată, cum 
au încercat și 
mai încearcă 
unii. Deținem 
un tezaur foar
te bogat de do
cumente de epo
că ce dovedeș
te, că istoria 
noastră ocupă 
un loc de seamă 
în istoria Euro
pei, că spațiul 
politic românesc 
a jucat me
reu un rol im
portant în a- 
ceastă zonă geo

grafică a lumii — veritabilă 
placă turnantă în jurul căreia 
au gravitat nenumărate eveni
mente care și-au pus 
asupra configurației 
culturale a Europei.

Dinu C. Giurescu : 
definitoriu al întregii noastre is
torii este participarea poporu
lui român și a înaintașilor săi 
direcți la fazele semnificative ale 
istoriei și civilizației europene. 
Participare care este ea înseși 
o componentă a acestei civiliza
ții, exprimată prin contribuția, 
prin creația noastră 
lori materiale și de cultură, prin 
legături multiple cu celelalte 
popoare ale continentului, dar, 
fapt caracteristic, fără tendin
țe de cucerire, de expansiune 
în dauna altor neamuri.

Firește, 
buie 
tatea, 
tuiesc 
șezați 
din cetatea carpatică pînă la 
Dunăre și țărmul Mării Negre, 
legați indisolubil de acest pă- 
mint prin agricultură, în toate 
formele ei, prin creșterea vite
lor, prin scoaterea metalelor și 
a altor bogății miniere, știind 
să-l apere cu eroism și cu pri
cepere, întemeind cel mai pu
ternic stat de la nordul Dună
rii, cu cirmuitori ce pot sta cu 
cinste alături de cele mai re
marcabile personalități politice 
ale antichității, geto-dacii au 
fost unul din popoarele însem
nate ale lumii vechi. Aprecie
rea lui Dio Chrysostom (sec. 
I—II e.n.) — „geții sînt mai în
țelepți decît aproape toți barba
rii și mai asemenea grecilor", 
vine ca o mărturie întru totul 
elocventă de la un scriitor ce 
aparține unui popor cu spirit 
critic și cu simțul nuanțelor, 
unei țări care a dat pe marele 
Pericle, Tucidide, pe Socrate și 
pe Sofocle.

Cu o creație materială și spiri
tuală ce se rinduiește printre 
cele mai de seamă în Europa 
antichității, '
făurit istoria în neîncetată le
gătură si interdependență cu 
două civilizații fundamentale ale 
continentului nostru : a elenilor 
și a romanilor. Cuprinderea unei 
mari părți a teritoriilor dacice 
in hotarele imperiului roman în 
anii 101—106 e.n. a fost prece
dată de această interdependență 
timp de cel puțin șapte sute de 
ani, de la întemeierea cetăților 
grecești în Dobrogea (sec. VII— 
VI î.e.n.), la Burebista, care a- 
cum două milenii era socotit 
„cel dinții și cel mai mare din
tre regii din Tracia și stăpîni- 
tor al tuturor ținuturilor de 
dincolo și de dincoace de Du
năre" și încheind cu Decebal. 
Valori esențiale ale civilizației 
europene de astăzi cuprind pe 
acelea ale lumii greco-romane 
cu care și înaintașii noștri geto- 
daci s-au aflat în continuă co
municație, interpenetrație.

pecetea 
politice,

Un fapt

de va-

. . argumentația 
să înceapă cu i 

cu dacii care 
baza noastră etnică, 
din timpuri imemoriale

tre- 
antichi- 

alcă- 
A-

geto-dacii și-au

(Urmare din pag. I)
două formulare pe care le de
pusesem cu mai multe luni, ne
vizate, nevăzute de cineva". 
(Anghel Oprea, turbinist).

„Am mers în repetate rînduri 
la tovarășul director. Am fost 
însă dat afară din birou. De 
multe ori tinerii au cerut să-I 
invităm pe tovarășul director, 
Igor Selischi, la ședințele noas
tre U.T.C. Nu ni s-a răspuns 
însă invitației, nici măcar la 
Conferința de dare de seamă și 
alegeri a organizației din între
prinderea noastră. Nu sînt întot
deauna promovați sau trimiși la 
școlile de maiștri, la alte cursuri 
tinerii cu meritele cele mai mari 
și, uneori, se greșește. Nouă, or
ganizației U.T.C., nu ni se cere 
părerea." (Constantin Dugaia, e- 
lectrician, secretarul organiza
ției U.T.C. din întreprindere).

..Dorim și noi un club, 
vreni să ne consultăm cu ca
drele de conducere din între
prindere în diferite probleme. 
Sint cazuri cînd este nevoie să 
răminem la lucru, pentru o in
tervenție, cîteva zile și nopți la 
rînd. Am înțeles întotdeauna să 
ne facem datoria. O singură 
dată am dorit ca la adunarea 
noastră să vină și tovarășul di
rector însă', ne-a refuzat". (Ion 
Ghinea, secretarul organizației 
U.T.C. „P.R.A.M.-A.M.C.").

..Nu putem spune că printre 
noi nu sînt și tineri care mai 
dau de lucru. Cei mai mulți insă 
sint buni meseriași, le ies din 
miini lucruri , nebănuite, .respec

continua 
în Dacia

elemente

numele de Sîntana de Mu- 
răspîndită pe un spa- 

vast de la Dunărea de 
și pînă Ia Nipru. în sec. 8 
slavii vor găsi în regiunea 

carpato-dunăreană — așa cum 
s-a dovedit pe cale arheologică 
— o cultură romanică superi
oară celei pe care aceștia o po
sedau la data pătrunderii lor în 
Balcani. Aceeași cultură roma
nică va contribui în mod sub
stanțial la formarea principale
lor culturi din spațiul carpato- 
balcano-dunărean în secolele 
7—10 e.n. Dealtfel, cercetările 
arheologice vin să facă dovada, 
odată în plus, că principalele 
culturi vechi și străvechi iden
tificate pe teritoriul României 
au jucat un rol important în 
tot sud-estul Europei, contribu
ind la formarea multor altor 
culturi din acest spațiu geogra
fic.

Vasile Netea : Tot din peri
oada străveche a istoriei pămîn- 
tului românesc este de amintit 
faptul că regii dacilor, Burebista 
și Decebal, au avut strinse le
gături cu popoarele din Pe
ninsula Balcanică, cu sarmații 
și părții din Asia, scopul și al 
unora și al altora fiind apărarea 
în fața expansiunii Imperiului 
roman. în legătură cu aceasta 
trebuie menționat faptul că la 
ajutorul regilor daci s-a gîndit 
însuși Pompei, rivalul lui Iuliu 
Caesar, marele dictator, ca o re
plică la proiectul lui Pompei 
hotărîndu-se cu 150 de ani îna
intea lui Traian să ocupe Dacia.

Dan Berindei: Teritoriul Da
ciei fiind situat la răscrucea a 
două continente, la un punct de 
interferență, lucrul acesta a fă
cut ca istoria acestor locuri să 
fie totdeauna încadrată într-un 
mod pregnant în Istoria univer
sală ca o parte componentă, nu 
rareori din cele mai de seamă, 
înaintașii noștri dacii, au fost o 
ramură a tracilor, unul din 
cele mai importante popoare ale 
antichității, au făcut obiectul a- 
tenției marelui istoric Herodot. 
Confruntarea lor cu Roma im
perială a reprezentat unul din 
evenimentele marcante ale is
toriei vechi, afirmînd acest spa
țiu geografic ca avînd o impor
tanță deosebită în contextul lu
mii antice. Dacia, în care 
romanii și-au concentrat forțe 
nu numai militare, dar și eco
nomice. a reprezentat una din 
provinciile imperiului care s-a 
impus prin particularitățile sale

Și 
ția 
Se 
din antichitate teritoriul nostru 
a reprezentat o placă turnantă a 
politicii, a istoriei politice a a- 
celor vremuri.

Dinu C. Giurescu : Să trecem 
acum la etnogeneză, la sinteza 
daco-romană. temei indestructi
bil al națiunii române. Forma
rea poporului român și con
tinuitatea sa este un fenomen 
normal, similar celui ce a dus 
la constituirea celorlalte popoare 
romanice — francez, italian, 
spaniol sau portughez. La toate 
acestea constatăm existența 
unui element etnic de bază 
(gali, celtiberi, etrusci, geto- 
daci etc.) peste care au venit 
coloniști romani, dind naștere 
unor noi sinteze : romani în 
Italia, galoromani în Galia, ibe- 
ro-romani în Spania și Portuga
lia, dacoromâni în Dacia. Asu
pra acestor noi sinteze s-a exer
citat acțiunea elementelor mi
gratoare germanice în Galia, 
Spania, Portugalia, Italia ; slave 
în sud-estul Europei, inclusiv 
ținuturile carpato-dunărene. 
Toate aceste elemente migrato
rii au fost însă în cele din urmă 
asimilate de populațiile roma
nice pe teritoriul cărora s-au 
așezat. Există, așadar, un deplin 
paralelism între formarea po
porului român, și a celorlalte 
popoare de limbă latină.

Același paralelism se consta
tă și pentru continuitatea tutu
ror popoarelor romanice pe te
ritoriile unde și astăzi locuiesc. 
Susține vreun istoric că galoro- 
manii au părăsit Galia, după 
căderea Imperiului roman de 
apus, pentru a merge peste 
Alpi sau Pirinei, pentru a se 
întoarce, cîteva secole mai tîr- 
ziu, din nou in Galia? Sau poa
te că spaniolii au trecut Gibral- 
țarul în Africa de nord de unde 
iarăși, peste sute de ani, au re
venit in vechea Iberie?! Simpla 

atari între- 
lor lipsă de

formulare a unor 
bări arată totala 
temei, de logică.

Pînă la finele 
XVIU-lea nimeni__ __ _______
că țăranii și . meșteșugarii daco
români. formînd majoritatea co- 
virșitoare a provinciei Dacia, 
și-au părăsit locuințele pentru 
a emigra la sud de Dunăre în 
Balcani de unde, după sute de 
ani, s-ar fi întors în Carpați! 
O asemenea teorie a fost for
mulată și continuă să fie sus
ținută nu pe argumente științi
fice. pe cercetarea obiectivă a 
mărturiilor istoriei, ci pe con
siderente politice, pentru a com
bate dreptul poporului român 
asupra ținuturilor carpatice, 
drept clădit pe vechime, conti
nuitate. număr și muncă. Orice 
cercetător corect, care nu por
nește de la teze apriorice și își 
dă osteneala să examineze măr
turiile aduse de izvoarele scrise, 
de cercetările arheologice, de 
studiul limbii și al toponimiei, 
înțelege etnogeneză si continui
tatea poporului român ca parte 
alcătuitoare a etnogenezei și 
continuității celorlalte popoare 
de limbă latină din Europa.

Dan Berindei: La toate aces
tea se adaugă faptul că după 
formarea poporului român, cînd 
dezvoltarea societății a creat 
condițiile de constituire a unor 
state feudale și cind Țara 
Românească și Moldova au 
apărut pe harta Europei. în 
timp ce Transilvania, cea 
de-a treia țară românească, și-a 
păstrat 
chiar 
ției 
rile i 
teritorii de marcant interes în 
cadrul istoriei universale. Nu 
este deloc întîmplător faptul că 
tocmai la linia Dunării a fost 
oprită înaintarea Imperiului 
Otoman și că în timp ce țările 
sud-dunărene au trebuit să su
porte dominația nemijlocită a 
Porții, Țările Române, chiar și 
atunci cind copleșite de numă
rul invadatorilor, au trebuit să 
le accepte suzeranitatea, și-au 
păstrat autonomia, și-au păstrat 
ființa de stat. De asemenea, 
aceste țări au reprezentat sta

secolului al 
nu a socotit

t trăsături distinctive 
supusă fiind domina- 

Regatului Ungar, ță- 
românești au reprezentat

vila în calea înaintării otomane, 
stavilă care a contribuit la sal
varea centrului, chiar și occi
dentului Europei de pericolul 
copleșitor pe care îl reprezenta 
Imperiul sultanilor. Lucrul aces
ta subliniază însemnătatea aces
tor teritorii în Evul Mediu și 
această însemnătate nu este dez
văluită numai pe plan politic, 
militar, ci ea este marcată în 
acea perioadă și prin realizările 
cultural-artistice. Monumentele 
care împodobesc și astăzi teri
toriu] patriei noastre constituie 
o dovadă a gradului de civili
zație pe care l-au avut românii 
în acea vreme și. totodată, ele 
aparțin, cel puțin în majori
tate, tezaurului de 
sală.

Vasile Netea: In 
mentelor pe care 
perioada Evului 
nesc sînt de menționat: pe plan 
politic marile personalități d» 
voievozi pe care i-am avut și 
activitatea lor care s-a extins 
adeseori la scară europeană; pe 
plan militar am purtat și am 
participat la mari bătălii cu o 
importanță excepțională pentru 
destinul Europei; pe plan di
plomatic am avut strinse legă
turi cu statele Europei, legături 
consfințite în tratate și alte do
cumente similare. La sinscroasa 
bătălie de pe cîmpul Mierlei, 
între turci și sîrbi. din anul 1389. 
au participat și detașamente din 
partea Tării Românești, iar la 
celebra luptă de la Nicopole. din 
1396. a ‘ ’ -----
valerii 
treaga 
Bătrîn.

Prin 
românii au jucat un rol dintre 
cele mai importante în apăra
rea Europei de atacurile lui 
Mohamed al II-lea. Pericolul 
reprezentat de turci pentru Eu
ropa a făcut ca în timpul dom
niei lui Ștefan cel Mare să se 
deschidă dialoguri dintre cele 
maî stăruitoare intre Suceava. 
Veneția, scaunul papal, regatul 
Ungariei. Moscova. Moldova fi
ind una dintre 
nice state în 
turcilor.

In 1592. la alcătuirea Ligii 
Sfinte, prin participarea Impe
riului german. a Veneției, a sta
tului papal, a Toscanei, a Spa
niei, s-a făcut apel și la dom
nii Moldovei și Tării Româ
nești. Mihai Viteazul urmind să 
devină, prin victoriile sale, unul 
dintre cei mai străluciți expo- 
nenți ai ligii, recunoscut ca ata
re de întreaga Europă. Se știe 
că elogiul său a fost făcut în 
această perioadă de numeroși 
bărbați de seamă ai Europei în 
frunte cu însuși Henric al IV-lea, 
regele Franței.

Dan Berindei : Un alt mo
ment de afirmare a poporului 
nostru în istoria universală a 
fost făurirea României mo
derne. Ea a fost rezultatul luptei 
necurmate a națiunii române, 
dar, totodată. procesul istoric 
care a dus la apariția statului 
național aparține istoriei gene
rale, problema românească preo- 
cupînd intens cabinetele europe
ne și diplomația lumii. Dar. fapt 
esențial, problema și-a găsit re
zolvarea firească nu în jocul 
marilor puteri, ci în însăși ac
țiunea și îndrăzneala românilor. 
Unirea din 1859 a reprezentat 
un act istoric înfăptuit de ro
mâni. prin care o problemă eu
ropeană — căci unirea Principa
telor a reprezentat o problemă 
europeană — și-a găsit rezolva
rea prin propriile forțe ale po
porului care urma să beneficie
ze de elucidarea ei.

La mai puțin de două dece
nii, în — 
pat la 
nătate 
menit 
părți din Europa de sub domi
nația Porții otomane. Ostașii 
români și-au dat contribuția la 
realizarea acestor obiective, sîn- 
gele lor a curs nu numai pen
tru libertatea deplină a Româ
niei, ci și pentru salvarea de 
dominație străină a popoarelor 
de la sudul Dunării. Participa-

artă univer-

seria argu- 
ni le oferă 

Mediu româ-

luat parte, alături de ca- 
burgunzi si germani, în- 
oaste a lui Mircea cel

Iancu de Hunedoara

cele mai puter- 
lupta Împotriva

1877. România a partici- 
un eveniment de insem- 

universală. la războiul 
a aduce eliberarea unei

tă disciplina, se achită conștiin
cios de sarcini. De multe ori a- 
cești tineri nu găsesc înțelege
rea necesară la conducerea în
treprinderii. Am fost secretarul 
comitetului U.T.C. pînă în sep
tembrie, anul trecut. Și eu ăm 
fost poftit afară din cabinetul 
tovarășului director, cînd am 
mers să-l rog să aprobe amî- 
narea cu cîteva ceasuri a plecă
rii unui autobuz spre Tîrgu Jiu, 
deoarece aveam în acea zi Ple
nara comitetului U.T.C. al orga-

sul — cunosc aceste cazuri. Este 
și vina noastră că nu am luat 
măsurile necesare, dar sînt și u- 
nele cazuri cînd nu putem in
terveni. Locuințele, în întreprin
derea noastră, sînt repartizate 
de către tovarășul director. 
Normal, ar trebui să se analizeze 
în comitetul oamenilor muncii 
fiecare cerere, și, în funcție de 
necesități, să se aprobe. Avem aici 
foarte multi tineri buni. Dealt
fel. ei reprezintă peste 79 la sută 
din personalul unității. Este

prevede repartizarea apartamen
telor de către biroul de condu
cere operativă, pentru a se evita 
ocuparea abuzivă a acestora și 
pentru o mai mare operativitate. 
Este drept că trebuia să aducem 
la cunoștința membrilor C.O.M., 
cui i-am repartizat locuințe și 
în ce condiții. Pe viitor așa o 
să procedăm". Biroul de condu
cere operativă este însă format 
după cite aveam să aflăm, nu
mai din tovarășul director, de
oarece secretarul comitetului de

PORNIND
nizației noastre. Acum, de e- 
xemplu, de mai bine de 6 luni, 
nu s-a mai organizat comisia de 
examinare pentru acordarea ca
tegoriei la muncitorii ce tre
buiau promovați, deși acest lu
cru trebuia făcut în fiecare tri
mestru. Nu se cere părerea or
ganizației U.T.C. în cazul cînd 
un tînăr este promovat sau tri
mis la studii". (Aurel Medințu, 
inginer).

împreună cu tovarășul Nicolae 
Frățilescu, secretar al Comite
tului județean Gorj al U.T.C., și 
Alexandru Ciovică, comandantul 
Șantierului național al tinere
tului de la Rovinari, am mers 
— după ce am discutat cu peste 
25 de tineri — la tovarășul Con
stantin Vlădoiu. secretarul comi
tetului de partid din întreprin
dere. „în mare — ne-a spus dîn-

DE LA O SCRISOARE
drept, avem și noi o mare vină 
în ceea ce se întîmplă de la o 
vreme. Tovarășul director mun
cește foarte mult, dar...“.

...Dar. datorită — desigur —, 
climatului de muncă existent în 
întreprindere, datorită primirii, 
nu tocmai călduroase, făcută u- 
nor tineri la încadrare, peste 146 
de oameni au plecat în ultimul 
timp din unitate, din care mai 
bine de 60 prin demisie. Față de 
cele relatate, tovarășul director 
al întreprinderii dc electrocen- 
trale Rovinari — inginer Igor 
Selischi — ne-a spus că în luna 
decembrie a luat hotărîrea să se 
ocupe mai serios de tineret, dar, 
pe parcurs, i-a scăzut entuzias
mul. ..în legătură cu repartiza
rea locuințelor — sublinia dm- 
sul — există o hotărîre a comi
tetului oamenilor muncii care

partid nu a fost de față cînd 
s-au repartizat locuințe, iar pre
ședintele comitetului sindical, 
tovarășul Dumitru Bertea, nu 
cunoaște nici dinsul nimic. De
sigur, poate locuințele au fost 
date celor care aveau dreptul, 
dar de ce nu se procedează le
gal ? De ce nu se înregistrează 
cererile adresate spre rezolvare 
de către tineri și se țin în dosare 
uitate prin cine știe ce sertare, 
luni de zile ? Cit despre faptul 
că directorul i-a dat afară pe cei 
doi secretari ai organizației 
U.T.C. cînd aceștia au mers să 
ceară sprijin în rezolvarea unor 
probleme ale tinerilor, tovarășul 
Igor Selinschi nu a vrut să re
cunoască. deși. înainte cu cîteva 
minute, cei doi uteciști au spus 
aceasta de față cu tovarășul Flo
rian Paraschivoiu, secretarul co

Prestigioasă afirmare 
a cintecului revoluționar 

închinat patriei și partidului
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rea României Ia 
războiul ruso- 
româno-turc din 
1877 a pus, insă, 
probleme 
tul de 
tinămlui 
național 
deoarece 
trebuit 
croiască drumul 
spre indepen
dența sa națio
nală. făcind fațâ 
jocului și unel
tirilor marilor 
puteri, a impe
riilor învecinate, 
in primul rind. 
Intervenind pe 
plan militar in 
momentul hotă- 
ritor al războ
iului. aportul 
României a fost 
de mare însem
nătate. el con
tribuind neîn
doielnic la asi
gurarea victo
riei.

Dacă ne apro
piem de etapa 
finală a proce
sului de consti
tuire a Româ
niei moderne, 
de etapa desă- 
vîrșirii unității 
statale în hota
rele locuite de 
întreaga națiu
ne. trebuie să 
mai remarcăm 
că și în primul 
război mon
dial contribuția 
României 
minore.
României _____
cu un moment deosebit de greu 
de pe frontul de vest — mo
mentul bătăliei de la Verdun — 
moment care a fost depășit de 
trupele franco-engleze tocmai 
datorită acțiunilor militare 
declanșate de România în vara 
anului 1916. In ceea ce privește 
desăvirșirea statului național 
român în hotarele firești ale 
națiunii reprezintă în egală
măsură o biruință a în-

, seși națiunii române și un eve
niment care se încadrează în 
largul curs al istoriei univer
sale.

Vasile Netea: Parcurgînd acest 
amplu ciclu istoric, ziua Elibe
rării României — 23 August
1944 — a adus o dovadă ma
joră a rolului important pe care 
țara noastră, prin participarea 
sa la războiul antifascist, l-a 
avut în Jnfringerea Germaniei 
naziste, în eliberarea Ungariei 
și Cehoslovaciei. La vremea res
pectivă, nenumărați oameni po
litici, personalități dintre cele 
mai remarcabile, reprezentanți 
ai opiniei publice mondiale, pre
sa au remarcat cu deosebită 
apreciere rolul jucat de Româ
nia în grăbirea deznodământu
lui celei de-a doua conflagrații 
mon'diale.

Toate aceste argumente, oricît 
de sumar ar fi ele expuse, do
vedesc că poporul și statul ro
mân au fost adeseori în centrul 
evenimentelor europene, și-au 
adus o însemnată contribuție 
politică, diplomatică, economică, 
militară dintre cele mai sem
nificative, la dezvoltarea civi
lizației europene, 
rea continentului 
stituirea statelor 
din această parte 
afirma 
și atitea 
contestat, 
credință și respecți adevărul, că 
istoria poporului român este o 
istorie minoră, la marginea pro
cesului istoric general, nu de
monstrează altceva decît rea- 
credință, ignoranță față de reali
tatea istorică, așa cum s-a con
stituit ea într-o prefacere multi
milenară în granițele străvechii 
Dacii.

des- 
dificile 

stat 
român, 

el a 
să-și

nu a fost din cele 
Dimpotrivă, intrarea 

in război a coincis

la apăra- 
și la con- 

naționale 
a lui. A 

astăzi. după atîtea 
dovezi imposibil de 
dacă ești de bună
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mitetului de partid din platfor
ma Rovinari. „La ședințe U.T.C. 
am fost, e drept anul acesta nu, 
iar la Conferința de alegeri 
nu-mi amintesc unde am fost 
plecat sau ce am avut de făcut 
atunci".

Oprim aici șirul aspectelor re
levate de oamenii cu care am 
stat de vorbă în timpul anche
tei. Este limpede însă că 
în această unitate, în care 
așa cum am subliniat, ti
nerii au o pondere însemnată, 
funcționează o optică ero
nată în ceea ce privește rela
țiile pe care conducerea unității 
le are cu membrii colectivului, 
cu tinerii în special. Aș
teptăm din partea forurilor su
perioare, a Comitetului județean 
Gorj al U.T.C. măsuri operati
ve, pentru schimbarea situației, 
pentru instaurarea unui climat 
sănătos de muncă în toate com
partimentele unității, așezarea 
pe baze noi. firești, a relațiilor 
dintre membrii colectivului de 
la întreprinderea ..Electrocen- 
trale" Rovinari. Fiindcă, oricît 
de ocupat ar fi un cadru de con
ducere — argument invocat de 
tovarășul director Igor Selischi 
— oricite probleme tehnice ar 
avea de soluționat, el nu tre
buie să abdice nici o clipă, toc
mai in interesul rezolvării e- 
xemplare a acelor probleme, la 
dialogul permanent, la conlucra
rea tovărășească în toate dome
niile, eu oamenii, eu colectivul.

Duminică s-a încheiat prima 
ediție a Concursului de creație 
și Festivalul cintecului munci
toresc. patriotic, revoluționar 
— omagiu adus celei de-a 55-a 
aniversări a creării Partidului 
Comunist Român.

Concursul și festivalul, orga
nizate in pregătirea Con
gresului educației politice și 
culturii socialiste, de Consiliul 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor in colaborare cu 
Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste. Uniunea Compozitori
lor și Radioteleviziunea Română, 
sint destinate să stimuleze crea
rea de noi lucrări de muzică co
rală și ușoară, străbătute de pa
tos revoluționar, de dragoste față 
de patrie, față de partid, inspi
rate din munca avintată a 
poporului nostru. Această reu
șită manifestare artistică a reu
nit un mare număr de compozi
tori și poeți care au prezentat, 
în prima etapă, peste 200 de lu
crări. Dintre acestea au fost se
lecționate. pentru etapa a II-a. 
28 de piese corale și 20 cintece 
de muzică ușoară, care au fost 
interpretate, in cadrul unor con
certe publice radiotelevizate, de 
Corul și Orchestra Ansamblului 
artistic ..Rapsodia Română", Co
rul și Orchestra de studio ale 
Radioteleviziunii Române, Or
chestra de muzică ușoară a Ra
dioteleviziunii și de cunoscuți 
interpreți ai genului.

După audierea lucrărilor, un 
juriu de specialitate a hotărit 
acordarea de premii și men
țiuni. Pentru CÎNTECE PA
TRIOTICE ȘI REVOLUȚIO
NARE — premiul I a obținut 
„Noi construim" de Vasile Va- 
silache, pe versuri de Gheorghe 
Valeu: premiul II — cîntecul 
„Partid înnoitor al vieții" de

Gheorghe Bazâvan, pe versuri 
de Viorel Gh. Cosma și „Țară 
cosînzeană" de Constantin Ar- 
vinte, pe versuri de Bogdan 
Căuș: premiul III — „Ziceți de 
minerii frați" de Gheorghe Carp, 
pe-versuri de Ion Serebreanu; 
prwniul special al C.C. al U.T.C. 
— „Țară, vatră de străbuni" de 
Aurel Giroveanu, pe versuri de 
Mircea Blok; mențiuni — „Con
structorii" de Ștefan Andronic, 
pe versuri de Vlaicu Bârna, 
„Muncitorii de pădure" de Li- 
viu Borlan. pe versuri popu
lare, „Glasul Reșiței" de Anatol 
Goreaev-Soroceanu, pe versuri 
de Traian Vizitiu. în domeniul 
MUZICn UȘOARE s-au acordat: 
premiul I — pieselor „Eterna 
Românie" și „întiia zi de Mai", 
ambele de Camelia Dăscălescu, 
pe versuri de Aurel Storin; 
premiul TI — „Miini de aur" de 
Ion Cristinoiu. pe versuri de 
Mihai Dumbravă; premiul III — 
..Pămîntul nostru românesc" de 
Temistocle Popa, pe versuri de 
Mircea Blok și „Nimic nu e prea 
greu" de Gelu Solomonescu, pe 
versuri de Aurel Felea; men
țiuni — „Fir, fir, firicel" de Va- 
lențiu Grigorescu. pe versuri de 
Harry Negrin și „Fetele din ma
gazine" de Adam Czako. pe ver
suri de Angel Cîrstea. în afara 
concursului au mai fost prezen
tate o serie de lucrări de Dumi
tru Botez. Teodor Bratu, Florin 
Comișel. Vasile Donose, George 
Grigoriu. Mircea Neagu și Lau- 
rențiu Profeta, care s-au bucu
rat de succes.

Decernarea premiilor a avut 
loc duminică după-amiază, în 
Studioul de concerte al Radio- 
tâleviziunii, in cadrul unei fes
tivități, urmată de gala laurea- 
ților.

Cenaclul Flacăra al tineretului revoluționar, organizat de 
C.C. al U.T.C. și revista „Flacăra", programează pe bază de 
invitații gratuite la Palatul Sporturilor și Culturii, în ziua de 
24 aprilie, orele 19,30, o „noapte de primăvară1’ dedicată 
tineretului bucureștean. Invitații se pot procura la sediul re
dacției revistei „Flacăra", Piața .Scinteii nr. 1, luni 19 ți 
marți 20 aprilie, între orele 10-20.

Astăzi, 19 aprilie, Cenaclul se va întilni într-o ultimă ma
nifestare a turneului său prin Moldova, eu publicul din Su
ceava.

Cînd poezia se naște 
din întrebările vremii tale

(Urmare din pag. I)

Și într-o parte și în alta, la 
Arad sau la Rm. Vilcea. (în am
bele localități manifestările au 
fost onorate de prezența tova
rășilor din conducerea județeană 
de partid, semn al prețuirii acor
date acestui gen de manifestări, 
rolului lor in opera complexă de 
formare și educare a conștiințe
lor), ca și în alte locuri din țară, 
aplauzele conțineau în ele sim
bolul viu al unei atitudini. Oa
menilor le este necesară litera
tura, poezia, gindul frumos, cum 
le sînt necesare plantelor soarele 
și apa. Există o comuniune ge
nerală a spiritelor ce locuiesc 
pămîntul fericit și generos al 
patriei noastre, iar această co
muniune este atestată, între 
multe altele, și de participarea 
activă, pasionată, la actul de 
cultură. Descifrez în sutele și 
miile de oameni, de cele mai 
diferite profesii, care vin cu în
credere la șezătorile literare, la 
serile de poezie, semnele dătă
toare de satisfacție ale urmelor 
adinei pe care le-au lăsat în 
profilul spiritual, în sensibilita
tea și conștiința oamenilor pre
facerile ce au avut loc în Româ
nia socialistă în cele peste trei 
decenii de viață nouă.

Poezia este mărturia poetului 
despre timpul în care trăiește. 
Iar cînd o asemenea mărturie 
integrează gîndurile și năzuin
țele colectivității căreia poetul 
îi aparține, ea poate deveni și 
devine un document emoționant. 
Nimic nu poate fi mai presus 
decît recunoașterea acestui ade
văr de către cei pentru care 
creatorii noștri își dăruiesc ta
lentul, munca lor.

La Arad, la Rm. Vilcea, Ia 
Slobozia sau Craiova, la Suceava 
sau la Sibiu, sute de participant!

la întilnirile cu poezia mi-au do
vedit cu prisosință acest adevăr 
care ne îndreptățește să ne în
trebăm „Cine a spus că a scă
zut interesul față de poezie ?“ 
Pentru cineva, care ar persevera 
într-o asemenea eroare ar fi 
convingătoare o simplă partici
pare Ia o întîlnire cu publicul 
iubitor de poezie sau consultarea 
fișelor din bibliotecile publice 
în care sînt înscrise numele so- 
licitanților cărții de poezie. A- 
lături de numeroase altele, inte
resul acut, real, pentru literatură 
este o izbîndă de preț a vremii 
noastre.

• Programul Filarmonicii 
„George Enescu" debutează 
cu un Recital de sonate. Luni, 
19 aprilie, ora 20, la Sala mică 
a Palatului, George Popovici
— violă. Radu Paladi — pian, 
vor interpreta pagini din 
creația lui Corelli, Brahms, 
W. Berger, Schubert.

• In ciclul După-amiezile 
muzicale ale tineretului, săp- 
tămina aceasta, program spe
cial de vacanfă. Așadar, 
marți 20 aprilie, ora 18, la 
Sala mică : Recital de . sonate 
cu Grigore Niculescu — vio
loncel și Eduardo Ricci — 
pian. Joi, 22 aprilie, ora 18, la 
Sala Studio, Concert de mu
zică contemporană. . susținut 
de elevi ai Liceului ..George 
Enescu". Duminică 25 apri
lie, ora 18 — Recital de pian
— Alex. Pancu și Recital de 
vioară — Adelina Oprean.

• Seară de trio, marți, 20 
aprilie, ora 20, la Sala mică, 
cu Florelia Geanta — pian. 
Victoria Bașta — vioară, 
Elena Mihalache — violoncel. 
In program Triouri de Schu
bert. Enescu, Beethoven.

• Festival de muzică româ
nească. Orchestra de cameră 
a Radioteleviziunii, dirijor 
Petre Bocotan, va interpreta 
(marți, 20 aprilie, ora 20 in 
Studioul din str. Nuferilor) , 
lucrări de : Anatol Vieru, 
Cornelia Tăutu, Wilhelm 
Berger. George Draga, Doru 
Popovici.

• Lieduri și melodii lirice 
in primă audiție de compozi
torul Sandu Albu pe versuri 
de Mihai Eminescu, St. O. Io
sif, D. Anghel, Horia Furtu
nă, Eugen Frunză, Mariana 
Dumitrescu. Alexandru Bil- 
ciurescu, miercuri, 21 aprilie, 
ora 19 la Sala Studio a Fi
larmonicii. Soliști : Cornelia 
Gavrilescu, artistă emerită, 
Victoria Bezetti. Marcel Tran- 
dafirescu, Mircea Bezetti, 
Florin Rădulescu.

• Flautistul Voicu Vasinca 
va interpreta intr-un recital 
de prime audiții (miercuri 21 
aprilie ora 20 la Sala mică) 
pagini din creația lui Dufay. 
Norm iger. Lu ther. Thi băut 
IV Pantiru. Cantemir, J. S. 
Bach. Kotonski, Fukushima. 
Maderna. Liana Șaptefrati, 
Anatol Vieru.

• Simfonicul de joi al Ra
dioteleviziunii îl va avea la 
pupitrul orchestrei pe dirijo
rul Emanuel Elenescu. tn 
program : Divertisment pen
tru orchestră de coarde de 
Mircea Chiriac. Concertul în 
re major pentru vioară și or
chestră de Beethoven (solist 
Daniel Podlovschi), Simfonia 
a III-a de Brahms.
• Vineri. 23 și simbăti. 24 

■tprilie, ora 20. la Ateneul 
român — Concert simfonic 
dirijat de Mircea Basarab. în 
program : La piață de M. 
Jora, Concert pentru pian și 
orchestră in la major de Mo
zart — solist Zoltan Kocsis 
(R. P. Ungară), Simfonia a 
IV-a de Brahms.

• Ateneul român va găz
dui duminică. 25 aprilie, ora 
11, un Concert simfonic pen- 
‘.ru elevi. Dirijorul Paul Stai- 
cu și orchestra simfonică a 
Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu" vor interpreta : 
Carnavalul roman de Berlioz. 
Concertul pentru violoncel și 
orchestră de Saint-Saens — 
solistă Roxana Livadă, Sim
fonia în re minor de C. 
Franck.

ALINA POPOVICI

la suctAVA: Demonstrație de înaltă 
ținută a valorilor artei populare 

românești, a unității sale de spirit 
și mesaj

în strai de sărbătoare, Su
ceava, capitala de legendă, de 
străveche vatră românească, a 
cărei istorie de luptă pentru a- 
părarea libertății și independen
ței se confundă cu însăși istoria 
poporului nostru, astăzi oraș a- 
flat într-o impetuoasă dezvoltare 
economică și socială, a fost 
gazda unei acțiuni politico-edu
cative ce a reținut atenția prin 
amploarea și semnificațiile a- 
dinci, prin rezonanțele profund 
patriotice de care a fost ani
mată.

Peste 1 200 de studenți — ar
tiști amatori, reprezentînd 16 
din centrele universitare ale pa-

Româttia-film prezintă 
MERE ROȘII

O producție a Casei de filme 1

Scenariul : Ion Băieșu, regia : Alexandru Tatos, imaginea : 
Florin Mihăileseu, muzica : Cornel Țăranu, decoruri : Vitorio 
Holtier, costume : Gabriela Lăzărescu, sunetul : Horea Murgu, 
montajul : Yolanda Mântulescu, Dan Naum.

Cu : Mircea Diaeonu, Angela Stoenescu, Ion Cojar, Carmen 
Galin, Emilia Dobrin, Florin Zamfirescu, Ernest Maftei, Mitică 
Popescu, Vasile Cosma, Constantin Petrescu, Gheorghe M. Nu- 
țescu, Melania Ursu.

Film realizat în studiourile Centrului de Producție Cinema
tografică „BUCUREȘTI".

triei — după ce timp de trei zile 
s-au întrecut pe scena Casei de 
cultură din localitate în cadrul 
celei de a 10-a ediții a Festiva
lului național al artei studen* 
țești, secția folclor, după ce timp 
de trei zile au susținut specta
cole în satele și orașele din ju
dețele Suceava și Botoșani — 
au fost realizatorii unei mani
festări deosebite. Principalele 
artere ale orașului, piața din 
fața Casei de cultură a sindica
telor și la Cetatea de scaun a 
Sucevei — transformată ad-hoc 
într-o imensă scenă în aer liber 
—■ studenții artiști amatori au 
făcut să răsune cîntecul popular 
românesc, au făcut dovada vir
tuților jocului popular și a fru
museții portului tradițional. Fol
clorul românesc, zestre de aur a 
spiritualității națiunii noastre, 
moștenire a celor care de-a lun
gul mileniilor au plămădit cu 
har și stăruință un popor harnic 
ți viteaz, iubitor al păcii și 
dreptății, al libertății și inde
pendenței s-a dezvăluit miilor 
de spectatori în toată splendoa
rea sa, vădind valori cu care, pe 
drept cuvînt, trebuie să ne mîn- 
drim.

Studenții, cărora li s-au adău
gat zeci și zeci de cetățeni ai 
Sucevei, s-au prins într-o imen
să Horă a Unirii, simbol viu- 
pentru istoria luptei pe care 
predecesorii au dus-o pentru 
unitatea patriei, pentru făurirea 
unei Românii așa cum o avem 
azi. Aducind omagiul cuvenit 
înaintașilor — și faptul că acest 
omagiu a fost adus chiar pe 
locurile unde au trăit și luptat 
Dragoș și Bogdan, Ștefan cel 
Mare a dat valențe emoționale, 
profunde acestui act — studen
ții patriei și-au reafirmat voința 
de nestrămutat de a continua și 
duce pe culmi tot mai înalte, a- 
lături de toate categoriile de ti
neri. alături de întregul nostru 
popor aceste glorioase tradiții, 
de a milita neabătut sub condu
cerea înțeleaptă a partidului, a 
secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
ca România socialistă să devină 
tot mai înfloritoare.

Gestul lor se cuvine reținut și 
apreciat la adevăratele sale di
mensiuni.

AL. DOBRB

%25e2%2580%2598.ru
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Stoian Constantin Căsuță Nicu

Ample și semnificative mani
festări cultural-artistice și edu
cative s-au desfășurat duminică 
sub semnul apropiatei aniver-

TELEGRAMA
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TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Socialiste România, N I C O L A E 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Sierra Leone, 
Dr. SIAKA STEVENS, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a proclamării independen
ței de stat a Republicii Sierra Leone, îmi este deosebit de plăcut să 
vă adresez, în numele poporului și guvernului român, precum și al 
meu personal, felicitări cordiale, urări de sănătate și fericire perso
nală, de bunăstare și progres poporului leonez prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
existente între țările noastre se vor extinde și dezvolta continuu, in 
spiritul înțelegerilor și documentelor semnate în timpul vizitei dum
neavoastră în Republica Socialistă România, spre binele popoarelor 
român și leonez, al păcii și înțelegerii între toate națiunile, al instau
rării unei noi ordini politice și economice internaționale.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a trimis o 
telegramă de felicitare ministru
lui de externe al Republicii 
Sierra Leone. Francis M. Minah, 
cu prilejul Zilei naționale a a- 
cestei țări.

MANIFESTĂRI

sări a creării Partidului Comu
nist Român, în pregătirea 
Congresului educației politice și 
culturii socialiste. In județul 
Caraș-Severin. de pildă, pe sce
nele unor case de cultură și că
mine culturale au avut loc, sub 
genericul ..Pe drumul glorios al 
partidului", spectacole prezen
tate de ansambluri folclorice și 
brigăzi artistice, care au evocat, 
prin intermediul cîntecelor co
rale revoluționare și patriotice, 
al montajelor literar-muzicale, 
trecutul de luptă al partidului 
și prezentul socialist al patriei.

Semănatul porumbului, o lucrare de sezon care trebuie impulsionată printr-o parti
a mecanizatorilor și o supraveghere atentă a specialiștilor. In imagine, pe tarlalele cooperat 

agricole Orbească, județul Teleorman.

PLANTATUL LEGUMELOR, AMENAJĂRILE 
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

(Urmară din pag. 1)

lucrează greu, dar calitatea pa
tului germinativ pentru plantat 
tomate timpurii este foarte 
bună, ne spune Gheorghe Oprea.

— Dar la semănatul porum
bului ?

— Am insămînțat aproape 480 
hectare și acum avem două se
mănători pe o parcelă unde s-a 
zvîntat terenul.

Pe tarlaua „din deal" întîlnim 
pe inginerul șef al unității. 
"Gheorghe Neață, șef de fermă 
Elena Vlad, președintele coope
rativei, Gheorghe Pestrițu, și șe
ful de secție S.M.A.. Zorilă Rizea, 
care urmăreau „proba semănă
torii". Două agregate conduse de 
Florea Anica și Ion Sămăreanu, 
efectuînd concomitent și fertili
zatul, străbăteau cimpul din ju
mătate în jumătate de oră.

Aceeași organizare minuțioasă 
a muncii, același interes față 
de soarta viitoarelor recolte 
le-am întîlnit și la cooperativa 
agricolă de producție Virtoapele, 
unde primarul comunei și pre
ședintele unității au coordonat 
și dirijat forțele la efectuarea 
lucrărilor de sezon. Dar aici, la 
Virtoapele, consemnăm un fapt 
deosebit. Prin posibilități locale 
cooperatorii au hotărit irigarea 
unei suprafețe de 76 hectare, 
din care pe 36 hectare tinerii din 
comună au organizat un șantier 
de muncă patriotică- Susținut de 
3 detașamente uteciste, în com
ponența cărora am întilnit peste 
200 de elevi, numeroși membri 
cooperatori, intelectuali ai sa
tului. Am notat citeva nume : 
Paul Manolescu, Ilie și Petre 
Nedelea, George Dobrescu și cel 
al învățătorului Marin Manea, 
inițiatorul și animatorul nu nu
mai al unei prestigioase forma
ții de 
ciente 
cativ.

Sînt 
acolo unde munca a fost orga
nizată temeinic, ziua de ieri, 
duminică, 18 aprilie 1976, s-a in
cheiat cu un bilanț rodnic, 
adăugind noi succese în cartea 
de onoare a agricultorilor tele
ormăneni. care sub conducerea 
organizației județene de partid, 
recent distinsă eu ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România", clasa a II-a, pentru 
rezultate deosebite în producția 
vegetală și animală pe 1975, va 
încheia campania de primăvară, 
și în cel mai scurt timp semă
natul porumbului.

în fața exemplelor notate mai 
sus, alte fapte, de altă natură, 
firește, contrastează nedorit cu 
atmosfera generală de muncă. 
Să exemplificăm. ...Orele 9, la 
secția S.M.A. care servește coo
perativa agricolă „30 Decem
brie", Alexandria. Tractoarele 
aliniate (de altfel, frumos !) pe 
platforma de stocare. Ușile fe
recate cu lacăte. Nici un inter
locutor pentru dialogul pe care 
l-am fi dorit explicativ. Orele 
11, la sediul cooperativei: agri
cole din Olteni se aștepta o șe
dință... de plan. Să se planifice, 
ce ? Peste gard de locul întîl- 
nirii colectivului de conducere 
al unității ființează sectorul le
gumicol, dar nici un cooperator 
nu este prezent la muncă. Și 
răsadurile așteptau.„

• Constanța
Timpul favorabil însămințări- 

lor a determinat ca ziua de du
minică să fie considerată ca virf 
al actualei campanii pe ogoarele 
județului Constanta. La C.A.P. 
Murfatlar. din cele 710 hectare 
cu porumb erau deja insămin
țate 130 hectare. După cum ne 
relata tovarășa Angela Cio- 
banu, secretara comitetului co
munal 
vor fi 
hectare 
rinduri
Valerin
Ion Ilie. Aceeași atmosferă in- 
suflețitoare de muncă am in- 
tilnit și pe ogoarele C.A.P.-uri- 
lor din zona comunei Cumpăna. 
Pină ieri, din cele 3 850 hectare 
prevăzute a fi insămințate cu 
porumb, era încheiată lucrarea 
pe 605 hectare. Un număr de 24 
de semănători printre care și 
tinerii Traian Pricop. Gafar Al- 
tan. Nicolae Popa. Ion Tichin 
și Apostol Andrei își desfășurau 
activitatea pe ogoarele C.A.P.- 
urilor Cumpăna. Bărăgan, Stra
ja și Potimichea. Ritmul mediu 
zilnic la insămînțat a fost atins : 
200 ha. (Ion Cucu).

• Neamț

sadnițele de la C.A.P. Ștefan cel 
Mare, care adăpostesc culturi de 
varză și roșii, erau lăsate des
coperite. Nici paznicul nu era 
acolo. (Mihai Bocai).

• Maramureș

zi 
ieo

U.T.C., in această 
insămințate alte 

cu porumb. In primele 
se aflau tinerii uteciști 
Ilinca, Mihai Moraru și

în aceeași zi s-a lucrat din 
plin și pe ogoarele județului 
Maramureș. în 7 din cele 12 
consilii intercooperatiste exis
tente, in special in cele situate 
in depresiunea Someșului și Co
drului. o mare suprafață a fost 
insămințată cu 
jeră, trifoliene, 
etc.

• Sâtu Mare

in, sfeclă fura- 
cartofi, legume

folclor, ci și al unor efi- 
acțiuni cu caracter edu-

imagini care atestă că

Duminică a fost o zi „plină" 
și in județul Neamț, mai ales 
că și vremea a fost destul de 
frumoasă. Ferma legumicolă a 
comunei Izvoarele a constituit 
primul popas _al raidului între
prins de ' 
repicatul 
de roșii, 
căpșuni, 
mp de i 
pină în 
și 1 500 i 
noaptea _ 
iar în altă parte, pe o suprafață 
de 5 hectare s-a trecut la’dis
cuit.

Este necesar să menționăm 
însă că nu au fost luate toate 
măsurile pentru mobilizarea for
ței de muncă disponibilă, mai 
ales la lucrări de întreținere a 
răsadurilor. La C.A.P. Girov, 
tovarășul Vasile Lungu, briga
dier la brigada horticolă, ne 
spunea că azi se lucrează nu
mai la plantatul cartofilor in 
cîmp, în răsadnițe neefectuîn- 
du-se nici o lucrare. Ne între
băm de ce, pentru că mai 
răsadnițe nereoicate încă.

noi. Se lucra intens la 
1 și udatul suprafețelor 

vinete, varză, ceapă și 
Din totalul celor 3 000 

răsadnițe s-au repicat 
prezent 500 mp vinete 

mp de roșii. Ziua și 
se irigă varza și ceapa,

erau

Paralel cu lucrările de in- 
sămințare a porumbului și a 
celorlalte culturi care au mai 
rămas nepiantate pină la aceas
tă oră, agricultorii din județul 
Satu Mare au incheiat, dumi
nică. plantările și modernizările 
in livezile de pomi fructiferi și 
viță de vie. Astfel, la plantația 
viticolă de la Rătești-Hodișa- 
Beltiug s-au executat extinderi 
pe 90 ha, urmind ca aici să fie 
plantate in viitor cu viță de vie 
încă 500 ha. in timp ce la plan
tația de piersici și caiși lucrările 
de plantare și modernizare în
cepute in anii precedenți, și care 
însumează o suprafață de aproa
pe 500 ha, sint incheiate.

♦
Duminică, zeci de mii de lu

crători ai ogoarelor din jude
țele Timiș, Arad și Caraș-Seve
rin au fost prezenți in cîmp la 
muncile agricole de primăvară. 
In această zi s-au insămînțat cu 
porumb mai mult de 8 000 ha, 
cooperativele agricole de pro
ducție din TopolovătuL Mare, 
Cralovăț și din alte zone din 
Cimpia Banatului încheind se
mănatul porumbului pe ultimele 
suprafețe. Ca urmare a măririi 
vitezei de lucru și a organizării 
muncii in schimburi prelungite, 
unitățile agricole de stat și coo
peratiste din această parte a 
tării au insămînțat intr-un timp 
scurt mai bine de 60 000 ha cu 
porumb și alte culturi.

Cei aproape 80 000 de lucră
tori ai ogoarelor județelor Bu
zău. Prahova și Dîmbovița au 
insămînțat porumbul pe o su
prafață de peste 12 000 ha. După 
aprecierea specialiștilor, în ma’ 
puțin de o săptâmină. această 
lucrare va fi încheiată.

Comentariile sînt de prisos. In plină zi de muncă, la ora 9, 
tractoarele de la C.A.P. „30 Decembrie", Alexandria erau „sigi

late" și „stocate" la parcul de mașini.

SIRIU: FILĂ DIN CARTEA
DE MUNCA A TINERILOR

CONSTRUCTORI
Tri- 
pro-

u!ui 
eu ceeft pnte; cd 

principalele lucrări — axa- 
ciația goienti de derie^e, 
moîiîcreG fabricii de betoa
ne eu o capac: îafe de 45 mc 
pe ord. efeeîuerea forajelor 
și a mjecțriior de beton in 
am priza barajului. deschide- 
rea drumului spre cariera de 
anrocamente — te insenu m 

’ice/e prerdz’jTe. La ga'e- 
de deviere, obiectivul nu
ni 1 pe agenda construc
tor. fiecare zi, fiecare lu- 
consemnează noi recor

duri in bătălia cu roca dură. 
Ca urmare a ritmului im
pus, a noutăților tehnologice 
folosite in efectuarea lucră
rilor. viteza de incintara a 
înregistrat o dinamică con
tinuu ascendentă, ajungînd 
la 65 m in luna martie. ..Și 
aceasta nu este incd totul

wtol Costici 
la tervictul 

tie al T.C.H. Sinu, 
este ia citeva din y- 
herbinți ale șantier 

acest prilej 
lucrări 

galenei de 
rea fabricii 

o cape;

din ceea ce ne stă tn pu
tere să realizăm — ne spune 
maistntl Ion Laza. cel care 
in decursul a 22 de ani de 
acf.vitate neîntreruptă pe 
șantiere și-a legat numele 
de hidrocentralele de la Bi- 
caz. Stejaru, Argeș. Lotru, 
Porțile de Fier, Paltinu, So
meș. Luna aceasta, prin mă
surile tehnice adoptate — 
printre care amintesc intro
ducerea unor noi tehnologii 
de lucru — vom înainta cu 
încă 75—80 de metri". Am 
părăsit acest punct de lu
cru nu înainte insă de a 
consemna numele citorea din 
cei pnn al căror efort se cro
iește un nou drum apelor 
Buzăului : Constantin Văda
na, șef de brigadă. Constan
tin Lupu. șef de schimb. Ion 
Tudose, Alexandru Dinu și 
Vasile Grigore. „mezinii" e- 
chipei de mineri, pentru care 
Siriu înseamnă primul șan-

tier inscris 1n cartea lor de 
muncă.

Un alt obiectiv important 
al constructorilor de aici îl 
constituie lucrările de devie
re provizorie a drumului na
țional. Pe tinărul in
giner Florin Albu, proaspăt 
absolvent al Facultății de 
construcții hidrotehnice din 
Iași — aflat și el la primul 
șantier in biografia sa 
constructor — 
tut deosebi în 
chipuri tinere 
tau această 
bucurăm 
ta — de 
celor 100 
veniți de 
zău pentru a ne da o mină 
de ajutor. Sînt deja in pri
mele zile și îndrumarea spe
cialistului trebuie să spriji
ne voința lor de a face o 
muncă utilă". Consem
năm citeva din impresiile ti
nerilor brigadieri fruntași in

muncă, fruntași la învățătu- \ 
ră. Căsuță Nicu, elev, Liceul i 
„Mihai Eminescu" : „Sînt 1 
abia in anul II și nu m-am de- 1 
cts încă ce profesie să îmi . ] 
aleg. Șantierul mi-a oferit ț 
prilejul să cunosc oameni i 
deosebiți, o lume fascinantă, I 
o profesie bărbătească de < 
care mă simt tot mai mult * 
atras". Constantin Stoian i 
Liceul industrial metalurgic : j 
„Ca viitor muncitor A 
intr-una din unitățile bu- . i 
zoiene mă bucur să știu ' 
că la realizarea acestui ' i 
obiectiv mi-arn adus și eu • J 
modesta mea contribuție" \ 
Nicolae Calen, Liceul „Mihai 1 
Eminescu" ; „Profesia pentru ’ 
care mă pregătesc este cea A 
de medic. Pe șantier am in- J 
vățat să prețuiesc mai mult . J 
munca, disciplina, lucru ce, 
sînt sigur, mă va ajuta 
împlinirea aspirației". Petru 
Bărdașu,

in

Nota dominantă 
mediocritatea

ă săptămini — determinată de sus- 
din preliminariile olimpice — cam- 
să aducă nimic nou. etapa de ieri 
aceluiași obișnuit. Obișnuit pentru 
a fost, ca de atitea ori — medio- 
cu rezultate de egalitate ar putea 

_____ forte. Dar. dacă in trei din ele nu 
s-a inscris nici un gol, ce poate să însemne altceva dedt lipsa 
«„«i,,„țir,r conceDute. absenta spiritului ofensiv și de

După o întrerupere de dou 
ținerea partidelor cu Olanda, 
pionatul s-a reluat, dar fără 
desfățurindu-se sub semnul 
că nota dominantă a etapei 
critatea. Meciurile încheiate 
să sugereze un echilibru de 
s-a inscris nici un gol. ce ț.-----
acțiunilor ingenios concepute, absența spiritului ofensiv și 
aici a eficacității. Excepție fac. întrucâtva, după dte am putu' 
afla din transmisiile la radio, partidele de la Oradea și Iași, 
unde echipele, ceva mai combative, și-au apărat cu mai multa 
ardoare șansele. Tot de nivelul slab la care s-au prezentat gaz
dele țin și unele rezultate, pe care altădată le-am fi considerat 
surprize ; victoria Olimpiei Satu Mare care a suferit 10 ..... în
geri în acest campionat — obținută la Arad : ..egalul realizat de 
constânțeni pe stadionul Dinamo. Numărul scăzut de goluri — 17. 
este un alt indiciu că și in etapa a 23-a s-a jucat un fotbal slab. 
Ce-ar mai fi de spus ? Că echipele C.F.R. Cluj-Napoca și Poli
tehnica Iași, deși cu aportul celor doi jucători care au stat o 
bună bucată de vreme, pe tușă. Tegean și. respectiv, Dănilă. de 
abia au obținut, in extremis, cite un punct pe teren propriu. Si 
o ultimă observație : cu toate că s-au înregistrat multe rezultate 
egale, in clasament nu se produc modificări esențiale. Astfel, pe 
primele 5 locuri rămin aceleași echipe ca și pe ultimele două, 
unde formațiile clujene, după cum se străduiesc și după cum joacă 
nu vedem să le mai schimbe curind.

V. căbulea

de meciurile echipei olimpice s-a 
______ __ __ peste un rezultat care ar fi trebuit 

să" dea de gindit Federației, cluburilor și antrenorilor ce se ocupă 
de fotbaliștii juniori. Echipa națională a ..speranțelor" a ratat, 
din nou calificarea în Turneul U.E.F.A. Deci n-am putut pro
mova intre cele 16 echipe care iau startul peste o lună și ceva in 
întrecerile ce vor avea loc in Ungaria, din care nu lipsesc selec
ționatele de juniori ale Islandei. Elveției, Turciei, Finlandei, 
Danemarcei etc. E momentul să ne intrebăm ce produc cele circa 
50 de centre de copii și juniori ? După cum și conducerea tehni
că a echipei — antrenor principal Const. Ardeleanu — ar trebui, 
după atitea promisiuni făcute, să mai explice și eșecurile conse
cutive in competițiile și meciurile oficiale ale fotbaliștilor 
juniori.

P.S. Preocupați prea mult 
trecut cu vederea cam ușor

REZULTATELE DIVIZIEI B
Seria I

C.S.M. Suceava — Unirea 
Focșani 2—0 ; C.S.M. Borzeștl 
— F.C.M. Galați 1—1 ; Petrolul 
Ploiești — C.S. Tulcea 5—0 ; 
C.S. Botoșani — Viitorul Vaslui 
1—0 ; F.C. Brăila — Gloria 
Buzău 0—0 ; C.S.U. Galați — 
Victoria Tecuci 4—1 ; Celuloza 
Călărași — Ceahlăul P. Neamț 
1—0 ; Metalul Plopeni — Pra
hova Ploiești 3—1 : Cimentul 
Medgidia — C.F.R. Pașcani 2—0.

După 24 etape. F.C.M. Galați 
conduce în clasament cu_ 34 
puncte, urmată de F.C. Brăila 
cu 31 puncte.

București — Metalul București 
0—0: C.S. Tîrgoviște — Mine
rul Motru 1—0 ; Unirea Alexan
dria — Tractorul Brașov 2—1.

C.S. Tîrgoviște conduce în 
clasament cu 34 puncte, urmată 
de Progresul București cu 33 
puncte și Steagul roșu cu 32 
puncte.

Seria a IlI-a

Seria a II-a

Dinamo Slatina — Electropu- 
tere Craiova 4—0 ; Ș.N. Oltenița 
— Metalul Mija 3—2 ; Progre
sul București — Voința Bucu
rești 0—0 ; Steagul roșu — Me- 
trom Brașov 1—0 ; Nitramonia 
Făgăraș — Chimia Tr. Măgurele 
4—1 ; Chimia Rm. Vilcea — 
F.C.M. Giurgiu 3—0 ; Autobuzul

Rapid Arad — Gloria Bistrița 
0—1 ; Dacia Orăștie — Unirea 
Tomnatic 2—0 ; C.I.L. Sighet — 
Minerul Moldova Nouă 0—0; 
Victoria Cărei — C.F.R. Timi
șoara 0—0 ; Victoria Călan — 
Șoimii Sibiu 0—1 ; Sticla Turda 
— Mureșul Deva 2—0; U.M. 
Timișoara — F.C. Baia Mare 
3—0: Metalurgistul Cugir — 
Ind. sîrmei C. Turzii 2—0 ; Gaz 
metan Mediaș — Corvinul Hu
nedoara 0—1.

Corvinul Hunedoara 
în clasament cu 37 
mată de Șoimii 
puncte.

conduce 
puncte, ur- 
Sibiu cu 34

de 
abia l-am pu- 
mulțimea de 
care execu- 

lucrare.. „Ne 
— ne spune aces- 
prețiosul aport al 
de tineri brigadieri 
la liceele din Bu

Liceul industrial 
metalurgic : „Este cea 
frumoasă vacanță pe 
am petrecut-o pină 
Condițiile de muncă, de ca
zare și masă sint dintre cele 
mai bune. După orele petre
cute pe șantier, ni se oferi 
un bogat program de activi
tăți cultural-educative".

, La Siriu, cu fiecare zi, cu 
fiecare ceas, cea mai tinără 
generație de constructori a 
țării înscrie noi succese. Cu 
fiecare zi, prin eforturile lor, 
munții, locurile iși schimbă 
înfățișarea. In ritmul 
cii, al acestui minunat 
cent, ritm izvorît din 
conștiință a datoriei.

mai 
care 

acum.

mun-
pre- 

inalta

CONSTANTIN DUMITRU
Foto : VASILE RANGA

Fina'a Cupei tineretului la gimnastică ritmică-modernă

Campioană — echipa liceului

» Meciurile din cea de-a 40-a 
etapă a campionatului englez de 
fotbal s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Liverpool — 
Stoke 5—3; Leeds — Manchester 
City 2—1 : Arsenal — Ipswich
1— 2 ; Derby — Leicester 2—2 ; 
Norwich — Q. P. Rangers 3—2 ; 
Wesț Ham United — Aston Villa
2— 2’; Birmingham — Tottenham
3— 1. în clasament conduce Li
verpool cu 56 puncte, urmată de 
Q. P. Rangers — 55 puncte.

a în campionatul 
de fotbal, după 28 de etape con
duce Borussia Moenchenglad
bach cu 38 puncte, urmată de 
Kaiserslautern 35 puncte. Re
zultate tehnice : Moenchenglad
bach — Karlsruhe 4—0 ; S. V. 
Hamburg — Bayern Miinchen 
0—1 ; Kaiserslautern — Herta 
5—0 ; Koln — Dusseldorf 4—0 ; 
Diusburg — Eintracht 1—1.

vest-german

STEAUA 23 16 4 3 52—18 36
Dinamo 23 13 4 6 46—24 30
S.C. Bacău 23 11 3 9 26—25 25
Poli. Timișoara 23 10 5 8 33—33 23
Sp. studențesc 23 10 4 9 30—31 24
F.C. Bihor 23 10 4 9 26—28 24
Poli. Iași 23 3 5 9 34—32 23
Jiul 23 9 S 9 33—33 23
A.S..A. Tf. M. 23 10 3 10 29—30 23
F.C. Argeș 23 8 7 8 23—28 23
F.C.M. Reșița 23 10 3 10 24—33 23
F.C. Constanța 23 9 3 11 26— 25 21
Rapid 23 9 3 11 25—30 21
Olimpia 23 8 5 10 23—34 21
Univ. Craiova 23 7 6 10 27—27 20
U.T.A. 23 9 2 12 28—37 20
C.F.R. 23 S 7 11 18—31 17
„V“ Cluj Napoca 23 C 3 14 27—31 15

DIAGRAMA ETAPEI
STEAUA ,.l" CLVJ -NAPOCA

4—1 (1—1). După ce oaspeții au 
deschis scorul prin Coca (min. 
15). liderul a refăcut handi
capul, obținind. în final, o vic
torie netă. Au marcat: Iordă- 
nescu de trei ori (min. 20. min. 
51. min. 33) și Marcel Rădu- 
canu (min. 70). DINAMO — 
F.C. CONSTANȚA 1—1 (1—0). 
Joc dinamic, in care constănțe- 
nii au obținut un punct prețios. 
Au inscris: Dudu Georgescu 
(min. 42) și Moldovan (min. 60). 
F.C.M. REȘIȚA — F.C. ARGEȘ 
0—0. Meci de un nivel tehnic 
modest. Beldeanu a ratat un 
penalti în min. 63. La tineret- 
speranțe. 4—0. Ț.TA. — OLIM
PIA SATU MARE 2—3 (1—0). 
Sătmărenii s-au apărat organi
zat și au inițiat o serie de 
atacuri periculoase, repurtind o 
victorie nesperată. Au marcat : 
Broșovschi (min. 38) din pe
nalti. Șchep — autogol (min. 
48). Hațeganu (min. 54), Colnic 
(min. 64) și Iancu (min. 88). La 
tineret-sperante. 1—1. F.C. BI
HOR — RAPID 1—0 (0—0). Oră- 
denii au obținut o victorie la li
mită, prin golul „semnat" de 
Run în min. 70. La tineret-spe- 
ranțe, 2—1. S.C. BACĂU — 
A.S.A. TÎRGU MUREȘ 0—0. O 
partidă de un slab nivel tehnic. 
La tineret-speranțe. 2—1. PO
LITEHNICA TIMIȘOARA — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
0—0. La fel ca și în sezonul de 
toamnă (1—1). formațiile stu
dențești din Timișoara și Cra
iova au făcut o... remiză. La ti
neret-speranțe, 2—1. POLITEH
NICA IAȘI — SPORTUL STU
DENȚESC 1—1 (1—1). Joc spec
taculos și echilibrat, cu multe 
situații de gol ratate de ambele 
formații. Mircea Sandu a des
chis scorul in min. 31 și Simio- 
naș a egalat în min. 45. La ti
neret-speranțe, 0—2. C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA — JIUL 1—1. 
Deși au dominat cu autoritate, 
gazdele au smuls cu greu un 
draw’. Roznai a deschis scorul 
în min. 10, îar Adam a egalat 
în min. 89, din penalti.

a des-

C.F.R.

M. L.

ETAPA VIITOARE
(duminică 25 aprilie)

Sportul studențesc — Steaua 
(0—4), Rapid — Dinamo (1—3), 
jiul — Politehnica Timișoara 
(1—3), F ,C. Bihor — F. C. M. 
Reșița (0—1), F. C. Constanța 

Bacău (1—2), „U“
Cluj-Napoca — C.F.R, (0—0), 
Olimpia Satu-Mare — Politeh
nica Iași (2—2), F. C. Argeș — 
A.S.A. Tîrgu-Mureș (0—0) și U- 
niversitatea Craiova — U.T.A.. 
(0—0).

S. c.

>3 Vasile Alecsandri“ Iași
încă o reușită a sportului de 

masă — întrecerile finale la 
gimnastică ritmică modernă din 
cadrul ..Cupei tineretului". Timp 
de 2 zile, 'a Iași, în frumoasa 
sală a Sporturilor. 40 de an
sambluri școlare, fiecare format 
din cite 8 componente, respectiv 
echipele campioane pe județ și 
municipiul București, s-au reu
nit pentru a desemna pe cîști- 
gătoarea celei de-a IV-a ediții 
— 1976 — a competiției denu
mite a grației și armoniei. Evo
luțiile concurentelor s-au ridi
cat, după aprecierile specialiști
lor prezenți, la un nivel calita
tiv’ superior, față de edițiile 
precedente, ansamblurile școla
re prezentind programe foarte 
variate, in care muzica și cos
tumația n-au jucat nici ele un 
rol secundar. O bună impresie 
atit in prima zi — vineri — 
cind s-a trecut examenul exer- 
cițiilor cu obiecte și elemente 
impuse, cît și în a doua zi de 
concurs — simbătă — dedicată 
exercițiilor liber alese au lăsat 
ansamblurile care, pină la ur
mă. acumulind punctaje superi
oare, s-au și clasat dealtfel

pe primele locuri : 1. Locul întîi 
și campioană republicană — e- 
chipa Liceului „Vasile Alecsan- 
dri“ Iași (profesor-antrenor Con
stantin Radu), 2. Liceul econo
mic. de alimentație publică Bucu
rești (Lia Bărbulescu). 3. Liceul 
nr. 2 Arad (Letiția Muscă), 4. 
Liceul „Ovidiu" Constanța (A- 
nica Roșu), 5. Liceul „Horia, 
Cloșca și Crișan" Alba 
(Maria Florian), 6. Liceul 
Oradea (Ileana Papp).

A.cest frumos festival de 
rtastică încheiat cu un succes 
deplin pe plan tehnic și spec
tacular a beneficiat, in același 
timp, de excelente condiții de 
desfășurare asigurate de C.C. 
al U.T.C., inițiatorul competiției 
și principalul organizator, care 
a avut un larg sprijin din par
tea organelor locale ale U.T.C. 
și ale mișcării sportive.

Asupra rolului pe care-1 are 
această competiție asupra cu
prinderii unui număr cit mai 
mare de fete într-o activitate 
sportivă, pe cît de utilă, pe atit 
de atrăgătoare, merită să re
venim.
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C. V.

Start în cea de-a 5-a ediție a competiției internaționale de box 
de aur"„Centura

Pe ringul Palatului sporturilor 
și culturii din Capitală va în
cepe astăzi cea de-a 5-a ediție 
a competiției internaționale de 
box „Centura de aur". De-a lun
gul a 9 reuniuni 
rile puse in joc 
pugiliști din 15 
slovacia. R. P. 
Cuba. Republica 
Franța. Ghana. 
Mongolă, Olanda, 
Turcia, U.R.S.S..
România. La această ediție vor 
lipsi doi mari favoriti : campio
nul mondial la categoria grea, 
cubanezul Teofilo Stevenson, 
care a suferit o înfrîngere îna-

pentru centu- 
vor lupta 119 
țări : Ceho- 

D. Coreeană, 
Arabă Egipt. 

Maroc, R. P. 
Siria, Tunisia. 
Venezuela și

inte de limită la Minsk, și vice- 
campionul mondial la „mijlocie" 
reprezentantul nostru Alee. Năs- 
tac, accidentat la ultimul antre
nament.

Astăzi, 
avea loc 
care vor 
respectiv 
programul a suferit modificări. 
Semifinalele vor avea loc joi și 
vineri, cînd zilnic va avea loc 
numai o gală de la ora 19,00. 
Simbătă 24 aprilie este zi de o- 
dihnă, iar finalele sînt progra
mate pentru duminică, 25 apri
lie, de la ora 10,00.

marți și miercuri vor 
zilnic cite două gale 
începe la ora 15,00 și 
19,00. în continuare

• Echipa masculină de hand
bal (tineret) a României a re
purtat duminică un frumos suc
ces cucerind „Cupa țărilor la
tine". Handbaliștii români au 
terminat neînvinși competiția, 
în finală, echipa României a în
vins la Nisa cu scorul de 22—16 
(10—9) echipa Spaniei. Cel mai 
bun jucător al echipei învingă
toare a fost Folker care a în
scris 13 puncte. Locul trei în 
clasament a fost ocupat de echi
pa Portugaliei care a învins cu 
13—11 echipa Franței.

• La Leningrad au 
duminică campionatele 
ne de lupte libere. în 
tur sportivii români Ion Arapu 
(52 kg). Petre Coman (62 kg), 
Vasile Iorga (82 kg) și Simion 
Morcov (90 kg) au obținut vic
torii.

început 
europe- 
primul

• Duminică, la Albi, în finala 
campionatului 
rugbi pentru . _____
F.I.R.A.) s-au întîlnit echipele 
Franței și României. Rugbiștii 
francezi au terminat învingători 
cu scorul de 20—12.

european de 
juniori (Cupa

• Campionatele internaționale 
de tenis ale tării noastre vor în
cepe mart! pe terenurile clubu
lui sportiv' Progresul din Capi
tală. La întreceri participă ju- 
cători și jucătoare din Austria; 
Ungaria, Bulgaria, Polonia,

Cehoslovacia, Finlanda și Româ- 
nia.

• Competiția ciclistă pentru 
„Cupa Olimpia" a luat sfirșit 
duminică odată cu desfășurarea 
etapei a 3-a care a avut loc pe 
șoseaua București — Călărași și 
retur. Primul a sosit-Șt. Leibner 
(Dinamo), cronometrat pe 120 
km cu timpul de 2h 43’27”. în 
clasamentul general primul loc 
a fost ocupat de T. Drăgan 
(Voința)..

• în turneul international de 
șah de la Las Palmas (Insulele 
Canare), după 11 runde în cla
sament conduce marele maestru 
sovietic Efim Gheller cu 8 punc
te, urmat de danezul Larsen ,cu 
7,5 puncte. Marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu care în 
runda a 11-a a remizat cu Fra- 
guela se află pe locul 6 cu 6 
puncte.

• La campionatele mondiale 
de scrimă pentru tineret. In 
proba feminină de floretă, re
prezentanta României. Marcela 
Moldovan, a evoluat excelent în 
cadrul preliminariilor, reușind 
să se califice pentru turneul fi
nal, alături de Veronique Trin- 
quet șl Brigitte Latrille (Fran
ța), Irina Doldgich și Elena Ku- 
linenko (U.R.S.S.), Mandy Dycis 
(R. D. Germană).



de dezvoltare a economiei irakiene
Declarație 

a primului ministru 
al Turciei

Exploatarea și valorificarea 
resurselor petrolifere ale Iraku
lui, clasificate de specialiști pe 
locul doi în lume, după cele ale 
Arabiei Saudite, servesc drept 
motor dezvoltării Irakului — 
scrie Agenția France Presse, 
care precizează că planul cinci
nal 1976—1980 cuprinde trei mari 
priorități : petrolul, industria și 
agricultura.
.Producția de petrol brut, care 

a, fost de aproape 100 de mili
oane tone în 1974 și care a de
pășit 110 milioane tone în 1975, 
urmează să atingă 200 milioane 
tone în 1980 prin ■ intrarea în 
producție a noilor cîmpuri pe
trolifere de la Abou Ghirab, la 
250 km 
Paralel, 
portului 
nor noi
rafinării.

Activitatea petroliferă este 
controlată în întregime de Com
pania națională a petrolului i- 
rakian, formată prin naționali
zarea, la 1 iulie 1972, a lui „Irak 
Petroleum Company" (I.P.C.).

nord-vest de Bassara. 
va crește capacitatea 

Fao prin construirea u- 
conducte petroliere și

Această campanie de stat pose
dă propria sa flotă de petroliere.

Industrializarea țării este un 
alt element important al pla
nului cincinal. în regiunea Bas- 
sora a fost construit primul 
combinat siderurgic irakian, o 
oțelărie cu patru cuptoare elec
trice și două laminoare. Se pre
vede, de asemenea, construirea 
în aceeași regiune a unei fabrici 
de aluminiu cu o capacitate de 
150 000 de tone pe an.

Planurile de dezvoltare a agri
culturii cuprind mari proiecte 
de punere în valoare a terenu
rilor agricole, irigații, drenaje, 
pentru a permite Irakului să 
devină exportator de cereale in 
1980. Mari suprafețe vor fi a- 
menajate în regiunea Mossoul 
și Kirkouk, îndeosebi pentru 
plantațiile de arbori fructiferi și 
legume. în apropiere de Bas- 
sora se află in construcție un 
complex de creștere a vitelor, 
cu o capacitate de 2 500 vaci cu 
lapte și un mare complex de 
creștere a păsărilor.

Primul ministru al Turciei, 
Suleyman Demirel, a apre
ciat. intr-o alocuțiune radio
difuzată. că declarațiile pre
mierului grec. Constantin 
Karamanlis. privind regle
mentarea pe cale pașnică a 
diferendelor dintre cele două 
țări constituie un eveniment 
pozitiv in evoluția relațiilor 
bilaterale. „Turcia, a spus 
Demirel. dorește in mod sin
cer să rezolve problemele cu 
Grecia prin mijloace pașnice, 
pe calea negocierilor, in in
teresul ambelor țări".

Sintem gata, a declarat in 
continuare primul ministru 
turc, să depunem toate efor
turile pentru a elimina at
mosfera de neîncredere care 
prevalează in relațiile dintre 
cele două țări și să ridicăm 
aceste relații la nivelul care 
trebuie să existe intre două 
;ări vecine.

Situația din Liban a conti
nuat să evolueze sub semnul 
incertitudinii în zilele de sîm- 
bătă și duminică, în ciuda 
consultărilor dintre forțele po
litice pentru prevenirea in
cidentelor armate și ' alegerea 
unui nou șef al statului.

Dacă în cursul zilei de sîm-

• PRIMUL MINISTRU al 
Republicii Populare Congo, 
Louis Syilvain Goma, a sosit la 
Riad, pentru o vizită oficială de 
trei zile in Arabia Saudită. Pre
mierul congolez va avea con
vorbiri cu prințul moștenitor și 
primul vicepremier al țării- 
gazdă. Fahd Ben Abdul Aziz, și 
cu alte oficialități guvernamen
tale. prilej pentru a fi evocate 
modalitățile de extindere și di
versificare 
africane în 
activitate, 
părțile vor
pecte legate de promovarea co
operării economice și schimbu
rilor comerciale reciproce.

Anterior, Louis Syilvain Goma 
a efectuat o vizită oficială la 
Cairo unde a fost primit de pre
ședintele Anwar El Sadat și a 
avut convorbiri similare cu 
omologul său egiptean, Mam- 
douh Salem.
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>
duminică dimineața 
și amploarea inci- 
armate au fost mai 

duminică după-amiază

0 
bâtă și 
numărul 
dentelor 
mici, 
s-a înregistrat o nouă recru
descență a ostilităților de o 
parte și de alta a ..liniei verzi'1 
din Beirut și de la periferiile 
capitalei care separă pozițiile 
părților aliate în conflict. în 
cadrul incidentelor ce au avut 
loc duminică la Beirut, s-au 
auzit tiruri sporadice cu mi
traliere și mortiere. In ultime
le 24 de ore s-au înregistrat 30 
□e morți și peste 50 de răniți. R.P.D. COREEANĂ : Noua Casă a culturii din Phenian

Comunicat comun

PE SCURT*PE SCURT*PE SCURT*PE SCURT*PE SCURT

CONFERINȚA MINIȘTRILOR DE 
EXTERNE DIN TARILE ARABE 

Șl AFRICANE
9 POTRIVIT unui comunicat 

dat publicității la Alger, confe
rința miniștrilor afacerilor ex
terne din țările arabe și afri
cane, care începe astăzi la 
Dakar, va avea înscrise pe or
dinea de zi stabilirea unui pro
iect de cooperare arabo-africa- 
nă. Punerea la punct a moda
lităților acestei cooperări și a 
mijloacelor sale de aplicare și 
fixarea datei și locului apropia
tei conferințe la nivel înalt 
arabo-africane.

Reluînd unele declarații ale 
secretarului general al Ligii 
Arabe, Mahmud Riad, presa 
algeriană relevă, în legătură cu 
ordinea de zi, că este vorba de 
o cooperare arabo-africană la 

comunitar, deoarece la 
bilateral există de mai 
timp, atit in domeniul 
cit și în cel economic.

lifere de la Basra — informează 
surse oficiale iraniene, citate de 
agenția France Presse. Potrivit 
precizărilor, incendiul a izbuc
nit la circa 60 km de portul 
Basra, din stfdul Irakului. Puțin 
timp după declanșarea sa. auto
ritățile irakiene au făcut apel la 
ajutor iranian. Din ordinul șa- 
hinșahului Aryamehr. camioane- 
cisternă, nave-vedetă și elicop
tere au fost trimise spre Basra 
din portul iranian Horramchahr. 
Incendiul a putut fi stins dumi
nică dimineață. Nu se 
incă valoarea

data de 16 iunie a.c., a anunțat 
cotidianul „Kathimerini". Vizita 
va avea loc la invitația adresată 
de președintele Gerald Ford, 
invitație reînnoită cu ocazia 
primirii, zilele trecute, a minis
trului de externe grec. Dimitrios 
Bitsios, de către șeful executi
vului american.

cunoaște 
pagubelor.

luptei noastre 
au căzut multi 

crearea ■ omului 
Charlos 
Biroului 

Pentru
nivel 
nivel 
mult 
politic,

e DUPĂ îndelungate acțiuni 
revendicative, peste 350 000 de 
muncitori din industria chimică 
a Italiei au obținut încheierea 
unor noi contracte colective de 
muncă ale căror 
cont de creșterea 
și de inflație.

„Obiectul 
pentru care 
eroi, este 
nou" — a declarat 
Rocha, membru al 
Politic al M.P.L.A.
atingerea acestui obiectiv și 
pentru ca angolezii să de
vină adevărații stăpîni ai ță
rii — a arătat el — este ne
cesară depunerea unor efor
turi susținute in toate dome
niile, un rol deosebit reve
nind tineretului țării.

prevederi țin 
costului vieții

seara, barito-• DUMINICA
nul român Nicolae Herlea a 
susținut la Moscova ultimul din 
seria de concerte prezentate in 
cadrul unui turneu întreprins in 
Uniunea Sovietică. Artistul ro
mân, acompaniat la pian de Vio
rica Cojocaru-Lambrache, a in
terpretat un program de lieduri, 
care a cuprins, printre altele, 
lucrări de Beethoven, Brahms, 
Schubert, Dvorak, Strauss, Enes- 
cu, Ceaikovski, Verdi.

în afară de Moscova, actualul 
turneu al baritonului român, a 
înscris orașele Vilnius, unde a 
apărut in operele Rigoletto și 
Traviata, precum și Leningrad 
și Kiev, unde a susținut recita
luri îndelung aplaudate de iubi
torii de operă sovietici.

• PESTE 75 la sută din popu
lația rurală nicaraguayană suferă 
de subnutriție — evidențiază un 
studiu al Ministerului Sănătății 
Publice din această țară, dat 
publicității la Managua. Docu
mentul precizează, totodată, că 
anemia 
amplu 
special femei și copii, 
ministerului respectiv mai arată 
că populația nicaraguayană a- 
proape că nu consumă alimente 
de origine animală, cum ar fi 
carnea de vită și dș porc.

REFORMĂ JUDICIARA 
IN ANDORA

începind de astăzi, o profundă 
reformă judiciară va duce la 
modificarea sistemului judiciar 
din principatul Andora, 
liliput de ia granița 
Franța și Spania. „Tribunalul 
cortesurilor“ in vigoare pini a- 
cum reprezenta o organizare ju
diciară pe bază de structuri feu
dale din secolul XIII : neexis- 
tind instituția apărării, imprici- 
nații se prezentau singuri in fața 
judecătorului, care, la rindul 
său, îndeplinea și funcția de 
procuror. Prin reforma intrată 
in vigoare duminici. imnricir.a 
ții tor avea dreptul la avocat, și 
Andora va avea și un procurer 
general in persoana unuia din
tre cei dci eo-prinți rare rn- 
inăepb.ni, alternativ, timp de I» 
ani, această funcție.

statul 
dintre

endemică include un 
sector al populației, in 

Studiul

Sierra Leone
19 aprilie — ziua 

proclamării republicii 
— este sărbătoarea 
națională a Republicii 
Sierra Leone.

a cooperării arabo- 
diverse domenii de 
Pe plan bilateral, 
lua in discuție as-

0 nouă măsură

i ugosla vo-pakistanez
Miloș Minici, vicepreședinte al 

Consiliului Executiv F ederal, 
secretar federal pentru afacerile 
externe al R. S. F. Iugoslavia, 
și-a încheiat duminică vizita 
oficială de trei zile efectuată în 
Pakistan și a părăsit Islamaba
dul. plecînd spre capitala Afga
nistanului.

în comunicatul comun dat pu
blicității se 
kistanul și 
nit asupra

subliniază că Pa- 
Iugoslavia au conve- 
instituirii unei comi-

pri'.ind întărirea

sii economice mixte, la nivel mi
nisterial. concepută să contribuie 
la promovarea cooperării între 
cele două țări.

în ultima zi a 
Islamabad. Miloș 
o convorbire cu 
kistanez. Zulfikar 
consacrată trecerii 
relațiilor bilaterale 
dintre problemele 
ternaționale actuale. Interlocu
torii au exprimat îngrijorarea 
lor in legătură cu lipsa de pro
gres in procesul 
tare a situației 
Apropiat.

vizitei sale la 
Minici a avut 
premierul pa- 

Ali Bhutto, 
in revistă a 
și a unora 
politice in-

de reglemen- 
din Orientul

GENERALA A

controlului de stat in
Centrafricană

Președintele Republicii Cen- 
trafricane. Jean Bedel Bo- 
kasa. a semnat un decret pri
vind anularea titlurilor miniere 
acordate „Societății centrafrica- 
ne de exploatare diamantiferâ" 
(S.C.E.D.). Toate titlurile mini
ere sint plasate in domeniul 
public.

S.C.E.D.. societatea economică 
mixtă canadiano-americano-cen- 
trairicană. cu un capital de 500 
milioane franci C.F.A. a fost 
fondată in 1973. la inițiativa gu
vernului de la Bangui, care de-

de procente compa-York și 60 .
mei „Loa Comico" din Vancou
ver). Instituită in vederea dez- 
voi'ării exoloatărilor industriale 
de minereuri și pietre prețioase 
in Republica Centrafricană și 
promovării artizanatului in 
această țară. S.C.E.D. nu a reu
șit sâ-și îndeplinească misiunea, 
dat fiind că cele două compo
nente străine ale societății nu 
si-au îndeplinit obligațiile ce le 
re' eneau si au folosit bunurile 
si bogățiile R.C.A. in propriul 
ior beneficiu.

S U.A. : GREVA 
MUNCITORILOR DIN INDUSTRIA 

CAUCIUCULUI
e SINDICATUL muncitorilor 

din industria cauciucului din 
Statele Unite a lansat un apel 
la grevă generală în semn de 
protest față de acțiunile patro
natului care refuză să accepte 
cererile salariaților și tergiver
sează încheierea noilor contracte 
colective de muncă.

Președintele acestui sindicat 
care, prin cei 60 000 de membri 
ai săi. grupează practic pe toți 
muncitorii din acest sector din 
Statele Unite, a declarat că ac
țiunea nu va fi oprită pină cînd 
revendicările nu vor fi satis
făcute, precizind că 
pină la boicotarea 
„Firestone" — cea 
firmă producătoare 
din S.U.A.

se va merge 
produselor 

mai mare 
de cauciuc

Demersuri pentru clarificarea 
implicațiilor cazului 

în Japonia
„Lockheed11

• autoritățile iraniene 
au cooperat cu cele irakiene în 
operațiunile de stăvilire a vio
lentului incendiu izbucnit sîm- 
bătă în zona terenurilor petro-

• MINISTERUL Comerțului 
Exterior al Franței a anunțat 
că. datorită reducerii exportului 
francez, deficitul balanței co
merciale externe s-a ridicat in 
luna martie la 857 miljoane 
franci. în primul trimestru al 
anului acesta, subliniază statis
ticile oficiale, deficitul comerțu
lui exterior al 
suma de două

pe

Franței a depășit 
miliarde de franci.

MINISTRU al 
Karaman-

* PRIMUL 
Greciei, Constantin 
lis, va efectua o vizită oficială 
în Statele Unite, începînd de la

un

*

î
î

I
L

î
I
I

I
*

insolubile ?
După 6 ani de la 

izbucnirea incidente
lor în Ulster, în lipsa 
oricărei soluții politice 
și a unei situații 
de securitate pentru 
populația civilă, gu
vernul 
a făcut 
este ferm 
mențină 
locate în

de la Londra 
cunoscut că 

hotărît să 
trupele dis- 
provincie.

• CAMPANIE PENTRU STIRPIREA MUȘTELOR TSE-TSE. 
Oficialitățile FAO de la Roma au atras atenția asupra perico
lului pe care îl reprezintă proliferarea muștelor tse-tse în mai 
multe țări ale Africii, care provoacă pagube importante șepte- 
lului, apreciind că se impune organizarea unei adevărate cam
panii pentru stirpirea acestui adevărat flagel. Experții FAO au 
în vedere crearea unor echipe speciale pentru combaterea aces
tei specii deosebit de dăunătoare de insecte, care provoacă la 
animale o maladie asemănătoare cu „boala somnului" la oa
meni, dar cu efecte mult mai grave. După efectuarea unor cer
cetări aprofundate, experții FAO au afirmat că deși nu există 
încă o metodă generală care să permită eliminarea, definitivă 
a pericolului, totuși răspindir ea de insecticide la sol. ca și cu 
ajutorul avioanelor, a permis în unele țări din Africa să se 
înlăture această specie diti zonele infestate. Se subliniază, de 
asemenea, că o campanie în acest sens trebuie dusă fără în
trerupere. pentru că, într-un interval foarte scurt de timp, 
musca tse-tse poate invada din nou zonele neinfestate și să 
reducă astfel la zero eforturile precedente. O altă problemă 
ridicată de experții FAO este aceea a descoperirii unor noi 
tipuri de insecticide, mai eficace, deoarece unele specii ale 
acestei insecte au devenit imune, si care să fie, totodată, mai 
puțin poluante, deoarece substanțele folosite în prezent sint 
destul de toxice avînd uneori efecte nefavorabile chiar asupra
animalelor domestice, ca și asupra faunei • CEL MAI MARE 
FURT DE GIUVAERURI DIN ISTORIE. Spargerea seifurilor 
unui complex de locuințe de lux din orașul Palm Beach din 
statul Florida s-a soldat simbătă cu ceea ce pare să fie cel 
mai mare furt de giuvaeruri din istorie — în valoare de cel 
puțin 5 milioane dolari. Hoții au sustras, de asemenea,
milion de dolari numerar. Giuvaerurile aparțineau locatarilor 
apartamentelor de lux — valorînd fiecare între 100 pină la 400 
mii dolari — care cumpăraseră pietre scumpe ca investiții în 
urma recentelor fluctuații înregistrate la bursele americane 
e UN NOU PROCEDEU DE CONSERVARE PRIN IRADIERE A 
OBIECTELOR ISTORICE DE ARTĂ DIN PIELE a fost elaborat 
de către Cercetătorii Institutului de tehnică a radiațiilor al Șco
lii superioare politehnice din orașul polonez Lodz. Obiectul este 
acoperit cu o substanță organică fiind apoi supus razelor emise 
de un izotop al cobaltului. Radiațiile antrenează, la rindul lor, 
polimerlzarea substanței respective, transformînd-o într-o pe
liculă care face ca pielea să capete o protecție perfectă • UN 
VAL DE CĂLDURĂ, neobișnuit pentru această perioadă a anu
lui. s-a abătut asupra mai mu ltor regiuni de pe litoralul răsă
ritean al Statelor Unite. La New York, în. Central Park, mercu
rul termometrelor a urcat pină la 33 de grade, un adevărat 
record pentru această săptămînă de primăvară. Meteorologii 
apreciază că temperaturile ridicate se vor mai menține cîteva 
zile • FURT LA POLIȚIE. Un grup de răufăcători, încă ne- 
identificați, a jefuit un ’post de poliție din localitatea italiană 
Aquila. Ei și-au însușit suma de 500 000 lire, reprezentînd 
amenzile aplicai e pentru încălcări ale regulilor de circulație. 
Săptămînă trecută, un furt asemănător produs Ia un alt post 
din regiunea Abruzzi se soldase cu dispariția a peste un milion 
de lire • ȘI-A RELUAT ACTIVITATEA VULCANICA KA- 
RÎMSKII. SITUAT PE ȚĂRMUL DE LA OCEANUL PACIFIC AL 
PENINSULEI KAMCIATKA. Oamenii de știință sovietici care 
urmăresc activitatea vulcanului au anunțat că din craterul vul
canului, avînd o înălțime de 1 486 metri, este aruncată în atmo
sferă o mare cantitate de lavă, pietre, cenușă și fum, într-un 
răstimp de 24 de ore avînd loc un număr de 60—80 de explozii. 
Vulcanul Karimskii este unul din cei mai activi din Kamciatka, 
fiind cunoscute 22 de perioade de activitate intensă după anul 
1852. De menționat că în Peninsula Kamciatka continuă erupția 
vulcanului Tolbacik, începută în iulie 1975.

• Supranumită, datorită 
bogățiilor sale, „țara fieru
lui și a diamantelor", Sierra 
Leone se află situată 
coasta atlantică a Africii, în-
vecinindu-se cu Guineea. Li
beria și Oceanul Atlantic. Pe 
o suprafață de 7 174 kmp 
trăiesc 3 002 426 locuitori.

Sierra Leone mai înseamnă 
ți „Muntele Leului", denu
mire dată in 1462 de naviga
torul portughez Pedro de 
Cintra, primul explorator 
european al coastei stincoase. 
Existența unor importante 
minereuri de foarte bună ca
litate — fier, cromite. bauxi
te, diamante, platină — au 
atras, in decursul istoriei a- 
cestei țări, numeroși cuceri
tori. Dar tot in Sierra Leone, 
in 1787, au fost aduși, de o 
societate filantropică britani
că, primii sclavi eliberați și 
repatriați din America, care 
au întemeiat in 1788, pe lo- 
eul actualei capitale a țării, 
„orașul liber" — Freetown. 
Ca urmare a mișcării de e- 
liberare națională, in 1961. la 
li aprilie, țara 
independența, 
tirziu, la 19 
Sierra Leone 
publică.

• Relieful este caracterizat 
prin podișuri de granit ce se 
înalță pină la 500 m. măr
ginind cimpia litorală. A- 
ceasta. spre țărm, oferă pri
veliștea a numeroase man
grove — păduri inundate. 
La apariția mangrovelor au 
contribuit și numeroasele 
riuri (Great Searcies, Little 
Searcies, Rokel, Serwaet), 
care, in drumul lor spre o- 
cean. formează numeroase 
meandre cu văi adinei și în
guste. Clima, tropicală, are

și-a proclamat 
iar 10 ani mai 

aprilie 1971, 
a devenit re-

cele două anotimpuri speci
fice — unul ploios și maso
nic, altul secetos, in care 
hartmattanul, vintul ce vine 
dinspre Sahara, aduce un aer 
uscat, 
praf.
crește 
podișurile sint imbricate 
savana cu arbori.

• Anii care au trecut 
la proclamarea independenței 
sint ilustrați de transformă
rile pe plan economic și so
cial — rod al eforturilor în
dreptate spre înlăturarea ur
mărilor dominației coloniale, 
tn prezent. Sierra Leone are 
o industrie minieră in con
tinuă dezvoltare, care furni
zează 80 la sută din venitul 
național. Pentru o cit mai 
bună valorificare a resurse
lor naturale in interesul pro
priu, au fost trecute sub con
trol guvernamental peste ju
mătate din acțiunile compa
niilor străine care operau in 
industria extractivă și a fost 
înființată o societate minieră 
națională. S-au construit, de 
asemenea, o serie de fabrici 
chimice, de ciment, textile, 
mase plastice și de prelu
crare a produselor agricole. 
Preocupări importante există 
și pentru formarea cadrelor 
naționale, pentru construirea 
unor căi de comunicații mo
derne. pentru diversificarea 
culturilor agricole.

Actualul plan cincinal și-a 
propus o creștere a produsu
lui național brut cu 6 la sută 
anual.

• Relațiile de prietenie și 
colaborare stabilite intre 
România și Sierra Leone, 
puternic consolidate de vizita 
în țara noastră, in iulie 1974, 
a președintelui Siaka Ste
vens, cunosc un curs ascen
dent, răspunzind intereselor 
celor două țări și popoare, 
cauzei generale a păcii, în
țelegerii și colaborării inter
naționale.

cald și Încărcat 
In cimpia 
selva tropicală.

cu 
lit orală 

iar 
de

de

In cadrul unei în- 
tîlniri avute cu 
mu!
M;ki
lor două cernere 
Dietei i 
japonez), 
ro Maeo 
Kono au 
in opinia 
tarilor niponi, guver
nul nu a acționat in 
suficientă măsură 
pentru a clarifica im
plicațiile 
Lockheed" 
nia. Cei 
țedinți au 
asemenea.
lui să trimită cit mai 
curînd un emisar gu
vernamental special 
in Statele Unite, in-

pri- 
ministru. Takeo 

președinții ce- 
ale 

(parlamentul 
Shigesabu- 
ș: Kenzo 
arătat că, 
parlamen-

cu puteri de- 
pentru a putea 

din partea

^Qnema
MERE ROȘII — gala filmu

lui românesc: Scala (ora 20); Fla
mura (ora 18).

OPERAȚIUNEA 
Scala (orele 9; 
(orele 9: 11.15;
20.30) : Gloria (orele 9; 11.30; 
18; 20,30); Tomis (orele 9; 
13.30; 15,45; 18; 20.15).

ALARMĂ IN DELTĂ: 
(ora 9).

DICTATORUL: Sala
(orele 17.15; 20,15); Capitol (orele 
8,30: 10.45; 13.15: 15.45; 18,15; 20.45).

CULISE: Central (orele 9,15; 
11.30: 13.45: 16; 18.15; 20,30).

CURSA GREA: Patria (orele 9; 
11.30; 14; 16.30; 19 ------
(orele 9.15: 11,30;
20.30) ; ~ 
13.15;

ZORRO: Festival (orele 9; 11.45: 
14,30; 17.15; 20); Drumul Sării 
(orele 14; 16,45; 19,30).

„MONSTRUL":
11.15); Excelsior 
13,30; 16; 18,15;

Flamura

Palatului

21.15); Favorit 
13.45: 16; 18.15; 

București (orele 8,45; 11; 
16; 18,15; 20.30).

„cazului 
In Japo- 
doi pre- 
cerut. de 
premieru-

vestit 
pline ; 
obține 
autorităților america
ne cele necesare cla
rificării anchetei in 
această afacere. Maeo 
și Kenzo Kono au ce
rut, totodată, respec
tarea dreptului de 
investigare in acest 
caz al parlamentului 
nipon.

Demersul liderilor 
parlamentari intervi
ne după întrevederea 
avută cu președinții 
partidelor de opoziție 
— comunist, socialist, 
Komeito și socialist- 
democratic — care au 
cerut ca ancheta

se desfășoare fără 
intirziere pentru a- 
flarea adevărului.

După cum se știe, 
in urma informațiilor 
apărute in presă, po
trivit cărora compa
nia nord-americană 
ar fi acordat ca mită 
in Japonia, pentru 
facilitarea vinzărilor, 
nu mai puțin de 12 
milioane dolari intre 
1958 și 1975, Dieta 
japoneză a adoptat, 
la 2 februarie, o re
zoluție prin care se 
cere dezvăluirea nu
melor persoanelor 
implicate, inclusiv a 
unor oficialități 
vernamentale.

ei 13 000 soldați 
britanici nu pot. 
desigur, să pre- 
întîmpine aten
tatele cu bombe 
in localuri pu

blice și trenuri, transforma
rea în torțe vii a unor copii 
nevinovați în parcuri, mă
surile de represalii luate de 
cele două comunități — ca
tolică și protestantă. în 
schimb aceste forțe împrăș
tie demonstranții, evită cioc
nirile de stradă, îi urmăresc, 
rareori 
tatori, 
desele 
fermele 
tățile retrase, 
arme ale extremiștilor. Prin 
forța împrejurărilor ei asistă 
de ani de zile la deteriora
rea constantă a climatului 
politic, economic și social al 
Ulsterului, la cursul tot mai 
alarmant al evenimentelor ce 
nu au putut fi influențate 
sau îndreptate prin soluțiile 
și tratativele întreprinse de 
nord-irlandezii înșiși sau de 
Westminster. Cum timpul în 
care majoritatea protestantă 
(1 037 600 oameni) își impu
nea dominația politică asupra 
minorității catolice (474 900 
oameni) este de mult apus 
și tentativa „Convenției con
stituționale", însărcinate cu 
elaborarea instituțiilor ac
ceptabile pentru ansamblul 
populației, a eșuat, guvernu
lui britanic nu i-a rămas 
decit să-și permanentizeze 
prezența politică și militară 
in Ulster. Teama izbucnirii 
unui război civil, in cazul 
retragerii trupelor britanice, 
este împărtășită atit de Re
publica Irlanda (guvernul de 
la Dublin s-a arătat favora
bil prezenței britanice în 
Ulster), cit și de aripa pro
vizorie a I.R.A. (care a cerut 
ca retragerea să se etaleze 
în timp — FRANCE PRE- 
SSE).

în condițiile impasului 
politic, pesimismului care 
domnește în privința

cu succes, pe aten- 
dar depistează, in 
lor incursiuni prin 
singulare și locali- 

depozite de

bilității ivirii vreunei „soluții 
miracol" in Ulster, atenția 
observatorilor politici este 
concentrată asupra escala
dării violenței (1468 morți și 
12 807 răniți din 1969 pină în 
prezent ; 200 morți numai în 
ultimele 6 luni) ; intențiilor 
I.R.A. de a transborda ac
țiunile teroriste în Londra 
(8 morți, 173 persoane rănite 
din august 1975) ; hotăririi 
guvernului britanic de a ex
tinde legea antiteroristă, 
ceea ce ar da poliției puteri 
nelimitate de deținere, in
terogare și expulzare a te
roriștilor suspectați. In egală 
măsură, atenția observatori
lor este atrasă de înrăutăți
rea situației social-economice 
în provincie. însemnatele 
pagube materiale cauzate 
de violențe se amplifică pe 
zi ce trece, antrenind pier
derea unor slujbe, distrugeri 
materiale importante. Șoma
jul afectează 9,8 
populație, iar in 
lități care au 
mult de pe urma
— 15,4 la sută (Londonderry), 
24 la sută (Newry) și chiar 
28 la sută (Strabane). Există 
oameni care șomează de 
6 sau 8 ani, cu mulți copii, 
a căror existență este grav 
traumatizată de evoluția ne
gativă din Ulster. Repeta
tele reduceri de fonduri 
pentru cheltuielile publice, 
ca și lipsa investițiilor in 
construcții și industrie înde
părtează perspectiva înfiin
țării unor noi locuri de 
muncă.

De la eșecul „Convenției 
constituționale", in februarie, 
deci de la inaugurarea unei 
perioade de conducere di
rectă a provinciei de către 
Westminster, în cele două 
luni care s-au scurs, nu ș-a 
înregistrat nici un indiciu al 
îmbunătățirii stării de lu
cruri din Ulster (TIMES). 
Care este calea cea mai po
trivită pentru ajungerea la o 
reglementare 
pentru ambele
Ce formă să îmbrace parta
jarea puterii în provincie ? 
Cum poate fi anihilată forța 
militară a extremiștilor ? 
Iată doar citeva dileme care 
par la ora actuală greu de 
rezolvat. Revista 
TIME 
tuației 
tanice 
starea 
să fie
tică. Dar la o astfel de stare 
de securitate nu se poate 
totuși ajunge atit timp cit 
nu există o soluție politică".

la sută din 
unele loca- 
suferit mai 
incidentelor

accepiabilă 
comunități ?

americană 
observa paradoxul si- 
in care „trupelor bri- 
li se cere să creeze 
Se securitate în care 
găsită o soluție poli-

■

DOINA TOPOR

Dezvoltarea 
învățămintului 

în Libia

BELGIA : Aspect din timpul unei demonstrații a oamenilor muncii, organizată la Bruxelles, impotriva 
creșterii șomajului

PATIMA: Progresul (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

FRAȚI 
(orele 9 
20.30); 
13.30; *
(orele 
20,15).

VÂND AN A: Luceafărul (orele 
9: 12: 16: 19).

DARLING LILI: Buzești (orele 
9: 12; 16; 19,15); Volga (orele 9,30; 
12.30: 16: 19).

TOM ȘI JERRY: Doina ( 
9.30; 11,15; 13; 14.45; 16,30; 
20).

CERCUL MAGIC: Lumina ( 
9; 11.15; 13.30: 15.45: 18; 20).

MARELE GATSBY: Timpuri Noi 
(orele 9; 12; 16; 19).

VÎNĂTORUL DIN TAIGA: Da
cia (orele 9; 12.30: 16; 19.15).

PĂSĂRI DE PRADĂ: Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

16; 
9;

Grivița 
18,15;

11,15;

CRUCE:
13.30: 
(orele 9;

20.30); Aurora
13,30; 15,45; 18;

Victoria 
16; 18,15; 

11,15;

(orele 
18,15;

(orele

Melodia (orele 11.15;
16; 18.15; 20.30); Modem
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;

20.15) ; 
13,30; 
(orele 
20,30).

ARBORELE FĂRĂ RĂDĂCINI 
Giulești

CASA
Cosmos

PRIN
Bueegi (orele 15,45; 18: 20): Flo- 
reasca

INSPECTORUL
Ferentari (orele 15.30;

IC AR: Unirea (orele
ZILE FIERBINȚI: 

15,30; 18; 20).
MR.

(orele
20.15) ;
20).

DINCOLO DE POD: Pacea (ore-

(orele 15.30; 17,45; 20). 
DE LA MIEZUL NOPȚII: 
(orele 615,30; 18; 20.15).
CENUȘA IMPERIULUI:

(orele 15,30; 18; 20,15). 
BRANNIGAN : 

18; 20,15). 
16: 18: 20). 
Lira (orele

MAJESTYK:
9; 11,15; 13,30;
Arta (orele 13,30; 15,45; 18;

Cotroceni 
15,45; 18;

le 16: 18; 20); Flacăra (orele 15,30; 
18: 20).

ARBORELE CU FRUNZE ROZ: 
Miorița (orele 9; 11,15; 13.30; 15.43; 
18; 20).

ȘTEFAN CEL MARE: Cringași 
(ora 17).

KIT IN ALASKA:
le 15.30: 18; 20).

SOACRA: Moșilor
20).

CERUL
(orele 18;

SOȚIA
(ora 15.30).

MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE DIN 
NOU: Munca (orele 15.45; 18: 20).

RESPIRAȚIE LIBERĂ'. Vitan 
(orele 15,30; 18; 20).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Rahova (orele 16; 18; 20).

Teatrul „C. Tănase" (Sala Vic
toria) : UITE CA NU TAC — ora 
19 30; Ansamblul ..Rapsodia Ro
mână" : ȚARA BOGATA-N FRU
MUSEȚI — ora 17,30.

Viitorul (ore-

(orele 16; 18;

NOI: PopularE CU
20.15).

LUI JEAN: Popular

PROGRAMUL I

16,00 — Teleșcoală : 16,30 — E- 
misiune In limba maghiară ; 19,00

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 5 București Piața „Scinteil* Tel : 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale și dlfuzorli din întreprinderi șl Instituții <— Tiparul t Combinatul Poligrafic „Casa Sctntell’, 
Cititorii din străinătate te pot abona prin ILEXIM » Serviciul export-import presă. Calea Grivițel nr. 64—66, P.O.B, 2001 telex 011226, București.

Guvernul Libiei acor-
it o jumătate miliard

de dinari dezvoltării sistemului 
educațional prevăzut în progra
mul de dezvoltare a țării pe pe
rioada 1976—1980, sumă de două 
ori mai mare decit cea afectată 
acestui domeniu începind de la 
revoluția din septembrie 1969. 
Punînd în aplicare un pro
gram numit „învățămîntul pen
tru toți", analfabetismul in 
țară a fost redus, de la 80 
la 50 la sută. Alfabetizarea 
adulților continuă intens în 
centre organizate special pe 
întreprinderi și cooperative a- 
gricole. Totodată, a fost introdus 
învățămîntul gratuit în întreaga 
rețea de educație.

— Familia ; 19.20 — 1M1 
19,30 — TELEJURNAL ; 
Colocvii contemporane ; 
Armonii de primăvară; 
Avanpremieră 21,00 — 
pentru tineret. r " 
pentru noi ! ; 21,20 
leton. FORSYTE SAGA.
17 : „Maimuța albă" ; 22,10 
de ore.

de seri; 
20,00 — 
20,30 — 
20,50 —

Emisiune 
Realizat de noi, 
0 — Roman foi- 

Episodul
"> — 24

PROGRAMUL II

17.00 — Telex ; 17,05 — In pregă
tirea Congresului educației politice 
și culturii socialiste ; Timp comu
nist, cîntec înaripat ; 17,20 — Film 
artistic. Vara în Nordul sălbatic, 
producție a studiourilor suedeze. 
Premieră TV ; 18,40 — Cîntec si 
dans ; 19.00 — Inscripții pe celu
loid : 19.20 — 1001 de seri ; 19,30 
— TELEJURNAL ; 20.00 — Film 
serial pentru copii (reluare) Dak- 
tari : 20.25 — Biblioteca pentru 
toti ; 21,10 — Telex : 21.15 — Echi
pele de control obștesc in acțiu
ne ; 21.35 — Muzică ușoară inter
pretată de Doina Badea : 21,45 — 
Ce știm și ce nu știm despre... (re
luare).

despre... (re-

40 362


