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în întâmpinarea aniversării P.C.R. și a Zilei de 1 Mai
Decernarea Steagului roșu și a Diplomei de onoare 
unităților fruntașe pe țară în întrecerea socialistă 

pe anul 1975

DISTINCȚIILE HĂRNICIEI - 
UN ÎNDEMN LA REALIZĂRI 

Șl MAI BOGATE!
Luni au început festivitățile de decer

nare a Steagului roșu și a Diplomei de 
onoare de fruntașe pe țară unităților care 
în 1975 s-au situat pe primul loc în în

trecerea socialistă, aducind o contribuție 
de preț la succesele înregistrate în înde
plinirea exemplară a planului anual și a 
cincinalului înainte de termen.

Institutul de Cercetări Chi
mice din București, distins de 
curind cu Ordinul Steaua Re
publicii Socialiste România cla
sa J.. a primit, luni, după-amia- 
ză, în cadrul unei adunări fes
tive, Steagul roșu și Diploma

de fruntaș pe țară pentru ocu
parea locului I in întrecerea 
desfășurată in anul 1975 Intre 
institutele de cercetări.

în cuvintul său. dr. ing. Iu- 
liu Moldovan, director adjunct 
științific al institutului, a pre

zentat principalele realizări ale 
cercetătorilor de aici in cursul 
anului trecut pe linia creșterii 
producției chimice, valorificării 
unor noi materii prime și auxi-

(Continuare în pag. a III-c)

• MASURI CONCRETE DE REDUCERE
A IMPORTURILOR

în urmă cu citeva săptămini, la întreprinderea de 
fină din Sinaia a fost deschisă o expoziție cu piese 
ce se aduc din import in scopul de a se stabili ce anume din 
acestea pot fi realizate cu forțe proprii de specialiștii și mun
citorii unității. Hotăriți să-și aducă o valoroasă contribuție la 
înfăptuirea acestui obiectiv, tinerii în urma unei analize atente 
a capacităților de producție existente, a discuțiilor cu cadrele 
tehnice din conducerea întreprinderii, s-au angajat să preia, în 
vederea asimilării și executării, piese și repere in valoare 
de 400 000 lei valută. Practic, in această acțiune sint angrenate 
toate organizațiile U.T.C., fiecare tînăr avind o sarcină concretă 
în executarea unor asemenea piese și repere. „Pregătirea fa
bricației și execuția propriu-zisă a unor piese — ne spune 
Alexandru Matei, secretarul comitetului U.T.C. — au și început, 
în acest sens, tinerii de la secția intreținere. de pildă, lucrează 
deja primele serii de șuruburi de reglaj a căror asimilare echi
valează cu o economie de peste 120 000 lei valută. La 
rîndul lor, uteciștii din secția pompe au preluat in execuție pro
prie circa 1 000 de seturi de capete hidraulice pe seama cărora 
se vor economisi, de asemenea, circa 80 000 lei valută. Pe mă
sură ce vom stabili tehnologiile de lucru și la alte repere, in 
această acțiune vor fi antrenate și celelalte organizații U.T.C., 
astfel ca angajamentul pe care ni l-am asumat să fie realizat 
în întregime".

mecanică 
și repere

C. DUMITRU

• PREMIERA INDUSTRIALA
Zilele acestea, la Negrești-Oaș a fost racordată in circuitul 

productiv o nouă unitate economică. Este vorba de o secție de 
tricotaje a întreprinderii „Tricotex" din Satu-Mare. Noua secție 
îmbogățește peisajul economic al zonei și va contribui la valo
rificarea pe scară largă a comorilor artei populare din Oaș, 
precum și la cuprinderea in activitatea productivă industrială 
a unui însemnat număr de femei din această parte a țării.

N

Ieri, tradiționalul clopoțel a sunat inceputul celui de-al treilea trimestru al anului școlar. Pentru 
elevii Liceului agro-industrial de la Fundulea. județul Ilfov. ..festivitatea" de deschidere a trimestrului 
a avut loc in „careul" amplu al cimpului. Obiectivul aparatului fotografic i-a surprins, la această prima 
ort a muncii, pe elevii anului II A la legatul viței de vie, sub indrumarea profesoarei Elena Jidoriu.

Foto : GH. CUCU,

\CĂMPĂNÎĂ AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ,
t--------------------------- . —— ---------------------------------------------- —------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- ; ’

ACȚIUNI ENERGICE PENTRU SPORIREA
RITMULUI ÎNSĂMÎNTARII PORUMBULUI

• ALBA
Alba mecanizatorii.

tare. Cu cele mai intinse supra- 
ffff *^*£-*79*9 te TYI^CTÎIX Unitățile 
agricole dtn Bis. Ciumbrud, 
CiuguzeL CisUiul de Mureș, 

Mureș Rodești. Uni-Ț

CU

ln rude 
eooperatorit. ceilalți lucrători . 
ogoarelor. folosind din ph 
timpul prielnic de lucru 
cheiat semănatul cultur
prima epocă pe intreaga supra
față prevăzută, adică pe 7 600 
hectare. Imediat, mijloacele me
canice au fost concentrate la 
pregătirea terenului pentru po
rumb. Pină la această dată, in 
unitățile agricole cooperatiste 
este creat front de lucru semă
nătorilor pe mai bine de 9 000 
hectare. Timpul călduros, zvin- 
tarea terenurilor au permis in
trarea mcșinrlor in brazde. Nu
mai intr-o singură zi. este vor
ba de duminică, ttt coopercttrele 
agricole de producție s-cu semă
nat aproape 1 000 hectare ca po
rumb. iar in întreprinderile a- 
gricole de stat — peste 350 de hec

' hv 
căit

bunâtățirea vremii. ritmul de 
lucru crește simțitor. Ieri, a- 
ceeași lucrare f-c efectuat pe 
mai bine de 1200 hectare, nu- 

noi suprafețe insămințate. Eeh:- 

dovadâ de un înalt spirit de or
dine și disciplină. execută lu- 
crâri de bună calitate pe întrea
ga suprafață repartizată. Din 
discuțiile avute cu tovarășul tn- 
giner Vastâe Bitir, director ad
junct al direcției agricole, a re
ieșit câ ritmul de lucru la insă- 
mințâri va ajunge la 2 000 de 
hectare, ceea ce va da garanția 
încheierii semănatului H maxi
mum zece zile.

• VRANCEA

*

1

DECEBAL — monumentul care străjuiește, astăzi Deva 
operă a maestrului Ion Jalea

ISTORIA POPORULUI ROMAN (II)
Invitații noștri :

DINU C. GIURESCU, dr. DAN BERINDEI,Prof. univ. dr.
secretar al Comitetului național al istoricilor din Republica 
Socialistă România, prof. dr. VASILE NETEA, dr. CONSTAN
TIN PREDA, cercetător principal la Institutul de arheologie, 
PAUL ANGHEL, scriitor.

întotdeauna am fost aici, 
la noi acasă
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Membrii cooperatori, mecani
zatorii șt specialiștii din agri
cultura județului Vrancea iși 
concentrează acum forțele la e- 
fectuarea insămințărilor din e- 
poca a doua pe o suprafață de 
circa 60 060 hectare, din care 
moi bine de jumătate este des
tinată porumbului. Primii care 
au declanșat această lucrare sint 
cooperatorii din Bălești. care au 
semănat intr-o singură zi peste 
50 hectare cu porumb. l-au ur
mat cei din Măicenești. Rimni- 

Slobozia Ciorâsti. Vinători 
in urma măsurilor stabilite 
comandamentele locale 
hotăriți să termine se- 

porumbului in cel 
mult cinci zile. tn unită
țile vizitate am constatat că pe 
lingă atenția acordată urgentării 
semănatului prin respectarea vi
tezelor sporite de 
există preocupări 

calitate. Lucru demonstrat 
participarea 

specialiștilor
țile agricole care verifică in 
permanență calitatea pregătirii 
terenului, respectarea tehnolo
giilor. Două exemple tn acest 
sens : la C.A.P. Suraia. condu
cerea iși împărțise responsabili
tățile și locurile unde trebuiau 
să fie prezenți. Așa se face ci 
pe președintele C.A.P.. Ghiți 
Nijă, pe inginerul șef Tudor Bă
diță, pe celelalte cadre de con
ducere i-am găsit pe tarlale di
ferite urmărind cu atenție efec
tuarea operațiilor și intervenind 
acolo unde era nevoie. Intr-o 
altă unitate, C.A.P. Milcovul, ti- 
nărul inginer Traian Voinea. cu 
șeful secției S.M.A., Victor Ene, 
verificau in cimp, împreună cu 
fiecare mecanizator mecanis
mele de distribuție a semințelor, 
adincimea de semănat.

Astăzi sosește la București, la invitația pre
ședintelui Republicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. și a tovarășei Elena Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor. care, Împreună cu doamna Colette Se
dar Senghor, va efectua 
prietenie in România.

o vizită oficială de

reni, 
cere, 
de
sint 
minatul

lucru 
pen-

Leopold Sedar Senghor s-a 
născut la 9 octombrie 1906. in 
localitatea
Și-a făcut studiile primare și se
cundare in țară și a absolvit 

„Ludovic cel Mare", din 
și Facultatea de litere 
Sorbona. Prin concurs, 
apoi, postul de profesor 

la Universitatea din Paris. în 
timpul ocupației hitleriste ia 
parte activă, in cadrul Frontu
lui Național Universitar, la miș
carea de rezistență.

După al doilea război mon
dial Leopold Sedar Senghor a 
desfășurat o intensă activitate 
politică atit in Franța, cit și pe 
continentul african, fiind un 
militant de seamă în lupta pen
tru dobîndirea independenței 
naționale a poporului senegalez, 
a altor popoare de pe continen
tul african, aflate sub dominația 
colonialismului. în perioada 
1945—1946 a fost ales în Adu
narea Constituantă franceză, iar 
între anii 1946—1958 a fost ales 
deputat din partea Senegalului 
in Adunarea Națională France
ză. După 1948 a format o gru
pare politică proprie — Blocul 
Democratic Senegalez —, iar în 
1957 se numără printre membrii 
fondatori ai Convenției Africa
ne. in cadrul căreia i s-au în
credințat diferite funcții de 
conducere. în 1955—1956 și 1959— 
1960 face parte din guvernul 
francez.

în 1958. Leopold Sedar 
Senghor pune bazele Uniunii 
Progresiste Senegaleze (U.P.S.)

Joal. din Senegal.

Liceul 
Paris, 
de Ia 
ocupă.

care, ulterior, a de
venit partid dq gu- 
vernămint. Perso
nalitate marcantă a 
vieții politice afri
cane. Senghor ocu
pă. pină la cucerirea 
independenței țării, 
diferite funcții de 
conducere în ca
drul administrației 
din Senegal, fiind 
ales și deputat în 
Adunarea Naționa
lă a țării sale.

în perioada 1959- 
1960 a fost membru, 
apoi președinte al 
Adunării Federației 
Mali, din care fă
ceau parte Senega-

al

OVIDIV MARIAN

Dan SuciuIustin Coanda

Șerban Buzețeanu

A.,
Marian Scheianuloan Macarie

CEI MAI TINERI
REPREZENTANȚI

Al ȘCOLII MATEMATICE 
ROMÂNEȘTI

vicepreședinte
Din cei aproape 50 de elevi 

matematicieni ciți au participat 
la probele de baraj pentru etapa 
internațională a olimpiadei, tre
buia să alegem doar zece — yir- 
furile virfurilor matematicieni
lor elevi. Ei ne vor reprezenta 
in Austria, la vară, la Olimpiada 
internațională. Și nădăjduim să 
ne reprezinte bine, foarte bine. 
Au toate datele pentru a ne pune 
in ei astfel de speranțe. Lucră
rile lor — și cele de la olimpi
adă și cele de la baraj — fac 
proba unei pregătiri și inteli
gențe 1 matematice deosebite, a 
unor calități de creativitate, aș 
spune, in găsirea soluțiilor. Ius
tin Coandă, spre exemplu, a ob
ținut 69 din 70 de puncte posi
bile. Trei dintre ei — din nou 
Iustin Coandă, Stelian Mihalaș și 
Ioana Năstase, se află in fața 
celei de-a doua intilniri interna
ționale, ceea ce inseamni că 
palmaresul lor de anul trecut 
n-a fost accidental.

A fost impresionant să con- 
stați in decursul corectării lucră
rilor, că avem licee care dau nu 
unul, ci o echipă de trei olim
pici pentru o întrecere interna
țională. Spunind asta mă gin- 
desc la Liceul „Mihai Viteazul" 
din Ploiești, ca și la Liceul 
„Nicolae Brediceanu" din Lugoj, 
tn mod sigur, in cazul Ploieș- 
tiului (ca și al Lugojului) elevii 
au profesori de matematică/ ex- 
celenți, care au știut să depis
teze și să formeze adevărate ta
lente matematice. Avem nevoie 
de asemenea antrenori-peda- 
gogi pentru concursurile școlare 
științifice, pentru formarea unor

prof. Ioana Alexandrescu,
Societății de matematici

Ioana Năstase Stelian Mihalaș Silvan Manole

pe ogoare 
din uniți-

(Continuare 
tn pag. a IV-a)

DUMITRU DUCA

Astăzi, în jurul orei 15,00, posturile noastre de 
radio și televiziune vor transmite direct, de la 
Aeroportul internațional București-Otopeni, cere
monia sosirii președintelui Republicii Senegal, 
Leopold Sedar Senghor, care, la invitația pre
ședintelui Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, va 
efectua, împreună cu doamna Colette Sedar 
Senghor, o vizită oficială de prietenie în țara 
noastră.

Mircea Sofonea 
individualități și echipe in anu
mite științe, li felicităm pe a- 
ceastă cale și pe profesori.

Dacă ar fi să definesc pe cei 
zece, aș spune, pe scurt, că ii 
caracterizează o frumoasă mo-

destte, care ii conduce spre ne
mulțumire de sine, spre mai 
mult. Sint extrem de serioși, iar 
voința și ambiția de a supune 
matematica ii situează solid, nu 
accidental, in plutonul de frunte

Gh. Silkerberg
al matematicienilor școlii. Școala 
de matematică românească va 
găsi o excelentă tțiaterie primă 
in elevii olimpici de azi.

Fotografii : PETRE POPOVICl
;.

Sălile Bibliotecii Academiei, cu liniștea 
lor discretă și lumina neonului vibrînd egal 
pentru tați cei ce bat la porțile marelui te
zaur de cultură română și universală a- 
dăpostit în labirinturi abia întrevăzute pu
blicului, îmi aduc aminte - tot mai des în 
ultima vreme - de figura marelui om de 
carte și de spirit care a fost Tudor Vianu. 
Aici, într-una din încăperile de la etaj, 
l-am 
pentru 
dată, 
du-i-mă 
moția unui fost 
student.

Acolo, în fa
ța profesorului 
Tudor Vianu, 
răspunzindu-i cit puteam mai atent la ches- 
tionările-i calme, interesante, despre mediul 
jurnalistic al acelor ani, o întrebare îmi 
stăruia permanent în minte. O întrebare pe 
care îmi pare rău, azi, că n-am avut cu
rajul s-o rostesc cu glas tare, dar la care 
mi se pare că am găsit, pe altă cale, o 
parte din răspuns.

Știam că Vianu se născuse la Giurgiu. 
Cunoșteam orașul din anii de după război, 
îi trecusem în revistă casele mici, amărite 
și mă tot minunam că din acea urbe cu un 
centru poreclit „forfuria", parcă anume in
ventat pentru provincia tristă a al
tor vremi, se putuse lansa în cultura noastră 
o asemenea valoare.

Desigur, condiția esențială ■ reprezer»-

și văzut 
ultima 

adresîn- 
cu e-

tat-o inteligența aceluia ce, copil încă, a- 
vea să devină academicianul Tudor Vianu. 
Asta era o certitudine, insuficientă, totuși.

Explicația cea mai bună mi-au ofe- 
rit-o, un an după dispariția profesorului, 
scrisorile sale adresate prietenilor apropiați, 
colecționate cu migală și reproduse într-un 
volum de „Corespondență", îngrijit de 
H. Zalis, volum pe care îl văd adesea în-

le trăiesc de patru, cinci ani încoace. Lupta 
cu mine însumi, aspirațiile, dorința sălbatică 
de a dezvolta îrt mine iluzia germenului de 
perfecțiune pe care am crezut că-l 
nesc".

Să nu uităm : avea 
bește despre o bătălie 
deja, de 4-5 ani...

Tot atunci :

25 de ani 
pe care o

stâpî-

și vor- 
ducea,

„Dacă 
torc înainte de 
a mă simți 
însănătoșit 
deplin, i 
pe mine, 
autoritate 
ternă, smuls în
doielilor, dacă 

mă întorc înainte de astea, atunci mă înnă
molesc pentru totdeauna, pier în mocirlă'1.

„Sănătatea" însemna pregătire, nivel de 
cultură. Autoritatea internă, pe care voia 
să și-o cucerească, însemna cunoașterea, 
cultura. In acest scop muncea, cum am 
spune astăzi, ca o uzină în plină producție. 
Dar la respectiva formulă de autoconstruc- 
ție nu ajunsese în 1922. La 10 decembrie 
1916, pe cînd avea doar 19 ani, scria intr-o 
altă corespondență : „Adeseori m-am gîndit 
la o morală care ș-ar putea reduce intr-un 
cuvînt : studiu", pentru ca două zile mai tîr- 
ziu să vorbească despre „acea voluptate alea
să de a te țintui avid în fața unei vitrine savaix

EXEMPLUL LUI VIANU
de Eugen Florescu

tr-unul dintre rafturile respectivei biblioteci. 
Aceste scrisori vorbesc despre un Vianu 
tînăr, cu o aleasă educație, la baza căreia 
stătea o mare noblețe umană, sentimentul 
respectului valorilor și al prieteniei, polite
țea, delicatețea, refuzul grosolăniei, al bruta
lității sub orice formă s-ar manifesta. Dar 
dacă vorbesc intr-adevăr în mod expres 
despre ceva scrisorile, atunci ele mărturi
sesc aspirația spre perfecțiune a lui Vianu, 
arătînd și unica armă de care se folosea 
în atingerea acestui scop : munca intelec
tuală.

La 9 iulie 1922, Vianu scria poetului Ion 
Barbu (Dan Barbilian), unul dintre cei mai 
buni prieteni ai săi, următoarele :

„Am reluat, astăzi, toate ostenelile pe care (Continuare ia jMg. • Illsd

mâ în-

pe 
stăpîn 

, cu 
in-
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ÎNTOTDEA UNA AM FOST AICI,
LA NOI ACASĂ

CULTURĂ

In plină actualitate
Vă propunem să na oprim asupra ideii continuității multimi

lenare a poporului romăn In spațiul geografic al strămoșilor 
noștri daci și a dovezilor materiale, vechi și noi, eare o atestă. 
Credem că demonstrația pe eare vă invităm să o faceți este eu 
atit mai oportună și necesară cu cit, referitor șl la acest aspect, 
fundamental, al trecutului nostru național, există păreri, teorii ce 
apar in cercuri așa-zis științifice din străinătate, teorii ce con
travin fățiș adevărului Istoric.

Vasile Netea : In ceea ce pri
vește problematica asupra că
reia ne propuneți să insistăm, 
ea se fixează cu certitudine pe 
următoarea idee de fond : is
toria poporului român este is
toria unui popor care a fost în
totdeauna aici la el acasă. Noi nu 
am venit de undeva, ci am fost 
din toate timpurile aici — tim
puri milenare — între Carpați, 
Dunăre și Marea Neagră. In Ol
tenia sau Moldova, in Transilva
nia. în Banat sau Dobrogea, în 
Maramureș sau în Muntenia ro
mânii au continuat să existe, 
fără nici o pauză istorică, in ciu
da adversităților de tot felul. 
Ne-am făurit singuri istoria, am 
luptat pentru acest drept pe care 
l-am dobîndit cu sacrificii și 
jertfe, nu o dată dureroase.

Tocmai pentru că realitatea 
istorică, ai cărei moștenitori 
sîntem, demonstrează viabilita
tea noastră pe teritoriul car- 
pato-dunărean, continuitatea 
neîntreruptă, cu atît mai sur
prinzătoare, ciudate și absurde 
ne apar opiniile unor istorici 
străini — în parte reluînd teze 
de mult compromise, ca aceea 
a lui Roesler — care încearcă 
să lanseze teze în măsură să 
ne falsifice istoria, -negîndu-ni- 
se continuitatea pe acest terito
riu. Aș vrea să menționez spre 
edificare cîteva dintr-o suită 
destul de amplă : se afirmă, de 
pildă, că românii au venit in 
Transilvania în secolul al 
XII-lea ; alții, ..mai îngădui
tori", au impresia că această 
venire trebuie pusă în secolul 
al XVII-lea ; de asemenea, se 
susține că românii, ca ponor, 

'■s,-au format în Peninsula Bal
canică, în sudul Dunării, și că 
de acolo, prin secolul al XII-lea, 
au plecat spre Maramureș, Mol
dova, Tara Românească, pe care 
le-ar fi ocupat întrucit — con- 
sumînd mult lapte de oaie ! ! 
— au fost prolifici.

Astăzi „judecăți" de acest fel 
ne surprind. provocindu-ne o 
legitimă indignare. Cineva spu
nea că e firesc să faci o gre
șeală, dar e diabolic să perse
verezi în ea, îit condițiile în 
care un volum uriaș de dovezi 
te contrazic fără drept la re
plică. Desigur, dacă ești sincer 
și te interesează realmente a- 
devărul — ceea ce sîntem obli
gați să recunoaștem că nu este 
cazul cu istoricii care lansează 
asemenea afirmații, ei arătin- 
du-se mai degrabă răuvoitori si 
țintind cu totul altceva decit 
adevărul istoric, științific.

Constantin Preda : Ca arheo
log. slnt în măsură să afirm că 
deținem un bogat tezaur de do
vezi materiale care atestă per
sistența elementului dacic și a 
elementului daco-roman pină in 
secolele VIII—IX. momentul is
torie cînd se deșăvirșește pro
cesul de formare a limbii și po
porului român. Astfel, așezări
le de la Roșia și Slimnic au 
fost locuite neîntrerupt ince- 
plnd cu epoca de dinaintea cu
ceririi romane și pină in seco
lele II-III e.n. ; în așezările de 
la Obreja, Sf. Gheorghe, Cerna- 
tu de Jos, Cristești s-au găsit 
dovezi materiale dacice și ro
mane din aceeași perioadă. 
Existența dacilor liberi este a- 
testâtă de culturile descoperite 
la Poienești Vîrtișcoi, în Mol
dova (secolele II-III e.n.) și Chi
lia — Militari — Mătăsaru, în 
Muntenia — aceeași perioadă. 
Totodată, cercetările au dat la 
iveală obiecte, monede. cera
mică ce atestă o locuire con
tinuă din secolul II și pină în 
secolul IV la Alba Iulia, Cluj, 
Drobeta, Răcari, Verbița etc. 
Continuitatea populației daco
române este dovedită pentru 
secolele VI-VTI de cultura Ipo- 
tești — Cindeștl — Clurelu, iar 
pentru secolele VIII-IX de cul
tura numită Bucov-Dridu. In a- 
ceeași serie de argumente arheo
logice slnt demne de menționat 

cultura Bratei, situată în pe
rioada secolelor IV—V e.n., 
cultura de tip Sintana de Mu
reș, pentru secolul IV e.n. cul
tura carpică din centrul Moldo
vei, de care am mai vorbit, 
datată în secolele II—III e.n. etc. 

■în legătură cu această ultimă 
cultură se constată că în pe
rioada stăpinirii romane întțe 
dacii liberi și dacii din cadrul 
provinciei existau strînse legă
turi. Mai mult, tot dovezile ar
heologice ne arată că la plecarea 
administrației romane se re
face unitatea dacică de dinain
tea cuceririi.

Vasile Netea : Acum cîteva 
zile a apărut, la Editura Miner
va, o lucrare semnată de Octavian 
C. Tăslăuanu. în această lucrare 
autorul arată, pe bază de do
vezi palpabile, că există elemen
te de viață dacică chiar și în 
văgăunile munților Carpați, res
pectiv în comuna Bilbor de lingă 
Ceahlău. Acești români sint ur
mașii dacilor liberi, ale căror 
urme s-au descoperit și înspre 
partea Bucovinei.

Constantin Preda: Anul aces
ta, între 4 și 10 septembrie, la 
București se va organiza cel 
de-al II-lea Congres internațio
nal de tracologie. Amintesc 
acest eveniment întrucit arheo
logii români urmează să prezin
te circa 100 de rapoarte și co
municări care vor aduce date 
noi cu privire la originea și în
tinderea geografică a populației 
tracice, locul și rolul dacilor în 
lumea tracă, procesul de roma
nizare în spațiul carpato-danu- 
bian, existența dacilor liberi, 
limba tracă, arta tracă și geto- 
dacieă. Aș vrea să subliniez că 
noile dovezi asigură o și mai 
temeinică bază de demonstrație 
argumentată, materială a conti
nuității dacilor și a daco-roma- 
nilor.

Dinu C. Giurescu : Să luăm 
ca reper în continuare un mare 
capitol al istoriei Europei : or
ganizarea politică a continen
tului nostru, pină la finele pe
rioadei migrațiilor in secolul al 
XIII-lea. In această etapă, iz
voarele bizantine, slave și ma
ghiare atestă. pe români sub nu
mele de vlahi, volohi, olahi și 
blaci, net diferențiați de cele
lalte popoare. Și primele for
mații politice, statale, ale româ
nilor sint atestate in scris la 
finele secolului IX și începutul 
celui următor în Transilvania, 
Crișana, Banat: iar mai tirziu 
(in prima jumătate a secolului 
XIII). cnezate și voievodate sint 
consemnate și intre Carpații 
Meridionali și Dunăre, ca și Ia 
răsărit de Carpați. Din reuni
rea acestor voievodate și cne
zate s-au constituit, pe ambele 
versante ale Carpaților. statele 
feudale române, ale Țării' Ro
mânești și ale Moldovei, după 
cum tradiția politică a români
lor se menține și in organi
zarea Transilvaniei ca un voie
vodat, deși acest teritoriu fu
sese incorporat treptat, prin 
forța armelor, în regatul ma
ghiar. Constituirea statelor ro
mânești amintite reprezin
tă contribuția poporului ro
mân la construcția politică me
dievală europeană.

Dan Berindei : Intre argumen
tele demne de a fi menționate 
neapărat se află și acela că noi 
rru am venit aici din alte părți 
ale continentului- european, sau 
din alte continente, așa cum 
s-au petrecut lucrurile cu alte 
popoare din centrul și sud-estul 
continentului. Permanența noas
tră este de netăgăduit pe teri
toriul patriei. Am populat de 
milenii spațiul geografic ce gra
vitează în jurul Carpaților. Se 
poate dovedi aceasta și prin pre
ocupările economice ale români
lor. Noi am fost în primul rînd 
agricultori, ceea ce înseamnă că 
am avut un profund atașament 
față de pămîntul pe care l-am 
lucrat, o trainică și permanentă 
legătură cu glia strămoșească. 
Este adevărat, am practicat și 

păstoritul. dar l-am practicat pe 
meleagurile in care ne-am for
mat din punct de vedere etnic. 
Nu am fost migratori. Cultura, 
civilizația noastră s-au grefat 
pe aspectul agricol al vieții e- 
conomice pe care am desfășu
rat-o veacuri de-a rindul.

Paul Anghel : Și mie mi se 
pare că atunci cind discutăm 
despre continuitatea poporului 
român trebuie să punem un ac
cent deosebit pe caracterul a- 
grar al populației care a trăit 
în limitele acestui spațiu. Isto
riografia noastră trebuie să re
leve imaginea unui om care, 
prin natura ocupațiilor lui vita
le. nu s-a mișcat niciodată de 
aici, și-a conceput cultura, ci
vilizația ca fapt de creație.

Dinu C. Giurescu: Pentru se
colele XIV—XVIII inclusiv, 
faptul esențial al istoriei româ
nilor care a determinat partici
parea, aportul poporului nos
tru la istoria Europei in amin
titul răstimp este continuitatea 
statelor românești, continuita
te proiectată pe fundalul desfă
șurărilor internaționale majo
re care au ca rezultat dispari
ția, pentru sute de ani. a unor 
state — incepînd cu Bulgaria, 
continuind cu Imperiul Bizan
tin, Serbia, Muntenegru, Albania, 
Ungaria (Transilvania se des
prinde însă ca principat auto
nom intre 1541 și 1699) și inche- 

Marea adunare de la Alba-lulia

ind cu Polonia. în tot acest in
terval. Tara Românească și Mol
dova iși păstrează fără încetare 
existența de stat conduse de vo
ievozi. cu propria lor alcătuire 
socială, cu organizarea adminis
trativă și bisericească, cu un sis
tem vamal aparte, cu realizări 
valoroase in arhitectura de zid 
și lemn, in pictură, artele de
corative (broderii și lucrul me
talelor prețioase), cu opere de 
artă care se înscriu printre va
lorile recunoscute ale. patrimo
niului cultural european. E a- 
devărat că mari părți ale terito
riului românesc au fost anexate 
de puteri străine expansioniste, 
că statele românești au fost o- 
bligate să recunoască suzerani
tatea Porții Otomane (relația 
suzeran-vasal se intilnește și 
in alte țări ale continentului). 
Dar cu toate îngrădirile, cu’toa- 
te pierderile teritoriale. cele 
două state românești și-au con
tinuat existența și pe temeiul 
lor s-a putut trece, prin voința 
și acțiunea celor mai largi cla
se și categorii sociale, la unirea 
lor in 1859 și constituirea statu
lui național unitar in 1918.

Vasile Netea : încă o dovadă 
esențială se adaugă acestei stări 
de fapt : aceea că in condițiile 
în care multe secole hotarele 
țărilor din această zonă se de
plasau rapid și se desfiin
țau chiar — vezi tarate
le bulgare. Serbia. Imperiul Bi
zantin. Muntenegru, Croația, 
Ungaria. Polonia care a fost îm
părțită fără nici o jenă — noi 
am avut acea putere de a ră- 

mîne. de a rezista. stând in ca
lea tuturor agresiunilor. de a ne 
permanentiza existența, ajutin- 
du-i și pe alții atunci cind a 
fost carul

Dan Berindei: îndeobște, aten
ția noastră s-a fixat multă vre
me numai asupra marilor eve
nimente istorice, cum ar fi bă
tălia de la Posada din 1330. bă
tălia de la Vaslui din 1475. uni
rea săvirșită de Mihai Viteazul 
in 1600. revoluția lui Tudor Vla- 
dimirescu din 1821. revoluția de 
la 1848. Unirea Principatelor, 
războiul de independență, for
marea statului național romăn 
unitar la 1918. insurecția de la 
23 August 1944 etc. Ceea ce este 
firesc. Dar, totodată, trebuie în
țeles că istoria nu se poate re
zuma la marile momente de 
vîrf. că acestea nu sint rezul
tatele intimplârii ori ale rinei 
influențe din afară, ci sint în
cununările concrete ale unor 
profunde procese interne de 
dezvoltare.

Pentru a releva mai viguros 
ideea continuității poporului 
nostru este nevoie să eviden
țiem deci, mai insistent, pro
cesul creării instituțiilor, orga
nizarea administrativă, crearea 
structurilor in toate domeniile 
vieții economico-sociale. Aso
ciind acestui plan tratarea pro
blemelor de viață cotidiană a 
românilor în diferite secole.

vom putea să le dăm tinerilor 
imaginea fluxului evolutiv in 
care s-au pregătit culmile isto
riei naționale.

Dinu C. Giurescu: Ca să re
dăm in tot relieful său ideea 
de continuitate trebuie să ne 
fundamentăm argumentația și 
pe faptul că existența politică 
a româmior a fost neîntrerup
tă. chiar dacă in unele etape 
am fost îngrădiți ca suprafață, 
ca suveranitate, dar niciodată 
desființați. Trebuie să avem in 
vedere totalitatea teritoriului 
românesc, deoarece realitatea 
noastră istorică s-a desfășurat 
fără nici o întrerupere — împo
triva a ceea ce vor să creadă 
unii istorici străini.

O altă direcție a demonstra
ției vizează in mod nemijlocit 
creația de cultură românească 
veche. Este absolut necesar ca, 
vorbind despre manifestările a- 
cestei culturi — mă gindesc la 
cronici, la didahiile lui Antim 
Ivireanu, la scrierile marelui 
umanist Nicolaus Olahus. la cti
toriile lui Matei Basarab și Vasi
le Lupu. la lucrările lui Dimitrie 
Cantemir, la cultura brincove- 
nească — să scoatem in evi
dență ideea că valorile create 
pe acest pămînt de-a lungul 
vremurilor ne aparțin în între
gime. că ele au o motivație 
românească, că făuritorii lor sint 
români, că expresiile lor artis
tice, literare, științifice, sint 
românești și toate acestea în 
condițiile în care se înscriu spe
cific. original, în peisajul cultu
rii europene.

Dan Berindei: Același lucru 
este valabil și în ceea ce pri- 
veș*e prezentarea personalități
lor pe care le-a produs istoria 
noastră în diferite etape ale ei.

Paul Anghel : Intr-adevăr, lo
cul lui Basarab întemeietorul, 
Dragoș. Bogdan. Alexandru cel 
Bur.. Mircea cel Bâtrin. Iancu 
de Hunedoara. Vlad Țepeș, Ște
fan cel Mare. Neagoe Basarab, 
Radu de la Afumați, Petru Ra- 
reș. M:na: Viteazul. Constantin 
Brincoveanu. Dimitrie Cantemir, 
sau al lui Grigore Ureche. Miron 
Costin. Ion Neculce, Horia. 
Cloșca. Crișan. Pintea Viteazul, 
Tudor Vladimirescu. este de 
drept in istoria românilor și 
pentru faptul că ei înșiși și-au 
recunoscut și afirmat aparte
nența de r.eam. românească, 
luptând pentru împlinirea nă
zuințelor lor.

Dinu C. Giurescu : Continu
ind cu secolul al XlX-lea. ne 
reamintim că țelurile majore ale 
poporului român rămin restau
rarea suveranității și indepen
denței sale depline cu etapele 
mari ale revoluției din 1848. 
unirii din 1859 și ale recunoaș
terii. de către marile puteri eu
ropene. a independenței sale 
statale !n urma războiului ruso- 
româno-turc din 1877—1878. E- 
voluția politică, urmărind în fi
nal unirea tuturor teritoriilor 
românești, realizată în 1918 prin 
lupta și voința liber exprimată 
a întregului popor român, și 
înfăptuirea unor rețprme bur- 
ghezo-democratice cerute de 
progresul economico-social, în
seamnă manifestarea, în coordo
natele realităților românești a 
celor două mari idei motrice ale 
istoriei europene a secolului al 
XlX-lea (pină in 1918), înnoi
rea. in sens democratic, a ’vieții 
politico-sociale și formarea sta
telor naționale unitare.

Dan Berindei: Fără îndoială 
că o atenție deosebită în aceas
tă suită de argumente trebuie 

’acordată epocii moderne și 
contemporane, marcată de apa
riția proletariatului pe scena so
cială și politică a țării în for
me incipiente încă de la sfîr- 
șitul veacului al XVIII-lea. 
Este concludent faptul că în 
programele mișcării proletare, 
socialiste, un loc de prim ordin 
a revenit dezideratelor luptei 
pentru unitate și libertate na
țională. Documentele ne arată 
că in toate marile evenimente 
ale acestui răstimp, mișcarea 
socialistă și-a rostit cuvîntul de 
pe o poziție militantă, fidelă in
tereselor esențiale ale patriei și 
poporului nostru.

Din 1921. această glorioasă 
ștafetă a fost preluată de par
tidul comuniștilor care, pe o 
treaptă superioară, s-a identifi
cat cu marile probleme ce au 
frămintat societatea româneas
că in perioada interbelică — 
lupta împotriva fascismului, a 
pericolului de război, pentru a- 
părarea intereselor fundamen
tale ale patriei, ale tuturor cla
selor exploatate.

Prin victoria de la 23 August 
1944 a insurecției naționale ar
mate antifasciste și antiimpe- 
rialiste inițiată, organizată și 
condusă de P.£.R.. partidul care 
a știut să canalizeze toate ele
mentele patriotice in direcția e- 
liberârii țării, s-a deschis epoca 
socialistă, epoca în cara marile 
aspirații naționale — unitatea, 
independența, demnitatea și-au 
aflat împlinirea plenară, au do
bîndit garanția materială și mo
rală a forței întregului popor 
prin participarea entuziastă la 
traducerea în viață a Progra
mului P.C.R. de făurire a socie
tății socialiste și comuniste pe 
pămîntul strămoșesc. Aceas
ta este încununarea fireas
că a unui proces istoric mi
lenar, consacrată de tăria și 
voința nestrămutată a poporului 
român care, de-a lungul multor 
secole, a găsit in el însuși ca
pacitatea de a-și păstra ființa, 
de a-și apăra cu sabia și con
deiul drepturile inalienabile la 
demnitate în rindul celorlalte 
popoare ale lumii.

Colocviu realizat de 
TRAIAN GlNJU

Mai văzusem și Singurătatea 
alergătorului de cursă lungă, 
și Privește înapoi cu minie. cele 
două filme ale lui Tony Richard
son pe care Telecinemateca a 
avut ideea fericită de a le re- 
programa in ultimele săptămini. 
Mi se păruseră bune, deosebit de 
bune chiar, dar — recunosc — 
le uitasem. Nu cu totul, dar le 
uitasem. Revăzindu-le, am avut 
senzația izbitoare că aceste filme 
— care au împlinit de mult un 
deceniu — sint de o actualitate 
ți de o pregnanță a actualității 
extraordinare. Că au fost reali
zate astăzi, că sint expresia ne
spus de convingătoare a exaspe
rării unei părți a tineretului oc
cidental de astăzi, care privește 
cu minie nu numai spre trecut 
ți nu in primul rind spre trecut. 
De fapt, dacă ne gindim bine, 
cei peste cincisprezece ani care 
s-au scurs de la turnarea lor 
ar fi trebuit să le transforme in 
fi'.me. așa-zicind. „istorice" : re
alitatea care-l face pe alergăto
rul de cursă lungă să refuze de 
a fi victorios spre satisfacția 
reprezentanților unei societăți 
corupte și nedrepte, realitatea 
care-l obligi pe licențiatul Jim
my Porter să trăiască din vin- 
zarea dulciurilor la o tarabă din 
ptață ar fi trebuit să fie înlocuite 
de alte realități, pe care, desi
gur. eroii celor două filme le-ar 
fi dorit mai raționale și mai 
umane. Dar citim in ziare vețti 
despre cei peste nouă milioane 
de frați ai lui Jimmy Porter, 
țomeri in S.U.A., despre faptul 
că patruzeci la sută dintre tine
rii negri din New York nu au 
nici o ocupație — și iată că 
biata tarabă a fostului student 
ne apare ca o adevărată oază a 
fericirii. Măcar avea ceva de 
făcut : le vindea dulciuri copii
lor.

Ceea ce mi s-a părut, de ase
menea. frapant, la această a doua 
vizionare a filmelor, a fost ca
racterul eroic al celor două per
sonaje. Care e, insă, actul de 
eroism al alergătorului de cursă 
lungă ? Actul său de eroism 
este acela că spune nu și că re
fuză să devină profitor intr-o 
lume de profitori, că refuză să 
învingă (fie și intr-o obișnuită 
cursă de alergări) tntr-o lume 
in care înving cei răi și nedrepți. 
Era meritul lui dacă ar fi ciș- 
tigat cursa, și meritul i-ar fi fost 
recunoscut. Dar poate că tocmai 
asta nu voia. Pentru că, recu- 
nocindu-i calitățile, societatea —

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ

0 DISCIPLINA ȘCOLARA 
CU MII DE ADEPTI

t

Aflată la a 18-a ediție, între
cerea celor mai buni elevi ma
tematicieni din țara noastră, în 
cadrul tradiționalei Olimpiade 
de matematică a întrunit, la fi
nala de la Brașov, 317 candi
dați, selecționați în fazele lo
cale și județene din mii de 
elevi din toți anii de studiu ai 
liceelor de toate tipurile.

In alegerea subiectelor s-a pus 
accentul pe capacitatea de gîndi- 
re și logică a elevilor, care cer 
nu doar sclipire de moment, ci 
raționamente științifice in meto
dele de lucru și mînuirea teh
nicii de calcul. Cei mai mulți re
prezentanți în probele de baraj 
au fost din Prahova, Timiș, Ma
ramureș, Cluj, Iași, Dolj și 
mai ales municipiul Bucu
rești. Totodată, este de re
marcat, față de alți ani, că în 
proba de baraj, aproape fiecare 
județ a avut cel puțin, un re
prezentant, demonstrînd o creș
tere calitativă a preocupării 
de a forma elevi în acest dome
niu, precum și faptul că și li
ceele industriale au pregătit ast
fel elevii din toți anii de studiu, 
încît și ei au făcut față cu 
succes probelor finale.

In afara celor mai buni 10 
elevi selecționați pentru lotul 
internațional, au mai primit pre
mii 22 elevi și au fost mențio
nați încă 22 de participanți care 
au reușit să dea soluții origi
nale în rezolvarea subiectelor.

Și acum iată lista celor zece 
laureați: Iustin Coandă (Liceul 
„Gh. Lazăr", București); Dan 

pe care el nu o ierta nici o 
clipă — ar fi părut mai bună, 
mai înțelegătoare, mai dreaptă. 
Iar el, un băiat oarecare, un om 
tinăr, furios pe nedreptatea din 
jurul lui, pe răutate, pe exploa
tare. care e forma cea mai răs- 
pindită a răutății, el, fostul de
lincvent (împins de disperare) 
nu voia să-i ofere societății a- 
ceastă șansă. Șansa de a părea 
bună, cind era in fond rea. Șan-

CRONICA T.V.
de Florin Mugur

sa de a părea prietenoasă, cind 
era în fond inumană. Victoria lui 
părea normală, așa cum normal 
este ca doi și cu doi să facă 
patru. Dar iată că, precum în- 
tr-o poezie cunoscută, doi și cu 
doi refuzau să facă patru. Pen
tru că nu mai era cazul. Pentru 
că ar fi oferit iluzia că lucru
rile se petrec normal, iar în lu
mea alergătorului de cursă lun
gă nu normalitatea era cea care 
domnea.

Dar fapta eroică a lui Jimmy 
Porter ? „Ia spune, Jimmy — îl 
întreabă cineva pe atit de ne
liniștitul și de (aparent) capri
ciosul tinăr — ce vrei tu ?“ Răs
punsul echivalează cu o propo
ziție dintr-un manifest: „Totul !“ 
In asta stă eroismul lui. Intr-o 
societate care nu-i oferă nimic 
sau aproape nimic, dar care, la 
nevoie, ar fi dispusă să facă 
oarecare concesii și să-i dăru
iască cine știe ce vagă conso
lare, Porter dă totul la o parte 
cu un gest violent, nu se lasă 
înșelat, nu se lasă cumpărat. El 
vrea ..totul !“ Furia lui de aici 
izvorăște : din conștiința că ceea 
ce vede este spectacolul nedrep
tății care se sforțează să pară 
binevoitoare, spectacolul min
ciunii care se fandosește. Și 
Porter, și alergătorul vor totul, 
adică o lume care să le permită 
să fie atit de buni cit sînt ei in 
stare. Pină nu se vor elibera 
largi spații pentru bunătate, nu 
pot să fie decît „răi", decit pro
testatari, decit furioși. E furia 
cea mai curată ce se poate ima
gina.

...Dintr-o emisiune Club T o- 
bișnuită (excelentă a fost cea de 
săptâmîna trecută, dedicată stu
denților care cintă muzică

Suciu (Liceul nr. 21, București); 
Ioana Năstase (Liceul „Mihai 
Viteazul", București); Stelian 
Mihalaș (Liceul „Gh. Șincai", 
București); Silvan Manole (Li
ceul „Mihai Viteazul", Ploiești); 
Șerban Buzețeanu (Liceul „Mi
hai Viteazul", Ploiești); loan 
Macarie (Liceul „Mihai Vitea
zul", Ploiești); Mircea Sofonea 
(Liceul „Nicolae C. Brediceanu", 
Lugoj) ; Gh. Silkerberg (Liceul 
„Nicolae C. Brediceanu", Lugoj); 
Marian Scheianu (Liceul „I. L. 
Caragiale", Ploiești).

PREMII ALE C.C. AL U.T.C.:

Anul I: Călin Enescu (Liceul 
„B. P. Hașdeu", Buzău); Iulian 
Haimovici (Liceul nr. 3, Iași); 
anul II: Marian Scheianu (Li
ceul „I. L. Caragiale", Ploiești); 
Victor Holan (Liceul 21, Bucu
rești); anul III: EmanoiI Mîciu 
(Liceul „N. Bălcescu", Craiova); 
Sorin Dăncescu (Liceul „M. Vi
teazul", Ploiești); anul IV: Ianoș 
Pali (Liceul „Dr. I. Meșota", 
Brașov); Paul Popescu (Liceul 
„N. Bălcescu", Craiova); anul 
III: Florinei Bilteanu (Liceul 
ind. electrotehnic, Pitești); Paul 
Stanciu (Liceul ind. metalurgic, 
Galați); anul IV: Pavel Podea 
(Liceul Construcții, Baia Mare): 
anul V; Samoilă Lupu (Liceul 
minier, Deva) ; Marian Drulă 
(Liceul electrotehnic nr. 1, Cra
iova) ; Maria Schuller (Liceul 
pedagogic, Sibiu).

ADINA VELEA 

„folk") ne-au atras atenția el- 
teva cuvinte despre rugby, văzut 
ca „mijloc de educație". Intr-a
devăr, in liceele sportive din 
Constanța un număr de tineri 
sint stimulați — prin sport și, 
bineînțeles, nu numai prin sport 
— să devină membri demni ai 
societății. In munca de educare, 
un rol important a jucat și rug- 
byul, iar unul dintre participan
ta la discuție ne spune despre 
acest sport cuvinte care (că ad
miratori ai fotbalului ce sîntem) 
ne pun pe ginduri : „tntr-o e- 
chipă sînt cincisprezece jucători, 
de fapt, cincisprezece prieteni. 
E jocul prieteniei și al întra
jutorării reciproce". Și este evo
cat un excelent moment din
tr-un viitor film românesc, un 
film , despre prietenie : „Există 
un moment cind un jucător are 
balonul. Ii iese in față un ad
versar. Știe că placajul e imi
nent. In dreapta lui e un coechi
pier, adică un prieten. Ar putea 
să-i paseze mingea. N-o face, 
pentru că și in fața prietenului 
se află un adversar. Și se sa
crifică, primind loviturile adver
sarului, numai pentru ca să nu-Și 
pună prietenul într-o situație 
proastă."

Săptâmîna 
cinematografica

„Arbore fără rădăcini"
Mișcarea de translație care 

se produce în viața bătrî- 
nului țăran Gatio nu are 
datele unei rupturi sau ale unei 
bruște și forțate schimbări : el 
vine să locuiască la Sofia în 
casa fiului — un inginer cinstit, 
apreciat, muncitor — intr-un că
min aproape perfect, din care nu 
lipsesc nici satisfacțiile materiale 
nici cele spirituale sau sufle
tești. Este primit cu dragoste, 
toți sint atenți cu el ca și cu un 
vechi și valoros porțelan ce nu 
trebuie să se spargă. Dar bătrî- 
nul cu palmele bătătorite de 
muncă și luptă nu poate înțele
ge și accepta o asemenea odihnă. 
Frumos este că pentru a reda o 
atare stare regizorul Hris- 
to Hristov folosește un lim
baj foarte direct . și sim
plu, în perfectă concordanță cu 
caracterul personajului. Dealtfel 
el aproape că se dă deoparte, lă- 
sind aproape toată greutatea fil
mului în sarcina lui Nikola Da- 
dov — interpretul principal, care 
reușește un rol de mare ținută.

„Cursă grea"
Sînt unii autori pe care nu-1 

poți acuza de plagiat pentru că 
au o teribilă dexteritate de a 
„ciuguli" idei de ici și colo, de 
a le pune într-p căciulă pe care 
ei vor neapărat s-o numească 
„operă de artă" — și de a le 
amesteca atît de bine, încît nu
mai un ambițios ar mai putea 
descoperi jumătățile de frază sau 
de gind rostite cu dezinvoltură 
aberantă de „creatorul" vizind 
nemurirea. Căci acești „maeștri" 
ai compilației frivole posedă o 
„știință" mai periculoasă decit 
oricare alta : de a gidila neștiin
ța unora și dorința de amuza
ment facil, de a le crea senzația 
ușurinței apropierii la „marile 
idei", de a înfășură în staniol 
strălucitor o nucă găunoasă.

„Țara Iui Tupac Amaru"
Coproducție a cineaștilor so

vietici și germani, pelicula 
Țara lui Tupac Amaru nu s-a 
vrut si nici nu s-a întîmplat să 
treacă dincolo de exigențele mi
nime ale documentarului. Dim
potrivă, uneori ii lipsesc chiar 
și acestea, echipa de reali
zatori nepărînd să aibă în 
componența ei un consultant 
avizat în ceea ce privește nu
mele străvechilor civilizații de 
aici. Nu lipsește, în schimb, 
prezentarea îndeajuns de super
ficială a unor obiceiuri de de
mult, mai ales folclorice.

Amîndouă aceste amănunte 
stabilesc calitatea coproducției, 
dîndu-i lungimi obositoare. Bine 
surprinse rămin, în cele din ur
mă, datele realității contempo
rane din Peru, țară angajată, 
mai ales în ultimii ani, pe. dru
mul greu, eroic, al apărării in
dependenței economice și poli
tice, aspirație pentru care Tupac 
Amaru, descendent al legendari
lor incași, avea să fie sfîrtecat 
de către puterea colonialistă 
spaniolă în Piața din Cuzco.

MIRUNA IONESCU
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Conducător auto — 
o meserie a curajului, 

a înaltei responsabilități
O primă intilnire cu elevii 

școlii de șoferi profesioniști din 
orașul Curtea de Argeș am fi- 
cut-o pe străzile din localitate, 
unde aceștia, impreună cu lucră
torii de miliție, vegheau asupra 
respectării normelor de circula
ție de către pietoni și autove
hicule. „Este și această acțiune 
— ne spune tovarășul Ilie Voi- 
cită, directoi-ul de studii al 
școlii — una din multiplele mo
dalități prin care căutăm să-i 
obișnuim pe .elevii noștri, încă 
de acum, cu disciplina, cu res
pectarea regulilor și normelor 
de circulație, să le asigurăm un 
cadru larg de însușire și cu
noaștere a exigențelor pe care 
le ridică profesia pe care și-au 
ales-o".

După această primă cunoștin
ță, vizităm laboratoarele, sălile 
de clasă, atelierele, căminul-in- 
ternat și cantina școlii. Remar
căm cu acest prilej, alături de 
preocuparea personalului școlii 
pentru asigurarea unei baze mo
deme de studiu, spiritul gospo
dăresc, ordinea și disciplina 
prezente in fiecare din locurile 
unde se desfășoară procesul de 
instruire sau unde elevii iși pe
trec timpul liber. Intr-una din

sălile de exploatare a autovehi
culelor unde intrăm însoțiți de 
directorul școlii, Gheorghe Me- 
reuță, asistăm la o veritabilă 
demonstrație practică a modu
lui în care elevii iau cunoștință 
cu principiile de funcționare ale 
sistemelor și mecanismelor mo
toarelor cu ardere interni. Prin 
comandă electrică sint puse in 
mișcare diferite organe compo
nente ale motorului sau siste
me a căror funcționare se poate 
urmări pe panourile amenajate 
in acest scop de către elevi și 
cadrele didactice din școală. O 
simplă apăsare de buton, și in

najată în mijlocul sălii de curs, 
instructorii creează, prin mișcarea 
unor elemente constitutive ale 
străzilor și indicatoarelor de 
circulație, diferite situații, pu- 
nindu-i pe elevi să rezolve și să 
indice modul corect in care tre
buie acționat in diferite cazuri. 
Pentru o mai 'deplină siguranță 
și o mai mare operativitate este 
folosită instalația „Vefifix" care 
dă posibilitate profesorilor să 
verifice simultan gradul de cu
noaștere al regulilor de circula
ție predate. Am reținut din dis
cuția pe care am avut-o cu 
maiștrii-instructori, cu alte ca-

PROFESIA TA
fața elevilor se demonstrează 
practic cum funcționează siste
mul de aprindere prin scinteje 
sau injecție, cum funcționează 
instalația de alimentare cu com
bustibil, transmisiile, instalația 
de frinare, mecanismul bielă1 
manivelă și sistemul de ungere. 
Un aspectomat, cu diapozitive 
realizate in școală, completează 
cunoștințele teoretice, in vede
rea asimilării intr-un timp cit 
mai scurt a tuturor cunoștințe
lor și normelor de exploatare a 
motoarelor și autovehiculelor. 
Aceeași preocupare pentru mo
dernizarea procesului de învăță- 
mint, pentru asigurarea celor 
mai bune condiții de studiu o 
găsim materializată in mai multe 
instalații și aparate în sălile de 
predare a normelor de circula
ție. Pe o machetă imensă, ame-

dre didactice din școală, că in 
acest an se fac eforturi serioase 
pentru dieselizarea parcului de 
mașini pentru dotarea in con
tinuare a sălilor de curs și la
boratoarelor cu instalații și a- 
parate de tot felul, necesare in 
procesul de instruire.
.„Avem create toate condițiile 

pentru a asigura elevilor, in pro
cesul de instruire,' toate elemen
tele necesare însușirii profesiei 
de conducător auto — ne spune 
Gheorghe Mereuță, directorul 
școlii. Dispunem de un local nou 
cu 22 săli de clasă, cu dormi
toare pentru 600 de elevi, de o 
cantină modernă cu o capacitate 
de 350 locuri pe serie. Pentru 
activitatea practică avem un 
parc ce depășește 50 de autove
hicule, autocamioane DAC, au
toturisme Dacia 1300, alte tipuri

de autovenicuc^, „o „.■ instruc
tori de conducere pentru toate 
categoriile de circulație, un auto- 
drom modern pentru efectua
rea probelor de indeminare prac
tică și încercări auto, ateliere 
proprii in care elevii dobindesc 
în timpul orelor de practică cu
noștințe pentru depanarea auto. 
Un accent deosebit in procesul 
de instruire il punem pe ridica
rea nivelului de pregătire poli
tică a elevilor, pe educarea a- 
cestora în spiritul unei înalte 
discipline și atitudini față de 
muncă. Avem in acest scop un 
cabinet de științe sociale, o bi
bliotecă cu peste 30 000 de vo
lume, aparat de proiecție și de 
filmat, mai multe televizoare. 
Periodic, organizăm cu elevii 
vizite la monumente istorice, o- 
biective economice, vizionări de 
spectacole, filme, acțiuni spor- ' auto.

tive pe terenurile amenajate in 
incinta instituției noastre. In 
colaborare cu comitetul orășe
nesc al U.T.C., organizăm seri cul
tural-educative la care iși dau 
concursul formația școlii, tara
ful, brigada artistică de agitație 
a organizației U.T.C. din școala 
noastră. Pe lingă toate acestea 
dispunem de condiții de cazare 
și masă dintre cele mai bune".

Și în condițiile in care, ince- 
pind din toamna acestui an, 
școlile de șoferi profesioniști vor 
deveni școli profesionale de lă
cătuși mecanici — conducători 
auto, aici, la Curtea de Argeș, 
sint create toate condițiile în 
vederea asigurării unei pregă
tiri temeinice a viitoarelor ca
dre, la nivelul cerințelor mereu 
mai exigente ale tehnicii exploa
tării mașinilor și conducerii 

Dealtfel, toți cei care do

resc să îmbrățișeze meseria de 
lăcătuș mecanic cu specialitatea 
conducători auto-profesioniști se 
pot convinge de minunatele 
condiții de studiu create, vizi- 
tind această școală, sau oricare 
alta din rețeaua de invățămint 
a Ministerului de Transporturi 
și Telecomunicații.

C. DUMITRU 
N. MILITARU 

Foto : O. PLECAN
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în pregătirea Congresului educației I MEYIM PLECĂRI PLENARA CONSILIULUI
politice și culturii socialiste ELE E

Coorxnift Reeaia f 
prOerul

al Co

i-r --z a a părâs ■ Ca- 
pitălă Au Yana, represerzantu) 
«peeîa! al regelui Marocuhzî, 
Hassan al H-iea. Oaspetele a 
fost insoci ăe Maâti Jomo. asa- 
basadocul Marocului la Bucu
rești.

La plecare, au fost prezenți 
Vasile Punga*, consilier al pre
ședintelui ~ 
România, 
yunct al 
exteme. _
din M AL. precum ți membri 
aî Ambasadei Marocului la 
Bucur eșu.

Republi a; Socialiste 
Cornel Pacoste, ad- 
mmîs'.ruhii afacerilor 
funcționari superiori

CENTRAL AL U.G.S.R.

Plenara Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie a 
dezbătut recent modul în care 
se înfăptuiește de către Consi
liu, institute centrale de cerce
tări. academii de știință, unități 
de cercetare și proiectare, pro
gramul de activitate ideologică 
elaborat de Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 19Ț1, mo
dul in care sint respectate și 
aplicate normele vieții și muncii 
comuniștilor, ale eticii și echi
tății socialiste, aprobate de că
tre Congresul al XI-lea al 
partidului. Aflați încă sub pu
ternica impresie pe care a pro
dus-o vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu In 
institutele centrale de cercetare 
din unele ramuri de bază ale 
economiei naționale, a aprecie
rilor și indicațiilor deosebit de 
prețioase date cu acest prilej, 
participanții la plenară au ana
lizat și din această perspectivă, 
cu maximă răspundere, atît re
zultatele pozitive care au carac
terizat activitatea profesională 
și politică a lucrătorilor din do
meniul științei și tehnologiei în 
perioada 1971—1975, cit și neîm- 
plinirile, neajunsurile care îți 
mai fac încă simțită prezența în 
unele laturi ale muncii și atitu
dinii celor angrenați în această 
activitate.

Dezbaterile au relevat fap
tul că în unitățile de cerceta
re și proiectare in care s-a 
desfășurat o viguroasă activita
te politico-educativă, s-au obți
nut și realizările cele mai im
portante, cum este cazul Institu
tului de cercetări chimice — 
ICECHIM, care a contribuit la 
asimilarea, în cadrul M.I.Ch.. a 
94 la sută dintre noile tipuri de 
materiale și înlocuitori pe bază 
de concepție proprie.

Dealtfel, nu puțini vorbitori 
au subliniat că in fiecare act al 
muncii de cercetare se pot des
cifra simultan componentele unei 
atitudini politice și profesiona
le, ca reflectare a nivelului de

cdhștiință al specialistului față 
de semnificația muncii sale in 
efortul general al națiunii ; că 
fiecare om al muncii, inclusiv 
cercetătorul, trebuie apreciat ca 
un întreg. în a cărui definire 
sferele politică, morală și pro
fesională se întrepătrund in mod 
obiectiv. Pornind 
adevăr s-a insistat 
sității de a aplica 
criteriu integrator

de la acest 
asupra nece- 
un asemenea 
de apreciere

PLENARA CONSILIULUI 
NAȚIONAL PENTRU

ȘTIINȚĂ Șl TEHNOLOGIE

și promovare a cadrelor, în 
lumina exigențelor șl indicațiilor 
date de secretarul general al 
partidului la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. din 14 aprilie a.c. 
Raportindu-se la acestea, infor
marea prezentată plenarei sub
linia : „Mai mult ca oricînd, în 
această etapă de construcție și 
perfecționare, critica și autocri
tica reprezintă funcții vitale ale 
democrației noastre socialiste. 
Avem datoria să dezvoltăm, mai 
mult decit pînă acum. în cadrul 
intelectualității științifice și teh
nice aceste deprinderi ale stilu
lui revoluționar muncitoresc de 
viață și de muncă. Critica și 
autocritica trebuie să constituie 
o stare de conștiință permanen
tă a fiecărui lucrător din cerce
tare și proiectare, o expresie a 
unei stimulative nemulțumiri de 
sine și a dorinței noastre de 
progres". Acest spirit a caracte
rizat în întregime lucrările ple
narei. care au prilejuit o luare 
de atitudine hotărită împotriva 
tuturor neajunsurilor care mai 
persistă in acest domeniu de 
activitate : carențe în climatul 
de muncă, irosirea timpului cu 
lucrări neesențiale, neglijențe și 
tntîrzieri în realizarea unor 
sarcini, activitate sporadică pen-

tru informarea membrilor de 
partid asupra politicii interne și 
externe a partidului nostru, 
ploconirea unor specialiști in 
fața tehnologiei străine și sub
estimarea capacității de creație 
tehnico-științifică proprie, insu
ficienta cunoaștere a comportă
rii cercetătorilor și proiectanți- 
lor in familie și societate, unele 
încălcări ale principiilor eticii și 
echității socialiste, lipsa de spri
jinire a organizațiilor de tineret 
pentru Îmbunătățirea activității 
acestora, corespunzător orientă
rilor cuprinse in cuvîntarea to
varășului Nicolae C.aușeseu la 
cel de-al X-lea Congres a! 
U.T.C.

Dealtfel, este demn de* sub
liniat faptul că numeroși vorbi
tori — deși, mărturisim, ne-am 
fi așteptat s-o facă absolut toți 
— s-au referit în intervențiile 
lor și la modul cum organizați
ile de partid și conducerile uni
tăților de cercetare orientează 
ți sprijină organizațiile U.T.C. 
in activitatea de educație a ti
neretului, de formare, a acestuia 
in spiritul imperativelor dnci- 

•snaiului revoluției tehnico-țîiin- 
țifice. în eforturile pe care aces
te organizații le fac în direcția 
găsirii unor modalități proprii 
de a se angaja în activitatea de 
creație a colectivelor in care 
muncesc. Pornind însă de Ia 
faptul că in această privință 
mai sint incă multe lucruri de 
făcut, planul de măsuri adoptat 
de plenară a stabilit ca organe
le de conducere colectivă din 
unitățile de cercetare să veghe
ze pentru aplicarea mai fermă 
a unor măsuri de stimulare a 
creativității și de încurajare a 
cadrelor tinere, mergind pină la 
a da responsabilități de condu
cere și coordonare acelor ele
mente tinere care dovedesc pu
tere de finalizare a lucrărilor, 
simț organizatoric și de răspun
dere.

VIRGIL SIMION

Președintele Republicii Socialiste Româaia. NICOLAE CEAUSESCU, 
a primit din partea generalului FELIX MALLOUM. președinte a* 
Coasiliului Superior Militar, șeful Statului Republicii Ciad, următoa
rea telegramă :

Sint impresionat de felicitările pe care atx btnevott să nu ie adre
sați cu ocazia primei aniversări a ZOet - i- -- canonade.

îmi este deosebit de plăcut ca. in numele meu personal, a! Con
siliului Superior Militar șt guvernului prtritrr. precum r In nu
mele întregului popor ciadian. să vă rog să buses mp a accepta nih 
noastre mulțumiri.

îmi exprim dorința ca relațiile de cooperare prietenești, care 
există intre Ciad și România, să se eoosobdeze.

Tovarășul MANEA MANESCT. prim-nuatssrn al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a adresat Exceâeașet sate POL FORTH 
prim-minisiru al Cambodgiei Democrate. uruaa:oarea telegrama :

Cu ocazia desemnării dumneavoastră de către Adunarea Repre
zentanților Poporului in importanta funcue de inim miniilm. pre
cum și cu pniejul Zilei naționale a Cambocxir. Democrate. am plâ- 
cerea de a vă transmite, in numele Gu. em_._i Republic:: Socialiste 
România și al meu personal, calde fel;: țări, urări de sănătate și 
fericire, de progres și prosperitate poporul-, poeten cambodgian. Sint 
pe deplin convins că relațiile strinse de prietenie șa colaborare exis
tente intre țările noastre vor continua să ae Întărească șt sâ se con
solideze in interesul celor două popoare ale noastre.

SOSIRE
Luni seara, a sosit in Capitală 

o delegație parlamentară libe- 
riană. condusă de Richard A 
Henries, președintele Camerei 
Reprezentanților a Republicii 
Liberia, care, la invitația Marii 
Adunări Naționale, face o vizită 
oficială in tara noastră.

Din delegație fac parte Jackson 
F. Doe. senator. președintele 
Comisiei permanente pentru 
lnvâțâmint și serviciu civil a Se
natului, James Y. Gbarbea. de
putat. președintele Comisie' 
pentru muncă, tineret si sport a 
Camerei Reprezentanților. Iro- 
hoe S. Kparghai. asistent al 
ministrului afacerilor externe 
pentru pcoHeaneJe europene. 
Victor D. Hne. secretarul dele
gației.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspeții au fost întimpi- 
nați de Nicolae Giosan. prețedin-

tele Marii Aăurări Națiocaîe. 
Virgi. Tețxlarescu. vicepreședin
te al 1LAJ4„ Lie Sa! apa. pre
ședintele Comisiei pentru indus
trie și activitatea ecor.omico-fi- 
nar.ciarâ a M-A N„ Radu Ena- 
che. secretar al M A.N.,

A fost prezent Henry T. Hoff 
jr„ însărcinat eu afaceri ad-rn- 
terim al Liberiei la București.

MANIFESTARE
Cu prilejul Zilei naționale 

Republi " 
după-amiază. Institutul român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat in Ca
pitală o manifestare culturală.

Au participat membri ai con
ducerii I.R.R.C.S.. Ligii române 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe. 
Consiliului Culturii fi Educației 
Socialiste. oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

■
ii Sierra Leone, luni 
tiazâ. Institutul 

relațiile culturale

STUDENTFILA ’76
Duminică 18 aprilie, în holul 

Academiei de studii economice 
București, s-a deschis, sub aus
piciile Organizației filateliștilor 
din România și Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România, prima expoziție na
țională studențească de filatelie. 
Ea reunește 56 studenți expo
zanți din aproape toate centrele 
universitare ale țării. Studentul 
ploieștean Săvoiu Emanoil, unul 
dintre participanții consacrați 
(premiat la citeva expoziții in
ternaționale și chiar în această 
perioadă prezent printr-o colec
ție la Philadelphia) îmi mărtu
risea că această manifestare re
prezintă o reușită care a depă
șit așteptările, dovedind că în 
rîndul studenților există foarte

mulți filateliști valoroși ce fac 
din această pasiune un impor
tant act de valorificare a tradi
țiilor istorice ale țării noastre, 
de reflectare a angajării întregii 
națiuni în eforturile de dezvol
tare multilaterală a patriei noas
tre socialiste. „Drum de glorii", 
„Dulce Românie", „Te slăvim 
patrie iubită", „Industria socia
listă", „România și Balcanii" 
sint doar citeva din numeroa
sele teme filatelice care se sub
sumează acestei orientări. Dedi
cată aniversării a 55 de ani de 
la crearea P.C.R. și a 100 de ani 
de la cucerirea independenței de 
stat a României, expoziția se în
scrie în ampla suită de mani
festări cultural-educative prin 
care studențimea intimpină cele 
două evenimente. (V.S.)

Cenaclul revistei „Lucea/ărul"
în pregătirea Congresului e- 

ducației politice și culturii so
cialiste, la Roșiorii de Vede, 
Turnu Măgurele ți in comuna 
Slobozia Mindra, au avut loc 
șezători literare organizate de 
Comitetul culturii și educației 
socialiste și Comitetul U.T.C. 
ale județului Teleorman, In co
laborare cu Cenaclul revistei

„Luceafărul“. împreună cu„Luceafărul". împreună cu re
dactorul șef al revistei, poetul 
Nicolae Dragoș, au participat 
tinerii scriitori Florin Costi- 
nescu, Ion Segărceanu, Nicolae 
Lupu, Anton Grecu. Liliana 
Ursu, Rodian Drăgoi, Pia Olaru 
și interpreții de muzică tinără 
Benedict Popescu, Adrian Anto
nescu.

ÎNTREPRINDEREA de transport bucurești i.t.b.

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

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

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

SPORT • SPORT TENIS Campionatele

BOX „CENTURA DE AUR“
Ieri a sunat primul gong in 

Palatul sporturilor ți cultura 
deschizind întrecerile celei de-a 
v-a ediții a competiției, cunoscu
tă ți apreciată, astăzi. In întrea
ga lume pugiiistică — „Centura 
de aur”. Intr-un fel este o edi
ție jubiliară care marchează o ju
mătate de secol de activitate a 
Federației române de box. In 
același timp, tradiționalul turne-j 
internațional de box organize?, an 
de an in Capitala țării noastre « 
desfășoară, de această dată, sub 
semnul intenselor pregătiri pe 
care boxerii din toate țările lu
mii le fac In vederea unei cit ma- 
bune comportări la J.O. de la 
Montreal. Aceasta ți explică, de
altfel. prezența Ia Întrecerile 
„Centurii de aur” a celor 117 
sportivi din 15 țări: Cehoslovacia, 
R.P.D. Coreeană. Cuba. Egipt. 
Franța. Ghana. Maroc. R.P. Mon
golă, Olanda. Siria. Tunisia. Ture.a. 
U.R.S.S.. Venezuela și România, 
care prezintă mai mulți repre
zentanți la fiecare categorie. In
tre aceștia, evident, și boxeri care 
candidează pentru un loc In echi
pa noastră olimpică. Firește, tu
turor concurenților. competiția pe 
care o organizează țara noastră 
le oferă un foarte bun prilej de 
verificare și confirmare a valorii, 
iar cei mai tineri dintre ei au 
ocazia să se afirme pe plan in
ternațional. Astăzi ți miine vor 
avea loc tot cite două gaie (orele 
15 și 19). urmînd ca joi și vineri 

. să se desfășoare cele două gate 
semifinale, programate la ora ÎS.3*) 
iar duminică, ora 19, să aibă loc 
finala.

în prima reuniune s-au înregls-

★
• LA KATOWICE, în Cam

pionatul mondial de hochei pe 
gheață (grupa A), echipa Ceho
slovaciei a învins cu scorul da 
9_1 (5_o, 3—0, 1—1) formația
R.F. Germania. Cu această vic
torie echipa Cehoslovaciei și-a 
asigurat primul loc în clasa-

rirra-

trat următoarele rezultate: cate
goria muscă: Dinu Teodor ’- ---e 
la puncte pe Padron (Venezuela 
Dumitru Burdihoi bate la auaeie 
pe Km Jun Ko! (B.PJ). Coreea
nă) : Nîță RoBu Întrece la — 
pe I- Bogdanov (VJLS-S-): Na.-J 
(Tunisia) cistigă '.a | 
fața lui Kmebo (Ghaz 
ium Fared;.-, inuece ia
Du valon (Cuba). La aceaste cate
gorie p'-g_;sra români au avut o 
evoluție remarcatr.’A te ae-asiâ 
primă ga.â Categoria usoarât Pe
tre Anton învinge prm KO. pe 
Jalassy (Tunisia!: Aldana (Cuba) 
învinge la puncte pe Comei Ho- 
duț: categoria mijlocie mică:
Sandu Tlrilă Întrece la puncte pe 
Anatoli Butenko (U.R^.S.l: O'.r- 
voi Dashijm. (R-P. Mongolă' în
vinge prat K.O. pe Lab ois (Fran
ța) : Vasile Didea cistigâ la puncte 
meciul cu Constantin Ctocn.nâ.

In cea de-a doua gală pugtl-s- 
tul român de categoria semi-mus- 
eă. Remus , Cosma l-a învins la 
puncte. într-un meci spectaculos, 
pe cubanezul Alfonso Ramon. La 
aceiași categorie boxerul vene- 
ruelean Arnando Goevara a obți
nut o victorie rapidă prin K-O. in 
fața tunisianului Bal:. Alte rezul
tate: Alexandru Turei întrece la 
puncte pe Labib Kheer (R.A. 
Egipt): Gheorghe Nitâ întrece prin 
descalificare pe Nesim Abde.ao o 
(Maroc). In limitele categoriei 
cocos Joavito Rentnfo (Vene
zuela) l-a întrecut la puncte pe 
Sanujar (R.P. 
nezul Adolfo 
asemenea, la 
Ion Lungu.

Mongolă). -JT eaba- 
Hon» a eteng«'■ de 
puncte întLnirea eu

* ★
meniul campionatului. După 
eum se știe, formula din acest 
an prevede continuarea rempe- 
tiției cu două turnee la care 
participă toate cele 8 echipe Îm
părțite în două grupe: grupa A: 
primele 4 clasate, iar in grupa 
B celelalte 4 formații.

S-a spart urciorul
în lipsă de altă ocupație — 

nu-i plăcea, vezi bine, să mun
cească in rind cu oamenii — 
Vasile Coman, din comuna Pro- 
vința de Jos (Prahova) se 
pa cu spargerile. Numai 
asemenea îndeletnicire nu 
tea să dăinuie prea mult, 
chiar urciorul nu merge de . 
multe ori la apă, deși e făcut 
pentru asta. A fost prins in 
urma furtului săvirșit la „Su- 
percoop“-ul din Vălenii de 
Munte, după ce sustrăsese bu
nuri in valoare de 12 000 lei. A 
fost judecat public la Casa de 
cultură a orașului. De data asta 
a luat cinstit — prin hotărirea 
instanței de judecată — doi ani 
și șase luni închisoare.

ocu- 
că o 

pu-
Nici 
prea

Basarabi. Dormea tun. Puteau 
să-l ia cu totul, pentru că era 
beat și uitase de sine. I-au luat 
numai balonsaidul. N-au apu
cat să-l îmbrace, fiindcă orga
nele de miliție i-au depistat și 
le-au dat... alte haine. Morala 
întimplării se referă în egală 
măsură și la hoți și la cei care 
întrec măsura cu băutura.

păcăliți, au învățat ceva ! Că 
există unități specializate pen
tru asemenea servicii.

11

începind de astăzi, ora 12, 
terenurile 
sportivă , 
râ. după 
ciulțj

pe 
de tenis de la baza 

.Progresul” se desfășoa- 
o întrerupere de mal 

ani. Campionatele interna
ționale de tenis ale României. Pe 
Lsteie de concurs și-au înscris 
numele sportivi din 1» țări și, 
bir.einie'es și «Un țara noastră. 
Printre e: se află citeva rachete 
prestigioase dștigătoare ale unor 
importante turnee. Așa. spre 
exemplu, startul competiției va ti 
luat de campionul R. D. Germa
ne. Thomas Emmrich. de iugosla
vi: Kostlei și Nigrinotlă. polone
zi: Rode și lasinski. maghiarii 
Ber.yik și Machan. cehoslovacii 
S-n.d și Sedan, primul tund cre
ditat eu o performanță de prima 
mină — victorie 
ia Orange Bowl 
lui Bin
• Cupe: 
alătură 
M. Pampulov (Bulgaria), 
ș; Settlinger (R. F. ~_________
Pokorny (Austria), component al 
echipei de „Cupa Davis-. PalUn 
(Finlanda) care are o victorie la 
Me.reveli și. firește, reprezen
tanții tării noastre dintre care nu 
vor lipsi Ilie Năstase șl ceilalți 
trei componenți ai echipei pen
tru „Cupa Davis”: Hărâdău, So- 
tiriu și Viorel Marcu.

Lntrecerile feminine numără și 
ele citeva rachete valoroase în 
frunte cu reprezentantele noas
tre, V. Ruzici și M. Simionescu, 
apoi cunoscuta jucătoare olandeză 
Appel, polonezele Kral șl Reidich, 
cehoslovacele Kociskova șl Stra- 
ehonova. bulgăroaica Radcova.

Federația și cluburile noastre au 
Înscris in concurs ÎS fete și 29 
de băieți printre care se află, de
sigur. componenți ai loturilor na
ționale de tineret și juniori.

Iubitorii tenisului din Capitală 
au prilejul să urmărească un tur
neu interesant ți, sperăm, foarte 
disputat. în ceea ce privește echi
pa noastră de „Cupa Davis”, acest 
turneu constituie ultima verifi
care Înaintea meciului eu Austria, 
fixat pentru SO aprilie—2 mai la 
Viena. Programul de întreceri — 
zilnic Ineepind de la ora 12. Co
piii pînă la vîrsta de 14 ani au 
intrare liberă.

Martin, 
Galea-. 
Ghenov,

in finala de 
(S.U.A.) in fața 
și cișttgător al 

Acestora li se 
L. Pampulov și 

Probst 
Germania).

• COMPETIȚIA 
nală de tenis pentru 
Avis” a continuat Ia

C. V.

★
Luni dimineața, a plecat spre 

Ankara o delegație a Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român condusă de to
varășul Mihai Dalea. membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., care, 
la invitația Partidului Republi
can al Poporului, va face o vi
zită in Turcia. Din delegație 
mai fac parte tovarășii Constan
tin Drăgoescu. membru al C.C. 
al P.C.R.. și Vasile Șandru, ad
junct de șef 
al P.CJL

Luni. 19 aprilie 1976, a avut 
loc Plenara Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România. Plenara a dez
bătut și aprobat proiectul de 
Raport al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. care urmează a fi pre
zentat Congresului Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, precum și 
completările și modificările ce se 
propun a fi aduse statutelor or
ganizațiilor sindicale. S-au exa
minat. totodată, stadiul pregăti
rilor pentru Congresul U.G.S.R. 
și modul cum s-au desfășurat 
conferințele uniunilor sindicate
lor pe ramuri de activitate, 
preocuparea organelor și orga
nizațiilor sindicale în domeniul 
selecționării, promovării și edu
cării cadrelor, concluziile privind

numărul ți structura sindicate
lor, efectivul și compoziția 
nțembrilor de sindicat la sfîr- 
șitul anului 1975. în cadrul lu
crărilor a luat cuvîntul tovară
șul Gheorghe Pană, membru aJ 
Comitetului Politic Executiv ai 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Central al U.G.S.R.

în aceeași zi, Comisia centra
lă de cenzori a dezbătut și apro»- 
bat raportul comisiei cate va fi 
prezentat Congresului.

Pe baza Hotărîrii Plenarei 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
din 23 decembrie 1975, care a 
convocat Congresul. lucrările 
Congresului sindicatelor din Re
publica Socialistă România se 
vor desfășura în zilele de 26—26 
aprilie 1976.

de secție la C.C.

★
Capitala delegația 

Socialist din Costa
A părăsit

Partidului
Rica. condusă de Alvaro Mon
tero Mejia, secretar general al 
partidului, care, la invitația C.C. 
al P.C.R.. a făcut o vizită in 
țara noastră. La plecare, dele- 
ga-.a P.S. din Costa Rica a fost 
salutată de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. Constantin Vasiliu. ad
junct al șefului Secției Relații 
Externe a C.C. al P.C.R.

SĂPTĂMiNA CULTURII
SENEGALEZE

în ajunul unui eveniment de 
o deosebită importanță in isto
ria relațiilor româno-senegaleze
— vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a președintelui 
Leopold Sedar Senghor, luni s-a 
deschis Săptămina culturii se- 
negaleze ce reunește o suită de 
manifestări care vor da posibi
litate publicului românesc să ia 
contact mai larg cu creația spi
rituală a poporului din Sene
gal. Săptămina culturii senega- 
leze la București, ca și Sâptă- 
mina culturii românești ce se 
va organiza peste puțin timp la 
Dakar, se înscriu ca acțiuni de 
prestigiu în cronica raporturi
lor bilaterale, vor permite o 
mai bună cunoaștere reciprocă 
și apropiere între poporul ro
mân și poporul senegalez.

Săptămina culturii senegale- 
ze a fost inaugurată cu o ex
poziție de artă, carte și foto
grafii al cărei vernisaj a avut 
loc luni la amiază in sala 
I.R.R.C.S. Expoziția oferă po
sibilitatea de a face cunoștință 
cu plastica senegaleză, cu co
morile de talent și fantezie ale 
creatorilor 
descoperi profunda originalita
te a artei africane. în expoziție 
sint prezentate opere ale pre
ședintelui Leopold Sedar Sen
ghor din a cărui creație poetică 
s-a tradus și In limba română
— un nou volum fiind editat 
chiar în aceste zile — creație ce 
a transmis cititorilor noștri un 
înalt mesaj umanist, o imensă 
iubire de oameni, dorul fierbin
te de libertate al poporului se
negalez.

La vernisaj au rostit alocu
țiuni Ion Dodu Bălan, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, și Ibra- 
hima Bove, ambasadorul Repu
blicii Senegal la București. 
Vorbitorii au subliniat stadiul 
evoluat al relațiilor româno-se
negaleze, prietenia sinceră și 
cooperarea eficientă dintre cele 
două țări care au cunoscut un 
deosebit avînt in urma întîlni- 
rilor și convorbirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Leopold Sedar 
Senghor.

Au participat funcționari su
periori din C.C.E.S. și M.A.E., 
ai I.R.R.C.S., Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, oameni de cultură și 
artă, un numeros public.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați In țara 
noastră, membri ai corpului di
plomatic, precum și delegația 
culturală senegaleză care ne vi
zitează țara.

în continuare asistența a vi
zionat un film documentar se
negalez.

din Senegal, de a

Distincțiile hărniciei
(Urmare din pag. I)

liar® indigene, reducerii impor
turilor și creșterii disponibilită
ților pentru 
cu hotărire 
cincinalului 
punind in 
țiile date de secretarul gene
ral al 
Nicolae 
vizitelor de lucru efectuate aici, 
cercetătorii institutului au rea
lizat și depășit angajamentele 
asumate pe anul 1975 privind 
punerea in funcțiune a 17 o- 
biective industriale, au încheiat 
cercetările pentru proiectarea a 
17 instalații, au stabilit tehno
logiile de fabricație pentru pro
duse noi. care vor conduce la 
reducerea importului. Vorbito
rul a înfățișat apoi sarcinile 
de mare răspundere ce revin 
cercetătorilor ■ din domeniul chi
miei in acest cincinal.

După momentul solemn al in- 
mînării Steagului roșu și Di
plomei de fruntaș pe țară, to
varășul Pavel Ștefan, secretar 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. a felicitat colectivul 
de la ICECHIM pentru rezulta
tele obținute. Cercetătorii insti
tutului au fost, de asemenea, fe
licitați de tovarășii Gheorghe 
Caranfil. adjunct al ministrului 
industriei chimice, și Dumitru 
Necșoiu. prim-secretar al Comi
tetului de partid al sectorului 7.

Locul I în întrecerea socialis
tă pe anul 1975 a fost ocupat 
și de colectivul cunoscutei în
treprinderi bucureștene „23 Au
gust", distinsă recent cu „Or
dinul Muncii" clasa I.

La adunarea festivă desfășu
rată luni după-amiază, ,ing. 
Mircea Drăgulin, directorul uni
tății, a trecuț in revistă succe
sele obținute de acest harnic co
lectiv pentru sporirea eficienței 
economice, arătind, între altele, 
că in anul 1975 a fost realizată 
o producție suplimentară de 145 
milioane lei, înregistrîndu-se 
importante economii la prețul 
de cost, precum și la cheltuielile 
valutare. De asemenea, cu forțe 
proprii s-au executat utilaje de 
înaltă performanță destinate au- 
toutilării. ce însumează 125 mi
lioane lei. Aceste rezultate i-au 
adus colectivului de muncă pen
tru a patra oară un loc fruntaș 
în întrecerea socialistă în cinci
nalul trecut. Și primul trimestru 
din acest an marchează noi în
făptuiri de prestigiu în între
prinderea bucureșteană. Bi
lanțul pe perioada menționată 
consemnează o producție 
dustrială suplimentară în ; 
loare de 39,4 milioane lei. '

Pentru rezultatele obținute și 
distincțiile primite, cei prezenți 
au fost felicitați de tovarășii 
Gheorghe Cioară, prim-secretar 
al Comitetului municipal de 
partid București, și Gheorghe 
Stuparu, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R.

în bilanțul prezentat de ing.
1 între-

export. Acționind 
pentru înfăptuirea 
înainte de termen, 

valoare indica-

partidului, tovarășul 
Ceaușescu, cu ocazia

in- 
va-

Călători spre nicăieri
Vasile Stratone din comuna 

Săhăteni. Buzău, si Petre Preda 
din Slobozia Mindră-Teleorman. 
fiecare in virstâ de 20 de ani. 
ambii fără ocupație, puteau fi 
văzuți împreună prin gară. Erau 
doi călători spre... nicăieri. Nu 
plecau cu nici un tren. Pin- 
deau călătorii obosiți și. profi- 
tind de zarva gării, le 
aDucau. Pe Alexandru 
din Pitești l-au găsit noaptea 
intr-un vagon al unui tren de 
persoane garat în stația C.F.R

furau ce
Cosescu

tren de

„Meșterul timplar"
„V-ați mutat în casă nouă. Să 

vă fie de bine !... V-ar trebui 
galerii pentru perdele. Unele 
noi, că astea, care le-avețî, sint 
prea scurte. Vă fac eu, că sint 
tîmplar de meserie. Am și ma
terial. Nu vă costă mult și vi le 
fac repede". Fără să-l întrebe 
ce și cum. unii locatari îi achi
tau. grăbiți să se instaleze cit 
mai repede în apartamentul lor 
un acciito. A primit, de la pa
tru persoane, sume intre 230 și 
1100 lei. Cind au văzut că tim- 
plarul nu le aduce galeriile co
mandate. cei păcăliți s-au adre
sat organelor de miliție. De 
data asta. lucrătorii miliției 
l-au identificat pe zelosul tim
plar in persoana lui Todor 
Gheorghevici. domiciliat în In
trarea Cri șui Alb nr. 5. secto
rul 5. din Capitală. Pentru în
șelăciune. ..meșterul timplar" 
va incasa toată ..suma” «nzveni- 
tă. Dar cei care se arată atit 
de Încrezători, lă«indu-se lesne

Un „lacăt" in fața căruia 
este neputincios

Lăcătușul mecanic Anton Pe
tru Reiland de la 
litehnic București 
gulat bufetul din 
meni n-a sesizat 
său pentru cafele 
tr-una din nopțile trecute 
mai rezistat ispitei și a pătruns 
prin efracție in interiorul bu
fetului. de unde a sustras 290 
pachete de țigări si suma dc 
700 lei. Lacătele nu i-au rezis
tat lăcătușului mecanic. Numai 
in fața legit care a sancționat 
fapta sa. a rămas neputincios.

Institutul po- 
frecventa re- 
incintă. Ni- 
insă interesul 
și țigări. In- 

n-a

l-au dat de urmă

oii* 
și bani. Hoțul lăsase 
urme. Pentru șeful pos- 
de miliție, plutonierul 
I. Farcaș. și eonducăto- 

sufi-

Lui Istvan Oros din comuna 
Batăr. satul Arpășel-Bicor. 1 
s-au furat din locuință 
mente 
puține 
tul ui 
major
rul ciinelui de urmărire, 
ciente indicii «pre a-l găsi pe 
făptaș. El se numește Ianos 
Unghi, domiciliat in același sat

cu păgubașul. A fost prins 
numai 5 ore de la săvirșirea 
furtului. Așa cum ne relatează 
tovarășa Maria Dumitrescu de 
la Inspectoratul județean al 
miliției Bihor, autorul este cu
noscut cu antecedente penale. 
Pentru faptele comise va su
porta rigorile legii, căreia ni
meni nu i se poate sustrage.

internațio- 
,.Trofeul 

Keauhou- 
Kona (Hawaii) cu meciul dintre 
jucătorul român Ilie Năstase și 
campionul australian Rod La
ser. La capătul unei partide in 
care și-a etalat întreaga măies
trie sportivă. Ilie Năstase a 
terminat învingător in patru se
turi, eu f—6, 6—1, 4—6, 6—3.

CRONICA U.TC.
Ieri a părăsit Capitala, 

indreptindu-se spre Buda
pesta, o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist, condu
să de tovarășul Panteli- 
mon Găvănescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., care, la in
vitația Comitetului de stat 
pentru problemele tineretu
lui de pe lingă Consiliul de 
Miniștri din R. P. Ungară, 
va efectua o vizită in a- 
reastă țară.

Mihai Gugiu, directorul_ _
prinderii forestiere de exploa
tare și transport din 
unitate fruntașă pe țară în a- 
ceastă ramură, s-a subliniat că 
sarcinile de plan ce au revenit 
anul trecut forestierilor din a- 
ceaștă parte a țării au fost de
pășite cu 2,5 la sută la producția 
globală și 11,9 la sută la ex
port, in condițiile reducerii chel
tuielilor de producție cu peste 
4 milioane lei.

Harnicul colectiv al acestei u- 
nități industriale a fost felicitat 
de Arpad Orban, membru al 
Comitetului Executiv al Consi
liului Central al U.G.S.R., pre
ședintele Comitetului Uniunii 
Sindicatelor din ramura econo
miei forestiere și materialelor 
de construcții, Ion Rîmbu, ad
junct al ministrului economiei 
forestiere și materialelor de 
construcții, de Gheorghe Ni
colae, secretar al Comitetului ju
dețean Argeș al P.C.R., de alți 
Invitați.

înfățișînd, în cadrul adunării 
festive, rezultatele deosebite ale 
colectivului Trustului de con
strucții Cluj, inginer Grațian 
Șerban, directorul trustului, a 
reliefat că întreaga activitate 
desfășurată in anul care a tre
cut a purtat amprenta prețioa-

Pitești,

selor indicații ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, date cu prile
jul vizitelor de lucru efectuate în 
județul Cluj. Colectivul a înde
plinit prevederile cincinalului 
cu aproape șase luni și jumă
tate mai devreme. Ca urmare 
preocupărilor întregului colec
tiv, in 1975 au fost date, 
în folosință peste 4 600 a.-.
partamente, 1 564 locuri in c.ă- 
mine muncitorești, 1 200 locuri 
in grădinițe, cămine și creșe, 
unități comerciale, majoritatea 
înainte de termenul prevăzut.

Pentru succesele obținute, co
lectivul de constructori a fost 
felicitat de tovarășii Ștefan Mo- 
cuța, prim-secretar al Comite
tului județean Cluj al P.C.R.,-și 
de Ion Bratu, vicepreședinte al. 
Comitetului Uniunii Sindicate
lor din industria construcțiilor.

Colectivul Depoului C.F.R. 
București-călăiorl a ocupat lo
cul întii in întrecerea socialistă 
în cadrul întreprinderilor de 
transporturi și telecomunicații 
pe anul trecut.

Relevind activitatea desfășu
rată in cursul anului 1975, Elio- 
dor Stănescu, șeful depoului, a 
arătat că planul producției 
globale a fost depășit cu peste 
11 la sută productivitatea mun
cii cu aproape .15 la sută, 
iar prețul de cost a fost redus 
cu 11 la sută față de prevederi, 
obținîndu-se o economie de 14,2 
milioane lei.

Pentru rezultatele 
colectivul 
bucureștene a fost felicitat 
Paul Nagy, 
liului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, și de Ionel 
Diaconescu, prim-adjunct al mi
nistrului transporturilor și tele
comunicațiilor.

Făcînd bilanțul realizărilor 
obținute în anul care a trecut, 
directorul întreprinderii comer
ciale de stat pentru mărfuri in- 
dustriale-Ploiești, Dumitru Bru- 
mărescu, a relevat că in anul' 
1975 a fost realizat, cu o depă
șire de 6.4 la sută, planul de 
desfacere a mărfurilor cu amă
nuntul, spor obținut în cea mai 
mare parte prin creșterea pro
ductivității muncii.

Colectivul distins a fost sa
lutat de Ion Paraschiv, prim- 
secretar al Comitetului munici
pal Ploiești al P.C.R., primarul 
orașului, de reprezentanți ai mi
nisterului de resort.

Steagul roșu și Diploma de 
fruntașă pe țară în întrecerea 
socialistă au fost înmînate și 
colectivului Institutului de pro
iectări de întreprinderi construc
toare de mașini din Capitală. 
La festivitatea ce a avut loc 
cu acest prilej. Eugeniu Bănu- 
lescu, directorul unității, a ară
tat că, în cursul anului 1975, ca 
urmare a creșterii producti
vității, a organizării superioare 
a activității, majoritatea docu
mentațiilor au fost predate be
neficiarilor înainte de termenele 
prevăzute.

Proiectanții, întregul colecti-v 
au fost felicitați de Constantin 
Mîndreanu, secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R., loan 
Fătăceanu, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de 
mașini, Constantin Prodan, 
secretar al Comitetului de 
partid al sectorului I, și alții.

In încheierea manifestărilor-, ■ 
într-o atmosferă de entuziasm, 
participanții au adoptat telegra-. 
me adresate Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
exprimă recunoștința lor fier
binte conducerii de partid și' de 
stat pentru înaltele distincții cu 
care a fost onorată activitatea 
lor, hotărirea de a nu precupeți 
nici un efort în vederea dez
voltării _ realizărilor din anul 
trecut, în scopul îndeplinirii e- 
xcmplare a prevederilor de 
plan și angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă pe anul 
1976, pentru înfăptuirea tuturor 
sarcinilor ce le revin din docu
mentele celui de-al XI-lea 
Congres al partidului. Totodată, 
in telegrame, a fost exprimată 
preocuparea ' deosebită pentrîi 
educarea mașelor de oameni ai 
muncii în spiritul eticii și echi
tății socialiste, al dragostei ne
mărginite față de patrie și 
partid.

obținute, 
feroviare 

de 
secretar al Consi-

unității

EXEMPLUL LUI VIANU
Dezbateri eu tinerii 

din căminele 
muncitorești

Frecvent, la Tehnic-dubtil ti
neretului din Capitală sint or
ganizate. cu sprijinul lucrători
lor de miliție. dezbateri pe 
marginea actelor normative ce 
trebuie cunoscute de către toți 
cetățenii. Cel puțin o dată pe 
lună, asemenea acțiuni «e adre
sează tinerilor din cărr.mele 
muncitorești de nefamilișri. na
vetiștilor. Activiști de partid 
juriști, lucrători cu vechime in 
cimpu! muncii, colaboreâză la 
dezbaterile menite să facă cu

(Urmare din pag. I)

norr

din 
nefa:

te, de o cumpăra o carte ca e speranță nouă 
ți apoi de o-i tăia foile eu un fel de grije 
ți înfiorare delicioasă*.

Nu era, cum s-ar putea crede, un puter
nic lipsit de slăbiciuni. Multe scrisori reiau 
tema „luptei cu mine însumi”, mai incinte 
citată. Renunțind la multe tentații aie tine
reții, se mărturisea bucuros de ocazia elibe
rărilor de alte treburi „pentru a reintra in 
CUȘCA” — adică in camera eu cărți. „Aș- 
teptind, ii scria tot poetului Ion Barbu, am 
trăit visul meu de ocras, de muncitor de 
noapte, luptind cu lenea, eu frivolitatea, eu 
inerta spiritului, tipind uneori înăbușit de 
durere ți de oboseală*—

l-că de atunci insă, de la douăzeci 
cinci de o ni. această mare descoperire 
stud'ul tenace. intrarea de bunăvoie
„cușca” efortului, începuse deja să-i aducă 
primele mari satisfacții.

„Sint plin de ginduri și proiecte. Am strins

fi

în

un material felurit ți bogat. Citesc ți notei 
zece ore pe zi. Nu cumva devin un invâțat ? 
In sfirțit, trebuie odată să spun ceva hotă- 
rit, să dau „cep fantasmelor”, să arunc la o 
porte îndoielile tinereții - ducâ-se dracu
lui I” «

Nu era un egoist. Nu considera necesar 
ea această bătălie s-o ducă numai el, c' 
ți toti prietenii săi apropiați. „Vezi de râs- 
punde-mi, ii scria unuia dintre ei, spune-mi 
că lucrezi, că nu te mai fromîhți, că te 
cauți. Dacă nu invingi in viață ești un tică
los. Aplecarea drapelelor n-are nici o 
scuză*.

Scrisorile anilor care urmează încep 
să anunțe titlurile primelor cărți, acumulările 
: ajutau să dea , cep fantasmelor”, să se afir
me. deja, hotărit în cultura românească. Lista 
nLmelor către care expedia și de la care 
primea scrisori prietenești devenise foarte 
mare. Printre ele — Barbu, Bloga, Căli- 
nescu, Cioculescu, Densușianu, Galaction, 
Guști, Ibrâileanu, Pandrea, Pîrvan, Perpessi- 
cius, Petrovici, Rebreanu, Rosetti, I. M. 
Sadoveanu, Sebastian, Voiculescu...

Munca, odată intrată în singe, devenise 
binefacerea vieții sale r

„Mă simt ca un stup în plină activitate...*, 
ii scria poetului Vasile Voiculescu în 1927, 
precizind că aceasta se întîmpla „după ani 
de zile de lectură și morocănoase introspec
ții", afirmînd că de cînd se știa nu avusese 
atitea senzații de forță date de cunoaștere, 
„Și pentru toate acestea am un mare ape
tit de om sănătos, o poftă colosală, o di
gestie fericită*.

Anii treceau, dar această mare bucurie 
devenise o permanență, lată ce-i scria unui 
alt prieten, în 1968, la vîrsta de 61 de ani :

„Dacă ai ști cum trăiesc I Veșnic încăr
cat de treabă, în alarma termenelor mele".

...lată, dar, istoria, pe scurt, a devenirii 
unei mari personalități. Ceea ce nu ne de
taliază „scrisorile" este momentul de tre
cere - de la copilul „din provincie" la a- 
dolescentul cu atit de mari idealuri. Dar 
poate că nici nu este atit de necesar.

...Pentru tinârul de azi important, în pri
mul rind, este să ajungă la idealul însuși.

Și la calea pe care trebuie s-o urmeze 
spre el...



BUN VENIT IN TARA NOASTRA 
PREȘEDIlVTtUII REPUBIICII SENEGAL,

„Scînteia tineretului0

pag. 4

România militează pentru noi relații Vizita ministrului
(Vrmare din pag. I)

Iul, Volta Superioară, Niger și 
Mali.

La 4 aprilie 1960, Senegalul 
iși proclamă independența — 
eveniment istoric în viața aces
tui înzestrat popor african ; 
Leopold Sedar Senghor, militant 
consecvent pentru libertatea 
țării sale, conducătorul Uniunii 
Progresiste Senegaleze, este ales 
președinte al Republicii Senegal. 
El este reales in această înaltă 
funcție și in anii 1963, 1968 și 
1973.

Intre anii 1962—1970 îndepli
nește, pe lingă funcția de șef al 
statului, și pe cea de prim-mi- 
nistru, iar în perioada 1968— 
1975 deține și portofoliul Minis
terului Forțelor Armate.

în afara activității politice și 
didactice, consacrată progresului 
economic și social al țării, Leo
pold Sedar Senghor s-a remar
cat în domeniul creației literare 
ca unul dintre cei mai cu- 
noscuți poeți de pe continentul 
african. în scrierile sale, el a 
abordat probleme politice și 
sociale privind rolul națiunii și 
calea africană spre socialism, 
în 1963, președintelui Senghor 
i s-au decernat Marele premiu 
internațional pentru poezie la 
Congresul poeților și artiștilor 
din Franța, precum și Medalia 
de aur a Academiei Franceze, 
în țara noastră a apărut în co
lecția „Poesis", sub titlul „Jertfe 
negre", o selecție reprezentati
vă din versurile lui Senghor.

Ca o recunoaștere a laborioa
sei sale activități, președintelui 
Leopold Sedar Senghor i s-a 
conferit titlul de Doctor Honoris

Causa ai universităților din 
Paris, Strasbourg, Beirut, Cairo, 
Alger, Bordeaux și Frankfurt pe 
Main.

în
s-au 
independenței, 
negal a obținut, sub conducerea 
lui Leopold Sedar Senghor, re
zultate importante in valorifi
carea, în interes național, a bo
gățiilor solului și subsolului, in 
făurirea unei economii proprii, 
in ridicarea nivelului de viață 
al poporului. Au fost construite 
un șir de fabrici și uzine. Pro
iectele întocmite în ultimii ani 
prevăd construirea la sud de Da
kar a unei mari platforme indus
triale. Parte integrantă a aces
tui complex, anul acesta va fi 
dată in funcțiune o rafinărie de 
petrol, cu o capacitate anuală de 
prelucrare de 2,5 milioane tone.

Pe plan extern, Senegalul 
promovează o politică de pace 
și colaborare cu toate statele, 
militînd pentru lichidarea colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, a apartheidului și discrimi
nării rasiale pe pămîntul afri
can. Senegalul a participat- la 
constituirea Organizației Unită
ții Africane, Totodată, Senegalul 
este un stat membru al țărilor 
nealiniate și se pronunță, de 
asemenea, pentru un dialog și o 
cooperare eficientă, constructivă 
arabo-africană.

In spiritul tradiționalei solida
rități militante a poporului 
român cu popoarele africane, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu 
țările nealiniate în lupta împo
triva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, in-

cei șaisprezece ani care 
scurs de la proclamarea 

Republica Se-

tre România și Senegal s-au sta
bilit și se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare. Ca mo
mente , remarcabile in evoluția 
ascendentă a relațiilor româno- 
senegaleze s-au înscris 
rile dintre președinții 
Ceaușescu și Leopold 
Senghor, din septembrie 
iunie 1975, la Dakar, și _____
lie-august 1975, in România. Cu 
aceste prilejuri a fost reafirma
tă hotărirea ambelor state de a 
amplifica relațiile politice, eco
nomice, culturale și în alte do
menii, corespunzător năzuințelor 
celor două popoare de a con
lucra mai intens pe arena in
ternațională. de a asigura dez
voltarea rapidă a țărilor lor pe 
calea progresului economic și 
social. S-a reliefat voința Româ
niei și Senegalului de a-și aduce 
și pe viitor întreaga contribuție 
la instaurarea unei noi ordini 
politice și economice internațio
nale, la edificarea unei lumi a 
colaborării pașnice și egale intre 
toate națiunile.

Opinia publică din România 
salută cu căldură vizita in țara 
noastră a președintelui Republi- 

Sedar 
convin- 
nouă și 
dezvol-

îritîlni- 
Nicolae 

Sedar 
1973 și 
din iu-

cii Senegal. Leopold 
Senghor. și iși exprimă 
gerea că ea va aduce o 
valoroasă contribuție la 
tarea relațiilor dintre cele două 
țări, in interesul ambelor po
poare. al cauzei păcii, colaboră
rii și destinderii internaționale.

Animat de sentimente 
fundă prietenie față de 
Republicii Senegal, 
român urează înaltului 
un călduros și tradițional 
venit in țara noastră" !

de pro- 
poporul 
poporul 
oaspete 

„Bun

internaționale și in domeniul explorării
și exploatării teritoriilor submarine

român al muncii
in Cuba

Petre Lupu, mi-

Tovarășul Kim Ir Sen a primit

A ntr-una din zilele 
vizitei la Dakar, os
pitalierele noastre 
gazde - Mișcarea 
Tinerilor Uniunii 

•Progresiste Senega
leze _ ne-au oferit prilejul unui 
popas la Universitatea din ca
pitala Senegalului. După un tur 
al orașului, străbătînd Piața In
dependenței, cu clădirile maies
tuoase și palmierii rotindu-și e- 
văntaiele în briza ușoară a At
lanticului, iată-ne in incinta unor 
construcții moderne, mărginite 
de alei largi, umbrite. Rectora
tul, decanatele, sălile de semi
nar, amfiteatrele, laboratoarele, 
bibliotecile se succedau, in lim
bajul și decorul comun al unui 
învățămint superior modern. In 
timp ce parcurgeam aleile, să
lile, ni s-a vorbit pe larg despre 
locul pe care-l ocupă instrucția, 
educația, invățămintul în cadrul 
preocupărilor generale ale tînă- 
rului stat african. In perioada 
actualului plan de patru ani, 
pentru a atinge un ritm mediu 
anual de creștere de 5,8 la sută, 
sint prevăzute investiții, pentru 
echipament industrial, însumind 
26 miliarde de franci C.F.A. Se 
au în vedere implantarea unor 
noi obiective industriale, dezvol
tarea unei agriculturi moderne. 
Fonduri importante se vor în
drepta spre noi exploatări mi
niere, valorificarea materiilor 
prime pentru industria construc
țiilor, în transporturi și teleco
municații. Pornind de la aseme
nea perspective economico-sq- 
ciale, s-au pus bazele unui în
vățămint național, care cuprinde 
o rețea de școli secundare, teh
nice, profesionale, de facultăți. 
Încă în perioada planului pre
cedent au fost adoptate o serie 
de măsuri menite a apropia și 
mai mult invățămintul de etapa 
anilor următori. Printre altele, au 
fost create Institutul universitar 
de tehnologie, Institutul de fizică 
meteorologică, Centrul de studii 
ale științelor și tehnicilor de in
formare, Școala de bibliotecari și 
documentariști, Centrul de for
mare și perfecționare a cadrelor 
din administrație, Școala națio
nală de poștă și telecomunicații, 
Școala națională de marină. O 
a doua universitate se află deja 
în construcție. Pentru a înțelege 
mai bine sensul eforturilor de
puse de oficialitățile de Ig Da
kar în acest domeniu, trebuie

ținut seama că invățămintul s-a 
extins ți intensificat paralel cu 
procesul de „senegalizare" a 
școlii, a cadrelor didactice, a 
înlocuirii unor specialiști străini 
cu cei pregătiți în facultățile ți 
școlile autohtone. Așa cum am

cu plante de o reală valoare 
alimentară și industrială și, nu 
în ultimul rind, depistarea unor 
noi surse de aDă - cbsolut ne
cesară in condițiile de climă din 
Senegal - se înscriu în paleta 
căutărilor cotidiene ale celor

Amfiteatre spre
viitor

însemnări din Senegal

fost informați la Secretariatul de 
stat însărcinat cu probleme de 
tineret și sport, in afara rețelei 
de învățămint propriu-zise, se or
ganizează largi programe edu
cative și profesionale deschise 
tuturor tinerilor, la care participă 
activ studenții și elevii claselor 
superioare.

Cum este firesc, o parte im
portantă a alocațiilor din invă- 
țămint se îndreaptă spre pregă
tirea unor specialiști, spre cer
cetare, în domeniul agricol ; a- 
cest fapt s-a impus cu atît mai 
mult cu cit agricultura rămîne 
sectorul economic core ocupă 
cea mai mare pondere în cadrul 
forței de muncă active. Amelio
rarea randamentelor agricole, 
utilizarea pe scară tot mai largă 
a mecanizării, chimizării și fer
tilizării, extinderea suprafețelor 
agricole, sporirea ariei cultivate

chemați să răspundă unor sarcini 
urgente în agricultura Senegalu
lui. In acest context, o fost mar
cată in luna martie punerea in 
funcțiune a primei pompe solore 
în zona Medina-Dakar. Cu o pu
tere de 1 KW, aceasta permite 
extragerea a 15 mii litri de apă 
pe zi, din puțuri cu adincime de 
32 de metri, utilizind energia so
lară. Instalația, care permite a- 
provizionarea cu apă a unei lo
calități cu 800 de oameni, a fost 
realizată sub auspiciile Universi
tății din Dakar. Alte asemenea 
pompe vor fi .instalate pină la 
sfîrșitul anului in zonele din 
nord-estul țării, deosebit de a- 
fectate de seceta care a bintuit 
în Sahel. Este unul din darurile 
școlii senegaleze pentru poporul 
său harnic, încrezător, mindru.

I. TIMOFTE
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MERE ROȘII : Scala (orele 9.15; 

11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL"; 
Scala (orele 9; 11,15); Excelsior
(orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Gloria (orele 9; 11,30; 15,30;
18; 20,30): Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15).

DICTATORUL: Sala Palatului
(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; 21,15); Favorit 
(orele 11.30: 13,45; 16: 18.15:
20.30) ; București (orele 8,45; 11;
13,15; 16; 18,15; 20,30).

ZORRO: Festival (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20); Drumul Sării 
(orele 14;

FRAȚI DE
(orele
20.30) ; 
13,30;
(orele 
20,15).

VÂND ANA: Luceafărul (orele 
9; 12; 16; 19).

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

17,15; 20);
16.45; 19.30).

CRUCE:
13,30;
(orele 

29,30); Aurora 
13,30; 15,45; 18;

9; 11.15;
Grlvița 

16; 18,15;
9; 11,15;

Victoria 
16; 18,15; 
9; 11,15;

TOM SI JERRY: Doina (orele 
9,30; 11,15; 13; 14,45; 16,30; 18,15; 
20).

CERCUL MAGIC: Lumina (orele 
9; 1113; 13.30; 15.45; 118; 20).

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

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

PASĂRI DE PRADA: “ 
(orele 
20,15); 
13,30;
(orele
20.30).

ARBORELE FĂRĂ RĂDĂCINI ! 
Giulești (orele 15.30; 17,45; 20).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Cosmos (orele . 15,30; 18; 20.15).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Bucegi (orele 15,45; 18; 20); Flo- 
reasca (orele 15,30; 18;

INSPECTORUL
Ferentari (orele 15,30;

ICAR: Unirea (orele
ZILE FIERBINȚI: 

15,30; 18; 20).
MR. MAJESTYK: 

(orele 9; 11,15; 13.30;
20,15); Arta (orele 13,30; 15,45; 18; 
20).

DINCOLO DE POD: Pacea 
le 16; 18; 20); Flacăra (orele 
18; 20).

ARBORELE CU FRUNZE 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
18; 20).

ȘTEFAN CEL MARE: Crîngași 
(ora 17).

KIT ÎN ALASKA: Viitorul (ore
le 15,30; 18; 20).

9; 11.15; lo.ou,
Melodia (orele 

16; 18,15;
9; 11,15;

Feroviar
13,30; 16; 18,15; 
___ îj 9; 11.15;

20.30); Modern 
13,30; 16; 18,15;

20,15). 
BRANNIGAN : 

18; 20.15). 
16; 18; 20). 
Lira (orele

Cotrocenl 
15,45; 18:

(ore-
15,30;

ROZ: 
15,45;

0

SOACRA; Moșilor (orele 16; 18; 
20).

CERUL E CU NOI: Popular 
(orele 18; 20.15).

SOȚIA LUI JEAN: Popular 
(ora 15,30).

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

RESPIRAȚIE LIBERA: Vitan 
(orele 15.30; 18; 20').

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

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

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.

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. iO.OO Armonii de 
primăvară — emisiune muzical- 
coregraflcă. 10,15 Publicitate. 10,20 
Film artistic ; „Singurătatea aler
gătorului de cursă lungă". 12,00 
Telex. 12,05 închiderea programu
lui.

In jurul orei 15,00 — Trans-

Cuvintarea reprezentantului român în cadrul 
celei de-a treia Conferințe O.N.U.

asupra dreptului mării
La Națiunile Unite, în cadrul celei de-a treia Conferințe 

O.N.U. asupra dreptului mării, se desfășoară ample dezbateri cu 
privire la principiile de constituire și modalitățile de funcțio
nare a mecanismului ce va fi însărcinat cu organizarea procesu
lui complex de explorare 
ale zonei internaționale.

Majoritatea delegațiilor 
pronunță pentru promovarea 
nor structuri suple și eficiente, 
in măsură să asigure valorifica
rea echitabilă a resurselor mi
nerale ale oceanului planetar.

Luînd cuvintul, reprezentan
tul țării noastre Dumitru Ma- 
zilu a subliniat că noul meca
nism internațional trebuie să 
asigure reprezentarea tuturor 
statelor, ca subiecte suverane și 
egale în drepturi și să funcțio
neze astfel incit să ia in con
siderare interesele tuturor țări
lor, în primul rind ale celor în 
curs de dezvoltare. ,

ROMANIA — a evidențiat vor
bitorul — militează pentru pro
movarea unor noi relații inter
naționale și in domeniul explo
rării și exploatării resurselor 
minerale ale „patrimoniului co
mun al umanității". în lumina 
exigențelor noii ordini economi
ce mondiale, noul mecanism in
ternațional trebuie să acționeze 
pe baza principiilor echității și 
justiției, atît în organizarea și 
conducerea proceselor producti
ve, cit și in împărțirea beneficii
lor. Rolul principal urmează să 
revină Adunării, care, fiind al
cătuită din reprezentanții 'tutu
ror statelor, va trebui să decidă 
asupra tuturor problemelor ex
plorării și exploatării și să ho
tărască cu privire la modalită
țile practice de administrare. Or
ganele executive — inclusiv 

t Consiliul — ce se preconizează 
a se constitui trebuie să se sub
ordoneze Adunării, acționind pe 
baza deciziilor și recomandărilor 
acesteia si prezentindu-i rapoar
te periodice cu privire la acti
vitatea desfășurată. în felul a- 
cesta. a spus in încheiere vor
bitorul. atît principiile de con
stituire. cit si modalitățile de

Și

se 
u-

exploatare a teritoriilor submarine

funcționare ale noului mecanism 
internațional vor avea un ca
racter consecvent democratic, re- 
flectind noul curs al relațiilor 
internaționale, pentru promova
rea căruia România acționează 
cu fermitate și în acest dome
niu important al dreptului mării.

Tovarășul 
nistrul muncii, care se află în 
Cuba la invitația omologului său 
din această țară, Oscar Fernan
dez Padilla, a vizitat in provin
cia Oriente fabrica de ciment 
„Jose Merceron", unde funcțio
nează o linie tehnologică reali
zată de industria românească. 
Relevind că cei ce muncesc în 
această fabrică au avut cinstea 
de a primi în mijlocul lor pe se
cretarul general al — 
Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, gazdele au 
apreciat vizita sa în Cuba ca b 
contribuție de neprețuit la adîn- 
cirea prieteniei dintre partidele, 
guvernele și popoarele Cubei și 
României.

Ministrul român a vizitat, de 
asemenea, zona minieră Moa și 
centrul industrial Holguin.

Partidului 
tovarășul

delegația ziarului „Scînteia
Tovarășul Kim Ir Sen. secre

tar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea,, președin
tele R.P.D. Coreene, a primit 
delegația ziarului „Scînteia", 
care face o vizită in R. P. D. 
Coreeană, la invitația ziarului 
„Nodon Sinmun". Din delegație 
fac parte : Alexandru Ionescu, 
membru al C.C. al P.C.R., re
dactorul șef al ziarului, Florea 
Ceaușescu și Dumitru Ținu.

Cu acest 
varășului 
secretar 
Comunist 
Republicii 
delegația a transmis un cordial 
mesaj de salut și urări de să
nătate tovarășului Kim Ir Sen.

Mulțumind, tovarășul Kim Ir 
Sen a transmis, la rindul său, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
călduroase urări de sănătate, fe-

prilej, din partea to- 
Nicolae Ceaușescu, 

general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România,

k

rtikuL,

din

4

pe scurtR. D. VIETNAM - Vedere a 
Colegiului politehnic 

Hanoi

Comunicatul sesiunii 
Comitetului Permanent'
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și noi succese, exprimîn- 
convingerea că relațiile de

ricire 
du-și 
prietenie și colaborare frățească 
dintre cele două partide, dintre 
popoarele român și coreean vor 
cunoaște o continuă înflorire. 
Tovarășul Kim Ir Sen a evocat 
cu satisfacție convorbirile avute 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în timpul vizitei efectuate in 
țara noastră, in mai 1975, a re
levat importanța Tratatului de 
prietenie și colaborare, dintre 
Republica Socialistă România și 
R.P.D. Coreeană, semnat la 
București, și-a reafirmat dorința 
ca raporturile de prietenie și 
colaborare multilaterală co- 
reeano-române să se dezvolte 
continuu, in interesul ambelor 
popoare, al cauzei socialismului.

La primire au fost prezenți 
Kim long Nam, 
pleant al ~ 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din
Nam, redactorul șef al ziarului 
..Nodon Sinmun". precum și 
Victor Nanu. însărcinat cu afa
ceri a.i. al României la Phenian. 
După primire, tovarășul Kim Ir 
Sen a reținut delegația la dejun,

membru su- 
Comitetului Politic,

Coreea, Kim Ghil

Adunarea de la 
Phenian a oamenilor 
muncii și a studenților

La Phenian a avut loc 
o adunare a oamenilor 
muncii și a studenților, 
consacrată celei de-a 16-a 
aniversări a acțiunilor 
populare de luptă desfă
șurate în aprilie 1960 în 
Coreea de Sud împotriva 
dictaturii.

dakar : Prima Conferință
a miniștrilor arabi și africani

de externe

• DIN ÎNSĂRCINAREA GU
VERNULUI UJLS.S., Iakov Ma
lik. reprezentantul permanent al 
Uniunii Sovietice la O.N.U., a 
inminat secretarului general al 
Organizației Națiunilor Unite, 
Ku.-t WaMheim. • notă eu pri
vire la încheierea unui tratat 
privitor la interzicerea completă 
si generală a experiențelor eu 
armele nucleare — transmite a- 
genția TASS.

Președintele Repubiieii Senegal. Leopold Sedar Senghor. a 
inaugurat, luni, la Dakar, lucrările primei Conferințe a miniș- 
trilor arabi si africani de externe, care se vor desfășura pină 
la 22 aprilie.

al Consiliului 
Electoral Național 

din Vietnam
în comunicatul sesiunii Comi

tetului Permanent al Consiliu
lui Electoral Național, care a 

la Saigon și la 
participat reprezen- 
Consiliilor electorale

Luînd cuvintul, Hong Gi Mun, 
președintele Comitetului pentru 
reunificarea pașnică a patriei, a 
relevat importanța acțiunilor în 
favoarea democrației întreprinse 
în 1960 de studenți și de alte 
categorii ale populației sud-co- 
reene și semnificația răsturnă
rii regimului antipopular al lui 
Li Sin Man în cadrul luptei ge
nerale a populației sud-coreene 
împotriva imperialismului, pen
tru salvarea națională. De ase
menea. vorbitorul a evidențiat 
solidaritatea militantă a între
gului popor din R.P.D. Coreeană 
cu lupta celor animați de senti
mente patriotice din Coreea de 
Sud și a subliniat caracterul ac-' 
tual al propunerilor R.P.D. Co
reene privind reunificarea in
dependentă și pașnică a Coreei.

Această conferință urmează 
să elaboreze proiectul documen
tului 
niuni 
cane 
data 
niuni

de lucru al viitoarei reu- 
la nivel înalt arabo-afri- 

și* să hotărască locul și 
ținerii aceste: prune reu- 
a șefilor de stat din pa

truzeci și șapte de țări- membre 
ale Organizației Unității Afri
cane și din douăzeci de state ale 
Ligii Arabe.

în discursul inaugural. pre
ședintele senegalez a relevat 
semnificația luptei actuale a 
țărilor participante pentru dez
voltarea lor pe plan politic și 
economieo-soctal. El a propus 
ca o asemenea reuniune minis
terială să aibă loc anual, iar 
reuniunea șefilor de stat din

țările arabe și africane să aibă 
loc o dată la doi ani. Președin
tele Senghor a sugerat, de ase
menea. ca cele trei comisii — 
politică, economică și culturală — 
prevăzute a fi create in cursul 
conferinței, să devină perma
nente și să se întrunească in 
mod regulat pentru a pregăti 
lucrările consiliului ministerial. 
Totodată, președintele senega- 
lez a propus crearea unei curți 
arabo-africane de conciliere și 
arbitraj, care, in afara Organi
zației Unității Africane și Ligii 
Arabe, să fie însărcinată cu re
zolvarea oricărui diferend care 
ar putea interveni intre statele 
membre ale Conferinței arabo- 
africane.

• DUPĂ CUM RELATEAZA 
AGENȚIILE INTERNAȚIO
NALE DE PRESA, luni au fost 
semnalate noi incidente in Cis
iordania.

La Djanin, forțele israeliene 
au dispersat o demonstrație or
ganizată de populația arabă. 
Unul din demonstranți a fost 
rănit.

De asemenea, la Jericho, in 
încercarea de a preveni demon
strațiile, autoritățile israeliene 
au introdus restricții de circu
lație. în diferite cartiere au 
fost semnalate incidente intre 
demonstranți și poliție.

In cursul unor ciocniri care au 
avut loc la Naplouse între mani- 
festanți arabi și o patrulă israe- 
liană, unul din manifestanți a 
fost ucis, iar alți doi au fost ră
niți.

avut loc 
care au 
tanți ai ________ ________
ale celor două zone ale Vietna
mului. se arată că pregătirile în 
vederea alegerilor pentru Adu
narea Națională comună a în
tregului Vietnam reunificat au 
decurs în condiții' corespunză
toare — transmite agenția 
V.N.A. Toate activitățile impor
tante prevăzute — o largă pro
pagandă pentru explicarea sem
nificației și scopului alegerilor, 
popularizarea legii electorale, 
publicarea listelor de alegători 
și candidați, supravegherea apli
cării normelor electorale — au 
fost îndeplinite, precizează co
municatul. ,

In Tunisia, investițiile a- 
cordate invățâmintului de 
toate gradele au crescut de 
la 7,6 milioane de dinari in 
1957 la 66 milioane in 1975. 
Ca urmare, numărul elevilor 
in invățămintul primar este 
acum de un milion față de 
209 000 in 1957, al elevilor din 
invățămintul secundar este 
de 184 000 față de 31 000 in 
1957, iar al studenților este 
de 29 000 fată de 2 600 în 
1957. In acest context, tre
buie amintit că, înainte de 
eliberarea țării, în Tunisia 
nu exista decit un institut de' 
învățămint superior cu trei 
secții — litere, drept și ști
ințe. Astăzi Tunisia are trei 
centre universitare — Tunis, 
Sousse și Sfax.

Necesitatea unor masuri
concrete de dezarmare

Marșul partizanilor păcii britanici

• JOSE REQUEL MERCADO, 
liderul Confederației Sindicale a 
Oamenilor Muncii Columbieni 
(C.S.T.C.), a fost găsit asasinat, 
luni, la nord de Bogota — 
anunțat oficial in capitala 
lumbiană. Liderul sindical 
lumbian fusese răpit la 15 
bruarie anul acesta de către 
ganizația clandestină de dreapta 
„M. 19".

s-a 
cb- 
co- 
fe- 
or-

Participanții la ediția din a- 
cest an a tradiționalului marș 
al partizanilor păcii britanici 
împotriva prezenței bazelor â- 
mericane pe teritoriul Marii 
Britanii, pentru dezarmare și 
pace au străbătut, luni, distanța 
de la Brandon pină la baza de 
bombardiere americane de la 
Lakenheath. Pe sute de pancarte 
erau înscrise lozinci prin care se 
cerea trecerea la înfăptuirea

O a

misie directă de Ia Aeroportul 
internațional Bucureștl-Oto- 
peni. ceremonia sosirii pre
ședintelui Republicii Senegal, 
Leopold Sedar Senghor care, 
la invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, va efec
tua, împreună cu doamna 
Colette Sedar Senghor, o vizi
tă oficială de prietenie in țara 
noastră.

unor măsuri concrete de dezar
mare, în primul rînd de dezar
mare nucleară, precum și mă
suri de dezangajare militară, 
pentru crearea unei atmosfere 
mai bune, de încredere intre 
state.

Luînd cuvintul la manifesta
ția care a avut loc in apropie
rea bazei militare americane de 
la Lakenheath, Walter Wolf
gang. membru al Consiliului na
țional pentru dezarmare, a re
levat că înfăptuirea dezarmării 
și în primul rind a dezarmării 
nucleare, lichidarea bazelor mi
litare de pe teritoriile altor țări, 
reducerea bugetelor de înarmare 
și folosirea sumelor respective 
in scopul eliberării omenirii de 
plaga sărăciei constituie obiec
tive primordiale ale contempo
raneității. „Asemenea baze mi
litare, sortite distrugerii, nu în
tăresc securitatea noastră, ci 
dimpotrivă o periclitează — a 
declarat, la rindul său, liderul 
sindical Wilf Page. O omenire 
sigură poate fi aceea din care 
au fost eliminate armele de dis
trugere- in masă, în care po
poarele colaborează și coope- 

■ rează pentru prosperitatea lor", 
a adăugat el.

• INDIA a informat Pakistanul 
că este gata să negocieze pro
blema restabilirii relațiilor di
plomatice bilaterale ca parte a 
reglementării principalelor pre
vederi stipulate in Acordul de 
Ia Simla, din 1972, prin care au 
fost puse bazele procesului nor
malizării raporturilor dintre cele 
două țări, relatează ziarul in
dian „Patriot".

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DES LIBAN
■» J

Comitetul superior militar în
sărcinat cu supravegherea apli
cării acordului de încetare a fo
cului s-a reunit, luni, sub pre
ședinția primului ministru liba
nez. Rashid Karame. Reuniunea 
a fost consacrată în principal 
examinării măsurilor necesare 
pentru aplicarea integrală a a- 
cordului de încetare a focului, 
hotărită la 2 aprilie și acceptată 
de partidele și forțele progre
siste, în vederea facilitării ale
gerii unui nou șef al statului, 
care să-l înlocuiască, în cel mai 
scurt timp posibil, pe Suleiman 
Frangieh.

într-un comunicat dat publi- 
■cității la Beirut, la încheierea 
acestei reuniuni, se anunță for
marea unor comisii destinate 
supravegherii aplicării acordu
lui de încetare a focului în Li-

ban, care vor fi secondate în 
îndeplinirea însărcinărilor ce le 
revin de „unități de interven
ție", a căror componență nu a 
fost precizată.

în pofida hotărîrii de înceta
re a ostilităților, la Beirut au 
fost semnalate noi ciocniri, în
deosebi în partea vestică a ora
șului. O recrudescență a luptelor 
a fost înregistrată și în munți, 
unde au avut loc schimburi de 
focuri de artilerie și rachete.

• Liderul partidului „Falan
gele Libaneze", Pierre Gemayel, 
a anunțat, luni, că sprijină pe 
deplin eforturile Comitetului 
militar superior, în vederea a- 
plicării prevederilor acordului 
de încetare a focului în Liban.

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba franceză (nivel mediu). 17.00 
Telex. 17.05 Pentru sănătatea dv. : 
Primul ajutor in caz de acciden
te (II). 17,15 Moldovă, mai tînără 
ești! Interpretează corul Liceului 
pedagogic din Botoșani și Orches
tra Filarmonicii din Botoșani. 17,35 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18,05 Actualitatea cul- 
tural-artistică. 18,45 Teleglob. 19.05 
Bijuterii muzicale. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Reflec
tor. 20,20 Muzică ■ ușoară. 20,30 
Teatru TV : „Constantin Brînco- 
veanu" de Nicolae lorga. 22,10 24 

■ de ore. 22,30 închiderea programu
lui.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial „Apel urgent". 
Episodul II. 21.10 Telex. 21,15 Spec
tacolul lumii (XIII): „Leptls mag- 
na". 21.40 Tezaur de cîntec româ
nesc. 22.05 Baladă pentru acest 
pămînt : Vlad Țepeș. 22,25 închi
derea programului.

• DUPĂ CUM INFORMEA
ZĂ AGENȚIA CHINA NOUA, 
Ciu De, președintele Comitetu
lui Permanent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților Popu
lari a R.P. Chineze, a avut luni, 
la Pekin, o întrevedere cu Hus- 
ni Mubarak, vicepreședintele 
Republicii Arabe Egipt, condu
cătorul unei delegații egiptene 
aflate în vizită în R.P. Chineză, 

.precum și cu ceilalți membri 
ai delegației. Au fost prezenți 
Hua Kuo-fen, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chine
ze, și alți reprezentanți ai țării- 
gazdă.

In aceeași zi, tn capitala chi
neză au avut loc convorbiri In
tre premierul Hua Kuo-fen și 
vicepreședintele Husni Muba
rak.
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• VAL DE CĂLDURĂ LA NEW YORK. Orașul New York a 
cunoscut simoătă un val de căldură record, care n-a mai fost 
înregistrată de 80 de ani : 32.8 grade Celsius. La 17 aprilie 1896 
termometrul indicase 31,1 grade C. Acest timp frumos despre care meteorologii spun câ se va menține și în următoarele zile! 
a atras zeci de mu de locuitori ai New York-ului spre plajele ve- 
fin^. Atlanticului. Amatorii de baie sînt însă destul de puțini, apa 
fiind încă foarte rece * ȘAH MAT PENTRU... HOȚ. Poliția din 
orașul alsacian Mulhouse. Franța, a regăsit de curînd un costisitor 
ordinator care fusese furat în urmă cu mai multe îuni și transfor
mat in... jucător de șah. Intr-adevăr, la 13 iulie 1975, un tehnician 
din acest oraș a demontat cu răbdare un mare număr de elemente 
ale unui ordinator ,,Mitra — 15“. utilizat de contabilitatea unei 
man întreprinderi, și l-a remontat la el acasă, programîndu-1 
astfel incit să-i poată da replica la șah, ocupația sa favorită. In 
tot acest timp, anchetatorii cazului, neputîndu-și imagina că 
cineva ar putea folosi la ceva aceste piese dispersate — în va
loare de o jumătate de milion franci francezi — s-au străduit 
sa construiască o ipoteză plauzibilă asupra mobilului furtului 
și, probabil, nici pină în prezent n-ar fi aflat răspunsul, dacă 
neobișnuitul pasionat de șah nu ar fi fost denunțat de o persoană 
apropiată. Ordinatorul a fost astfel recuperat de politie, iar 
autorul furtului a fost pus sub supraveghere judiciară a CEL MAI MARE FOTOLIU DIN LUME a fost prezentat recent^la Sa
lonul internațional de mobilă de la Kdln de către un fabricant 
din Westfalla — R.F.G. Acesta a vrut să demostreze că. in 
pofida așa-zisei standardizări a vieții" — piața mobilei -fiind 
dominată de piese in serie, foarte funcționale — și dorințele de 
excepție pot fi realizabile, oriclt ar depăși normele obișnuitului. 
Fotoliul prezentat de el are o înălțime de 2,80 m și o lățime de 
2,25 m, ceea ce înseamnă că acest exponat nu ar putea repre
zenta altceva decit o piesă de expoziție, pe care comerclanții de 
mobilă sînt mîndri s-o etaleze în vitrinele lor. Dacă s-ar vinde, 
un asemenea fotoliu gigant ar costa nu mai puțin de 7 mii mărci 
vest-germane și ar putea primi cu dărnicie între pernele sale o 
întreagă familie « A TAIAT UN POM CA SA-ȘI RECUPEREZE 
PISICA ! Pentru a-și recupera pisica, ce; nu mai putea cobori 
dintr-un frasin, stăpinul acesteia n-a ezitat să taie cu fierăstrăul 
arborele aflat într-un parc din împrejurimile orașului francez 
Lille. Acum, inopinatul tăietor de lemne va trebui să plătească, 
vrînd, nevrînd, o amendă.
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într-o declarație făcută 
luni, la Izmir, corespon
denților de presă, minis
trul de externe turc, Ih- 
san Sabri Caglayangil, a 
reafirmat voința guver
nului său „de a rezolva 
totdeauna prin negocieri 
pașnice neînțelegerile e- 
xistente între Turcia și 
Grecia".

Răspunzînd la o întrebare, mi
nistrul de externe turc a pre
cizat că o întîlnire la nivelul 
primilor miniștri grec și turc 
este oricînd posibilă, apreciind 
însă, că sint necesare pregătiri 
intense pentru a se asigura suc
cesul unei asemenea întrevederi. 
„Situația, așa cum se prezintă 
acum, demonstrează că cei doi 
premieri sint în favoarea des
chiderii de negocieri în vederea 
semnării unui pact de neagresiu
ne și că ei vor ca tensiunea e- 
xistentă între Grecia si Turcia 
să fie diminuată" — a declarat 
Caglayangil. în consecință, a 
adăugat el, un prim pas spre 
organizarea unei întîlniri a șefi
lor de guvern ar putea fi con
stituit de convorbiri la nivelul 
miniștrilor de externe, pentru 
găsirea unor soluții la proble
mele aflate în suspensie între 
cele două părți.
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