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ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII PIR Șl A ZILEI DE l MAI
Tradiția muncii patriotice 
se îmbogățește cu noi fapte

Dintre numeroasele știri so
site la redacție, care vorbesc 
despre hotărirea tinerilor elevi, 
muncitori, cooperatori de a în- 
timpina ziua de 1 Mai și cea 
țj^e-a 55-a aniversare a partidului 
ciT cit mai bogate realizări, una 
ne reține în mod deosebit aten
ția. „Ca urmare a zecilor de mii 
de ore prestate pe șantierele de 
muncă patriotică,

Caracal 
un

tinerii din o-

porteriior șî corespondenților 
noștri, aflați pe un veritabil tra
seu al hărniciei ți inițiative: ti
nerești. redau pulsul fierbinte al 
Întrecerii care animă sutele de 
mii de tineri brigadieri. Din o- 
rașul Titu, reporterul nostru Ma
rian Ovidiu. ne transmite : Nlă 
aflu, de fapt, pe fostul șantier ăl 
blocului de nefamilișt: destmat 
tinerilor muncitori de la Intre-

ar

irpare a ri

rașul 
raportează 
succes cu totul 
remarcabil : În
deplinirea an
gajamentului a- 
nual asumat la 
acțiunile de 
muncă patrio
tică finanțate. 
Mai mult, ține 
să adauge re
porterul nostru 
șoveanu, în urma realizărilor 
obținute în primele două decade 
ale lunii aprilie, valoarea totală 
a acțiunilor finanțate a ajuns la 
250 000 lei, cu 77 000 lei peste 
prevederile întregului an“.

Ca și aici, pretutindeni în țară 
munca patriotică cunoaște o pe
rioadă de puternică efervescen
tă. Se deschid noi șantiere, noi 
fronturi de lucru, numărul tine
rilor prezenți la acțiunile iniția
te de organizațiile U.T.C. spo
rește cu fiecare zi. Relatările re-

acte 
tSe eoer

lee

Foto : GH. CUCV

URGENȚA LUCRĂRII 

PRETINDE UN 

PROGRAM ADECVAT?

În centrulatenției
• Amplă concentrare de forțe la execuția căminelor pentru tinerii muncitori • Iau ființa 
noi plantații ale tineretului • Zile de eforturi susținute pe șantierele de îmbunătățiri 
funciare, la întreținerea pășunilor • Orașele si satele patriei — tot mai frumoase

r.TXL b B-

Nicolae Co- prinderea de aperataj electric. 
Spun pe fostul șantier Introeri 
chiar în aceste iile, ea armare a 
muncii efectuase de cei peste 
4 5S0 uteeiști din oraș. aoal 
cămin cu o capacitate de IN de 
locuri a fost predat beneficiari
lor săi*.  „Pentru că tot vă aEaț. 
la acest capi’ol — intervine 
George Militam — notați că «. 
pe șantierele căminelor de nefa- 
miliști din Iași, zilnic. circa 4N 
de tineri de la întreprinderea 
mecanică Nlcolina, întreprinde
rea metalurgică ți Combinatul

rrta rise <a K

lOt

Cel mai bun strungar
Noul cincinal In care am pășit de ctteva luni pune în fata 

colectivului de la întreprinderea de mecanică fină din Sinaia 
sarcini de o deosebită complexitate vizlnd atft sporirea produc
ției dar mal cu seamă creșterea gradului de tehnicitate a aceo- 
teia. Preocupată de perfecționarea pregătirii tinerilor muncitori, 
organizația U.T.C. de aloi a Inițiat recent un concurs pentru 
desemnarea celui mal bun tinăr strungar. In urma desfășurării 
probelor teoretice șl practice la care au participat, in faza de 
masă peste 350 de tineri, a fost desemnat drept eiștigător uteeis- 
tul Dinu Aron. de Ia secția sculerie.

Foto i V. RANGA
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CONSTANTIN DUMITRU

comunistul-modelul la care ne raportam
C5nd mi-a fost prezentat ti- 

năful inginer Ioan Toawzei. -e 
la întreprinderea de marn- 
unelte din Bacău, mi-a întins 
mina ținînd-o puțin indr its 
pumnul strins. așa cum I 
muncitorii pe care-i intre-, 
de la lucru si care nu vor să 
murdărească de unsoare. G—s*_  
acesta. de o f»1 :■ rsese 
bărbătească, a ccrstmut 
nnr.e cea mai bmă reenr 
re. înaintea îmr-vederu. 
r.erul-sef ai bt 
r.eitu ~arlhz~gt

sa

W3

de

c

riuajei: Nu întimplător, 
1-. cursul convorbirii noastre a 
fic-jt un adevărat elogiu, cu 
r.'-arat simbolic, așa-numitelor 
AMC-ari (aparate de măsură și 
eaufiroO. „O greșeală descoperi
tă ia timp — spunea el — nu e 
derit o greșeală. O remedieri și 
mergi mai departe. Atunci insă 
r rri eroarea trece neobservată 
saa tf-.d criieva o asc-ir de în 
rrod ritentiocat. totul capă'ă pro
porții catastrofale- Să luăm, ca 

docă roți dințate careex’

|:
pe-.er.ța £ ma
turitatea. despre 
entuziasmul si

rc ca
țăr s-i

realism 
re aces'
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TERENUL, ZIUA-LA SEMĂNAT!
însămînțatul porumbului a 

■Hm In ultimele zile și pe ogoa
rele județului Alba un ritm 
deosebit de alert specific pe
rioadelor de virf ale campaniilor 
agricole. Puternica dotare teh
nică de care dispun unitățile 
agricole, pregătirea din vreme a 
terenului, organizarea judicioasă 
a activității permit cooperato
rilor și mecanizatorilor să înre
gistreze o viteză zilnică de peste 
2 000 hectare, care va asigura în
cheierea semănatului în maxi
mum 10 zile.

La C.A.P. Sibot, toți mecani
zatorii se aflau la datorie. Ac
tivitatea începe în zori, odată 
cu răsăritul soarelui și se în
cheie după lăsarea întunericu
lui. Cele 190 de hectare desti
nate porumbului au mai fost a- 
rate o dată, asigurindu-se plan
telor un bun pat germinativ. 
Vasile Bonta și Vasile Chindriș 
lucrează la discuitul ultimelor 
parcele, croind altor mecaniza
tori front de lucru la semănat.

— Intr-un timp foarte scurt, 
afirma Serbar. Dincă. inginerul 
șef al C.A.P.. am reușit să în- 
sămîr.țăm aproape jumătate din

suprafața planificată. Dacă vom 
primi încă o semănătoare, așa 
cum avem promis, încheiem lu
crarea în 3—4 zile.

După cum singur ne-a măr
turisit, inginerul Dincă nu este 
preocupat numai de încadrarea 
lucrărilor în epoca optimă, ci și 
de realizarea lor la un înalt ni
vel calitativ. In acest scop, el 
urmărește zilnic cum sînt exe
cutate lucrările de pregătire a 
terenului, cum sînt reglate semă- 
nătorile pentru a se asigura o 
densitate optimă la hectar.

Aceeași susținută preocupare 
pentru realizarea semănatului 
într-un timp cit mai scurt, am 
întîlnit-o și la C.A.P. din Teiuș. 
Pină în 22 aprilie, aici au fost 
însămînțate cu porumb peste 100 
hectare, din cele 320 hectare 
planificate. Mecanizatorii Nico
lae Albu, Petre Marian, Petru 
Viciu, Victor Toma, Traian O- 
prița, Eugen Badea și alții mun
cesc în schimburi prelungite, 
ziua la semănat iar noaptea la 
pregătirea terenului.

— Tractoarele, declara Ion 
Avram, inginer șef al C.A.P., nu 
staționează nici măcar o clipă. 
La ora prînzului, în pauza de 
masă a mecanizatorilor, ele sînt 
preluate de elevii practicanți

care asigură desfășurarea nor
mală a lucrului. Fiecare agregat 
realizează o viteză zilnică de 15 
hectare, care ne permite să în
cheiem semănatul în cel mult 15 
zile.

Cele mai importante lucrări 
din cadrul campaniei agricole de 
primăvară au demarat promiță
tor și în C.A.P.-urile Sincel, 
Unirea, Aiud, Pianul de Jos, Va
lea Lungă, Chisteiul de Tîrnave, 
Rădești și altele, unde au fost în
sămînțate aproape jumătate din 
suprafețele destinate porumbu
lui. Ritmul nu este însă cores
punzător în toate unitățile. In- 
vocînd motivul că o parte din 
terenuri se află în Lunca Mu
reșului, Sebeșului ori Tirnave- 
lor, unde solul are o tempera
tură mai scăzută, unele unități 
cooperatiste — Oarda de Jos, 
Mihalț, Ciungud, Drimbar și 
altele — n-au trecut încă din 
plin la semănat, acumulînd res
tanțe ce vor putea fi cu greu re
cuperate în următoarele zile. în 
realitate, există destule porțiuni 
pe care se poate lucra, dar ele 
trebuie depistate prin controale 
efectuate zilnic de specialiști.

AL. BĂLGRĂDEAN

706 ani 
de la nașterea 
lui V. I. Lenin

ADUNAREA
FESTIVĂ DIN 

CAPITALĂ
IN PAGINA A 4-A

Plantatul cartofilor
In aceste zile, a- 

grlcultorii suceveni 
sînt angrenați cu 
toate forțele în exe
cutarea lucrărilor 
de sezon : însămîn- 
țarea plantelor fu
rajere, a cartofilor 
șl a sfeclei de za
hăr. Pînă la aceas
tă oră, cartofii, 
principala cultură 
a Județului, au fost 
plantați pe mai 
bine de 70 Ia sută 
din suprafețele pla
nificate, multe coo
perative agricole de 
producție — cum

sînt cele din Probo- 
ta, Litenl-Fălticenî, 
Roșcani și Rotun
da — încheind a- 
ceastă lucrare. Du
pă cum rie Infor
ma Inginerul Tra
ian Corduban, di
rector general al 
Direcției generale 
județene pentru a- 
gricultură șl Indus
tria alimentară, 
pentru recuperarea 
rămînerllor In ur
mă determinate de 
starea timpului, co
operatorii acționea
ză, in prezent, cu

toate forțele. Pă- 
mîntul fiind încă 
moale, se ară cu a- 
telajele cu cai, Iar 
acolo nnde solul 
permite, tractoare
le lucrează ziua și 
noaptea. Pentru că 
sămința de cartofi 
a fost din vreme 
sortată pe dimen
siuni, viteza zilnică 
de lucru a mașini
lor de plantat a 
crescut ou 10—15 la 
sută.

AL. DOBRE

OAMENI ȘI LOCURI ÎN CÎMPIA BURNAZULUI
Așa cum am anunțat în ziarul nos

tru de ieri, un grup de tineri scriitori, 
însoțiți de fotoreporterul Pavel Tînja- 
lă, străbate în aceste zile cîteva județe 
ale țării, participînd la întâlniri cu 
muncitori, țărani, elevi, la manifestări 
cultural-educative, organizate sub sem
nul aniversării a 55 de ani de la crea
rea P.C.R. și pregătirii Congresului 
educației politice și culturii socialiste.

Primul popas — Teleormanul. Odată 
cu primirea reportajelor de la această 
primă etapă a traseului — pe care le 
publicăm în numărul de azi, în pagina 
a IlI-a — recepționăm cu satisfacție 
următorul mesaj : „Vă transmitem 
mulțumirile noastre pentru solicitudi
nea membrilor brigăzii de tineri scrii
tori, care și-au „depășit" atribuțiile, 
integrîndu-se în activitatea organiza
ției noastre județene". Semnează, Paul 
Manole, prim-secretar al Comitetului 
județean Teleorman al U.T.C.

GEORGE ȚĂRNEA

Constelația Faur
„Cînd arheologii spălau de uitare pereții acelui cuptor dintr-c ru

dimentară fierărie străbună, aici la Alexandria se ridicau coloanele 
forjei pentru viitoarea întreprindere...".

Schiță pentru un portret
„Numele acestor tineri surprinși de noi în plină activitate... trans

mit lumii prestigiul unui timp fără precedent1-...

Dimineață de aprilie
„...acolo unde există bunăstare, omul răsare nu ea un adaos, ei ea e întruchipare firească a ei*.

Temelia unui nou oraș
„...această bunăstare vine, 

pămtntul, dlntr-un anume muncii".
cred, și dlntr-un anume fe! de a iubi 
fel de a-1 stăptnî șl uda eu sudoarea
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In pregătirea Congresului educației
politice și culturii socialiste

ACTIVISTUL CULTURAL
UN ANIMATOR SOCIAL

Am făcut, de curînd, un son
daj, solicitînd mai multor per
soane să definească noțiunea de 
„animator cultural". Rezultatul 
acestui mic test nu a constituit, 
de fapt, o surpriză. Anticipasem 
faptul că marea majoritate a 
interlocutorilor vor răspunde cu 
acea veritabilă sentință, impusă 
nu de logica faptelor, ci de re
petarea ei nenuanțată : „Anima
tor .cultural este directorul de 
casă de cultură, de cămin cul
tural, de club". Sîntem însă da
tori să ne întrebăm : nu cumva, 
în aceeași măsură, alături de ei 
și directorul școlii, cadrele di
dactice din localitate, cadrele 
de conducere din întreprinderi, 
secretarul U.T.C., deputății con
siliilor populare, specialiștii co
operativelor agricole de produc
ție, toți cei care sint în fruntea 
instituțiilor de la nivelul comu
nei, al orașului, toți cei care au 
un contact direct cu masele, nu 
cumva tuturor acestora le re
vine datoria morală de a se 
constitui in „animatori cultu
rali"? Răspunsul este fără în
doială afirmativ, căci ei au nu 
numai rolul de a conduce, ci 
și acela de a educa, de a dez
volta capacitatea de înțelegere 
a maselor. Este lesne de înțe
les in acest caz de ce trebuie 
să vorbim nu de „animator", ci 
de „animatori culturali".

Un asemenea punct de vedere 
a fost de curînd formulat — în 
diferite variante și nuanțe, sub
sumate însă toate generoasei 
premise enunțate mai sus — In 
plenul unei dezbateri naționa
le consacrate stilului de muncă 
a! activistului. cultural, 
nizată de Consiliul Culturii 
Educației Socialiste în pregăti
rea apropiatului 
educației politice și culturii so
cialiste. dezbaterea 
ritul că a încercat 
concepte perimate, 
chilozate, cantonări 
tradiționalism, străduindu-se să 
acrediteze puncte de vedere în
noitoare, originale. Definirea 
noțiunii de „animator cultural" 
— obiectul sondajului la care 
ne-am referit — este unul din 
numeroasele exemple în acest 
sens. Să revenim deci la el pen
tru a sublinia că existența nu 
numai a unui singur animator, 
ci a unui întreg cqlectiv consti
tuie o necesitate obiectivă a 
momentului educativ actual 
Cînd cu toții sîntem chemați să 
ducem la bun sfirșit nobila', dar 
complexa sarcină, a edificării

Orga-
5i

Congres al
ti avut me
să înlăture 
opinii an

in vetust,

profilului moral al constructo
rului noii societăți. Evident că 
un singur om, oricît de pri
ceput ar fi el, nu va reuși să de
termine mutațiile așteptate în 
rîndul unei colectivități alcătui
te din sute și sute de persoane. 
Așa au gindlt și animatorii cul
turali din comuna Vulcan-Bra- 
șov, cînd — cu cîțiva ani în ur
mă —au inițiat Sfatul omeniei, 
manifestare care își propunea 
ca finalitate educativă creșterea 
responsabilității sociale a local
nicilor, dezvoltarea atitudinii 
lor înaintate față de muncă și 
avutul obștesc, față de familie 
și societate ; intr-un cuvînt — 
respectarea și transpunerea în 
viață a normelor eticii'și echi
tății socialiste. Putea fi acest 
Sfat al omeniei rodul unui en
tuziast, dar singular animator? 
Nu, și tocmai de aceea la el 
participă — variantă modernă a 
tradiționalului areopag — cei 
mai de seamă reprezentanți ai 
satului — intelectuali, țărani co
operatori. muncitori — cunos- 
cuți și stimați de întreaga obște. 
Directorul de cămin cultural — 
animatorul acțiunii — a îndepli
nit în acest caz funcția lui so
cială creind, la rîndul său, ani
matori culturali.

Inițiativa brașoveană, extinsă 
în prezent în zeci de alte loca
lități ale țării, aduce în discuție 
și un alt aspect actual al anima
ției culturale. Animatorul nu-și 
mai poate limita acțiunile la 
organizarea și popularizarea 
unui anumit act de cultură. Din
colo de viața artistică a colec
tivității, de preocupările ei spi
rituale, animatorul activist cul
tural trebuie să surprindă și să 
descifreze cele mai subtile pro
cese sociale pe care concetățe
nii 
nea 
nea 
am 
cultură din Satu-Mare. Cînd am 
poposit prima oară aici, ne-a 
intrigat faptul că directoarea și 
subalternii săi erau extrem de 
greu de găsit la sediul institu
ției, situate chiar în mijlocul 
orașului. Căutîndu-i, ne-am 
convins de un fapt pe care re
venirile ulterioare ni l-au 
confirmat : fiecare instructor 
răspundea de anumite întreprin
deri, în care — la citeva zile 
— revenea, discuta cu organiza
țiile de partid și de U.T.C., cu 
inginerii și maiștrii, cu munci
torii înșiși. S-a ajuns astfel. în

timp, la o cunoaștere detaliată a 
problematicii specifice a fiecărui 
colectiv, cunoaștere care — în 
plan cultural — se traduce în 
inițierea unor acțiuni care spri
jină, diferențiat, oamenii mun
cii în vederea perfecționării 
pregătirii lor profesionale, dar, 
mai ales, în organizarea unor 
„dezbateri de caz“ chiar în co
lectivele de muncă.

O astfel de dezbatere — un 
veritabil examen al maturității 
conștiinței muncitorești — por
nește întotdeauna de la un fapt 
concret petrecut în ultimele săp- 
tămîni în secția sau atelierul 
respectiv. Abaterea săvîrșită 
este judecată și condamnată de 
către muncitorii înșiși, nu în 
numele unor paragrafe de legi, 
ci în lumina Codului eticii și 
echității socialiste. Cel care 
conduce dezbaterea este, de re
gulă, activistul cultural, care, 
astfel, iși dă examenul său de 
animator ; depășind sfera stric
tă a culturii el dovedește astfel 
larga deschidere către social a 
unei profesiuni 
fiu umanist.

Aceste fapte 
dată că munca 
tural este, in 
muncă politică ; participînd 
desăvîrșirea conștiinței 
ționare a contemporanilor 
el ii face apți să contribuie ne
mijlocit la întreaga viață a so
cietății, la conducerea ei.

de profund su-

atestă încă o 
activistului cul- 
primul rînd, o 

la 
revolu- 

săi,

RADU CONSTANTINESCU

săi le traversează. Imagi- 
practică a unui aseme- 
mod de a acționa 

întîlnit-o și la Casa de

Librăria „Papirus" oferă în aceste zile tinerilor bucureșteni cele mai 
noi volume de poezie patriotică

Foto : V. RANGA

CENACLUL „AMFITEATRUL ARTELOR"vhiinvkwi*  ,,...............

Edițiile 31 și 32 ale Cenaclului 
„Amfiteatrul artelor" al revis
telor „Viața studențească" și 
„Amfiteatru" vor avea loc în 
orașul Craiova : primul specta
col. marți, 27 aprilie, de la ora 
18 la Clubul „Electroputere" ; 
al doilea spectacol, miercuri. 28 
aprilie, de la ora 19 la Sala 
Teatrului Național. Ambele edi
ții sînt realizate cu concursul 
participanților la Colocviul na
țional de literatură studențeas
că. In cele două seri de specta
cole vor fi prezenți, printre al
ții : poeții Constanța. Buzea, Dinu 
Flămînd, Mircea Florin Șandru,

Gabriel Chifu ; cîntăreții de folk 
Mircea Florian (și formația Sa), 
Mihai Diaconescu (și „Variabil 
Q Folk"), Benedict Popescu, 
Zoia Alecu, Constantin Moțet ; 
chitaristul Marian Stoichiță : 
pianistul loan Calapăr ; grupul 
Mariana Smaranda și Sorin 
Scurtu (xilofon și pian) ; Flo
rentina Mintuță (jazz) ; grupul 
vocal al Facultății de filologie 
din Cluj-Napoca ; actorii Răz- 
van Vasilescu, Ortansa Pana- 
marenco, Dinu Manolache, Eu
gen Cristea ; formația 
„Cristal" din Galați.

pop

Foto ; O. PLtCAN

PICTORII DIN HOREZU

l

cercul de pictură și 
desen. al liceului din Hore
zu, condus de profesorul 
Petre Bardașu, vin citeva sute 
de copii. Unii in virstă de nu
mai 3—4 ani, fii ai vestiților 
meșteri olari și ai țesătoare
lor de covoare, alții care au 
expus lucrări cu diver
se prilejuri sau care au avut 
chiar expoziții personale la 
Rm. Vilcea, la Casa de cul
tură din Horezu sau in sta
țiunile de pe Valea Oltului.

de eti- 
brinco- 

olari și
Horezu, loc 

basarabe și 
așezare de 

de artiști — 
sute de co

de virsta

La 
torii 
vene, 
de cioplitori, 
copiii, citeva
pit, se bucură 
lor frumoasă, de sosirea pri
măverii, de vremurile minu
nate pe care le trăim, pic- 
tind sau desenind pe pinză, 
pe lutul oalelor, pe cartoane, 
pe asfaltul străzilor.

N. MILITARU

de legătură etnică
și culturală românească

muzeografi deCercetători și 
la Muzeul arheologic din Cons
tanța, de la muzeul din Călărași, 
și de la Muzeul R.S.R. au ținut, 
cu prilejul unui simpozion, comu
nicări de autentică ținută științi
fică, avînd bucuria să constate 
nu numai interesul publicului 
larg pentru arheologie și isto
rie. ci și receptivitatea și com
petența acestuia. Simpozionul a 
accentuat, in spiritul interpretării 
marxist-leniniste a istoriei, con
tinuitatea și perenitatea româ
nească la Dunărea de jos, uni
tatea culturală a acestei zone 
atit in vechime, cît și in vremu
rile mai noi. Legăturile culturale 
și politice între 
cele două maluri 
fost permanente, 
substanțiale.

Elementele de 
ale amintitei 
în evidență încă din neolitic și 
din epoca bronzului. 
Hamangia. considerată _ 
demult specifică Dobrogei, 
fost identificată recent și 
stingă Dunării, la 
Călărași. Statuetele descope; 
in această zonă — mai al 
noscutele reprezentări ale 
ditorului" și ale ..Perechii 
— nu stat singurele d 
tura Boiar 
pe un spațiu 
prindea și Cimpia 
Mai tirziu și 
perinda 
adevărat 
culturilor 
L II și III. care înseamnă, 
fapt, traeizarea acestui spațiu.

Atestînd continuitatea și omo
genitatea fondului carpato-du- 
nărean, cultura Coslogeni cu
prinde întreaga Dobroge și 
zona de sud-est a Munteniei.

Să trecem însă de la imaginea 
de început a civilizației noastre 
pe aceste meleaguri, evocată de 
cercetătorul constănțean M. Iri- 
mia, la lumea comunităților ge-

Pe
unui

marginea

românii de pe 
ale Dunării au 
neîntrerupte și

_ unitate etnică 
zone pot fi puse

Cultura 
pină nu 

a 
In 

Grădiștea- 
:• 

•s cu- 
..Gin- 
• sale 

ezt Cul- 
se dezvoltă paralel 

imens, care cu- 
MuntenieL 

alte culturi se vor 
aici. Momentul cu 
remarcabil e cel al 

_ de tipul Cernavodă
THăe

SĂ DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE. RĂSPUNDERI

seara

la dispensar, se adusese un 
copil care acuza dureri ab
dominale acute. Părinții o cău- 
taseră pe ea, m-am gîndit că 
tocmai pentru că au mai multă 
încredere. O peritonită. trebuia 
intervenit imediat. M-am oferit 
să operez eu, copilul era netrans
portabil. Atunci am auzit-o zi- 
cînd prima oară — sau poate 
atunci mi-a rămas așa de adine 
în minte? — „Dacă dă dumne
zeu, scapă, da dacă nu, degea
ba..." „Pregătește masai", i-am 
strigat. Făcea tot ce îi «puneam, 
dar cu o încetineală, cu un fel 
de rezistență abia disimulai 
Am operat, copilul a scăpa*  
pe urmă a venit — abia 
spălasem miinile dtmă *i  
venție — mărturisirea: ..Eu 
parte dintr-o credință. N-j

ecor.o- 
muncă 
ei ina-

ir.sem-

da:

fac

Liceul mecanic nr. 1 ..23 Au
gust" din Capitală. Elevii lui vor 
fi strungari și frezori, forjori și 
mecanici, ei. tinerii incluși tn a- 
ceastă formă de școlarizare, vor 
pune miine la dispoziția 
miei naționale forța de 
necesară pentru ducerea 
in te.

Ir. anul V PA 1 (PA
r.ind prelucrări prin așchiere) 
învață 37 de elevi. Unul dintre 
ei *e  numește Mircea Gavrilă. 
Ce știe despre el dirigintele 
clasei, ce știe mai mult decit 
scrie in catalag in dreptul nu- 
mehri său ? .iste un elev În
chis. refractar la dialog, am în
cercat de multe ori să stabilesc 
o
F- a fost foarte greu*.

sa: cu e.

la
Și

simpozion
Călărași
Ostrov

Deci : un părinte — un tată — 
iese la plimbare cu doi băie
țași, fiii săi. Se opresc la mar
ginea unui lac poleit cu o a- 
măgire de gheață ; copiii o por
nesc vijelios pe crusta subțire, 
oamenii de pe mal încearcă 
să-i oprească, îi cer, strigind 
părintelui, să-și recheme fecio
rii, iar el, stană de piatră, le 
zvîrle în obraz : „Știe dumne
zeu ce să fie cu ei 1“ După două
zeci de minute un copil de trei 
ani și altul de patru sint pescui ți 
fără viață din apa înghețată. 

■Cel cu care veniseră — tatăl 
lor — lingă care alergaseră, de 
miinile căruia se prinseseră sub 
ochii și din neclintirea căruia 
muriseră, ridică din umeri : 
„Asta a fost voia domnului". în 

aceea și în zilele urmă
toare în casa unde locuia fa
milia lovită de nenorocire au 
răsunat cintece. a fost veselie 
și voie bună : Copiii noștri au 
ajuns in rai !

Doliul cel mai cumplit 
prefăcut 
pentru că 
la care 
demnă de 
a psihiatrilor 
„credință" ! Sint mințile unde ne
știința s-a sclerozat in „plăci" 
rezistente la cunoaștere, la lo
gica și legile firii.

Medicul Tudor retrăiește, în 
trăsături crispate, stupoarea 
acelor momente. „Era o fată 
drăguță, deșteaptă, învăța des
tul de bine. 7, 8, 9 uneori, in 
anul patru am început să ple
căm împreună de la cursuri și 
seminarii..."

Așa a ajuns T. D. într-o că
suță de pe strada Plantelor unde 
era găzduită colega sa de fa
cultate. Deasupra filelor de cu
noaștere răsfoite una cite una, 
peste notițe'.- de la seminar și 
caietele de laborator, tinerețea 
țesea un început de idilă.

Examenul de stat, apoi repar
tizarea: „Am solicitat o comună 
învecinată cu comuna ei natală, 
undeva pe lingă Tg. Mureș. Do
ream să ne căsătorim, ea fusese 
numită medic pediatru la o cir
cumscripție situată la 14 km de 
cea în care eu profesam medi
cina generală. Se născuse acolo. 

. Am mers la părinții ei, m-au 
primit frumos, dar toate aluziile 
mele cu privire la viitor treceau 
parcă neauzite. Tatăl ei a zis 
la plecare: „Om vedea ce ne 
aduce... cel de sus" dar am 
luat-o ca o vorbă pe care o spun 
țăranii cînd vor să evite un răs
puns ferm. Pină în duminica 
aceea cînd..."

...Cînd Tudor 
un răgaz ca 
viitoarea soție.

s-a 
în bucurie deșănțată 
mai sint, încă, minți 
răsturnarea aceasta 
îngăduitoarei atenție 

se cheamă

a profitat de 
să-și viziteze 
„Am găsit-o

Practici
obscurantiste si

9

consecințele lor
voie să gîndesc altceva declt ce 
mi s-a spus". „Și ți s-a spus 
să lași un copil să moară ?“, am 
urlat aproape, nu mai știu, nu 
mă puteam controla, eram după 
emoțiile acelea cumplite pe care 
ți le stîrnește un lucru pentru 
care nu ai fost 
dar era în mina 
Părinții copilului 
pe mine pentru 
aceeași credință."

Da, înțelegem. Știm chiar 
fosta absolventă a Facultății 
medicină nu mai profesează 
specialitatea pentru care cinci 
ani a strîns conștiincios infor
mații fără trebuință.

De ce le adunase, totuși? Cum 
se explică oare cumințenia în
vățării pentru nimeni, de ce nu 
s-a lipit nimic din întîlnirea cu 
ce are mai avansat știința înțe
legerii fenomenelor înspre fo
losul omului de omul care do
rea să practice această știință e 
greu de priceput.

pregătit. „Nu, 
lui dumnezeu, 
mă eăutaseră 

că sintem 
înțelegeți?

de
că 
de 
în

Ce știe secretarul organizației 
U.T.C. pe an. elevul Nicolae 
Dumitru ? Ce știe mai mult de- 
cit că Mlreea Gavrilă nu este 
utecist? „Este mai retras, a fost 
corigent la matematică, a avut 
niște absențe". Care ii sint prie
tenii mai apropiați. ce preocu
pări are în afara orelor de școa
lă, ce crede despre un lucru sau 
altul ? La aceste întrebări N.D. 
ridică din umeri.

In fața mea se află un ado
lescent de 19 ani. ager, vizibil 
interesat de dialog, dornic chiar 
să converseze despre sine — 
Mircea Gavrilă. îl nemulțu
mesc la unii dintre colegii săi 
— ne comunică de la bun în
ceput — manifestările de in
disciplină, unele grosolănii de 
limbaj, felul în care se poartă 
ațît la școală, cit și „in comu
nitate". O expresie mai puțin 
potrivită și mai rar folosită 
care ne atrage atenția. De ce 
participă atît de puțin la viața

clasei ? Ne istorisește o foarte 
încilcită poveste din care reiese 
că există ..bănuieli" care îl pla
sează. alături de mama sa. in 
conul de umbră al unei secte, 
îl miră foarte mult aceste ..sus
piciuni". tui li place de fapt e- 
lectronica. meșterește acasă o 
serie de aparate._ Sigur are si 
nedumeriri : „în ce privește 
problema asta primordială mă 
întreb : Bine, pămintul «-a for
mat — spune știința — dintr-o 
serie de particule I Dar particu
lele acestea cine '.e-a făcut ? 
Mă nit in biblie, citesc primele 
rînduri și totul e atit de siîn
ota : Dumnezeu a făcut lumea I 
Ce s-au chinuit savant ii să de- 
maurtreie. ee face obiectul ali
tor demonstrații, uite, in citeva 
cariate. ae e dezvăluit !“ (tn.):

Nu intrăm tatr-o potomică al 
cărui răspuns s-a rostit demult, 
nid nu ne jucăm de-a răstur
narea ei prin întrebarea pe care 
— imi spunea directoarea unei 
grădinițe — o rostesc „pen
sionarii" ei si anume — se în
treabă pustii de 4—5 ani — ..dar 
pe dumnezeu cine l-a făcut?". Și 
totuși, opinii ca ale elevului a- 
juns în ultimul an al unui li
ceu de specialitate nu pot fi 
tratate cu senină indiferență. 
Cu condiția ca ele să fie cu
noscute de cei care au această 
datorie. Or, dirigintele clasei, 
secretarul U.T.C., colegii lui 
Mircea Gavrilă au rămas, în re
lația cu tînărul respectiv, exact 
acolo unde a vrut să ii oprească 
acesta : la marginea lucrurilor, 
la paravanul care îi protejează 
lncăpăținarea de a gindi cum nu 
trebuie. Există în clasă mulți 
elevi capabili să susțină un dia
log. să combată cu instrumente
le logicii și chiar ale bunului 
simț haosul care dăinuie în 
mintea colegului lor. Perdeaua 
de indiferentă care s-a lăsat 
între ei. tinerii învățați să ju
dece fenomenele, să gîndească 
științific originea și formele lor 
de manifestare și băiatul care, 
la 19 ani. rătăcește prin hățișu
rile necunoașterii, trebuie Înlătu
rată înainte de a fi prea tirziu. 
Să fie cunoscute, înainte să ge
nereze inadmisibile încălcări ale 
eticii profesionale cum s-a în- 
tîmplat în cazul absolventei de 
medicină așteptătoare de mira
cole, înainte să ajungă pînă la 
a privi cu voioasă pasivitate — 
o tragedie ! Este o obligație a 
fiecăruia dintre noi de a lupta 
cu tact și discernămînt, cu ar
gumente și confruntări deschise 
împotriva acestor focare de 
întuneric.

tice care, în secolul IV î.e.n., 
înflorește în condițiile favora
bile oferite de slăbirea incursiu
nilor scitice și dezmembrarea 
regatului odrizilor.

„Teritorii altădată slab popu
late se impinzesc acum cu a- 
șeziri înfloritoare. Este ceea ce 
se intimplă și cu zona ce măr- 
ffir.ețte Balta Ialomiței, adică 
malurile Dunării si Borcei. Asi
milarea elementelor scitice din 
Transilvania și Moldova, relații
le fecunde cu tracii sudici și cu 
cetățile grecești vest-pontice au 
dus la formarea unei culturi ge- 
to-dacice unitare, care în zonele 
ezcracarpatice îmbrăca aspecte 
mai evoluate. Aici sint amintite 
primele uniuni tribale, marcind 
trecerea societății getice in fa
za democrației militare. Ne gin- 
dim la uniunea de triburi con
dusă de Dromichaites sau la a- 
cel necunoscut ,.rex Histrtano- 
rum“. Dezvoltarea schimburilor 
economice eu popoarele vecine, 
trecerea la metalurgia fierului, 
transformârile sociale petrecute 
în sinul societății geto-dactce 
implici profunde mutații poli
tice.

Folosind în comun bogatele 
resurse oferite de Balta Ialomi- 
ței — peste, păduri, vinat, pi

tuni, terenuri arabile, adăpostul 
natural al pădurilor și mlaștini
lor, cursurile navigabile ale Du
nării și Borcei — populația ge
tică de pe cele două maluri ale 
fluviului, din zona mărginită, la 
sud, de așezările getice de la Du- 
rostorum și Grădișlea-Călărași, 
la nord, de așezările de la Hir- 
șova și Piua Petrii, s-a dezvol
tat in cadrul unei formațiuni so- 
cial-politice unice. Fenomenul 
nu este inedit. In toate epocile 
istorice, incepind din neolitic și 
pină în zilele noastre, zona Băl
ții Ialomiței a reprezentat un 
teritoriu de contact și întrepă
trunderi intime de culturi și ci
vilizații, ceea ce conferă acestui 
spațiu un caracter și o impor
tanță particulare". (N. Conovici).

Balta Ialomiței a reprezentat 
pentru partea de sud-est a țării 
noastre terenul pe care s-a con
solidat o importantă comunitate 
getică, ocupînd ambele 
ale fluviului și folosind 
mun bogă'iile acestuia.

Crearea sistemului 
roman la Dunărea de jos, (Dojj 
brogea — Scythia Minor) este 
un proces mai îndelungat : de 
la primele trupe romane din 
Dobrogea, pină la crearea rețe
lei de castre pe malul drept al 
Dunării, în epoca lui Traian. 
Armatele romane pe limes-ul 
dobrogean (Legiunea a V-a Ma- 
cedonica și Legiunea a IX-a) de
vin factori permanenți de roma
nizare. de trecere treptată a popu
lațiilor locale la modul de 
viață și la cultura latină. Mo
numentele de artă, construcțiile, 
cetățile. inscripțiile funerare 
etc. atestă o incontestabilă ope
ră de romanizare de citeva 
secole.

Iată, pe seurt, citeva dintre 
elementele de bază ale comuni
cărilor făcute de cercetători în 
cadrul recentului simpozion 
„Dunărea — factor istoric de le
gătură etnică și culturală româ
nească".

maluri 
in co-

defensiv

GRIGORE TRAIAN POP

SOFIA SCORȚARU-PĂUN

Poate ed intr-adevăr e foarte 
amuzant. unul dintre cele mai 
amuzante ți pline de învățămin
te despre psihologia umani in 
general șt in particular — lu
cruri să te uiți cum se amuză 
la rindu-le oamenii serioși. Pe 
principiul rostit sentențios 
„Operațiunea Monstrul" că 
fiecare om doarme un copil, doi 
realizatori de film foarte seri
oși — Manole Marcus și Titus 
Popovici — s-au apucat să se joa
ce, și cum să se joace ei de
cit tot prin intermediul unor oa
meni foarte serioși. Doi „șefi" 
se vede că mari, împreună cu 
subalternul preferat și șoferul, 
anexind in mod 
straniu un per
sonaj excentric, 
scriitor (aș a- 
dăuga firește, 
dar acest „fireș
te" m-ar obliga la o discuție foarte 
serioasă, care nu are a face cu 
„Operațiunea Monstrul"), pe care 
l-ai crede abisal, dacă n-ai afla 
in final că scrie de fapt cărți 
pentru copii, merg la pescuit. 
Asta-i tot. Merg la pescuit in 
deltă. Ce se poate intimplă cu 
un asemenea grup în deltă ? O 
serie de lucruri amuzante. Pu
țin crispat amuzante 
potrivă, fără frine 
ața cum se intimplă 
meni foarte serioși... 
mul acesta n-ar fi 
chiar foarte amuzant, remarca
bil de amuzant, dar și cind se 
joacă, oamenii foarte serioși nu 
se poate să nu spună pe ici pe 
colo lucruri la fel de serioase 
ca-n starea lor naturală. Cei doi 
șefi fac un plan amănunțit, ca 
la ședință, asupra destinderii 
care va urma, ți tot cum se în- 
timplă după unele ședințe, to
tul iese cu totul altfel. Ei uită 
greu că sint șefi și micile păca
te omenești ale trufiei, invidiei 
benigne nu le sînt străine. Tin 
discursuri hilare, avînd în ve-

în 
in

CRONICA FILMULUI

dere obiectul — peștii — Iși fac 
critici și autocritici, in fine, cam 
printr-a treia zi, la un pește pră
jit. tn prezenta unei june și cu 
„Zaraza*  pe bandă, rămin intr- 
adevăr pur și simplu oameni. 
Șoferul spune mereu „ce să facă 
și ei, cite au pe cap" și tot șofe
rul ne mai face lista calităților 
celor doi, listă inutilă, ca și pa
ragraful de film respectiv, pen
tru că prin excelentul joc al 
celor doi actori, Toma Caragiu și 
Octavian Cotescu, faptul se ve
dea cu ochiul liber. In film sint 
și pagini de satiră ascuțită, cind 
cei doi autori uită că au plecat 
la pescuit, scena adormirii șefu

lui, cu o poveste 
la cap, spusă 
de subalternul 
preferat, e anto
logică. Antologi
că pentru că a 

Titus Popovici și 
jucată de Marin Mo- 
ca și colegul lui de

sau, dim- 
amuzante, 

cu doi oa- 
Nu că fil- 

amuzant,

scris-o așa 
pentru că e 
raru, care, r __ ______
teatru, școală și carieră, Gheor- 
ghe Dinică, copleșește totul în 
jurul lui, chiar dacă e greu să 
strălucești lingă doi „monștri" 
ca Toma Caragiu și Octavian 
Cotescu. Cele trei valori ale 
teatrului românesc, secondate cu 
un umor în cascade de Ovidiu 
Shumacher pe post de scriitor 
de cărți pentru copii, veșnic în
cruntat și plin de morgă reușesc 
să facă un spectacol mai mult 
decit agreabil, o bagatelă desi
gur, dar citi nevoie avem și de 
astfel de bagatele, in care spec
tatorul de altfel citește printre 
rinăuri, și cind se joacă, oame
nii serioși spun, pe ici pe colo, 
prin punctele esențiale, lucruri 
importante. Filmate in graphis 
color, cu tandrețe și amabilitate 
— cum se și cuvenea, desigur, 
de Alexandru Intorsureanu și 
Gheorghe Ficher.

r
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1. Asistent la Catedra de măsuri 
și aparate electrice, Facultatea de 
Electrotehnică, la disciplinele: 
„Măsuri electrice și magnetice", 
„Măsuri electrice" și „Măsurarea 
electrică a mărimilor neelectrice", 
poziția 18 din statul de funcțiuni;

2. Asistent la Catedra de mă
suri și aparate electrice. Faculta
tea de Electrotehnică, la discipli
nele: „Măsuri electrice și magne
tice" și „Măsuri electrice", poziția 
19 din statul de funcțiuni;

3. Asistent la Catedra de Elec
trotehnică I. Facultatea de Elec
trotehnică, ,1a disciplina „Electro
tehnică", poziția 32 din statul de 
funcțiuni;

4. Asistent la Catedra de cen
trale electrice, Facultatea de Ener
getică, la disciplinele: „Teoria 
reactorilor nucleari", „Centrale 
termo și hidroelectrice*  și „Cen
trale termoelectrice", poziția 28 
din statul de funcțiuni;

5. Asistent la Catedra de rețele 
electrice. Facultatea de Energe
tică, la disciplinele: „Tehnica ten
siunilor înalte" șl „Utilizarea 
energiei electrice", poziția 19 din 
statul de funcțiuni;

6. Asistent la Catedra de rețele 
electrice. Facultatea de Energeti-

lâ disciplinele: „Funcționarea 
sistemelor electroenergetice", „Op- 
*: mizarea în electroenergetică", 
Rețele și sisteme electrice" și 
Producerea, transportul și ali- 

m.entarea cu energie electrică", 
P'tiția 21 din statul de funcțiuni;

’ Asistent la Catedra de rețele 
• Facultatea de Energeti-

.a disciplinele : „Tehnica ten- 
Lilor înalte" și „Producerea, 

-a-sportul și alimentarea cu ener- 
r*

-*

J.
• e-tricăM. poziția 22 din sta- 

funețluni;
K«i«tent la Catedra de Auto-

matică I, Facultatea de Automa
tică, la disciplinele: „Tehnologia 
fabricației și fiabilitatea aparaturii 
de automatizare" și „Elemente de 
electronică și automatizare", pozi
ția 21 din statul de funcțiuni;

9. Asistent la Catedra de Auto
matică I, Facultatea de Automa
tică, la disciplinele: „Teoria sis
temelor automate", „Tehnici de 
calcul" și „Bazele tehnicii reglă
rii automate", poziția 22 din sta
tul de funcțiuni;

10. Axsistent la Catedra de Auto
matică I, Facultatea de Automa
tică, la disciplinele: „Măsurări 
tehnice și traductoare", „Elemente 
de electronică șj automatizări", 
„Tehnica măsurării și controlul" 
și „Bazele tehnice ale reglării au
tomate", poziția 23 din statul de 
funcțiuni;

11. Asistent la Catedra de Auto
matică II, Facultatea de Automa
tică, la disciplinele: „Aparate de 
măsură și automatizări în indus
tria chimică", „Aparate de măsură 
și control, automatizări și utiliza
rea calculatoarelor", „Elemente de 
electronică și automatizare", „Iden
tificarea de procese în flux con
tinuu" și „Aparate de măsură și 
control și automatizări", poziția 24 
din statul de funcțiuni;

12. Asistent la Catedra de Elec
trotehnică II, Facultatea de Auto
matică. la disciplinele: „Bazele 
electrotehnicii" șl „Electrotehnică 
și mașini electrice", poziția 19 din 
statul de funcțiuni;

13. Asistent, cu normă de cerce
tare, la Catedra de Motoare cu 
ardere internă, Facultatea de Me
canică. poziția 5 din statul de 
funcțiuni;

14. Asistent la Catedra de or
gane de mașini. Facultatea de Me
canică, la disciplinele: „Organe

INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI
anunța scoaterea la concurs a

de mașini și mecanisme", „Meca
nisme și organe de mașini" și 
„Elemente de inginerie mecanică", 
poziția 23 din statul de funcțiuni;

15. Asistent la Catedra de ca
zane și turbine cu abur și gaze, 
Facultatea de Mecanică, la disci
plinele: „Generatoare de abur și 
combustibili", „Cazane și combus
tibili", „Mașini termice" și „Stu
diul arderii la cazane". poziția 10 
din statul de funcțiuni;

16. Asistent, cu normă de cer
cetare științifică, la Catedra de 
cazane și turbine cu abur și gaze, 
Facultatea de Mecanică, poziția 11 
din statul de funcțiuni;

17. Asistent la Catedra de Geo
metrie descriptivă și desen I, Fa
cultatea de Tehnologia construc
țiilor de mașini, la disciplina 
„Geometrie descriptivă și desen", 
poziția 17 din statul de funcțiuni;

18. Asistent la Catedra de Teh
nologia construcțiilor de mașini, 
Facultatea de Tehnologia con
strucțiilor de mașini, la discipli
nele: „Tehnologia și utilajul pre
lucrării prin deformare". „Bazele 
optimizării procesului tehnologic" 
și „Ștanțarea și 
rece", poziția 24 
funcțiuni;

19. Șef de lucrări
Tehnologia metalelor, Facultatea 
de Tehnologia construcțiilor de 
mașini, la disciplinele: „Tehnolo
gie", „Construcții sudate" și „Teh
nologia metalelor și mecanică

matrițarea 
din statul

la Catedra

la 
de

de

fină", poziția 16 din statul de 
funcțiuni;

20. Asistent la Catedra de Ma
șini agricole, Facultatea de Me
canică agricolă, la disciplinele: 
„Tehnologia de reparații a utila
jului agricol", „Mașini pentru me
canizat și recoltat plante" și „De
sen tehnic", poziția 18 din statul 
de funcțiuni;

21. Asistent la Catedra de Auto
vehicule rutiere, Facultatea de 
Transporturi. la disciplinele: 
„Combustibili, lubrifianți și ma
teriale speciale auto", „Exploata
rea și tehnica transporturilor 
auto" și „Conducere auto", pozi
ția 16 din statul de funcțiuni;

22. Asistent la Catedra de Peda
gogie și limbi străine, Facultatea 
de Transporturi, la disciplina 
„Limba franceză", poziția 20 din 
statul de funcțiuni;

23. Asistent la Catedra de Peda
gogie și limbi străine, Facultatea 
de Transporturi, la disciplina 
„Limba engleză", pozițiile 28 și 
33 din statul de funcțiuni;

24. Asistent la Catedra de Aero
nave și instalații de bord. Facul
tatea de Aeronave, la disciplinele: 
„Calculul și construcția motoare
lor de aeroreactoare" și „Motoare 
cu piston de aviație", poziția 17 
din statul de funcțiuni;

25. Asistent la Catedra de Aero
nave șt instalații de bord. Facul
tatea de Aeronave, la disciplinele: 
„Mecanica fluidelor", „Dinamica■

următoarelor posturi
gazelor", „Materiale speciale și 
fabricarea sistemelor de bord" și 
„Materiale speciale și fabricarea 
sistemelor de propulsie", poziția 
18 din statul de funcțiuni;

26. Asistent la Catedra de Fizică, 
Facultatea de Aeronave, la disci
plinele : „Fizică" 
cuantică", poziția 
funcțiuni;

27. Asistent la _______ _ _ _ _
zică, Facultatea de Aeronave, la 
disciplina „Fizică", poziția 20 din 
statul de funcțiuni;

28. Asistent la Catedra de Me- 
talurgieTfizică, studiul metalelor și 
semiconductorilor. Facultatea de 
Metalurgie, la disciplinele: ..Me- 
talogfafie și tratamente termice", 
„Tratamente termice" și „Studiul 
metalelor", poziția 21 din statul 
dq*  funcțiuni;

29. Asistent la Catedra de Me
talurgia mețalelor neferoase și 
prepararea minereurilor, Faculta
tea de Metalurgie, la disciplinele: 
„Teoria proceselor metalurgice", 
„Pirometalurgie", „Metalurgia me
talelor grele prețioase" și „Tehno
logie generală", poziția 15 din sta
tul de funcțiuni;

30. Asistent la Catedi-a de Me
talurgia metalelor neferoase și 
prepararea minereurilor, Faculta
tea de Metalurgie, la disciplinele: 
..Hidrometalurgie". „Metalurgie 
nucleară", „Tehnologie generală" 
și „Tehnologii metalurgice", pozi
ția 16 din statul de funcțiuni;

și ..Electronică
19 din statul de

Catedra de Fi-

didactice
31. Asistent la Catedra de Socia

lism științific. Facultatea de Me
talurgie, la disciplina „Socialism 
științific*,  pozițiile 17. 18. 19 și 
20 din staful de funcțiuni;

32. Asistent la Catedra de Chi
mie organică și tehnologie orga
nică. Facultatea de Inginerie chi
mică. la disciplina ..Tehnologia 
sintezei monomerilor și polimeri
lor". poziția 63 din statul de func
țiuni;

33. Asistent la Catedra de chi
mie anorganică și tehnologia 
anorganică. Facultatea de Ingine
rie chimică, la disciplinele: „Teh
nologia azotului și îngrășăminte 
minerale*  și ..Tehnologia îngrășă
mintelor minerale", poziția 71 din 
statul de funcțiuni:

34. Asistent la Catedra de Elec
trotehnică I. Facultatea de Elec
trotehnică, la disciplinele: „Elec
trotehnică și electronică indus
trială" și „Electrotehnică și insta
lații electrice", poziția 36 din sta
tul de funcțiuni;

35. Asistent la Catedra de Or
ganizare și conducere industrială, 
Facultatea de Energetică, la dis
ciplinele: „Organizarea și condu
cerea unităților industriale" și 
..Organizarea atelierelor", poziția 
24 din statul de funcțiuni.

Candidații la concurs vor de
pune la Secretariatul rectoratului 
Institutului politehnic din Bucu
rești, Splaiul Independenței nr. 
313. etaj II, camera 219. în ter-

men de 15 zile de la data publi
cării anunțului în Buletinul Ofi
cial (pentru posturile de asistent) 
și 30 zile (pentru postul de șef de 
lucrări), cererea de înscriere Îm
preună cu actele prevăzute de 
Legea nr. 6 privind Statutul per
sonalului didactic din Republica 
Socialistă România, publicată în 
Buletinul Oficial al Republicii So
cialiste România, partea I nr. 33 
din 15 martie 1969, și de Instruc
țiunile Ministerului Educației și 
Invățămîntului nr. 84 539 1969.

Concursul se va ține la secre
tariatul rectoratului Institutului 
politehnic din București. în ter
men de 15 zile de la data expi
rării termenului de înscriere la 
concurs, pentru posturile de asis
tent, și trei luni, pentru postul de 
șef de lucrări.

Candidații la concurs sînt obli
gați să comunice în scris condu
cerii instituției sau întreprinderii 
unde își desfășoară activitatea în
scrierea la concurs.

Concursul a fost publicat în Bu
letinul Oficial al Republicii So
cialiste România, partea a IlI-a, 
nr. 58 din 14 aprilie 1976.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIE
RII LA CONCURS SÎNT:

Cererea de înscriere la care se 
anexează:

— Copie legalizată de Notariatul 
de Stat de pe diploma de studii 
superioare și de pe anexa aces
teia (situația școlară), într-un 
exemplar;

— Copie legalizată de Notariatul 
de Stat de pe diploma de doctor, 
într-un exemplar;

— Copie de pe certificatul de 
căsătorie, în cazul în care după 
efectuarea acesteia candidatul și-a

într-un exem-
Notariatul de

schimbat numele, 
plar legalizat de 
Stat;

— Autobiografia, 
plare;

— Memoriul de ___ _ v
tifică, tehnică. în producție, di
dactică, obștească, in trei exem
plare ;

— Lista lucrărilor științifice pu
blicate sau în curs de publicare, 
în trei exemplare;

— Adeverința . de vechime in 
cîmpul muncii, în care să se men
ționeze că s-a efectuat stagiul le
gal după repartizare de către Co
misia guvernamentală;

— Lucrările științifice publicate, 
într-un exemplar;

— Un dosar cu șină;
— Aprecierea activităților: di

dactică. științifică, tehnică, în pro
ducție. eliberată de șeful cate
drei, pentru cel din învățămînt. 
sau de colectivul de muncă unde 
candidatul își desfășoară activita
tea, pentru cei din afara invăță
mîntului, însoțită de o adresă 
semnată de directorul instituției 
sau întreprinderii și de secretarul 
comitetului P.C.R., în care să se 
menționeze că s-a obținut avizul 
favorabil al Secretariatului comi
tetului județean ----- '
pentru cel din 
P.C.R., pentru 
concurs.

In cazul în care _____ _ uc Dlu_
dii sau aceea de doctor au fost ob
ținute în străinătate, pe lingă tra
ducerea legalizată de Notariatul 
de Stat de pe acestea, se va de
pune. într-un exemplar, copie le
galizată de Notariatul de .stat de 
pe adresa Comisiei superioare de 
diplome din M.E.I. privind echi
valarea lor.

in două exem-
activitate știin-

* î. dl-

(sau de sector. 
București) al 
participarea la

diploma de stu-
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Vizita președintelui 
Republicii Senegal,

Leopold Sedar Senghor
Vizita întreprinsă în cursul 

zilei de joi de președintele Re
publicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor, împreună cu doamna 
Colette Senghor și celelalte per
soane oficiale, pe meleagurile 
Bucovinei — străveche vatră de 
cultură și civilizație românească 
— a constituit un nou prilej de 
cunoaștere directă a realizărilor 
economice și sociale din țara 
noastră, a frumuseților naturale 
și monumentelor istorice și de 
artă din această zonă.

înalții oaspeți au fost însoțiți 
în această vizită de Emil Bobu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Miu Dobrescu, președin
tele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean, 
Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor, de alte persoane ofi
ciale.

Sosind la întreprinderea de 
industrializare a lemnului din 
Rădăuți, oaspeții senegalezi au 
fost salutați cu căldură de pri-

mărul orașului, Vasile Cuciu- 
reanu, de conducerea unității, 
de numeroși muncitori. Aici, 
președintele Republicii Senegal 
a fost informat asupra activită
ții acestei Întreprinderi, ale că
rei produse se exportă în 13 
țări, dintre care unele și de pe 
continentul african. Vizitînd uni
tatea, oaspeții s-au interesat 
asupra unor aspecte privind ac
tivitatea de concepție și produc
ție, au apreciat calitatea produ
selor.

Un popas în comuna Margi
nea — vestit centru ceramic al 
Moldovei — a constituit un pri
lej de cunoaștere a măiestriei 
meșterilor populari care perpe
tuează tradițiile milenare ale ar
tei olăritului pe teritoriul pa
triei noastre.

în continuare, se parcurge un 
pitoresc itinerar bucovinean, vi- 
zitindu-se cîteva din celebrele 
monumente din această parte a 
țării.

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. 

MANEA MANESCU, a primit din partea primului ministru al Re
gatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, JAMES CALLA
GHAN, următoarea telegramă :

Stimate domnule prim-ministru.
Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul dumneavoastră r 

bunele urări transmise cu ocazia numiri: mele ca prim-ministru. 
Voi continua să acord o mare importanță dezvoltării relațiilor prie
tenești dintre cele două țări ale noastre in următori; ani. Cu cele 
mai bune urări și calde salutări.

PLECARE Iațiilor de cooperare ecc-nermrl 
dintre cele două țări.

Oameni și locuri în Cimpia Burnaiuiui
FAUIR. Schiță pentru un portret

Joi dimineața a plecat la 
Bangui tovarășul Vasile Patili- 
neț, ministrul economiei fores
tiere și materialelor de con
strucții, conducătorul delegației 
guvernamentale române la lu
crările celei de-a 5-a sesiuni a 
Comisiei mixte pentru colabora
re și cooperare economică ro- 
mâno-centr africană.

Joi sear*,  a sosit în Capitală 
o delegație a Comitetului Na
țional al Frontului Unită hi Po
porului din R.P. Polonă. condu
să de Witold Jarosir.ski. secre
tar. care face o vizită pentru 
schimb de 
noastră, la 
Național al 
Socialiste.

exper-.enta în țara 
invitați*  Consiliului 

Frontului Unității

SOSIRI
în cursul nopții de 

a sosit in Capitală 
Tewfik Abdel-Fattah. 
comerțului și aprovizionării al 
R. A. Egipt, care, la invitația 
ministrului, comerțului exterior 
și cooperării economice interna
ționale, face o vizită în țara 
noastră.

în Capitală au început joi 
convorbirile economice dintre 
delegația română, condusă de 
Nicolae M. Nicolae, ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, ți 
delegația egipteană, condusă de 
Zakaria Tewfik Abdel-F attah. 
ministrul comerțului și aprovi
zionării.

Sînt examinate cu acest pri
lej probleme privind dezvoltarea 
schimburilor comerciale și a re-

miercuri 
Zakaria 

ministrul

Delegația
A.R.L.U.S..
ghe Glodeanu. secretar al Comi
tetului județean Ialomița al 
P.C.R., care, la invitația Asocia
ției de prietenie sovieto-român». 
a făcut o vizită în U.R.S.S., s-a 
Înapoiat in Capitală.

EXPOZIȚII

de activiști 
condusă de Gheor-

Omagiului adus de 
tră sculptorului 
Brâncuși in acest an. 
tenarului nașterii sale, i s-a a- 
dăugat. joi. un r.ou moment f*  
o aleasă semnificat:*  — descr.:- 
derea une: expOEtii. sub auspi
ciile Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, la Muzeul c*  
artă al Republicii Soe.aL'"e 
România.

tara noas-
Constar.tin 
an al cen-

♦
La ambasada Republitii Fe

derale Germania din București, 
a avut loc joi seara, vernisajul 
expoziției intitulate „Cutor-.-.

1

VIAȚA BATE LA UȘĂ
NICULINA URDAREA. co

muna Lunca. Teleorman. MARLA 
VOICU, comuna Vilcele. Olt, 
MIHAELA BAJENARU, Perieri, 
Ialomița : Prima corespondentă 
poate alege liceul sanitar din 
București de pe strada Pitar 
Moș : liceul are internat. A doua 
corespondentă poate opta pen
tru liceul sanitar din Scomi- 
cești (nu să-l ..absolveze". cum 
incorect se exprimă), iar după 
absolvirea primei trepte de liceu 
poate lucra în domeniul asisten
ței sanitare ori să urmeze mai 
departe treapta a doua de liceu, 
la sanitar. Celei de-a treia co
respondente îi răspundem că și 
liceul din Galați și cel din Bucu
rești primesc candidați din alte 
județe, cu atît mai mult din ju
dețe care n-au licee cu aseme
nea profil. Și un răspuns pen
tru toate trei : din experiența 
celor doi ani reiese că la liceele 
sanitare s-au înscris mai mulți 
candidați decit numărul locuri
lor planificate și deci s-au or
ganizat probe de verificare a 
cunoștințelor la materiile ma
tematică 
română, 
OLIVIA 
mai sus răspunsul la între
bările puse, la care 
găm precizarea că absolvenții 
acestor licee primesc diploma 
de bacalaureat, deci se pot în
scrie în învățămîntul superior, 
desigur, pe bază de concurs și, 
de preferat, la profilul medical.

V. A„ Sălaj : Iți înțelegem 
supărarea în legătură cu greuta
tea procurării manualului de 
Agrofitotehnie. într-adevăr. a- 
cest manual necesar pregătirii 
pentru admitere la Agronomie 
nu există în librării. Aflăm de 
la Editura .„Ceres", care a edi
tat manualul, că a stabilit tira
jul pe baza comenzilor ferme ale 
centrelor de librării și difuzarea 
cărții. Comanda n-a avut în ve
dere pe eventualii candidați la 
admitere din serii mai vechi și 
care au urmat liceele real-uma- 
niste. în fața numeroaselor se
sizări, editura a suplimentat ti
rajul. dar manualele vor fi în 
librării abia în luna iunie. Pen
tru că mai. mulți tineri sînt in 
situația ta. Liceul agroindus
trial din Fundulea, solicitind din 
partea liceelor cereri ferme, a 
contractat multiplicarea manua
lelor pină la apariția noului ti
raj. Adresează-te celui mai 
apropiat liceu agroindustrial, 
cu rugămintea ca, la cererea pe 
care a făcut-o acesta pentru 
manualele multiplicate, să adau
ge încă unul pentru tine. Nu se 
poate să nu ți se răspundă po
zitiv. în privința problemei ri
dicate de ANA ULIERU din 
județul Vaslui, lucrurile stau

și. la alegere, limba 
fizică ori
DRAGAN

chimie, 
găsește

adău-

astfel : un absohect de hceu 
real-umanist nu poate da con
curs de admitere la Agronom:*  
Intrucit n-a studiat în Meu ma
teria de concurs — Agrofitoteb- 
nie și nici nu a Invitat condu
cerea tractorului. După un an d« 
producție in apecialitate Își poa
te totuși realiza dorința, avind 
drept să concureze și să dea 
examen la Agronomie, eu condi
ția să învețe și conducerea trac
torului, să aibă fie permis de 
conducere, fie adeverință că a 
urmat cursurile de conducerea 
tractorului.

MIRIȘAN N„ Cluj-Napoca : 
în situația ta poți opta și pen
tru geografia R.S.R. și pentru 
contabilitate teoretică.

VERA PETROVICI, Neamț : 
Iată subiectele lucrării scrise la 
limba și literatura română, se
siunea iunie 1975. 1. Comentați 
versurile : „Și, in sfîrșit, urma
șul lui Prometeu, / el, omul, / 
A prins și taina mare, a taine
lor, atomul. / El poate omenirea, 
în citeva secunde, / S-o întine
rească nouă pe veci, ori s-o / 
scufunde / E timpul, slugă veche 
și robul celui rău, / Tu, omule 
și frate, să-ți fii stăpînul tău". 
2. Faceți analiza literară a unei 
opere în proză din literatura 
română de după Eliberare. Su
biectele au fost date, la alegere, 
pentru elevii liceelor reale, uma
niste, industriale, silvice, sani
tare, economice și de artă. E 
bine că nu iei în seamă vorbele 
care circulă despre formalismul 
bacalaureatului și să te pregă
tești cu seriozitate. Examenul 
de bacalaureat j reprezintă o 
probă importantă în viața unui 
tinăr.

MARIN ZAMFIR, Videle, Te
leorman : Se poate întimpla să 
și greșești la alegerea profesiei, 
mai cu seamă cindjiu există ci
neva anume care să te îndrume 
— cum a fost situația ta. E pă
cat, desigur, ca după patru ani 
de liceu, specialitatea pe care o 
urmezi in domeniul petrolului 
nu te atrage, dar situația nu e 
de necorectat. Dacă și după ul
timul an pe care-1 mai ai de fă
cut la liceul industrial rămîi la 
aceeași concluzie, că nu-ți place 
de fel profesia, te poți înscrie 
la o facultate cu profil econo
mic, avînd acest drept, intrucit 
materiile prevăzute la admitere 
le studiezi și la liceul tău. Spe
răm, totuși, să te răzgindești și 
să alegi mai degrabă Institutul 
de petrol din Ploiești, unde ai 
mai multe șanse de reușită după 
cinci ani de liceu cu profil pe
trolifer. Mai ai un an și jumă
tate de gîndire.

LUCREȚIA LUSTIG
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MANIFESTARE

SIMPOZION

FESTIVITATE

Teleorman am intil- 
tineri și tinere care, deși 
ieșiți din băncile liceelor, 

ale școlilor profesionale, 
munca lor de zi cu zi au

«. utilajelor pină 
necunoscute pen-

’■iăăt

. ce -rzw

Dew-ta de EMIL PFTRFSCU, activist U.T.C. — Alexandria

3 cr- 
c- nî

mint numit 
dovada celei 
statornicii 
brăzdaru 
Nici sâb 
muri, ci 
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pent—- zotaxn. 
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nome rn« 
al atingem 
neț c:n epopeea pre 
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logii apă 
celei nț 
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La mănăstirea Sucevița — bi
juterie arhitectonică a artei me
dievale — înalții oaspeți sene
galezi au fost salutați de Justin 
Moisescu. mitropolitul Moldo
vei și Sucevei. Aici, ca și la ur
mătoarele mănăstiri vizitate — 
Vatra Moldoviței și Voroneț — 
oaspeții au apreciat fantezia si 
măiestria artistică a meșterilor 
anonimi‘care au creat. în spi
ritul tradițiilor populare româ
nești. valori inestimabile intrate 
definitiv in patrimoniul artei 
universale.

Muzeul etnografic din Gura 
Humorului, următorul obi' 
vizitat, a oferit, prin multit 
nea și valoarea expona 
sale, o imagine cuprinzătoa 
modului de viață, a indelet 
rilor locuitorilor de pe aceste 
străvechi melody»*»  românei

Seara. în onoarea inal 
oaspeți senegalezi. la Casa 
cultură din Suceava, a fast , 
zentat un reușit spectacol fo: 
doric.

tntr-o sală a muzeului din 
Alexandria se află la vedere o 
piesă arheologică de inestimabilă 
valoare. E vorba de un cuptor 
pentru reducerea minereului de 
fier datină din secolul IX. des
coperit cu trei ani in urmă la 
Zimnicea. care, prin gradul său 
de raritate, atinge intr-un plan 
afectiv fascinanta măreție a pie
selor din tezaurul de la Pie
troasa.

A.cest bulgăre de pămint 
trupul injumătățit. pierdut și 
tors din uitare asemeni unei 

nde. acest 
ubos. wuxi
rn urițmie fi amintind 

țertoata cupole | ~ 
rife cu copt, rea- 
cife izeorite din 
oerte creștete

cu 
in- 
le- 

bulgâre cu miez 
degrabă 

acele 
ărir.efti de lut 
turi Ia rind. pti- 

griul crescut 
somnului său de 

bulgăre de 
fulgerată de 

in balanța 
mult de- 

ta ii dia- 
Pentru ci. 

aceea de 
etrit fi botorincs. 
ricinii mitoase de 

arșiță ți ploi. 
~-rt interests

tievi~eti fi *u:
Amor drbe r. 
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CRONICA U.T.C.
Ieri. a părăsit Capital*  to

varășul Dumitra Nsgâț. 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C- care va participa la 
Festivalul Tineretului din 
R. F. Germania, organizat de 
Tineretul Muncitor Socialist 
German.

răsare an ea u adaos, 
o întruchipare firească

MIRCEA DINESCU

sponr • spoirr
box: „CENTURA DE AUR“
Joi seara, pe ringul Palatului 

sporturilor și culturii din Capi
tală s-au disputat primele semi
finale ale turneului internațional 
de box „Centura de aur“. Iată 
rezultatele Înregistrate: cat.
muscă: Niță Robu (România) în
vinge la puncte pe Ibrahim Fare- 
dln (România); cat. cocoș: Ciu 
En So (R.P.D. Coreeană) Învinge 
prin abandon rep. a Il-a pe N. 
Popa (România); A. Horta (Cuba) 
dispune prin abandon rep. a II-a de 
VI. Tkacenko (U.R.S.S.); cat. mij
locie mică: Al. Tirboi (România) 
învinge la puncte pe Șt. Florea 
(România); V. Dldea (România) 
Întrece la puncte pe L. F. Marti
nez (Cuba); cat. mijlocie: I. Ră-

ducu (România) etștigâ la puncte 
meciul cu Mohamad Zahra (Si
ria) ; Al. Montoya (Cuba) dispun*  
prin abandon rep. a ITI-a de Mu- 
sah Gariba (Ghana): cat. grea: 
A. Milian (Cuba) Învinge prin 
K.O. rep. a n-a pe I. Giurea 
(România); M. Simon (România) 
Il face K.O. rep. I pe F. Abdel- 
latif (Maroc). S-au calificat In fi
nale fără luptă C. Cuțov (ușoară), 
Dinu Teodor (muscă) șl Andres 
Aldama (Cuba) — ușoară, deoa
rece adversarii lor au fost opriți 
de comisia medicală să urce în 
ring fiind accidentați. Astăzi de 
la ora 19,00 are loc a doua gală a 
semifinalelor.

tenis: Campionatele internaționale ale României
Campionatele internaționale de 

tenis ale țării noastre au conti
nuat joi, pe terenurile clubului 
sportiv ..Progresul- din Capitală. 
In semifinalele probei feminine, 
jucătoarea noastră Judith Dibar 
Gohn a obținut o frumoasă vic
torie cu 1—6. 6—2. 6—3 in fața 
olandezei Eljy Apell. în finală, 
Dibar Gohn o va Intîlnl pe Vlr-

ginia Ruzici. care a eliminat-o cu
6— 3, 6—1 pe Clara Borka (Unga
ria). Rezultate înregistrate în sfer
turile de finală ale probei de sim
plu masculin: V. Sotiriu — O. 
Vîlcioiu 6—1. 6—2: Smidt (Ceho
slovacia) — V. Marcu 6—2. 6—0: 
D. Hărădău — D. Nemeș 6—o: 6—0: 
Pokorny (Austria) — Tr. Marcu
7— 5, 10—1.
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Vntorul nu * un pumn de vis*  
g-afane r. rezak:. un amestec de 
utopie ș: bănuială. Viitorul îme- 
«fcat. car*  est*  și al orașului 
Drlgăsest:-Vlașca. păstrează o 
bură parta «fin culorile prezen- 
tuuuu al acerai prezent despre 
care mi-a acrbtt pe îndelete și 
prfîesrcul Ioc Pă.ălâu. directo
rul Iteeuhn real-umarust din lo
calitate.

— Avem, iahi spunea nu de 
mult directorul, un corp profe
soral de 16 oameni, majoritatea 
nner: localnic. Pentru cei 235 
de elevi la zi și S8 de seraliști, 
numărul ăs*a  de profesori zic eu 
că este sufident. Viitorul insă 
ne-a pus următoarea problemă 

copiii trebuie să fie 
mai bine educați, să știe mai 
multe lucruri despre ei înșiși și 
despre viață. Cum ii vom edu
ca ? iată - - - 
serie de 
întrebare 
schimbăm 
căi in pupitru de comandă. Pen
tru aceasta iată ce am făcut. Am 
organizat un atelier-școală de lă- 
cătușerie. sudură și strungărie, 
am încheiat contracte ferme de 
producție și livrare a produselor 
cu întreprinderea de rulmenți 
Alexandria, iar cu banii obținuți 
(200 000 lei anual) ne utilăm cla
sele și laboratoarele după cel*  
mal moderne tehnici de predare 
și asimilare a cunoștințelor.

Vizităm împreună ceea ce s-s 
făcut pină acum. Laboratorul d« 
biologie este un spațiu construit 
cu multă imaginație, în care fiii 
de țărani și muncitori navetiști 
vor învăța despre genetică și e- 
cologie. Laboratoarele de fizică 
și chimie par a sublinia in spa
țiile lor tot ceea ce este mai 
nou în lumea acestor științe. 
Fiecare bancă este un pupitru 
multifuncțional, catedra însăși 
este un sistem de pupitru de 
la care se dirijează Întregul pro
ces de îni’ățare. Cabinetul d*  
limbă română va avea, printre 
altele, și rostul de a conecta 
simțurile și imaginația elevului

fata :

întrebarea ! O primă 
răspunsuri la această 

cred că am dat-o : 
catedra vechiului das-

M E R I
• CAMPIONATELE europe

ne de lupte greco-romane au 
continuat joi în Palatul Sportu
rilor din Leningrad. La cat. 82 

Ion Enache a obținut două 
victorii prin tuș in fața ceho
slovacului Janot și a austriacu
lui Pichman. Constantin Ale
xandru (48 kg) a cîștigat la 
puncte meciul cu polonezul Ko- 
sinschi. în cadrul cat. 74 kg 
Gh. Ciobotaru a obținut victo
ria prin tuș în minutul 5’45” in 
fața danezului Madsen, La cat. 
100 kg N. Martinescu a dispus 
prin tuș de norvegianul Tourka 
Keni însă în turul următor a 
fost învins de bulgarul Lo- 
zanov.

a IN PENULTIMA rundă a 
turneului internațional de șah 
de la Las Palmas (Insulele Ca
nare), marele maestru român 
Florin Gheorghiu l-a învins in 
41 de mutări pe Jose Garcia 
Padron (Spania). Hernandez a 
ciștigat la Gheller, Byrne la 
Rogoff, Hiibner la Menvielle, 
iar Țeșkovski a remizat cu De
barnot. Partidele Larsen — Si- 
gurjonsson, Bellon — Fraguela 
și Rodriguez — Portisch s-au 
întrerupt.

In clasament conduce Larsen 
(Danemarca), cu 9,5 puncte (1), 
urmat de Gheller (U.R.S.S.) — 
9.5 puncte, Hiibner (R.F. Ger
mania) — 8,5 puncte, Portisch 
(Ungaria), Byrne (S.U.A.), Si- 
gurjonsson (Islanda) — * punc-

în noile întreprinderi din ju
dețul 
nit 
abia 
sau 
prin 
devenit o prezență de prestigiu 
in viața uzinelor.

La întreprinderea de panouri 
și tablouri electrice din Alexan
dria am stat de vorbă cu Ale
xandra Boca. în virstă de 20 de 
ani. care de doi ani lucrează ca 
electriciană montatoare. După 
terminarea scolii profesionale de 
3 ară s-a inserts imediat la li
ceu! seral de electrotehnică, iar 
după definitivarea studiilor li
ceale iși propune să aprofunde
ze cunoștințele la Facultatea de 
electrotehnică de la Universita
tea din Craiova. De origine te- 
leormăneancă. din Smirdioasa. 
ea stă la căminul de nefamiliști 
al întreprinderii, iar la fiecare 
«firsit de săptămînă se întoarce 
în comun*  r.atală. Bineînțeles, 
dup*  terminarea studiilor su
perioare dorește să revină la 
Alexandria. la întreprinderea 

a făcut primii pași în lu
necă. fascinantă a ir.dus- 
• uzinei plină de trepida- 

nasir.ilor

Vasile Gheorghe.
1 organizației U.T.C. p*  
dere. ne spune că me- 
virstâ a muncitorilor 

uzina este de 25 de ani și că 
acest tir.ăr colectiv a îndeplinit

6 luni mai devre-

me. Hărnicia și măiestria pro
fesională a tinerilor uzinei, ma
terializate în panourile de co
mandă electrică pentru strungu
rile de Arad și Roman, in pu
pitrele de comandă pentru cen
tralele electrice, sint cunoscute 
nu numai în România, ci și in 
numeroase țări ale globului, 
prin produse care poartă o mar
că deja prestigioasă : I.P.T.E. 
Alexandria.

Cea mai modernă și mai nouă 
întreprindere de rulmenți a țării 
se găsește tot la Alexandria. In
trată in funcțiune in luna iunie, 
1974. cu un colectiv format a- 
proape in exclusivitate din ti
neri. în marea lor majoritate 
veniți direct din agricultură, 
I.R.A. este una din întreprinde
rile județului care își realizează 
lună de lună sarcinile de plan, 
la toți parametrii calitativi și 
cantitativi, ne declară tehnicia
nul Alexandru Cernat, secreta
rul organizației U.T.C. pe între
prindere. Majoritatea acestor ti
neri, a căror virstă medie nu 
trece de 23 de ani, care dau 
economiei naționale zeci de mi
lioane rulmenți anual, au urmat 
cursurile unor scoli postliceale.

O întreprindere cu utilaje de , 
cea mai înaltă tehnicitate, cu 
linii tehnologice complet auto
matizate necesită, desigur, o 
pregătire superioară. In secția 
montaj-asamblare am stat de 
vorbă cu tînăra utecistă Dana 
Drăcean. în anul 1974. după 
terminarea ’liceului teoretic, ea 
s-a încadrat la I.R.A. ca munci
toare. iar după terminarea unui 
curs de calificare de 8 luni a 
fost avansată controloare tehni
că de calitate. în prezent, lu
crează la un aparat de control 
sonic al 
tul câ ea este una dintre cele 
mai bune muncitoare dovedește 
că. asemenea celor 2 000 de 
uteciști de la I.R.A., s-a inte
grat in noua și dinamica viață 
industrială a Teleormanului de 
azi.

Produsele Alexandriei nu 
poartă înscrise pe ele numele 
acestor tineri, surprinși de noi în . 
plină activitate, dar dincolo de 
aceasta faptele lor de muncă, 
gîndurile și sentimentele unor 
uteciști ca Alexandra Boca, 
Dana Drăcean, Alexandru Cer
nat, precum și ale zecilor de 
mii de tineri din noua industrie 
a țării, transmit lumii prestigiul 
unui 
toria

rulmenților. Fap-

timp fără precedent In is- 
Romăniei.

LUDOVIC NAGY

la marea epopee a gindirii artis
tice românești, la viața și opera 
marilor 
științe 
stadiul 
copiilor _ 
une: societăți aflate intr-un con
tinuu avint material și spiritual.

ei creatori, iar cel de 
sociale, aflat acum in 
de amenajare, va oferi 

imaginea completă a

Doctorul inginer Florian Pipie, 
directorul stațiunii de cercetări 
agricole Teleorman, cu sediul la 
2 kilometri de Drăgănești, e, fi
resc. un om deosebit de ocupat.

— Fiindcă aveți doar 15 mi-

și suflet, și ne-am apucat de 
treabă. Inginerul Manole Prodan 
se ocupă de desecări și pedolo
gie ; Ion Scurtu de ameliorarea 
unor soiuri de mazăre, bumbac 
și ricin ; Vasile Ganea de erbi- 
cide și efectele erbicidării ; Vlad 
Petre lucrează în domeniul cul
turilor comparative ; iar docto
randul Ion Ungureanu se ocupă 
de ameliorarea raselor de tau
rine. în patru ani, de cînd lucrăm 
efectiv, stațiunea a realizat cî
teva soiuri de mazăre, mai re
zistente și mai productive decit

Temelia
unui nou oraș

nute la dispoziție, vă rugăm să 
ne răspundeți la două Întrebări : 
care este istoria acestei stațiuni? 
și ce vor să facă colaboratorii 
dumneavoastră din Cimpia Tele
ormanului ?

— Cu cinci ani in urmă am 
fost chemat de la Oradea de 
președintele Academiei de știin
țe agricole și mi s-a comunicat 
că trebuie să înființez în Teleor
man o stațiune de cercetări a- 
gricole. Cu cine ? am întrebat. 
Mi-au fost repartizați trei cerce
tători de la Caracal și Fundulea 
pe care i-am văzut așa cum șl 
dumneata ai- văzut pietre în 
soare. Atunci mi-am ales trei 
băieți din Teleorman, ingineri 
agronomi cu harul căutării, și 
am Început să răsfoim o nouă 
agrotehnică, nescrisă și necitită 
incă de nimeni. între timp, am 
mai primit cîțiva absolvenți de 
la „Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești, teleormăneni prin naștere

soiurile cunoscute, o linie nouă 
de bumbac, cu o producție me
die de 4 850 kg la hectar, pe lo
turile experimentale.

în ceea ce privește viitorul 
cercetărilor pot să spun că ele 
vor fi orientate lntr-o direcție 
nouă : ameliorarea culturilor în 
regim irigat. Dar, cum viitorul a 
început deja- pentru noi (nici 
unui cercetător nu-i poate fi 
scuzată lipsa de previziune), pro
blema Irigațiilor, a pedologiei și 
a ameliorării soiurilor în regim 
Irigat sînt deja pe masa de lu
cru a tuturor inginerilor și teh
nicienilor noștri.

în rîndul celor 10 comune, 
ciștigătoare a premiului I in în
trecerea pe anul 1975, se situează 
Drăgănești-Vlașca. Viitorul oraș 
Drăgănești-Vlsșca. Rostim „vii
torul" cu gindul limpede că a- 
cest viitor ține in mare măsură 
de prezent, de ceea ce fac, de

ce gîndese drăgăneșteniiceea ____ _ .
pentru și despre ei înșiși.

— Ce-aș putea să vă zic, mai 
mult decit ceea ce se vede și. 
decit ceea ce se simte, ne spune, 
cu o aproape nefirească modes
tie, Nicolae Bucur, primarul co
munei. Da, poate că bunăstarea 
oamenilor vine și din aceea că 
locuim pe o importantă arteră 
de circulație, în mijlocul unei 
cîmpii mănoase, sau, poate că 
această bunăstare vine dintr-un 
anume fel și aici cred că e ade
vărul — de a fi al oamenilor, 
dintr-un anume fel de a iubi 
pămîntul, dintr-un anume fel de 
a-1 stăpîni și uda cu sudoarea 
muncii.

Drăgăneștenii au una dintre 
cele mai bune cooperative agri
cole de producție din județ, de
ținătoare a patru ordine ale 
muncii clasa I, a numeroase di
plome ți medalii ciștigate in 
multele întreceri județene și 
republicane. Poate că de aici 
s-a născut șl vorba lui Alexan
dru Ogoijă, vicepreședintele 
C.A.P.-ului : „Zugravii vor avea . 
mai puțin de lucru pentru că. 
cel puțin un perete din sediul - 
cooperativei va fi tapetat cu do
vezile hărniciei oamenilor". Do
vezile hărniciei lor oare înseam
nă : o avere obștească de peste 
50 milioane lei, o producție glo
bală de 45 milioane pe anul tre
cut, un complex avicol și unul 
de lngrășare a taurinelor, amin- 
două ridicate prin forțe proprii 
și multe altele. Dovezile hărni
ciși oamenilor unui viitor oraș 
agrar care, numai din gospodă
riile lor particulare, au livrat 
anul trecut, fondului de stat, 
produse in valoare de peste 5 
milioane lei.

Dovezile de suflet ale unor 
oameni pentru care viitorul se 
află deja pe masa de lucru a 
prezentului cu tot ceea ce are 
el mai spectaculos, mal revolu
ționar. Deci, mai uman, in cele 
din urmă.

PAVEL PERFIL

Dl AN
te (1), Florin Gheorghiu (Româ
nia), Țeșkovski (U.R.S.S.) — 8 
puncte, Rogoff (S.U.A.) — 1,5 
puncte, Debarnot (Argentina) — 
6,5 puncte etc.

a LA STOCKHOLM *u  con
tinuat întrecerile turneului in
ternațional de tenis pentru Cir
cuitul W.C.T.

în proba de dublu, cuplul Iile 
Năstase (România)-Aleksandr 
Metreveli (U.R.S.S.) a Întrecut 
cu 6—2, 6—4 perechea ceho
slovacă Jan Kodes-Jiri Hrebec.

a CONGRESUL Ligii inter
naționale de hochei pe gheață 
întrunit la Katowice a decis ca 
întrecerile campionatului mon
dial să se desfășoare ca și pînă 
acum în fiecare an și a stabilit 
locul de disputare a viitoarelor 
4 campionate: în 1977 Ia Viena, 
1978 — la Fraga, 1979 — la 
Moscova, 1980 — la Stockholm. 
Turneul grupei B va avea loc 
anul viilor la Tokio, iar cel al 
grupei C în Italia sau Spania. 
Turneul primei grupe a cam
pionatului european de juniori 
se va desfășura la Bremen 
(R.F. Germania).

• CAMPIONUL mondial de 
box la categoria „mijlocie", ar
gentinianul Carlos Monzon, își 
va pune centura în joc în fața 
șalangerului său oficial, colum
bianul Rodrigo Valdes, Meciul 
va avea loc la 26 iunie la Mon
te Carlo.

ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE BUCUREȘTI

enunțd scoaterea la concurs a urmâtoarelor posturi didactice :
I. FACULTATEA DB FTNANTB-CONTABILITATB
a) Catedra de Contabilitate
— Lector, poz. 34, disciplina ț Prelucrarea electroni®» a informației.
— Asistent, poz. 64, disciplina : Contabilitate.
— Asistent, poz. 67. disciplinele s Contabilitate ț Prelucrarea electronici a informației.

n. FACULTATEA DE ECONOMIE POLITICA PLANIFICARE 
a) Catedra da Economie politie»
— Profesor, poz. II, disciplina 1 Economi*  pcBHeă.
b) Catedra da Istoria doctrinelor economic*
— Asistent,
— Asistent,
— Asistent,

poz. S, disciplina 5 Doctrine economice contemporane, 
poz. 11, disciplina t Doctrine economica contemporane, 
poz. 13, disciplina ț Doctrine economice contemporane.

★
la concurs vor depune la secretariatul rectoratuluiCandidați! la concurs vor depune la secretariatul rozUzitslul 

Academiei de studii economice din București, Piața Romană nr. 6, 
cererea de înscriere împreună cu actele prevăzute de Legea nr. 6 
privind Statutul personalului didactic din R. S. România, publicat In 
Buletinul Oficial partea I nr. S3 din 15 martie 1S69 șl de Instrucțiunile Ministerului Educației și Invățămintului nr. 84 539/1969.

Cei care funcționează lntr-o Instituție de tnvâțămlnt superior sînt 
obligați să comunice in scris, rectorului acesteia, Înscrierea la concurs.

Termenul de Înscriere pentru posturile de profesor ș! lector este 
de 30 zile Iar pentru posturile de asistent este de 15 zile de la data 
publicării anunțului In Buletinul Oficial partea a m-a.

Informații suplimentare se pot obține zllnte Intre orele 12—14 in secretariatul rectoratului.



106 ani de la nașterea Iul V. I. Lenin de peste hotare BELGRAD. Poziția U.C.I, față de actualele
relații mondiale și unele probleme

Aniversarea a 106 ani de la 
nașterea Iui Vladimir Ilici Le
nin, — eminent gînditor și mi
litant revoluționar, întemeieto
rul și conducătorul Partidului 
Comunist Bolșevic — a fost o- 
magiată, joi după-amiază, în ca
drul, unei adunări . festive orga
nizate în Capitală, la Casa prie
teniei româno-sovietice, de că
tre Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R.

La adunare au participat ac
tiviști de partid, de stat și ai or
ganizațiilor obștești, vechi mi- 
litanți ai partidului și ai mișcă
rii muncitorești din țara noas
tră, oameni ai muncii din insti
tuții și întreprinderi, personali
tăți ale vieții noastre științifice

Cuvîntarea tovarășului Vasile Potop
împreună cu popoarele Uniu

nii Sovietice, cu toate forțele 
progresului, democrației și so
cialismului — a spus vorbitorul
— comuniștii, toți oamenii mun
cii din țara noastră, omagiază 
cu această ocazie viața și acti
vitatea lui Vladimir Ilici Lenin, 
eminent gînditor și militant re
voluționar, întemeietorul și con
ducătorul Partidului Comunist 
Bolșevic, de numele căruia se 
leagă indisolubil pregătirea și 
înfăptuirea Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, eveni
ment care a inaugurat o nouă 
eră în istoria omenirii. Prin vas
ta sa activitate teoretică și prac
tică, Lenin a oferit un exemplu 
strălucit de gîndire curajoasă și 
pasiune revoluționară, de fer
mitate și intransigență ideologi
că, un model de dezvoltare crea
toare a marxismului, potrivit rea
lităților și cerințelor epocii în 
care a trăit. El a demonstrat în 
mod magistral că marxismul nu 
este o colecție de dogme imua
bile, ci o concepție, și o metodă 
înaintată de cercetare a naturii 
și societății, o armă de luptă a 
partidului clasei muncitoare pen
tru transformarea revoluționară 
a vieții sociale.

Prin opera sa, Lenin a demon
strat că învățătura marxistă se 
definește în esență prin creati
vitate, prin receptivitate față de 
nou, față de cerințele vieții. îm
bogățirea marxism-leninismului 
cu noi teze izvorîte din practica 
social-istorică este un proces 
continuu care nu poate fi con
siderat încheiat, așa cum prac
tica socială, istoria însăși nu sint 
și nu pot fi considerate încheiate.

După ce a arătat că vic
toria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie a con
stituit o strălucită confirmare a 
ideilor leniniste, a remarcabile
lor calități de organizator și con
ducător comunist ale lui Vladi
mir Ilici Lenin, vorbitorul s-a 
referit la luptele purtate de 
oamenii sovietici pentru a- 
părarea orînduirii sovietice, 
pentru înfrîngerea hitlerismului 
în timpul celui de-al doilea răz
boi mondial, precum și la efor
turile creatoare și realizările po
poarelor sovietice pentru înfăp
tuirea programului leninist de 
construire a societății socialiste 
și de trecere la construirea co
munismului.

Exprimînd sentimentele de 
bucurie cu care partidul și po
porul nostru privesc succesele 
dobindite de popoarele sovietice
— a spus vorbitorul — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cuvînta
rea rostită la cel de-al 25-lea 
Congres al P.C.U.S. a arătat : 
„Marile realizări în dezvolta
rea economico-socială a Uniunii 
Sovietice, politica sa consecven
tă de pace și colaborare inter
națională reprezintă o contribu
ție importantă la întărirea for
țelor socialismului și progresu
lui în lume, la cauza înțelegerii 
și prieteniei între popoare**.

• LA LONDRA s-au deschis 
joi lucrările celui de-al H-lea 
Congres al Confederației Cen
tralelor sindicale din 17 țări 
vest-europene. La congres parti
cipă 200 delegați reprezentînd 
circa 37 milioane de sindicaliști.

MR. MAJESTYK: Cotroceni
(orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15); Arta (orele 13,30; 15,45; 18; 
20).

DINCOLO DE POD: Pacea (ore
le 16; 18; 20); Flacăra (orele 15,30; 
18; 20).

ARBORELE CU FRUNZE ROZ; 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20).

ȘTEFAN CEL MARE: Crîngași 
(ora 17).

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

SOACRA: Moșilor (orele 18; 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 LIBERĂ: 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).

Pentru oamenii muncii din 
țara noastră, pentru Partidul 
Comunist Român, aniversarea 
nașterii lui Lenin reprezintă un 
prilej de a evoca cu mindrie și 
satisfacție bogatele tradiții ale 
legăturilor internaționaliste din
tre revoluționarii români și ruși, 
colaborarea dintre comuniștii 
români și sovietici, dintre po
poarele și țările noastre. Sint 
vii în memorie aprecierile pline 
de simpatie pe care Lenin le-a 
făcut la adresa luptei revoluțio
narilor români, a poporului nos
tru, pentru eliberarea socială și 
națională, ca și legăturile sale 
strinse cu militanții socialiști și 
comuniști din România.

Preluînd și dezvoltînd aceste 
minunate tradiții, Partidul Co-

1NTÎLNIRE 
PRIETENEASCĂ

Joi seara, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, V. I. 
Drozdenko, a organizat, la se
diul Ambasadei, o întîlnire 
prietenească cu prilejul celei 
de-a 106-a aniversări a nașterii 
lui V. I. Lenin.

Au participat tovarășii Gheor- 
ghe Pană, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., Ion Popes- 
cu-Puțuri, membru al C.C. al 
P.C.R., directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice 
de pe lîngă C.C. al P.C.R., Ni
colae Matei, membru al C.C. al 
P.C.R., secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
Vasile Potop, membru al C.C. 
al P.C.R., director general al 
Radioteleviziunii, general-maior 
Gheorghe Gomoiu, membru al 
C.C. al P.C.R., adjunct al minis
trului apărării naționale și se
cretar al Consiliului Politic Su
perior al Armatei, Dumitru Tur
cuș și Alexandru Szabo, adjuncți 
de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Oancea, ad
junct ai ministrului afacerilor 
externe, Hie Murgulescu, vice
președinte al Consiliului general 
A.R.L.U.S., vechi militanți ai 
partidului și ai mișcării munci
torești din țara noastră, repre
zentanți ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, ge
nerali și ofițeri superiori, zia
riști.

în încheierea întîlnirii, au 
fast prezentate filme documen
tare consacrate vieții și activi-, 
tății lui V. I. Lenin. 

și culturale, militari, (tudenți și 
elevi bucureșteni.

Erau prezenți membri al Am
basadei Uniunii Sovietice dia 
București.

în prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Gheprghe Pană, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., Nicolae Matei, mem
bru al C.C. al P.C.R.. secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Vasile Potop, 
membru al C.C. al P.C.R., direc
tor general al Radioteleviziunii, 
Dumitru Turcuș. adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. Ion 
Jinga, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației So

munist Român, a militat de la 
începutul existenței sale pentru 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre popoare
le celor două țări, relații care 
s-au Îmbogățit în anii construc
ției socialiste din țara noastră 
cu noi și luminoase pagini.

în continuare, vorbitorul a 
spus: întîlnirile și convorbirile 
prietenești dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
L.I. Brejnev au marcat de fie
care dată momente de cea mai 
mare însemnătate pentru dez
voltarea continuă a relațiilor 
dintre România și Uniunea So
vietică, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice. Partidul 
Comunist Român, oamenii mun
cii din țara noastră dau o înaltă 
pre'țuire prieteniei româno-so
vietice, dezvoltării colaborării 
multilaterale dintre țările noas
tre, ceea ce corespunde interese
lor ambelor popoare și în același 
timp întăririi sistemului mon
dial socialist, cauzei progresu
lui și păcii în lume.

Aplicînd în mod creator mar- 
xism-leninismul la condițiile 
concrete ale țării noastre, ela- 
borînd linia sa politică, strate
gia și tactica potrivit cerințelor 
fiecărei etape, Partidul Comu
nist Român a condus cu succes 
poporul nostru pe calea înfăp
tuirii sarcinilor revoluției și 
construcției socialiste.

Vorbitorul s-a referit, în a- 
cest context, la succesele obți
nute de poporul nostru sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român — călăuzit de concep
țiile leniniste — în făurirea 
noii orlnduiri, în construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, ridicarea continuă a 
nivelului de trai material și 
spiritual al poporului nostru.

Evenimentele politice majore 
pe care le vom trăi în curind 
— aniversarea a 55 de ani de 
la crearea Partidului Comunist 
Român și Congresul Educației 
Politice și Culturii Socialiste — 
a continuat vorbitorul — gă
sesc pe toți oamenii muncii din 
țara noastră, fără deosebire de 
naționalitate. întregul popor, 
strîns uniți în jurul partidului, 
cu hotărîrea fermă de a face 
din realizările noului cincinal 
al revoluției tehnieo-științifice o 
etapă de cea mai mare impor
tanță pe calea înfăptuirii nea
bătute, cu succes, a grandiosu
lui program al devenirii comu
niste a patriei, de ridicare ne
contenită a nivelului de traî 
material și spiritual al poporu
lui, țelul suprem al întregii po
litici a partidului.

Procesul istoric de edificare 
a noii orinduiri in țara noastră, 
ca și în celelalte țări care au 
pășit pe calea socialismului, 
desfășurarea cursului revoluțio
nar contemporan confirmă va
labilitatea tezei leniniste potri
vit căreia forța partidului co
munist, succesul liniei sale po
litice depind in mod hotăritor 
de felul în care se realizează 
sinteza dialectică a cerințelor 
legilor generale ale dezvoltării 
sociale cu cerințele specifice 
condițiilor istorice, naționale și 
social-economice concrete.

Este cunoscut faptul că Lenin 
a subliniat In repetate rinduri 
necesitatea ca legile generale 
ale socialismului, principiile sa
le de bază să fie aplicate în 
funcție de condițiile concrete, de 
particularitățile istorice șl na
ționale ale fiecărei țări, ale 
fiecărui popor.

„întotdeauna — spunea Vla
dimir Ilici Lenin — sarcina 
constă în a ști să aplici prin
cipiile generale și fundamenta
le ale comunismului la ceea ce 
este specific în dezvoltarea o- 
biectlvă spre comunism, la par
ticularitățile proprii fiecărei 
țări în parte și pe care trebuie 
să știi să le studiezi și să le 
descoperi".

Desfășurarea revoluției și 
construcției socialiste în țara 
noastră arată că Partidul Co
munist Român își îndeplinește eu 
succes rolul de forță politică 
conducătoare tocmai pentru că 
dovedește capacitatea necesară 
de a folosi in mod creator le
gile generale ale dezvoltării so
ciale, teoria marxist-leninistă 
în conformitate cu condițiile 
concrete ale țării noastre. Un 
model de aplicare creatoare a 
marxism-leninismului la condi
țiile țării noastre, de valorifi
care a experienței proprii, pre
cum și a experienței partidelor 
revoluționare din alte țări ÎI 
constituie Programul Partidu
lui Comunist Român adoptat la 
Congresul al XI-lea. care dă 
răspuns problemelor complexe 
pe care le ridică întreaga etapă

După adunarea festivă, parti- 
cipanții au vizionat expoziția o- 
magială „V. I. Lenin — fonda
torul și conducătorul Partidului 
Comunist", deschisă în holul 
Casei prieteniei româno-sovie
tice, care ilustrează viața și ac
tivitatea revoluționară a lui 
V. I. Lenin.

★
Cu prilejul împlinirii a 106 ani 

de la nașterea lui V. I. Lenin, 
la Casele prieteniei româno-so
vietice din numeroase localități 
au fost organizate expuneri, fil
me documentare șl expoziții de
dicate activității marelui gindi- 
tor și conducător revoluționar.

★
Cu prilejul celei de-a 106-a 

aniversări a nașterii lui Vla
dimir Ilici Lenin, joi dimineața 
a avut loc în Capitală solemni

cialiste. Die Murgulescu. vice
președinte al Consiliului gene
ral A.R.L.U.S., Luca Cristina, 
secretar al C.C. al U.T.C., Pa- 
nait Teodoriță. muncitor Ia uzi
nele ..Semănătoarea* 1.

în prezidiu a luat loc. de ase
menea. V. I. Drozdenko, amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul Nicolae Ma
tei secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.CJL

A luat. apoi, cuvintul tovară
șul Vasile Potop, care a adus un 
călduros omagiu lui Vladimir 
nici Lenir.. marele teoretic-, an 
eomumst și conducător revolu
tion ar.

de îâonre a eocetâtii eocialirte 
multilateral dezvoltate în Ro
mânia și înaintarea spre co
munism.

Vasta experiență dștigatâ de 
partidul nostru In marea operă 
de construcție socialistă, solu
țiile originale și îndrăznețe da
te unor probleme decurgind din 
complexitatea procesului de dez
voltare a României si din par
ticiparea activă a tării la viața 
internațională, reprezintă con
tribuții concrete și de valoare 
aduse de Partidul Comunist Ro
mân la îmbogățirea teoretică 
și practică a experienței revo
luționare. a tezaurului comun al 
ginHirii 111 Bill St lrililliștT La a- 
ceasta un merit remarcabil a 
revenit și revine secretarului 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. sluj, tor 
neobosit al intereselor poporu
lui, promotor îndrăzneț al nobi
lelor idealuri ale comu". .smului. 
ale păcii și înțelegem: intre po
poare, aportului său adv, ori
ginal. la studierea, interpreta
rea și soluționarea științifică, 
marxist-lemn.stă. a problemelor 
pe care Ie ridică edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

întreaga desfășurare a vieții 
politice internaționale a rapor
turilor dintre state în epoca ac
ri al ă — a spus în continuare 
vorbitorul — pune puternic în 
lumină rolul pe care sint che
mate să-l joace. încă pentru o 
lungă perioadă istorică, națiu
nile și statele naționale. Conso
lidarea națiunilor, participarea 
lor deplină și egală la regle
mentarea marilor probleme ac
tuale ale umanitâții reprezintă 
un element fundamentat o con
diție hotărâtoare a progresului 
general si păcii în lume. Desti
nul lumii de astăzi, cauza pro
gresului social se află în raport 
de condiționare directă cu re
cunoașterea adevărului primor
dial — subliniat In atîtea rin
duri de Lenin — că nu poate 
fi liber un popor care nu recu
noaște libertatea altor popoare, 
care tolerează subjugarea altei 
națiuni. Desfășurarea vieții 
contemporane confirmă previ
ziunea leninistă că .numai o 
atenție cu totul deosebită fată 
de interesele diverselor națiuni 
face să dispară baza oricăror 
conflicte. înlătură neîncrederea 
reciprocă și teama de intrigi, 
creează — mai ales în rîndul 
muncitorilor si țăranilor care 
vorbesc limbi diferite — acea 
încredere fără de care atit re
lațiile pașnice intre popoare, cit 
și dezvoltarea ca succes a tot 
ce este valoros in civilizația de 
astăzi sint absolut imposibile*.

Partidul Comunist Român — 
a spus in continuare vorbitorul 
— și-a întărit tot mai mult le
găturile de prietenie, colaborare 
și solidaritate cu partidele co
muniste și muncitorești din în
treaga lume. Totodată, partidul 
nostru și-a intensificat relațiile 
de colaborare cu partidele socia
liste și social-democrate. ca 
mișcările de eliberare națională, 
cu partidele de guvemămint 
din țările în curs de dezvoltare, 
cu alte partide si organizații 
revoluționare progresiste, de
mocrate. Partidul Comunist Ro
mân consideră că cerințele pro
gresului și păcii în lume recla
mă în mod imperios întărirea 
unității și solidarității tuturor 
forțelor sociale înaintate, a co
laborării lor active pentru pro
movarea idealurilor și aspirații
lor de bunăs'are ale tuturor 
popoarelor. Pentru realizarea 
unei unități de tip nou între 
partidele comuniste si muncito
rești. un rol important îl are 
luarea în considerare a faptului 
că partidele își desfășoară acti
vitatea în condiții Istorice so
ciale, naționale specifice, de 
mare diversitate, că acționează 
în etape diferite ale dezvoltări! 
societății și luptei revoluționare, 
ceea ce Impune recunoașterea 
și respectarea principiilor inde
pendentei si autonomiei fiecă
rui partid, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile In
terne ale altuia, dreptul im
prescriptibil al fiecărui partid 
de a-și hotărî de-sine-stătător 
linia politică.

Cu ocazia acestei importante 
aniversări, comuniștii români, 
poporul nostru, consideră că cel 
mai înalt omagiu pe care pot 
să-l aducă lui V. I. Lenin este 
bilanțul marilor lor -eallzări 
obținute în opera de edificare a 
socialismului, contribuția tării 
noastre la creșterea prestigiului 
socialismului In lume, la promo
varea nobilei cauze a păcii si 
colaborării Internationale. a 
prieteniei si înțelegerii între 
toate popoarele de pe planeta 
noastră.

tatea depunerii unor coroane de 
flori. La Monumentul lui V. I. 
Lenin au fost depuse coroane 
din partea Comitetului muni
cipal București al P.C.R. și 
Consiliului popular municipal, 
precum și din partea Ambasa
dei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

La solemnitate au luat parte 
reprezentanți ai Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
Consiliului^*  popular municipal, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, gene
rali și ofițeri superiori, numeroși 
oameni ai muncii.

Au fost de față V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, și membri ai 
ambasadei.

A depus, de asemenea, jerbe 
de flori un grup de pionieri.

moscova : Adunare solemna 
consacrata împlinirii a 106 ani
de la nașterea

La sala Congreselor din 
Kremlin ■ avut loc, joi. o «do
nare solemnă consacrată Împli
nirii a 106 ani de la nașterea 
ici Vlacrmm Ilic-. Lemn.

în prezidiul adunării au luat 
loc Leonid Brejnev. Alexsei 
Kosighm. Nikolai Podgomn. alt: 

f = ț’-.i • te = v 
sovietici- In sală se aflat: vete
ran: ai Part duiui Comunist al 
întreprinderile Moscova,
oameni de știință. cultură £ 
artă, militari ai armatei sovie
tice.

Iurt Andropov, membru a!

Convorbiri româno-filipineze
Tovarășul țoa Pătam rite- 

pnm-mmistru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior si 
cooperări: economice Internațio
nale. conducătorul delegației 
române la cea de-a doua sesi
une a Comisiei mixte guverna
mentale româno-fclîpineze de 
cooperare economică, tehnică șt

Vizita delegației
C.C. al P.C.R.

in Turcia
La Ankara au continuat con

vorbirile intre delegația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Mihai Dalea, membra 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R,. și 
delegația Partidului Republican 
al Poporului, condusă de Hasan 
Esat Isik. secretar general ad
junct al partidului.

Delegația C.C. al Partidului 
Comunist Român a avut, ce a- 
semenea, o nouă convorbire cu 
Bulent Ecev.t. președintele 
Partidului Republican al Po
porului. care a exprimat depli
na satisfacție pentru modul în 
care se dezvoltă relațiile din
tre P.R.P. și P.CJL. precum și 
în legătură cu perspectivele a- 
eeatoc relații ale prieteniei £ 
colaborării dintre Turcia șl 
România.

încheierea primei Conferințe 
a miniștrilor arabi si africani 

ai afacerilor externe
Ir. prezenta primului ministru 

al Senegalului. Ardou Diouf, la 
Dakar au luat sfințit lucrările 
primei Conferințe a miniștrilor 
arabi ți africani ai afacerilor 
externe. Participanții — repre- 
zentind 47 de state din Africa 
Si 20 de state arabe — au adop
tat o „Declarație de principiu" 
și un „Program de acțiune", 
documente care vor fi prezentate

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

• LA GENEVA a list loc, 
joi. o nouă intilnire a deleșs- 
țiiler VJLBS. și S.U.A. 1*  ne
gocierile privind limitarea înar
mărilor strategice ofensive. Șe
dința de joi a fost a CI.VI-a de 
la începerea acestor negocieri, 
la îl noiembrie 197!. Următoa
rea ședință va avea loe la 2S 
aprilie.

• O PUTERNICA EXPLOZIE 
s-a produs Joi după-amiază, la 
Lisabona, In sediul Ambasadei 
cubaneze — informează agenți
ile de presă. Ca urmare a ex
ploziei, două etaje ale clădirii au 
fost total distruse, Iar restul 
grav avariate.

Potrivit primelor constatări ale 
echipelor de pompieri, inciden
tul se datorează exploziei unei 
bombe, dotată cu un sistem de 
declanșare electric, aflată într-o

Pe de altă parte, postul de
radio portughez snilnță că mal
multe persoane au fost grav
rănite, dintre care una și-a
pierdut viața.

VINERI, n APRILIE 1»76
MERE ROȘU : 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: 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 9.30: 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; 16.45: 19,30).

FRAȚI DE CRUCE: Victoria
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) ; Grivița (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18.15; 20.3G); Aurora
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15).

VÂND AN A: Luceafărul (orele 
8; 12; 16; 19).

lui V. I. Lenin
Biroului Politic al C.C. al 
P.CV.S . a prezentat un raport 
ir. care a relevat semnificația 
aniversării. De asemenea, vor
bitorul a înfățișat principalele 
aspecte ale muncii constructive 
desfășurate de poporul sovietic, 
sub', i-.tind hotărîrea întregului 
popor de a îndeplini cu succes 
programul trasat de cel de-al 
XXV-lea Congres al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice. 
Totodată, el s-a referit la poli
tica extend a U.RS.S.. la o 
sene de probleme ale mișcării 
comuniste £ muncitorești, ale 
vieți internaționale actuale.

de —e-ț. ■ avut întrevederi de 
lucru eu Vicente Patemo. mi
nistrul industries Baltazar A- 
ipiino ministrul lucrănloc pu
blice. Joee Leido. ministrul re
surselor naturale. Isabelo Cas
tro. nunistrui interimar al apă
rării naționale, precum și cu 
Pamfilo Domingo, președintele 
Bănet: naționale a Filipinelor. s: 
cu Fred Elizalde. președintele 
Camerei de comerț a Filipinelor. 
In cadrul acestor întrevederi, a 
fost analizat stadiul acțiunilor 
de cooperare și s-au convenit 
măsuri pentru dezvoltarea in 
continuare a relațiilor economice 
cintre cele două țări.

EVOLUȚIE 
ASCENDENTA 

* RELAȚIILOR DINTRE 
ROMÂNIA Șl 

REPUBLICA GUYANA
Prunul ministru al Republicii 

Cooperatiste Guyana, Ferbea 
Burnham. l-a primit pe amba
sadorul român la Georgetown, 
Petra che Dănilă. în cadrul con
vorbirii care a avut loc cu acest 
prilej. au fost abordate pro- 
b'.eme privind dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări și 
popoare și au fost stabilite căi 
pentru amplificarea acestora pe 
multiple planuri. Primul mi
nistru guyanez și-a exprimat 
satisfacția pentru cursul pozitiv 
al relațiilor statornicite Intra 
România și Guyana, pentru 
evoluția ascendentă a raportu
rilor dintre cele două țări și 
popoare prietene.

la prima reuniune la nivel înalt 
arabo-africană ce va avea loc, 
anul viitor, într-un oraș încă 
nedesemnat.

Comunicatul comun al con
ferinței subliniază că pentru 
stringerea legăturilor dintre 
țările arabe și africane, coope
rarea dintre ele reprezintă o co
titură istorică.

valiză amplasată la intrarea în 
ambasadă.

• CONSILIUL DE SECURI
TATE s-a întrunit din nou joi 
dupâ-amiază, pentru a conti
nua dezbaterile asupra situa
ției din Timorul de Est.

Consiliul a adoptat cu 12 vo
turi favorabile (Intre care șl 
România), două abțineri (S.U.Ă, 
și Japonia) și o neparticipare 
la vot (Benin) un proiect de 
rezoluție avînd ca autori Guyana 
și Tanzania.

Documentul cere Indoneziei 
să-și retragă forțele militare 
din Timorul de Est șl face apel 
la toate statele să respecte in
tegritatea teritoriului. In același 
timp, se recomandă secretarului 
general al O.N.U. să continue 
eforturile In vederea realizării 
unei soluții pașnice, pe baza 
căreia poporul acestui teritoriu 
să-și poată alege liber propriul 
viitor politic.

(Ansamblul Circului Mare din
Moscova) — ora 19.30; Studioul
I.A.T.C. : BĂDĂRANII — ora 19,30.

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

TOM ȘI JERRY: Doina (orele 
9.30; 11,15; 13; 14,45; 16,30; 18,15; 
20).

CERCUL MAGIC: Lumina (orele 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20).

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

VINATORUL DIN TAIGA: Da
cia (orele 9: 12,30: 16; 19.15).

PĂSĂRI DE PRADA: Feroviar 
(orele 9: 11,15; 13,30; 16: 18.15;
20,15);  Melodia (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30); Modern
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

• 20,30).
ARBORELE FARA RĂDĂCINI î 

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; 20,15).

INSPECTORUL BRANNIGAN î 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15).

ICAR: Unirea (orele 16; 18; 20).
ZILE FIERBINȚI: Lira (orele 

15,30; 18; 20).

Sesiunea Comisiei 
mixte guvernamentale 

româno-ungară
Joi au început la Budapesta 

lucrările sesiunii a XlI-a a Co
misiei mixte guvernamentale 
româno-ungară de colaborare e- 
conomicâ. Delegația română este 
condusă de tovarășul Hie 
Verdeț. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. președintele părții 
române in comisie, iar delegația 
ungară de Havasi Ferenc, vice
președinte a! Consiliului de Mi
niștri. președintele părții ungare 
in comisia mixtă. In cursul con- 

' vorbirilor au fost discutate pro
bleme ale dezvoltării colaboră
ri: româr.o-ungare In domeniul 
economic.

Joi seara. Havasi Perene a 
oferit un dineu ia onoarea to
varășului Uie Verdeț.

• LA SOFIA ao luat sfirșit 
lucrările Comisiei culturale de 
pe lingă Comitetul internațional 
pentru securitate ți colaborare 
europeană de la Bruxelles. la 
rare au participat reprezentanți 
dia Belgia. Bulgaria, Franța, 
Grecia, România ți U.R.S.S.

Participanții au avansat o 
serie de propuneri de acțiuni 
concrete. care urmează a fi 
supuse examinării Comitetului 
international, și care se referă 
la colaborarea culturală ea mij
loc de apropiere a popoarelor 
europene, aehimburi culturale 
bilaterale și multilaterale și 
altele.

Damasc întrevederi 
ale ministrului român al industriei 

construcțiilor de mașini
Mouhammad Haydar, vicepre

ședinte al guvernului pentru 
problemele economice ale Si
riei, l-a primit pe tovarășul 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
care face o vizită la Damasc. 
Convorbirea s-a referit la an
samblul relațiilor economice 
româno-siriene, părțile expri-

LUCRARILE 
CONFERINȚEI 

UNIUNII 
INTERPARLAMENTARE

La Ciudad de Mexico con
tinui lucrările Conferinței 
de primăvară a Uniunii In
terparlamentare.

Luind cuvintul în Comisia 
pentru studiul problemelor 
politice, securității interna
ționale și dezarmării, repre
zentantul român loan Ce- 
terchi a subliniat necesitatea 
întreprinderii, pe multiple 
planuri, inclusiv parlamen
tar. a unor măsuri ferme pe 
linia dezarmării, în primul 
rind a celei nucleare.

In Comisia pentru educa
ție, știință și cultură, depu
tatul Titus Popovicl a rea
firmat interesul Republicii 
Socialiste România pentru 
intensificarea colaborării in 
aceste domenii.

MANIFESTARE 
DE PRIETENIE 

ROMÂNO-ANGOLEZĂ
In portul Luanda a avut loc o 

manifestare de prietenie româ- 
no-angoleză prilejuită de sosirea 
ajutoarelor în grîu, alimente și 
medicamente oferite de tara 
noastră poporului angolez. Au 
fost de față Ruy de Monteira, 
șeful Departamentului Relațiilor 
Externe al M.P.L.A., primarul 
capitalei și alte perso'ane oficia
le angoleze, precum și amba
sadorul României la Luanda, 
Ion Moraru. Cu această ocazie 
s-au exprimat calde mulțumiri 
guvernului și poporului Româ
niei socialiste pentru noul gest 
de solidaritate activă cu cauza 
independenței și progresului po
porului angolez.

Luind cuvintul in fața activului Uniunii Comuniștilor din 
Serbia, Stane Dolanț, secretarul Comitetului Executiv al Prezi
diului C.C. al U.C.I., a vorbit despre actualele relații internațio
nale, despre unele probleme ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale ți despre activitatea pe plan internațional a 
U.C.L
Abordînd unele probleme ce 

rețin atenția în cadrul mișcării 
muncitorești internaționale și 
asupra cărora în prezent se 
poartă un dialog deschis. Stane 
Dolanț s-a referit pe larg Ia 
problema internaționalismului 
proletar. „în discuție — a spus 
el — nu este faptul dacă interna
ționalismul proletar este unul 
dintre principiile relațiilor dintre 
partidele comuniste, ci este 
vorba de deosebirile de interpre
tare a conținutului lui ideologic 
și politic. Paralel cu dezvoltarea 
luptei pentru socialism, cu creș
terea forțelor progresiste și so
cialiste din lume, conținutul in
ternaționalismului proletar s-a 
achimbat și s-a completat cu 
conținuturi noi".

Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, a spus Dolanț, a de
monstrat prin fapte, în cursul 
Întregii sale istorii, atașamentul 
său față de adevărata solidari
tate internationalists. Partidul 
Comunist din Iugoslavia a de
monstrat acest lucru și in cele 
mai grele zile ale celui de-al 
doilea război mondial, începînd 
cu marele război de eliberare 
națională și revoluția socialistă. 
U.C.I. nu a negat niciodată in
ternaționalismul proletar ca ex
presie a solidarității, a spriji
nului și ajutorului pentru toate 
forțele care luptă pentru liber
tatea lor socială șl națională, 
pentru independență, pentru 
transformări sociale progresiste 
In lume, pentru pace, securitate 

mîndu-și satisfacția față de 
dezvoltarea lor fructuoasă.

Ministrul român a avut, de a- 
semenea, întrevederi cu minis
trul economiei și comerțului ex
terior al Siriei, Mohamed Al 
Imadi, ministrul transporturilor, 
Nouman Al-Zein, ministrul e- 
lectricității, Hani Fawaz, cu 
care a purtat discuții referitoa
re la aspecte concrete ale cola
borării între cele două țări, re
zultate din documentele bilate
rale Încheiate la nivel înalt.

PASAGERE... CLANDESTINE. Personalul aeroportului i
r»11 «i- o, ««,Heathrow din Londra a avut de furcă cu un grup de pasagere ( 

clandestine pe care le-au surprins in avionul turc ce asigură le- j 
gătura cu Londra. Este vorba de S3 de broaște care reușiseră să i 
se strecoare din lăzile în care se aflau, în timpul unui zbor între ' 
Istanbul șl Paris, unde restul „încărcăturii" a ajuns cu bine i 
Societatea de protejare a animalelor de pe aeroport a anunțat că , i 
ta cazul în care broaștele nu vor fl reclamate de firma franceză 
Importatoare, ele vor fi „cazate" într-unul din lacurile din 
Regent’s Park « O EXPLORARE A GROTELOR MAYA DIN 
MEXIC ȘI GUATEMALA va efectua speologul francez Michel 
Șiffre, deja cunoscut pentru experiențele sale de „supraviețuire 
in afara timpului" făcute în grotele din. Franța. După părerea lui 
M. Siffre, mayașil au trăit în regiunile carstice și de deșert din 
Yukatan. In cursul unei expediții de cercetare făcute anul trecut 
în Guatemala, speologul francez a descoperit fortificații Maya în 
anumite grote din regiunea Peten, pe ai căror pereți se găseau 
amprente de mîlni și alte semne « PLOAIE DE meteoriți, un 
corp ceresc a pătruns în atmosfera terestră în zona orașului 
chinez Kirin, aprinzîndu-se in contact cu straturile mai dense 
ale aerului și puțind fi observat ca un glob de foc de dimensiuni 
apreciabile. La scurtă vreme după aceasta, bolidul a explodat, 
iar fragmentele sale s-au împrăștiat în toate direcțiile, ceea ce 
a avut drept rezultat o ploaie de meteoriți fără precedent în 
analele astronomiei prin numărul șl greutatea bucăților de rocă 
ajunse pe sol, precum și prin suprafața terestră afectată de a- 
ceastă ploaie cosmică. Cercetările au arătat că meteoriții s-au îm
prăștiat pe o suprafață de peste 500 de kilometri pătrați, fără a 
provoca insă daune In căderea lor. Au fost localizați șl colectați 
pînă în prezent peste 100 de meteoriți, greutatea celui mai mare 
dintre aceștia fiind de 1 770 kilograme. în căderea lor. unii dintre 
meteoriți au pătruns In sol la adîncimi apreciabile, formind 
cratăre din care pămtntul a fost împroșcat uneori la o distanță 
de 100 de metri • PRIMA FEMEIE GENERAL DIN ARMATA 
FRANCEZA este doamna Valerie Andră, de 54 de ani, care a fost 
medlc-colonel și apoi consilier tehnic în Comandamentul trans
porturilor militare aeriene. Recent a fost promovată la gradul 
de medic-general • 33 DE TRAFICANȚI DE STUPEFIANTE, 
DINTRE CARE UNII SINT MEMBRI AI MAFIEI, au fost arestați 
la New York de poliția americană în cadrul unei ample opera
țiuni. Din surse judiciare se menționează că împotriva lor au fost 
emise 40 capete de acuzare. Traficanțli sint suspectați de a fi 
introdus ta S.U.A., ta ultimii ani, peste o tonă de heroină șl 
cocaină, eu o valoare pe piața Ilicită de aproximativ 600 milioane 
dolari • DESCOPERIRI ÎN ADÎNCUL OCEANULUI PACIFIC. 
Folosind un năvod de. o construcție specială, destinat pescuitului 
la mari adîncimi, ihtlologll sovietici aflațl la bordul navei de. 
cercetări marine „Dimltrl Mendeleev" au prins, într-o zonă 
tropicală a Pacificului, cițiva peștișori din specia denumită 
llparis, despre care se credea, ptaă în prezent, că pot fi întîlniti 
doar in cadrul faunei acvatice a Antarcticii. Efectuată la o adîn- 
cime de circa 5 500 de metri, această captură vine să confirme o 
Ipoteză anterioară potrivit căreia, în unele fose oceanice, unde 
temperatura și compoziția apei sînt asemănătoare cu cele ale 
apei marine din zonele polare, s-au păstrat, din perioada mari
lor glaclațlunl pe care le-a cunoscut Terra, unele viețuitoare 
cărora le priesc temperaturile scăzute. Cercetările efectuate de la 
bordul navei sovietice au mai arătat că adincurile oceanului sînt 
populate de unele specii de pești și de alte viețuitoare marine 
care nu stat cunoscute specialiștilor. Astfel, printre cele 230 de 
specii de pești capturați la adîncimi de peste 6 000 de metri au 
fost descoperiți calcanl gigantici, țiparl, lungi de un metru șl 
jumătate, și guvizi a căror greutate atinge 6 kilograme.
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Teatrul de Operetă: RĂS- 
PÎNTIA — ora 19,30; Teatrul 
Național (Sala Mică): CĂSĂTO
RIA — ora 19.30; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu*  : LUNGUL DRUM AL ZI
LEI CĂTRE NOAPTE — ora 19; 
(Sala Studio) : MILITARUL FAN
FARON — ora 19,30; Teatrul Mic : 
VIAȚA E CA UN VAGON ? — ora 
19.30: Teatrul de Comedie : JOCUL 
DRAGOSTEI ȘI-AL ÎNTÎMPLĂRII
— ora 19.30; Teatrul Giulești : CU 
OLTENCELE NU-I DE GLUMIT
— ora 19.30: Teatrul ,.C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : REVISTA CU PA
IAȚE — ora 19.30: (Sala Victoria) : 
CAVALCADA COMEDIEI — ora 
19.30; Teatrul ,,Ion Vasilescu":- SI
CILIANA — ora 19.30; Teatrul „Ion 
Creangă*  : ANDERSEN — 7 PO
VEȘTI — ora 16; Teatrul Țăndă
rică (Sala Victoria) : PISICA DE 
UNA SINGURA — ora 17; Circul 
București : CIRC PE GHEAȚĂ 

și colaborare internațională ega
lă în drepturi.

„Adevărata solidaritate cu toa
te forțele păcii și progresului, a 
subliniat Dolanț, se poate făuri 
numai pe temelia respectării de
pline a. principiilor autonomiei, 
independenței, egalității în 
drepturi a tuturor forțelor re
voluționare. a dreptului lor de a 
stabili independent căile luptei, 
pentru socialism și construcția 
socialistă, neamestecului în tre
burile interne. în aceasta, U.C.I. 
pornește de la faptul că fiecare 
mișcare revoluționară este răs
punzătoare in primul rînd în 
fața propriei clase muncitoare 
și a poporului său".

Referindu-se la pregătirile 
pentru conferința partidelor co
muniste din Europa, Dolanț ’a 
spus că Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia continuă să con
sidere că această conferință tre
buie să fie un schimb liber de 
păreri pe tema luptei pentru 
pace, securitate, colaborare și 
progres social din Europa și că 
nu trebuie să facă în nici un fel 
vreo legătură cu precedentele 
conferințe ale partidelor comu
niste și muncitorești, că nu trc . 
buie și nu poate să fie o 
în pregătirile pentru o nouă 
reuniune sau consfătuire a parti
delor comuniste și muncitorești.

Ca și pînă acum, U.C.I. va 
participa la pregătirile conferin
ței, iar hotărîrea definitivă pri
vind participarea la conferința 
propriu-zisă va fi luată după 
examinarea documentului care 
se află în pregătire.

Dolanț a amintit că, în ulti
mul timp, apar unele doctrine 
„noi" despre felul cum ar trebui 
reglementate relațiile internațio
nale, unde se află sferele de 
influență ale unuia sau altuia, 
dacă comuniștii pot sau nu să 
intre în guvernele unor țări etc. 
„U.C.L — a spus el — s-a opus 
întotdeauna unor asemenea teo
rii politice și speculații și acest 
lucru îl va face și în viitor, in
diferent de unde ar veni aces
tea. Asemenea speculații politice 
nu numai că sînt îndreptate îm
potriva independenței unor po
poare, consolidează diviziunea 
lumii in blocuri, limitează drep
turile suverane ale fiecărui po
por de a alege autonom calea 
dezvoltării sale, dar amenință 
direct pacea. Dacă cineva face 
aceasta in numele „salvării" 
unui anumit tip de democrație, 
aceasta este doar masca sub care 
în realitate se ascund tendințele 
de dominare".
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PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală. 17,00 Emisiune 

în limba germană. 18,45 Tragerea 
loto. 18.55 Din lumea plantelor si 
animalelor. 10,20 1001 de seri 19.30 
Telejurnal. 20,00 Teleobiectiv. 20,20 
Avanpremieră., 20,25 Cîntece pa
triotice. 20,35 Film artistic : „lu- 
liana". 22,10 24 de ore. 22,30 închi
derea programului.

PROGRAMUL II
17,00 Telex. 17,05 Pentru fiecare 

primăvară... Documentar artistic. 
17,30 Șah-mat în... 15 minute ! 
17,45 Tineri soliști de muzică 
populară. 18.00 Vîrstele peliculei. 
19.00 Olăneștl sau comoara din 
adîncuri. Reportaj TV 19.15 Publi
citate. 19,20 1001. de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Un mare umanist 
al tuturor românilor : Dimitrie 
Cantemir. 20,25 Viața economică 
a Capitalei. 20,45 Seară de operă : 
„Fata din Vest" de Puccini. 22.05 
Pagini de umor : Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea. 22,30 închiderea 
programului.
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