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ÎN ÎNTlMPINAREA ANIVERSARII P.C.R. Șl A ZILEI DE 1 MAI
O FORMĂ DE ACTIVITATE

RECOMANDATĂ DE CONGRESUL
AL X-LEA AL U. T. C

POLITEHNICA 
MUNCITOREASCĂ

Președinții Nicolae Ceaușescu

Problemele privind orientarea 
profesională, pregătirea temei
nică a tinerilor pentru diverse 
meserii, integrarea in muncă, 
sprijinirea directă a acestora, 
mai ales in perioada debutului 
profesional și, nu in ultimul rind. 
educarea lor in spiritul dragos
tei și răspunderii față de uni
tatea in care s-au încadrat tre
buie să se constituie in datorii 
de cea mai mare răspundere, in 
direcții esențiale ale activității 
tuturor organizațiilor U.T.C. 
din rindul tineretului muncito
resc. Una din formele speci
fice recomandate de Congresul 
al X-lea al U.T.C., prin care 
organizațiile U.T.C. iși pot 
aduce o prețioasă contribuție la 
sprijinirea unităților in realiza
rea sarcinilor ce le revin pri
vind pregătirea forței de muncă 
o constituie „politehnicile mun
citorești pentru tineret". CE 
ÎȘI PROPUN Șl CUM ȘI-AU 
ORGANIZAT ACTIVITATEA 
TINERII DE LA ÎNTREPRIN
DEREA „NEPTUN" CÎMPINA. 
LOCUL UNDE FUNCȚIONEA
ZĂ UN A DIN PRIMELE . PO
LITEHNICI MUNCITOREȘTI" 
ALE TINERETULUI ?

Constituită încă de anul tre
cut. ..politehnica muncitorească 
pentru tineret" de la ..Neptun" 
Cîmpina a acumulat deja o ex
periență care permite organiza
ției IT.T.C. de aici să abordeze 
într-o manieră competentă și

directă ansamblul problemelor 
pe care le ridică pregătirea pro
fesională. calificarea tinerilor 
in general.

— O primă, și cea mai impor
tantă acțiune prin care am de
marat activitatea ..politehnicii* 
— ne spune Cristian Georges
cu. locții'orul secretarului comi
tetului U.T.C. — a constituit-o 
cunoașterea exactă a situației 
din întreprindere. Care este ne

întreprinderea 
„Neptun“ 

din Cîmpina

Tehnologii 
eficiente

Colectivul oțelăriei elec
trice de la Combinatul side
rurgic din Hunedoara, care a 
realizat in ultimul timp inalți 
indici de utilizare a agrega
telor. a îndeplinit sarcinile 
de plan pe 4 luni și angaja
mentele asumate în întimpi- 
narea aniversării a 55 de ani 
de la crearea partidului și a 
zilei de 1 Mai. In timpul 
ciștigat ste va elabora in 
plus mai mult de 6 000 tone 
oțet electric pentru indus
tria constructoare de mașini.

Datorită 
tate bune 
eficiente 
condus la 
cesului de topire și elabora
re a șarjelor, muncitorii care 
deservesc cuptoarele electri
ce de la combinatul hunedo- 
rean au produs, de la începu
tul anului, cu aceleași capa
cități. o cantitate de oțel 
special mai mare cu 7,5 la 
sută decit în 
respunzătoare a 
cedent.

cesarul de cadre calificate, de 
meserii sint deficitare, citi elevi 
fac practica de producție, de la 
ce liceu și în ce secții sint re
partizați. cum sint cuprinși ti
nerii în formele de perfecțio
nare. structura meseriilor pe 
fiecare organizație U.T.C. în 
parte, care sint locurile de mun
că unde își desfășoară activi
tatea ucenicii și cine sint mun
citorii care răspund de îndru
marea lor și multe altele. Sin- 
tem acum în posesia tuturor a- 
cestor date care ne permit, ca 
în colaborare directă cu sindi
catul și conducerea întreprinde
rii. să participăm efectiv la pro
cesul pregătirii si calificării 
forței de muncă. Care sint deci 
modalitățile practice ce stau la 
baza activității organiza'iei 
U.T.C. in aceste importante do
menii ?

CALIFICAREA
întreprinse in direcția 
rii de noi cadre și-au 
eficiența. Deja, pină 
un număr de 80 de 
absolvit unul din 
cursuri de calificare 
riile de lăcătuși mecanici, gău
ritori și strungari. Un alt curs 
de strungari la care participă 
34 de tineri se află in plină 
desfășurare iar peste puțin 
timp iși vor începe cursurile un 
număr de alți 35 de tineri din 
care 15 au fost deja recrutați. 
..Și in această privință — aflăm 
de la Constantin Burtea, secre
tarul organizației U.T.C. nr. 10 
— am găsit forme specifice 
prin care să ne aducem contri-

buția la buna 
procesului de 
gâtire practică ale tievi 
\orba pe de o pane 
îionarea din rindul 
cialiști a unui număr 
lectori care predau electiv 
lor. iar pe de altă parte, d 
secvența si seriozitatea a 
urmărim modul de desiâșur 
practicii si aceaiăei la tocul <3 
muncă. Pe Ungă verificarea zil
nică a moduhn in care aceștia 
deprind tainele profesiei, saptă- 
tt* ;r_al in cadrul ane irățiairve 
pe care noi am mcnil-o «ca
reul ocenjcîtor*. analizam bilaa- 
tu! activității acestora. fehU ta 
rar» s-au actutaî de sarcinile 
încredințate* __

PERFECTION AREA PREG Ă
TIRII PROFESIONALE. Con- 
semnăm i 
cteierea i 
mestru al 
calificare 
strungari 
nou curs

și Leopold Sedar Senghor
au asistat, vineri seara, la un spectacol de gală

Uan»»

aplicării cu rezul- 
a unor tehnologii 
de lucru, care au 
intensificarea pro

perioada ro
an ului pre-

Produs nou
mecanicăIntreprinderea

Cugir, unitate producătoare 
de bunuri de larg consum cu 
folosință îndelungată, a reali
zat și livrat comerțului un 
prim lot de peste 400 mașini 
de cusut „Veronica". Noua 
mașină prezintă unele îmbu
nătățiri calitative și funcțio
nale și este mai ușoară decit 
tipurile fabricate pină acum.

Potrivit sarcinilor de plan, 
unitatea va produce anul a- 
cesta pentru piața internă și 
pentru export cu 21 la sută 
mai multe mașini de cusut 
decit in 1975.

Ritmuri
accelerate

mai multe întreprin- 
industriale din Dolj au 
realizate ori se al'lă in 
de materializare acțiuni

în 
deri 
fost 
curs
vizînd creșterea productivi
tății muncii intr-un ritm su
perior celui stabilit in plan. 
La întreprinderea „Electro- 
putere" Craiova, de exem
plu, s-a treeut la moduliza- 
rca fabricației de locomotive, 
acțiune care la locomotivele 
electrice de 5100 kW a fost 
încheiată. Subansamblele 
principale componente — în
tre care instalațiile electrice, 
cele de frînă, blocul apara
telor — se realizează în a- 
telierele specializate pe ma
chete după care se montea
ză pe locomotivă. De aseme
nea. s-a reușit să se reducă 
simțitor timpul de lucru 
ciclul de fabricație, 
că, 
cu 
de 
ve 
redus de 3,5 ori.

Inițiativele 
recrută- 
dovedit 

in prezent 
tineri au 
cele trei 
în mese-

n acear.â prietat* ta
in cursul prtmuîu! în- 
anului a unui curs de 

gradul JH^pentyj 

___ _____ pentru tinerii de la 
turnătorie. în plus, ca form' 
snecifice de ridicare a nivehihu 
de cunoștințe al munritcrilew re
ținem organizarea periodică a 
instruirilor la locul de muncă 
sub îndrumarea șef.’.or de -ec- 
ții. difuzarea ir. rindul tinerilor 
a unor teme obligatorii pentru 
testarea cunoștințelor. „Inten
ționăm. în afara acestor forme
— ne spune tinărul Fiorin Visa
— să realizăm seturi de lecui 
pe categorii de încadrare tari
fară. de fapt, adevărate sinteze 
a ceea ce trebuie să cunoască 
un muncitor tn mome'—jl pre
zentării la comisia de atestare.*

— Această participare. îngloba
tă in „politehnica muncitorească 
pentru tinere:* — ne -pune m- 
gmerul-sef. Radu Fră-:!ă — are 
un echivalent direct in realiză
rile obținute tn producție, in 
îmbunătățirea activității de an
samblu a întreprinderii. Crește
rea productivității muncii. ca 
urmare a ridicării nivelului ore- 
gătirii profesionale ne-a permis 
să îndeplinim și să depășim 
sarcinile de producție Ia toți in
dicatorii. S-a redus, concomi
tent. procentul de rebuturi, care 
in primele 3 luni din acest an 
este cu 20 la sută mai mie de
cit In aceeași perioadă a anu
lui trecut. A scăzut, de aseme
nea. numărul tinerilor care nu 
isi realizează normele, de Ia 85 
In luna decembrie 1975. Ia mai 
puțin de 30 in prezent.

Imperath ul acestor zile pe ogoare

URGENTAREA
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PORUMBULUI

rgbe Pană.
Gbecrzh-' 

Răutu. Iosif 
Andren Mihai 

Ion 
mi-

Uglar. Ștefan
Gem. Nicolae Giosan si 
loniRă. George Macovescu. 
nistrul afacerilor externe, alți 
membri ai guvernului. condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești, oameni de 
artă ș: cultură, un numeros pu
blic Tovarășii din conducerea 
de partid și de stat au venit îm
preună cu soțiile.

Au participat, de < 
nea. Adrien Senghor. 
Alexandrenne. Alioune 
Ibrahima Boye. Amadou 
Gueye. Moustapha Niasse.

aseme- 
Louis 
Sene, 
Bouta 

___ __________ _r______ . cele
lalte persoane oficiale senega- 
leze care însoțesc pe președin
tele Leopold Sedar Senghor în 
vizita sa in țara noastră.

Au asistat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la Bucu
rești.

Apariția in loja oficială a pre- 
sedinți’or Nicolae Ceaușescu și 
Leopold Sedar Senghor. a tova
rășei Elena Ceausescu și doam
nei Colette Senghor. a fost sa
lutată cu însuflețite aplauze.

S-au intonat imnurile de stat 
ale Republicii Senegal și Repu
blicii Socialiste România.

Ca un simbol al prieteniei

tenegal-ze. pe scena 
au evoluat, apoi, mesa- 

nterpretative din 
Ei au oferit, in

tr-o sui sinteză artistică,
creații | muzicale și co
regrafice inspirate din viața și 
munca insuflerită a popoarelor 
noastre, care isi consacră toate 
forțele creatoare făuririi unei 
vi"ți noi. libere și demne, afir
mării aspirațiilor lor de pace și 
progres.

Cîntecul. dansul și stihul 
românesc au alternat, astfel, cu 
melodia, jocul și versul sene
galez.

Programul a început cu piesa 
corală intitulată ..Trei nume", 
un omagiu adus Partidului Co
nnin'/st Român, secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, României 
socialiste.

Au urmat cantate si suite de 
balet închinate înfăptuirilor re
marcabile obținute de oamenii 
muncii din patria noastră, sub 
conducerea partidului și a se
cretarului său general. înfăp
tuiri ce conturează imaginea so
cialistă a României de azi Au 
fost recitate versuri care prea
măresc victoriile istorice obți
nute de popoarele africane în 
lupta lor pentru emancipare na
țională și socială.

Succesiunea de cîntece și jocuri 
populare românești a 
originalitatea, bogăția și 
setea folclorului nostru.

La rindul lor. artiștii 
blului
Badral1
pretat creații reprezentative din 
folc’orul ‘african, al cărui me
saj umanist și vibrant este în
suși mesajul Africii luptătoare. 
Cu interes au fost urmărite cîn- 
teccle și jocurile care evocă, cu 
deosebită forță emoțională, as-

relevat 
frumu-

Ansam- 
național de balet ..Șira 
din Senegal au inter-

pecte din lupta poporului sene- 
galez pentru libertate și inde
pendență. pentru 
de-sine-stătătoare a țârii, pre
cum 
scene 
viață 
tuiesc 
toare 
ale 
lor 
prinsul acestei 
după cucerirea 
linele melodii și 
tate au la bază .
Leopold Sedar Senghor, militant 
și cărturar patriot, om de cul
tură universală. Prin pana aces
tui ilustru scriitor, de înaltă res
ponsabilitate civică, poezia Se
negalului și Africii a intrat in 
circuitul marii literaturi a lu
mii contemporane.

Aceste momente artistice au 
reliefat valoarea culturii mile
nare a poporului senegalez.

Programul s-a încheiat cu eîn- 
tecul patriotic „E scris pe trico
lor unire", care exorimă unita
tea strinsă a întregii noastre na
țiuni în jurul partidului, hotărî- 
rca 
Si 
scump al patriei.

Spectacolul, susținut de An
samblul artistic „Doina" al ar
matei. colectivul de balet al O- 
perei Române, de soliști de frun
te ai scenelor noastre si de An
samblul Național de balet ..Si
ra Badral" din Senegal s-a bu
curat de un deosebit succes, fi
ind îndelung aplaudat.

Artiștilor români și senegalezi 
le-au fost oferite flori din partea 
președintelui Nicolae Ceausescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu. a 
►președintelui Leopold Setlâr 
Senehor și doamnei Colette 
Senghor.

și cele care
cotidiene de muncă și de 
senegaleze. Toate alcă- 
o imagine vie și edifica- 
a realităților de azi 

Senegalului. a profunde- 
inneiri petrecute pe cu

tări prietene, 
independenței, 

dansuri prezen- 
poeme ale lui

ei de a edifica socialismul 
comunismul pe pămîntul

BUCUREȘTI • iNTiLNIRE CU MEMBRI Al CONDUCERII UNIUNII SCRIITORILOR

Citiți in pagina a lll-a relatări ale reporterilor noștri trimise din județele 
Galați, Buzău și Constanța. AZI VĂ INFORMĂM DESPRE-
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Scriitorii — la izvorul via, dătător de viață, al realității
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Și 
astfel 

în prezent, comparativ 
anii de asimilare, durata 
execuție a unei locomoti- 
electrice de 5 100 kW »-a

Aflat la granița cu viitorul cel 
mai palpabil — copiii noștri —. 
cu toate rădăcinile înscrise în 
biografia ucenicilor săi. dascălul 
este poate una din oglinzile in 
care se poate citi viitorul. Și a- 
ceasta pentru că, de fapt, în sar
cina sa stă tocmai descoperirea 
omului, asigurarea acelui curent 
care, intrat în ființa copilului, 
îi asigură pentru o viață lumina 
și forța spiritului. A gîndi ab
stract la învățător înseamnă a-1 
omagia abstract. Dar el trebuie 
văzut, lipit de fiecare din elevii 
săi, în acea îndărătnică trudă 
zilnică de forare spre izvorul 
tuturor promisiunilor, în acea 
răbdătoare nerăbdare de a de
gaja cursul conștiinței copiilor, 
de a-i dărui putere și sens. 
Acesta este teritoriul destinului 
său, singurul pămînt în care 
poate supraviețui și înflori. Și 
prin aceasta breasla Învățătorilor

se topește în toate celelalte, aja 
cum lumina soarelui se topește 
in toate.

Desigur, pentru copiii mileniu
lui al 3-lea construim școli, la
boratoare. terenuri de sport, ti
părim cărți etc. etc., dar lucrul

nu-i auzi glasul, eu desăvirșire 
absent din procesele-verbale ale 
oricărei ședințe, sint incredibile, 
și. dacă nu le-aș fi văzut, aș 
fi fost înclinat să le pun pe 
seama legendei. Bazele sportive 
ale școlii sint veritabile repro-

exerciții Ia bară fixă, serbările 
lui sint montaje de ingeniozi
tate și humor, în stagiune per
manentă, 
televizate 
șchioapă, 
masă. își

ce ar merita să fie 
în direct. Copii de o 
într-o emulație de 
demonstrează în fața

LA GRANIȚA CU VIITORUL
cel mai însemnat, poate nicio
dată îndeajuns de subliniat este 
că ei se nasc și cresc alături de 
acești oameni care le transmit 
pulsația nobilă, ritmul generos 
al propriilor pasiuni și convin
geri.

La Micfalău. județul Harghita, 
l-am cunoscut pe învățătorul 
Acațiu Feier. Performanțele a- 
cestui omuleț, căruia aproape

de Mircea Sintimbreanu

duceri olimpice. 300 de copii îl 
urmau duminica la schiat pe tăl
pici comandate pe mai nimic de 
la o fabrică de butoaie, în curți
le sătenilor ziua începe prin

bătrînilor — ca într-o cetate 
spartană — puterea, îndrăzneala, 
ingeniozitatea. Zeci de copii în
tre 12—14 ani îl urmează vara, 
pe biciclete, în turul ciclist al... 
României, pedalînd fără nici o 
publicitate, mii de kilometri, cu 
pătura și cortul în micul port
bagaj. L-am văzut comandînd 
din ochi formarea unor piramide 
de 5 „etaje", în cîteva secunde,

Potrivit Directivelor Congre
sului al XI-lea al partidului, în- 
cepînd din anul 1974 s-a trecut 
la generalizarea primei trepte a 
învâțămintului liceal. Anul a- 
cesta absolvă treapta I de liceu 
prima promoție de elevi. Cei mai 
buni dintre aceștia vor putea să 
continue studiile în treapta a 
Il-a de liceu, învățămînt de zi.

Recent, Comitetul Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a 
analizat modul cum s-a asigu
rat generalizarea învățămîntului 
obligatoriu de 10 ani prin cu
prinderea tuturor tinerilor în 
prima treaptă a învățămîntului 
liceal și a aprobat propunerile în

sa

i-am văzut caietele în care Iși 
scrie noaptea, brusc trezit din 
somn — pe întuneric, ca să 
nu-și trezească propriii copii —f 
poantele unor jocuri de inven
ție personală, i-am văzut porta
rul echipei de handbal, o fetiță 
ce suferise cîndva de paralizie 
infantilă, dar faptul a mai rămas 
înscris doar în certificatele ei 
medicale.. Am văzut multe și 
am înțeles de ce cea mai puter
nică dorință a copiilor, din clipa 
cînd abia se țin pe picioare, este 
să devină școlari, a școlarilor să 
devină pionieri, iar aceștia îl ur
mează pe comandantul lor ca pe 
vrăjitorul din basm, pretutin
deni, la sunetul fluierului... Fie
care om din comună îl înțelege 
pe dascăl. Și îl ajută. Este acest 
lucru, fără îndoială, cea mai ca
tegorică biruință a unui stil de 
muncă, în care unul din pionieri

(Continuare in pag. a ll-a)

legătură cu trecerea la cea de 
a doua treaptă a învățămîntului 
liceal, precum și măsuri pentru 
perfecționarea profilurilor licee
lor, punîndu-se un accent mai 
mare pe dezvoltarea rețelei de 

licee industriale și agro-indus- 
triale. Totodată, s-a stabilit
se acorde o atenție mai mare 
pregătirii multilaterale a absol
venților care să le permită fie 
continuarea studiilor într-o for
mă superioară de învățămînt, 
fie încadrarea în activități utile, 
cu prioritate în producția ma
terială, în raport cu formarea 
lor și cu cerințele dezvoltării e- 
conomiei, științei, tehnicii și cul
turii.

In cea de a Il-a treaptă a li
ceului, învățămînt de zi, vor fi 
cuprinși, în anul școlar 1976/1977, 
circa 120 000 de tineri.

Conform Hotărîrii Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, trecerea din treapta I 
In cea de a Il-a treaptă de li
ceu se face pe bază de concurs. 
După cum informează Ministe
rul Educației și învățămîntului, 
concursul va consta din două pro
be scrise și o probă orală, la două 
obiecte de învățămînt în funcție 
de profilul liceului. La concurs 
se va lua, de asemenea, în con
siderare, media obținută de can
didați în anul al II-lea de liceu. 
Admiterea se va face în limita 
planului de școlarizare aprobat 
pentru anul 1976/1977, în ordi
nea descrescîndă a mediilor re
zultate din notele obținute de 
candidați la probele de concurs 
și media generală de promovare 
a anului II de liceu. Concursul 
se va desfășura în fața unei co
misii numite 
școlare.

La concurs 
pa absolvenți 
eeu care au promovat anii I și 
II de liceu în profilul respectiv. 
Conducerile liceelor pot aproba 
înscrierea la concursul de admir

de inspectoratele

vor putea partici- 
ai treptei I de li-

tere și pentru un alt profil de
cit cel absolvit in treapta I. cu 
condiția promovării unor exame
ne de diferență, pentru obiectele 
pe care nu le-au studiat, stabi
lite de Ministerul Educației și 
învățămintului.

înscrierile încep la data de 16 
iunie a.c., iar concursul de ad
mitere va avea loc în zilele de 
25 și 26 iunie — probele scrise, 
27—29 iunie — proba orală.

Absolvenții primei trepte de 
liceu care nu continuă treapta 
a Il-a vor primi certificat de 
absolvire a învățămîntului de 10 
ani și se vor putea încadra, con
form legislației în vigoare, în 
activități social-utile, cu priori
tate în producție, fie direct, fie 
după completarea pregătirii pro
fesionale, prin cursuri de cali
ficare de scurtă durată sau școli 
profesionale. Ei vor avea, de a- 
semenea. posibilitatea să conti
nue studiile liceale prin învăță
mînt seral sau fără frecvență.

în legătură cu înscrierea 
prima treaptă de 
școlar 1976/1977 a 
movaților clasei a 
ta se va face în 
diții ca în anul precedent, 
cent, printr-o hotărîre a guver
nului, a fost întărită și îmbu
nătățită rețeaua învățămîntului 
liceal, în vederea asigurării ne
cesarului de cadre în funcție de 
dezvoltarea economică și socială 
a fiecărui județ, prin înființarea 
de noi licee industriale și agro
industriale. Liceele din mediul 
rural și din unele orașe mici vor 
cuprinde. în structura lor. pro
file industriale, agro-îndustriale 
și real-umaniste în funcție de 
specificul zonei în care se află.

Informații suplimentare pri
vind înscrierea și desfășurarea 
concursului de admitere în cea 
de a Il-a treaptă a liceului se 
pot obține de la inspectoratele 
Școlare și de la licee.

în 
liceu în anul 
tuturor pro- 
VIII-a. aceas- 
aceleași con- 

Re-
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Rodul colaborării dintre organizația U.T.C. și sindicat
ÎN BOGATUL BILANȚ AL ÎNTRECERII SOCIALISTEA

ACȚIUNI CONCRETE, 
DE MARE EFICIENȚĂ

Pentru a doua oară consecutiv renumitul colectiv al întreprinderii 
„23 August" din Capitală este distins cu Ordinul Muncii clasa I pentru 
succese remarcabile in activitatea economică din ultimii doi ani. De 
altfel, in fiecare an al cincinalului trecut, uzina s-a situat printre 
întreprinderile fruntașe pe tară in întrecerea socialistă. Pentru 1976 
se întrevăd, de asemenea* realizări valoroase. Primul trimestru con
firmă seriozitatea și chibzuință cu care constructorii de mașini dc la 
întreprinderea „23 August" și-au pregătit activitatea pentru primul an 
al cincinalului revoluției tehnico-șliințifice. Productivitatea muncii a 
fost depășită cu 2 823 000 lei. S-au fabricat in plus 11 locomotive, 6 
motoare Diesel si o importantă cantitate de utilaj tehnologic. Așa
dar, se prefigurează in continuare un bilanț rodnic in care, ca și 
pină acum, contribuția celor peste 5 200 de tineri ai uzinei se va 
regăsi constant.

— într-adevăr. preciza tova
rășul Radu Donciu, secretarul 
comitetului U.T.C.. angajamentul 
nostru in cadrul întrecerii „Ti
neretul — factor activ’ in reali
zarea cincinalului revoluției teh- 
nico-.științifice" prevede printre 
altele obținerea unei producții 
suplimentare in valoare de 4 
milioane Iei. Va fi de asemenea 
fabricată o locomotivă peste pre
vederi. Fără îndoială însă, reia 
secretarul U.T.C., că in calitatea 
lor de membri ai colectivului 
uzinei, reprezentind peste 40 la 
sițtă din efectivul total, uteciș- 
tii participă nemijlocit la înde
plinirea angajamentului global 
pe întreprindere : obținerea unei 
producții globale suplimentare 
in valoare de 53 milioane lei. în 
antrenarea tinerilor la aceste 
ample eforturi, colaborăm per
manent cu sindicatul, organizăm 
împreună o largă diversitate de 
activități educative care și-au 
demonstrat pină acum din plin 
eficiența.

— Care sînt principalele ac
țiuni organizate in colaborare cu 
sindicatul și care se bucură de 
popularitate in rindul tinerilor, 
al celorlalți muncitori din uzină ?

— Aș vrea să remarc mai in- 
tîi faptul că una dintre proble
mele de care se preocupă in cea 
mai mare măsură atit conduce
rea întreprinderii, cit și organi
zația U.T.C. și sindicatul, este 
perfecționarea orofesională a 
cadrelor, diversificarea pregătirii 
tinerilor, intensificarea însușirii 
de către fiecare in parte a noi
lor tehnologii, a celor mai avan
sate metode de lucru. Tocmai 
in acest domeniu, consider eu. 
colaborarea strinsă statornicită 
se finalizează, se concretizează 
permanent în bilanțul întrecerii 
noastre.

în uzină a devenit, intr-adevăr 
bine cunoscută o inițiativă me
nită să dea un puternic impuls 
pregătirii multilaterale a tineri
lor. Este vorba de introducerea 
unor fișe personale de testare a 
cunoștințelor profesionale ale 
muncitorilor, pe care le comple
tează periodic fiecare maistru.

Periodic, secretarul U.T.C. și 
responsabilul grupei sindicale 
din secția respectivă urmăresc si 
intervin in evoluția profesională 
a tinerilor cursanțl. D dată pe 
trimestru, maistrul testează ni
velul de pregătire al muncitori
lor din subordinea sa. in raport 
cu sarcinile curente de producție 
și categoria de incadrare tarifară 
a fiecăruia, acordindu-le un ca
lificativ ce se inscrie in fișa in
dividuală. La examenele pentru 
trecerea intr-o categorie superi
oară nu se pot prezenta decit 
aceia care au obținut la testă
rile trimestriale calificative bune 
și foarte bune.

— La început, inițiativa s-a 
aplicat experimental intr-o sin
gură secție — ne spur.e secre
tarul comitetului sindicatului pe 
uzină, tovarășul Marian Tode
roiu. pentru ca in scurt timp să 
se extindă in toată uzina. Spre 
satisfacția noastră putem aprecia 
că prin această formă de stimu
lare a pregătirii profesionale »-• 
Îmbunătățit mult nivelul de ca
lificare a muncitorilor, in pri
mul trimestru al acestui an a- 
vind cel mai ridicat procent de 
indcpli lire a normelor personale 
in producție. Pentru că tocma; 
acesta este scopul inițiativei 
noastre, al conlucrării noastre 
permanente : să aducem pe fie
care tinăr muncitor la capacita
tea profesională de a rea i za

fără nici o dificultate sarcinile 
zilnice și de a obține produse 
de cea mai bună calitate.

— La drept vorbind, reia to
varășul Radu Donciu. colabora
rea dintre noi și sindicat a de
venit atit de firească, de obiș
nuită. incit, practic, toate acțiu
nile noastre devin acțiuni co
mune. Iată de pildă, organiza
țiile U.T.C. din fabricile uzinei 
și-au propus să organizeze și in 
acest an olimpiadele pe meserii. 
Grupele sindicale, comitetul sin
dicatului pe întreprindere ne 
sprijină in pregătirea temelor 
pentru concurs, in stabilirea ju
riilor. in desfășurarea probelor 
teoretice și practice.

I-am întrebat apoi pe interlo
cutori cum se materializează 
colaborarea dintre sindicat și 
U.T.C. in îmbunătățirea condiții
lor de muncă și de viață ale ti
nerilor. Drept răspuns, tovarășul 
Marian Toderoiu ne-a oferit ci- 
teva exemple concrete. Se știe, 
curind vor intra in producție 
absolvenții școlilor profesionale

STRĂBUNI

Pe scena teatrului din Botoșani
Foto : O. PI.EC AN
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CĂTRE URMAȘI“

Manifestări

cultural

educative

în cadrul manifestărilor cul
turale ce se desfășoară in preaj
ma împlinirii a 55 de ani de la 
crearea Partidului Comunist 
Român și in pregătirea Congre
sului educației politice și cultu
rii socialiste, vineri dimineață, 
la Casa de cultură a sindicatelor 
din Galați au fost inaugurate în
trecerile Festivalului național al 
artei studențești — secția bri
găzi artistice de agitație, dans 
tematic, 
ușoară.

Timp 
ai artei 
centrele 
vor prezenta un repertoriu va
riat în care vor predomina cre
ațiile cu un ,bogat conținut pa
triotic și educativ.

estradă și muzică

de două zile, mesageri 
studențești din toate 

universitare ale țării

r
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\
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PLASTICĂ STUDENȚEASCĂ
tințe profesionale), interesul 10f 
pentru aspecte semnificative a'e 
existenței, pentru acțualită'.e, 
relevării, totodată, 'o serie ele ca
rențe. Pe câr'e cai â și le reproșa, 
exclusiv, organizatorii. Juriul, 
de pildă, a acceptat. hUtllri de 
lucrări meritorii și lucrări sub
mediocre. Tot juriul, care nu a 
ințeles into'deatinn. he dat» sea
ma. roslul generozități:, a moi 
acceptat lucrări de confuză și 
hilară ..densitate" filosofică („me
tafizice" pete de culoare, rân
duite după gustul tihili dâltdnist, 
dar insoțite in plus de reflecții 
fitmate ca : ..Abisul trece / Prin 
mine dens 1 că printr-p sită".',.) 

O altă carență ar privi modul 
superficial in care au privit mul
te centre universitare manifes
tarea. O primă observație : din 
19 centre universitare au parti
cipat număi 7 — Iași, Galați, 
București, Brașov, Timișoara. 
Petroșani, Craioba, și ele, in me
die, cu 2 studenți, 2 Studenți ți 
jumătate, de vreme ce pe simeze 
se află numai vreo 27 de nume. 
Celelalte centre, Intre care am 
cita numai Cluj-Napotd, de pil
dă, au tăcut. O a doua obsen 
ție : lipsa de exigență a pre^ 
selecției, demonstrată de respin
gerea a peste 60 la sută din to
talul lucrărilor trimise, și asta 
de către un juriu, să nu uităm, 
generos... O altă observație : 
centrele universitare au neglijat 
să indice, odată cu expedierea 
lucrărilor, cind titlurile lor, cind 
numele autorilor, cind speciali
tatea lor, cind însuși centrul de 
unde provin... De aceea, obliga
toriile etichete explicative sint, 
pentru vizitator, adevărate re
busuri. Ca să nu mai vorbim de 
performanța de a premia o lu
crare de pictură fără titlu și 
fără autor !

Salonul rămine, in concluzie, 
dincolo de împlinirile și caren
țele sale, sesizabile Cu limpezi
me oricărui vizitator, un subiect 
de meditație și analiză respon
sabilă pentru conducerile aso
ciațiilor studențești, pentru or
ganizațiile U.T.C. din invăță- 
mintul superior. Fiindcă nu pu
tem accepta deformarea unei pa
norame artistice, pe care 
o cunoaștem, cu mult măi bo
gată și mai profundă. Fie și nu
mai, cu toate bunele intenții, 
din (hai să acceptăm termenul) 
pripeală...

rii. firește, net diferenținți sti
listic, tind către o sinteză a rea
lității abordate (implicit și a 
imaginii care o evocă), către o 
elevare. prin simbol, a reperului 
vizual cotidian. Pictura lor, iz- 
vofitâ x diiitr-b ințblbgifb măi 
profundă și gravă a lucrurilor, 
dintr-o ințelegere mai exactă a 
exigențelor artei, captează prin 
fervoare și sinceritate, prin ârii- 
plu suflu poetic și luminoasă to
nalitate. Ceva mai modești in 
realizări, dar de o caldă vibra
ție lirică, de o fericită intuife 
a procedeelor, uneori, ni s-au 
părut Marian Negru, Ștefan 
Diăconfescu, Nicblâfe Chirana.

In această ediții. Salonul na
țional de artă plastică studen
țească. consacrat apropiatului 
Congres al educației politice și 
culturii socialiste, unor impor
tante aniversări istorice și poli
tice a fost găzduit de orașul Si
biu in generosul complex expo- 
Zițional Casa artelor. Prin regu
lament. manifestarea s-a adresat, 
in exclusivitate, plasticienilor 
amatori siudenți. de cele mai di
verse specialități, și a fost des
chisă tuturor centrelor universi
tare ale țârii. Inițiatorii au vi
zat, prin aceasta, stimularea ti
nerelor talente, o mei amplă și 
specifică lărgire a orizontului 
cultural (ca mijloc inestimabil 
de cristalizare și desâvirșsre a 
unei personalități umane com
plexe). antrenarea tuturor tine
rilor cu vădite aptitudini artis
tice in cercetarea realității, in 
celebrarea eroismului cotidian și 
a eroismului desprins din filele 
istoriei naționale in definirea — 
ca premisă majoră — a destinu
lui nostru socialist.

Salonul, tradițional structurat, 
cuprinde lucrări de pictură, gra
fică, sculptură, arte decorative 
(ceramică). ..Secțiunec" cea mai 
bogată și convingătoare ni s-a 
părut a fi pictura. Am remarcat, 
aici, siguranța cu care stâpinesc 
mijloacele și se exprimă Nico- 
lae Ungar și Gabriel Cociuba 
(ambii laureați ai Festivalului 
național al artei studențeștii, 
personalitatea și maturitatea vi
ziunii lor. In lucrările lor des
coperim acea autentică ipostază 
artistică a tensiunii creatoare 
din industrie, a ritmului con
structiv care definește astăzi e- 
xistența noastră socială. Auto-

O manifestare e- 
ducativă de am
ploare. in intimpi- 
narea celei de-a 
>5-a aniversări a 
P.C.R., a zilei de 
1 Mai și in pregă
tirea Congresului 
educației politice 
și culturii so
cialiste. este pro
gramată dumini
că. pentru tinerii 
din sectorul 1 al 
Capitalei. Colec
tivul Muzeului de 
artă populară al 
R.S.R. și Comite
tul U.T.C. al sec
torului 1 au invi
tat la serbarea 
rimpenească. 
ganizată la 
rești — Ilfov, 
te 56® tineri, 
pă vizitarea 
zeului de
populară al R.S.R..

tinerii 
vor fi 
ciștilor 
na 
va 
vitatca de inmina- 
re a plachetei or
ganizației U.T.C. 
care s-a distins in 
activitatea politi
co—ideologică și 
culturală. Apoi, ti
nerii bucureșteni 
vor vizita Expozi
ția de feronerie și 
mobilier 
din cadrul 
plexului 
Herești 
intrece 
concurs 
pe teme de 
populară.
ti o paradă a cos
tumelor 
din 
tone 
programe de

bucureșteni 
oaspeții uie- 
din comu- 

Herești. Aici 
avea loc testi-

tece și dansuri 
populare, susținute 
de formații profe
sioniste, de muzică 
ușoară, in 
pretarea i 
neri 
genului de i 
că Ateneul 
tului.

Această < 
cimpenească 
inaugura ciclul ac
tivităților < 
rale in aer 
ale tinerilor 
sectorul 1 al 
pitalei.
ea va 
seria reușitelor ac
tivități intreprinse 
ie Muzeul de artă 
populară al R.S.R. 
pentru populariza
rea valorilor tra
diționale in rindul 
tinerei generații. 
(V. R ).

i inter- 
unor 

pasionați 
pe lin- 
tinere-

ti- 
ai

Ileana Voinea și Petru Damir. 
In acuarelă, pe care am asociat-o 
tot picturii. reținem suita de pei
saje a Minodorei Bizga (lau
reată F.N.A.S.), de o neașteptată 
discrefie și distincție cromatică, 
de o subtilă atmosfera roman
tici. Gfăfica (in general desen 
in tuț) exploatează sugestivita
tea contrastelor și notației abre
viate, linia fermă, ritmul alert, 
atit in consemnarea peisajului 
industrial (Daniel Tolciu). cit și 
in consemnarea unor impresii de 
lectură, a unor rememorări de 
situații și eroi literari (Traian 
Pantea. Adrian Bajan, Dan Ioa- 
nițescu). Tot in domeniul grafi
cii putem cita, alături de amu
zantele colaje ale Vioricăi Juncu, 
caricaturile lui Roland Flamann 
(laureat F.N.A.S.) și Cristian 
Stănescu, extrem de inspirate, 
acide și „la obiect“, cum se spu
ne (satirizind, cu un umor de 
bună calitate, atitudini și men
talități retrograde „vii", bine
cunoscute autorilor). Sculptura 
și artele decorative (numai ce
ramică) vin să ne amintească, 
atit prin ținută, cit și prin nu
mărul restrins de artiști care 
expun, că preocupările plastici- 
enilor amatori studenți nu oco
lesc domeniile amintite.

Apreciind ceea ce este de a- 
preciat in actualul Salon stu
dențesc. ți poate in primul rind 
harul unor tineri artiști amatori, 
pasiunea lor pentru frumos, do
rința lor de perfecționare conti
nuă in cadrul diverselor cercuri 
specializate de lâ cluburi și case 
de cultură (numeroase lucrări 
atestă un solid bagaj de cunoș-

serbare
i va1976. Pregăl 

—p încă de 
In cadrul

i ^Prietenii 
ei mai bun 

i m timpul ' I 
ii inc< 
intrare 
usâ co

irea primi- 
pe acum 
inițiativei 

noului in- 
meseriasi 

liber scule 
pen’ru tinerii Începători, ir.mi- 
nindu-le la intrarea in produc
ție cite o trusă completă, in a- 
fara celor primite die la secții. 
Ei sint ajuta'i astfel să-și reali
zeze din primele zile normele 
ce le revin.

— în ceea ce privește cazarea 
tinerilor — revine tovarășul 
Donciu — am constituit irnoreu- 
nă cu < 
ajută

promoția 
rii lor e 
încheiată

radrat
execui

spa-

hi

Si

cu

nize

Findicaiul ilui colectiv care-î |
pe cei pe?te 1 3TO de lo- ’
ai câmin:zlor sâ-$i orșa- ’ 

ne instructivă <: | 
i in timpul liber. 1

a*_r.3cospocârească- «â în- i
zâtor încăperile. ;

cite un club 
tpropiere au

or- 
He- 
pes- 
Du- 
Mu- 
artă

popular 
eom- 

muzeal 
se vor 
intr-un 
premii 

artă 
Vrmea-

cultu- 
liber 

din 
I Ca- 

Totodală. 
confirma

populare 
principalele 
etnografice, 

ein-

LA GRANIȚA CU VIITORUL
tUrnvirf din &ZQ 1} nu e prefabricată. Ea se forjea

ză trudnic, prin perseverență și 
pasiune, de fapt, prin combustia 
propriei inimi.

Este acea flacără jucind sim
bolic la pieptul pionierilor, dar 
care iși are sediul, la fel de vie 
și învăpăiată, ăun’ric. in toată 
Gință învățătorului, dictindu-i 
febra tonică a acțiunii in afara 

ărei sarcini „trasate". Este 
î ce îl face pe Banciu Vasile. 
‘ță:or generală nr.

din B s' scrie

ritățile buciumașilor lui Iancu. 
care dictează apariția colțurilor 
muzeistice in școli, a revistelor 
școlare, a ansamblurilor folclo
rice. care cristalizează trecutul 
in monografii etc. etc.

Recolta pasiunii dascălilor re
vărsată in recipientul „virStei 
de aur" este cu neputință de 
recenzat sau rezumat. Dinamica 
ei se sustrage bilanțului. întoc- 
tjtai ca seva care alimentînd 
fructele nu încetează să infiripe. 
totodată, lăstari si muguri noi. 
intr-o necontenită ștafetă a rod- 
niciei-

De aceea, făurindu-și propria 
primăvară ;indu-și mlădi-

ește totodată 
FT Cflll sar al
pași de astăzi, 

in fruntea detașamentelor de co
pii. le va regla cadența multă, 
multă treme, intr-o superbă șta
fetă. fără abandon. Și cred cu 
putere, neclintit, că cel mai pre
țios lucru pe care îl oferim vii
torului sint tocmai oamenii zilei 
de azi. pentru a căror integri
tate și noblețe umană nu se 
precupețește nimic.

ROMULUS LAL Cheia astfel de izb

depinde
de tine

Acum totul

9:

In judeful Prahova
inst

După

tie peni

urmaș. txzr
mai 

it ni

Cititorii s-au adresat ziarului

..Subsemnata Maria Lărir> 
din comuna Telești. județul G 
apelez la dv. să mă ajutați 
pe mine in rezolvarea unei si 
tuații personale. Am 17 
absolvit o școală pro 
de prelucrarea și confei 
articolelor din cauciuc regene
rat din Tg. Jiu. în iunie 1975 
am terminat școala. întreprin
derea n-a avut posibilitatea să 
ne angajeze, intrudt sect.a nu 
a fost dată în funcțiune și ne-a 
rugat să mergem la București 
sau Brașov. Sint o fată necăji
tă. am fost beneficiara unei 
pensii de urmaș de pe urma 
tatălui meu... Eu n-aș vrea s-o 
părăsesc pe mârra și să m» duc 
in altă parte... V-aș ruga să fiu 
încadrată in muncă la iatrenrin- 
derea cu care am contract și să 
știu de cind și pină cind am 
dreptul la pensia de urmaș. 
Aștept răspunsul dv. eu eea mai 
măre nerăbdare in rezolvarea 
situației mele".

(âtorul Doore din 
magician al roade- 

tamintuiui. msuflind copiilor 
panunea pentru metrul pătrat 
de pămint devenit ogor, sau 
care a decis răsurile și măceșii 
din Curțișoara — Argeș să in
vadeze curtea școlii cu tranda
firi de soi. care a făcut să re
învie deasupra Bulzeșfilor sono-

MARIA LAZAROIU

Comitetul județean Gorj al 
U.T.C. care S-â ocupat, la soli
citarea ziarului, ce rezolvarea 
acestui caz ne răspunde că re
latările sint exacte. „S-a reușit

C. R. CONSTANTINESCU

ZILELE „ROMÂNIA
PITOREASCĂ" 1976

nenumărate
reveniri

în august anul trecut, un grup 
de tineri din comur.a Bratas’a- 
vât. județul Olt r.e-au sens că la 
căminul cultural din localitate 
na se desfășoară nici un fel de 
activitate. Intrat in reparații, 
nimeni nu-și dl interesul ca a- 
cestea «4 fie finalizate. Ba măi 
mult, materialele aduse in acest 
icop te degradează. Am înaintat 
spre rezolvare scrisoarea Comi
tetului județean Olt pentru eul-

mirea
<at
CJjCLES.
Cil 
turală ș: ir 
tul de față țoară aici o
activitate n are. Cămi
nul are echipe de dansuri, grup 
vocal folcloric, și periodic se or
ganizează activităn cu caracter 
educativ și distractiv pentru ti
neret.

Și pe noi. și mai ales pe tine- 
- ? Brataslavâț ne bucură e-
fîcier.ță măsurilor luate. Ne în
trebăm insă de ce a trebuit ca 
despre toate acestea Comitetul 
județean Olt pentru cultură și 
educație socialistă să afle pe căi 
atit de ocolite și de ce cind a 
aflat a fost necesar atit de mult 
timp pentru a analiza și remedia 
situația 7 Vă reamintim, stimați 
tovarăși, că termenul de rezol
vare a unei sesizări. conform 
legii, este de 30 de zile.

A doua ediție a „Serilor de 
știință și tehnică", dedicată ce
lor două mari evenimente — a- 
niversarea partidului și sărbăto
rirea zilei de 1 Mai — a fost 
găzduită de Casa de cultură a 
sindicatelor din Ploiești. Orga
nizată de revista ..Știință și teh
nică" și Comitetul județean Pra
hova al U.T.C.. seara a avut ca 
temă „Progresele științifice și 
tehnologice in construcția și 
exploatarea utilajului petrolier 
— tendințe noi in cincinalul re
voluției tehnico-științifice". In
tre invitați — directori ai mari
lor întreprinderi și institute de 
cercetări și proiectări de profil, 
redactori și colaboratori ai re-

vistei „Știință și tehnică" — și 
public — muncitori, elevi, stu
denți ai Institutului de petrol și 
gaze, tineri specialiști — s-a 
creat un viu dialog pe marginea 
temei propuse dezbaterilor, tre- 
cindu-se in revistă âțit realiză
rile obținute in acest domeniu 
de virf al industriei românești, 
cit și perspectivele de dezvoltare 
prevăzute de actualul plan cin
cinal.

Concursul „Cine știe tehnică, 
răspunde" axat pe aceeași temă 
a prilejuit o rememorare a prin
cipalelor etape în dezvoltarea 
industriei petroliere românești.

DAN VASILESCU

Un vast program dfe activități 
turistice, cultural-educative și 
sportive. înmănuncheate sub a- 
cest generic, se desfășoară sub 
egida Ministerului Turismului, 
pe întreaga durată a sezonului 
estival. Acțiunii? întreprinse în 
perioada pregătitoare deschiderii 
sezdnului turistic estival, cit mai 
ales în cursul verii, au drept 
scop atragerea oamenilor muticii, 
a tinerilor de toate profesiile, la 
manifestările publice eu caracter 
politico-educativ, cultural-spor- 
tiv și turistic prilejuite de eve
nimentele deosebite âle acestui 
an. Ele vor marcă, totodată, e- 
venimente turistice și culturale 
de larg interes, precum împli
nirea a 40 de ani de funcționare 
a Oficiului-Național de . Turism 
și a Anului internațional „Brân- 
cuși“.

în Capitală, pe litoral, In ju
dețele și localitățile cu potențial 
turistic și circulație turistică 
dezvoltate vor fi declanșate, în- 
cepînd cu luna mai, simultâft. 
acțiuni educative complexe, cît 
și de poțiulărizâre și cunoaștere 
a principalelor obiective din 
programul turistic al sezonului 
estival din acest an. între aces
tea. reținem cele două specta
cole pentru tineret, organizate 
în zilele de 14 și 15 mal la Pa
latul sporturilor și culturii. Cu 
acest prilej, se va desfășura și 
Festivalul „România pitorească",

dedicat cintecului cu conținut tu
ristic. Vor fi deschise expoziția 
turistică retrospectivă, ilustrind 
activitatea turistică O.N.T. in 
cele patru decenii, și expoziția 
cu lucrări de pictură : „Copiii 
lumii văzind România", Salonul 
tipăriturilor de turism. în îm
prejurimile Parcului tineretului 
se vor desfășura,. cu sprijinul 
A.C.R., concursul de carting al 
elevilor și alte manifestări spor
tive. în stațiunile balneare și 
centre - județene vor fi de ase
menea pregătite sub îndruma
rea Oficiilor județene de turism, 
acțiuni complexe similare.

Organizarea excursiilor spe
ciale cu prilejul unor manife
stări tradițional?, sau urmărind 
diferite trasee tematice, parade 
ale portului popular, spectacole 
folclorice, Expoziții documentare 
privind patrimoniul turistic al 
țării și al zonelor respective, 
gale de filme cu conținut speci
fic etc, vor întregi programul bo
gat din sezonul estival 1976. Un 
program la care tineretul va 
participa activ prin intermediul 
fie al agențiilor județene O.N.T., 
fie âl celor B.T.T. Zilele „Româ
nia pitorbaSCă" 1976 se înscriu 
astfel ca tin important act de 
cultivare a sentimentului patrio
tic la generația tînără prin in
termediul turismului.

R. VASILE

PREOCUPĂRI ALE CENTRALEI DE PRELUCRARE
A LEMNULUI PENTRU CONFORTUL TINERILOR

grafii, dulapul combinat „Anita" 
ocupă un spațiu foarte redus. 
Adăugăm la aceste avantaje și 
pe cele de ordin calitativ și es
tetic pe care producătorii săi, 
lucrătorii Combinatului de pre
lucrare a lemnului din Caran
sebeș, le realizează cu priceperea 
experienței de peste )00 de ani 
a acestei unități. Elementele 
decorative din masă plastică 
metalizată, precum și trăgătoa
rele alămite sub formă de scoică, 
creează efecte estetice deosebite. 
Pentru tinerii nefamiliști, mai 
ales, „Anita" este mobila cea 
mai potrivită.

noptiere, 
și ta-

Nu intimplător in magazinele 
de prezentare și desfacere a mo
bilei — fie ale unităților producă
toare, fie ale comerțului de stat 
— produsele destinate tineretu
lui ocupă un spațiu atit de larg. 
Aceasta explică preocuparea 
Centralei de prelucrare a lemnu
lui pentru satisfacerea necesi
tăților atit de diversificate ale 
tinerilor, in context cu posibili
tățile lor la inceput de drum in 
viața pe cont propriu sau in cea 
de fpmilie. Programe noi de 
mobilier, corespunzătoare tipului 
actual de locuințe, includ in 
proiectele lor o gamă largă de 
garnituri și piese separate pen
tru uzul tinerilor, mereu îmbu
nătățite, funcțional și estetic. 
Ele răspund cerințelor' de con-

fort in raport cu munca, viața și 
preferințele determinate ale fie
cărui locatar, in numărul din 10 
aprilie al ziarului nostru, v-arn 
prezentat citeva dintre ultimele 
creații ale industriei de mobi
lier pentru tineret. Astăzi, vă o- 
ferim alte sugestii pentru inte
riorul dumneavoastră, reamintin- 
du-vă că acestea reprezintă doar 
citeva repere din gama atit de 
bogată pe care unitățile Centra
lei de prelucrare a lemnului o 
oferă atenției solicitanților.

ECONOMIE DE SPAJIU
Nevoia de spațiu e cu atit mai 

acută cu cit și preocupările ti- 
nărtllui locatar, sau ale familiei 
sale, s-âtt extini. Un mobilier 
practic, comod, cu calități este-

tice și funcționale corespunză
toare, rezolvă in mare parte 
acest deziderat. Din acest punct 
de vedere, dulapul combinat „A- 
nita" se încadrează perfect 
in această categorie. In câdrul 
unei camere de tineret, acest 
produs poate îndeplini funcția 
de păstrare a lenjeriei, hainelor, 
precum și cea de odihnă da
torită patului rabatabil. De ase
menea, Un corp suspendat (Cu 
sau fără instalație electrică, după 
dorințe) completează nevoia de 
mărire ă spațiului pentru păstra
rea diverselor obiecte, iar toaleta 
cu oglindă ii conferă un aer di 
intiniitate. Dispune de un nu
măr suficient de sertare și eta
jere pentru cărți. Așa cufn să 
poate observa din cele două foto-

MAI MULTE VARIANTE

Posibilitatea alegerii garnitu
rii celei mai adecvate este în
lesnită de numărul variantelor 
oferite de către unitățile produ
cătoare. Combinatul de prelu
crare a lemnului din Brăila a 
introdus in fabricație mobilierul 
pentru camera de dormit 
„Felicia". Este o garnitură 
modernă, care se vinde 
cu succes atit pe piața internă, 
cit și la export. îmbunătățirile 
calitative inregistrate pe par
curs, precum și noile soluții es
tetice o mențin la nivelul celor 
mai înalte exigente. Se compu
ne din două dulapuri încăpă
toare (cu 2 și, respectiv, 3 uși), 
cu corpuri suprapuse, pat pentru

două persoane, cu 
comodă cu oglindă 
buret. Un mecanism ingenios 
asigură rabatarea celor două so
miere. deschizind locașul pentru 
păstrat așternutul. Piesele se pot 
detașa și amplasa in 
spațiul de care 
Producătorii 
variantă cu furnir 
hon și alta cu furnir
Ea. ambele, desenele sint foarte 
frumoase, iar efectul estetic sur
prinzător. Tapițeria este, de a- 
semenea, executată din stofă de 
diferite texturi și culori. Din a- 
ceeași familie face parte și dor
mitorul pentru tineret „Felicia", 
alcătuit dlntr-un pat pentru o 
persoană, dulap cu 3 uși, ban
chetă, comodă cu oglindă. ' In 
interior, dulapul dispune și pe 
un compartiment pentru păstra
rea încălțămintei. Dimensiunile 
sint adaptate încăperilor din no
ile apartamente.

Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Brăila are in pro
ducția sa și in planul pe anul 
in curs noi tipuri de mobilier 
pentru camere de dormit, sufra
gerii, bucătării, irt diverse va
riante care corespund, cerințelor 
de spațiu de asemenea diferite.

rdport de 
dispunem, 
oferă o 

de ma
de paltin.

RECOMANDA CUMPĂRĂTORII

La magazinul de prezentare și 
desfacere al Centralei de prelu-

crare a lemnului de la Pipera 
sosesc alte garnituri de mobilă 
expediate de C.P.L. Blaj. Sini 
solicitate insistent camerele de 
tineret „Octav". Tovarășul Ha- 
ralambie Radu, șeful magazinu-

lui, ne explică : „Mulți dintre 
beneficiarii noștri tineri au cum
părat mobila „Octav". S-au ară
tat mulțumiți și acum o reco
mandă și altora". Nu o recoman
dă numai cumpărătorii, ci înseși 
calitățile ei : multifuncționali-

tate, finisaj excelent, linie mo
dernă etc.

Utilă și practici pentru â asi
gura confortul locuinței unui ti
năr (este alcătuită din dulap cu 
două uși, pat pentru o persoană, 
ladă pentru așternut, biroii, nișă 
cu oglindă, noptieră), garnitura 
..Octav" poate servi in suficientă 
măsură și pentru o familie.

Fiecare din aceste produse, 
destinate in primul rind tineri
lor, pledează pentru propria lor 
carte de vizită, pentru cea a 
unităților producătoare, devenite 
de mult renumite in industria 
românească a mobilei, sub egida 
Centralei de prelucrară a lem
nului București.

V. RĂVESCtJ

I
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YIZITAW ȚARAIMOASTRÂ APBEȘfBimillltf PIIBUCH SENEGAL
Conferirea titlului de,,Doctor honoris causa" al Universității București

în cadrul unei solemnități care 
a avut loc vineri dimineață, pre
ședintelui Republicii Senegal, 
Leopold Sedar Senghor, i-a fost 
conferit titlul de „Doctor hono
ris causa" al Universității din 
București, pentru remarcabilele 
sale creații literare, meritele ex
cepționale în promovarea cultu
rii, mărea sa contribuțje la pro
gresul economic și social al ță
rii sale și la cauza , colaborării 
și păcii între popoare.

La solemnitate au participat 
Paul Niculescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului. ministrul 
educației și învățămintului. 
Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor, șeful misiunii de onoare 
atașate pe 
Republicii 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Radu Bogdan, 
adjunct al ministrului educației 
și învățămintului.

Au fost prezenți doamna 
Colette Senghor și persoanele 
oficiale care îl însoțesc pe pre
ședintele Leopold Sedar Senghor 
în vizita sa in țara noastră.

In sala de consiliu, distinsului 
oaspete îi sint prezentați mem
brii senatului Universității, pre
cum și invitații prezenți la fes
tivitate — academicieni, rectori 
ai institutelor de invățămint su
perior din Capitală, cadre didac
tice universitare, personalități 

tole vieții 
,^Llturale.

Adresind 
cuvînt de 
ministrul 
mintului a 
nere despre preocupările țârii 
noastre privind legarea strinsă 
a învățămintului de nevoile so
cietății. de progresul științei și 
tehnicii, al culturii românești și 
universale.

Luînd cuvintul la adunarea 
festivă care a avut loc in con
tinuare în aula Universității, 
George Ciucu, rectorul aces
tei instituții de invățămint su
perior, a arătat că este o deo
sebită onoare pentru oamenii de 
știință și profesorii care-și des
fășoară cu dăruire patriotică ac
tivitatea în acest vechi lăcaș de 
cultură și civilizație, să confere 
titlul de ..Doctor honoris causa” 
unei eminente personalități a 
vieții științifice, culturale și po
litice contemporane, unui mili
tant neobosit pentru împlinirea 
nobilelor aspirații ale umani
tății, unui luptător pentru pacea 
și independența popoarelor.

„Apreciind activitatea remar
cabilă pe care o desfășurați ca 
președinte al Republicii Sene
gal. contribuția pe care o adu
ceți la opera de realizare a pro
gresului economic și social de 
către poporul pe care cu stră
lucire îl reprezentați — a spus 
vorbitorul — ne este deosebit 
de plăcut să subliniem că munca 
și lupta dumneavoastră sint cu
noscute de oamenii de știință și 
cultură din universitatea noas
tră. din întreaga noastră tară, 
care, sub conducerea partidu-, 
lui, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, militează pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă, 
pentru pace și prietenie intre 
popoare, pentru o nouă ordine

lîngă președintele 
Senegal. Cornel

noastre științifice și

Inaltului oaspete un 
călduros bun venit, 
educației și învăță- 
făcut o scurtă expu-

economică și socială. pentru 
realizarea nestinjenitâ a pro
gresului general al societății".

Acad. Ion Coteanu. decanul 
Facultății de limbă și literatură 
română, președintele Comisiei 
de referenți științifici, a dat ci
tire raportului acestei comisii cu 
privire la conferirea inaltului 
titlu.

Elogiind meritele președinte
lui Leopold Sedar Senghor. ra
portul a omagiat personalitatea 
sa complexă, atributele omului 
politic, ale patriotului luminat, 
doritor să fie un luptător pen
tru independență și realizator al 
unității africane, ca și cele ale 
omului de cultură și poetului.

în aplauzele asistenței și acor
durile imnului studențesc ..Gau- 
deamus igiturri intonat de co
rul Universității, rectorul inm:- 
neazâ diploma președintelui Re
publicii Senegal.

A luat apoi cuvintul Leopold 
Sedar Senghor. care a făcut o 
cuprinzătoare comunicare des
pre ..Umanismul românesc”.

Relevind că este foarte fericit 
de onoarea care i se face prin 
conferirea titlului de ..Doctor 
honoris causa” ăl unei univer
sități atit de celebre, președin
tele Leopold Sedar Senghor a 
spus: Sint convins că prin
această distincție ați vrut nu 
numai să mă onorați, ci ți să 
recunoașteți in persoana mea pe 
acela care, la fel ca dv., ca în
treaga națiune română, 
telectualli și ........... ..
întotdeauna 
pârilor sale 
integral

Pornind de la acest 
generos, vorbitorul și-a 
municarea pe ideea umanismu
lui românesc: Așa cum imi
apare prin gir.ditorii. scriitorii 
și artiștii dv., 
oamenii dv. 
Viteazul la 
a subliniat 
Senghor — 
nesc este proiectul, reînnoit fără 
Încetare, de a forma un tip de 
om nou cu rădăcini in trecut, in 
pămintul roman și românesc — 
ceea ce dv. exprimat: prin ace
lași cuvint — dar un om întors 
spre viitor, spre o ființă mai 
umar.ă. Mulțumită efortului în
delungat de gir.dire și de reali- 

a

artiștii săi. 
in centrul 

realizarea

prin in- 
a situat 
preocu- 
Omului

concept 
axat co-

fără ă-i uita pe 
de stat, de la Mihai 
Nicolae Ceaușescu.

Leopold Sedar 
umanismul rorr.ă-

fost astfel pu~ă in ettd^ntâ 
așa cum s-a spus. ..nou; 
ne descoperea in tretut 
rilș pe care prezentul : 
fugări

Cum sâ
eu. negro-; 
această 
este cor 
cepului 
acțiuni. 
HOmo 
că scop 
grală ’ 
deasupn 
delindu- 
opera 1< 
modui e 
așa cura 
și filozo 
Lucian B aga ? 
ae idei, președ: 
lui a sublimat ca 
mân gâ>< 
științei c 
recunoașt 
a romani 
monios ii 
cel geto-' 
cernem specifi 
nea unui ideal 
deși cu rădăcini ț 
vilizația românea 
mintu! românesc, 
aceasta mai puț;: 
universalului ? A 
Eminescu. cel mai mare 
dv. și totodată f.lozo! 
, Nu există eivilig 
neraîă. accesibilă 
nilor in aceeași 
același fel ; fie, 
are propria tiv 
dacă ea cuprinde 
de elemente eoc 
poare”. Sta 
ani de cine 
rritude af: 
ciuda asrr' 
marîcilor.

Insistind asupra t 
vorbitorul a

por

. acea»lâ oc dine

lareie .poet ro-

r<xnâ;□ești, ta
către CQEZâăZU
«HbiIi■bejd ar-

latin sx
Cum sâ m d-s-- 

icul $1 rect.’uGi- 
umams:. care. 

Xâfunde in c- 
câ si in pa-

caraci

JLha: 
oet al 
k—.e :

txtpcr zțî 
e. ctuar 

mu.tmse
•Mar oo- 
Se de

artii de la Xe- 
ace’asi hâtra. H 
eritsti ale âjg-

«ubir-ua

nxă

de gindire și 
zare care a Însoțit in 
proiectul dv.. atit de riguros in 
principiile sale — a completat 
el — orizonturile și posibilită
țile culturii românești au făcut 
un salt in universalitate.

Amintind pe Dimitrie 
temir care. încă Ia sfirsi 
lului al XVn-Iea a 
umanismul la rangul de aci 
piu de cunoaștere de vale 
care culturală, reprezenrind 
fel un mome: 
pentru emancioarea culturii ro
mânești. vorbitorul a subliniat 
că luptele de eliberare națională 
împotriva ocupațiilor nelatine, 
ca și luptele sociale împotriva 
structurilor feudale, au fost ele
mentul indispensabil care i-a 
făcut pe români să aibă o con
știință mai clară a istoriei și a 
originii lor latine. Continuitatea 
acestui caracter cultural, de la 
colonizarea romană in Dacia, a

ul
Can-
>ect>- 

ridicat

i români a captai atenția 
nii a treia nu numai prin 
tunzi mea și originalitatea 
ditoriior sâi. ci și prin scrii-
ii săi. Opr.ndu-se la cel mai 
re dintre ei. președintele 
-sghor a formulat părerea că 
a ce cârâctr-îeâzâ geniul

Miha: Em.nescu este forța 
aioare. facultatea de a gindi 
mituri, m metafdre. de a se 
șea in spâiiul visului și al 
j’.eruiui- Propunind poezia 
p< mod de existență, drept 
ivers reconciliant. poetul Emi

te e tracicului 
care omul nu 
acâ. si reăîi- 
nitului cu infi- 
rers de reeon- 

un efort ex- 
taaKtâlii româ- 
i jumătate a 
-lea. in oerioa- 
i ro*nâ-»4. con- 
d** izv<iar*’e si 

aspiră Ta o

na. 
du

Mia

acea'

țieritru a-i putea conduce spre 
valorile civilizației universului 
la care contribuția universități
lor românești a fost întotdeau
na de o calitate deosebita. Dv. 
ați știut, intr-adevăr. M promor 
vâți eficient, pe baza culturii si 
Istbriei românești, o cultură de 
masă cu rădăcini profunde ia 
realitatea vie. în dorința dv. 
de a construi o soc«eîatb so
cialista. \ -ați concentrat, ca și 
noi eforturile â<upr; 
mintului si cercetării, 
culturii. Mulțumită a 
România continuă să 
vocația sa deja trad 
a fi uh foc;
tclectualâ și

Literatura 
lată d- trezir 
t'onalâ in !S 
sîrâluo-^câ 
două răzbea 
turi de rumele 
pe cele ale lui 
Mihail SaAr e; 
Tudor Arxbez 
biearu.

UtHa-
Geort* ? 
tx Ion

rTearemte e
Server s-a

Leapoud
-*

te.

INTILNIRE CU MEMBRI Al CONDUCERII

UNIUNII SCRIITORILOR
SenegaL Lw- 

a •
tbr; a;
cm?ț<njor 9

ua de 
Teocșeacu. 
-ai»Lâ a 
sale, fî'â

fa:

ța poporui; 
persona ț; 
ții culturala 
diale. Oasp 
admirația față de 
care a păși: România 
slruirea socialismului !: 
carea unei noi orinduiri

Președintele Senegalului * 
reafirma: sentimentele de înaltă 
stimă ș: prețuire pe care > srp-

de fnm:e ale ne
gi ftiintxfiee mo 
:ele și-a mârtun«i 

drumul w 
in cor- 
a edîfi

Se-re ca- 
sale pol 
tușii. ac 
idealuri]

ale

scrȚiton: r. arări: mP.tanu tre- 
sâ o la con<*niiF^a
sor:e:â:i mai drepte și mai 

btme. a orinduirii socialiste.
«heierea intilnirii. «-a 

exprimat convingerea câ rela
țiile d:ntre cele două țâri vor 
cunoaște s: in planul culturii, 
arte: si ftiinței o evoluție as
cendenți. pentru o tot mai bună 
cunoaștere reciprocă a valorilor 
«Pîrituale. pentru întărirea legă
turilor de prietenie dintre po
poarele român fi tenegalez.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT wm D I Â N
FOTBAL DIVERTISMENT

■ LUPTE
cL

SAU 0
u

sat:, echipa României a terminat 
pe locul trei in clasamentul ge
neral pe țări, ceea ce constituie 
o performantă valoroasă.

■ TENIS

ini. in judelui T.e’țor ie.au , „ . ... .
Foto : GHEORGHE CUCU

Imperativul acestor zile pe ogoare:

URGENTAREA ÎNSĂMÎNȚĂRII
PORUMBULUI

GALATI

Por
> B--

a ore de 
-o bună 
continuat

Fotbalul dovedește adesea, prin 
pilde pline de semnificați:, că 
deși luat ca divertisment, este o 
treabă destul de serioasă, nedind 
nimănui prilej de a se reface 
prin pauze sau pregătiri spe
ciale, obligind astfel pe cei care 
vor să-1 joace bine, să-i res
pecte imperativele și să-și potri
vească din mers cadența pașilor, 
la drumul său. De aceea mă în
cearcă un zimbet. atunci cind 
trebuie să aud la oameni, cu o 
oarecare competență verificată, 
expresii de felul acesta : ..Să 
pregătim echipa in perspectivă!” 
Ca și cum grija pentru viitor 
l-ar încerca pe oameni doar din 
cînd în cind și nu ar trebui să 
fie ceva firesc, o obligație nor
mală a existenței de zi cu zi. 
Un jucător de fotbal de mare 
performanță poate participa in 
cariera sa — atit de scurtă, to
tuși — la maximum șase mari 
competiții. Dacă reușește ca la 
două sau trei să obțină și sa
tisfacția unor rezultate bune, se 
poate declara mulțumit pentru 
felul in care și-a consumat anii 
tinereții fizice. Fiind, deci, și 
din acest punct de vedere con
diționată, scurta sa viață nu 
poate accepta fără urme pauze 
de concepție, de adaptare sau de 
organizare, din partea sa sau a 
altora, menite in mod cert să-1 
îndepărteze de posibilele satis
facții. Intervine, apoi, și calita
tea generației din care face 
jjarte. Am amintit foarte scurt 
numai citeva lucruri, care tra
tate greșit, înseamnă în fotbal 
nb stagnare, ci regres. Iar noi 
ne găsim acum într-o astfel de 
situație, deoarece nu am apărat 
marile cîștiguri ale generației, 
care a mers după atîția ani la 
un turneu final al Campionatu
lui mondial, anulind cu mare 
ușurință adevăruri verificate 
prin rezultate și cultivînd gus
turi de a juca, îndoielnice. Bu
curiile existenței din fotbal i-au 
ocolit, în ultimul timp, pe aceia 
care trebuiau să facă în așa fel 
câ meciurile de la noi să se
mene cu duritatea campionate
lor altor țări, pentru a putea, 
apoi, să-i întreci pe reprezentan
ții acestora, luînd drumul pro
vinciei, sau a unor echipe fără 
obligații certe, la care două vic
torii pe lună întrețin o „dolce 
vita" magnifică. Și atunci, de ce 
să nu joace fotbalistul nostru, 
fără marcaj, fără deposedare, 
fără alergare prea multă și 
multe altele, cînd „părinții clu
burilor" inferioare chiar, au uși 
deschise și o generozitate, une
ori, prea largă.
r O astfel de stare trebuie ne
apărat corectată, dar atenție : 
tot din mers și nu distrugind din

nou ce avem bun și obMg!ndu-l 
pe jucător să Înțeleagă că nu
mai jucmd fără Urnită toate in- 
tilnirile poate obține prețul vie
ții. Profesionism nu înseamnă 
numai cam ce trece la unii prin 
cap. ci in primul rind să-',, faci 
bine meseria, incercind să tinzi 
către perfecțiune.

Campionatul nostru a avut in 
ultima etapă aspect italian, a- 
dică puține goluri și. de multe 
ori. B • sau 1—1. Cuplajul de 
miine va umple din nou tribu
nele de la .^3 August”. S'eaua 
conduce confortabil, dar Sportul 
studențesc nu a cunoscut ir.frin- 
gerea de Ia începutul acestui re
tur. Studenții fac un marcaj

Etapa văzută 
de Cornel Dinu

destul de riguros, ara că ar pu
tea ține in friu nărăvași; ata- 
canți militari. întilnirile dintre 
noi și Rapid sint, întotdeauna, 
aprige. Am auzit că antrenorul 
Motroc a umblat săptămma a- 
ceasta cu un jambier și o gheată 
mai ..rupte”, in geantă, pentru 
a demonstra cum a fost ..atacat” 
la Oradea. Cert este că la punc
tele pe care le are drept zestre 
și alții „le-ar Încerca pe toate". 
Totuși, mi se pare că atit pen
tru el. cit și pentru mulți alții, 
valoarea jocului ar trebui să fie 
criteriul salvării.

întilnirea dintre echipele clu
jene nu are menirea de a re
aprinde speranța, că acest fru
mos oraș va mai avea curind 
meciuri- mari de fotbal, cu tri
bune pline. La Petroșani, prof.

BOX

Ion Iocescu : 
Timișoara, inc 
era :ndr-p_ât:i 
aprecieri dsa ] 
au dorit atit 
pruna 4'. urf. 
Beți. E »d-. Ir* 
puUni. dar local 
va sfătui elevr 
bhrJi. UTA. zgu 
infnngere pe te 
poate emite 
ecir.pa stud 
intr-o zona pbca 
pentn 
fotbal

mește pe *
rind șâ cmtă că 
4 prvtoeascâ a*:e 
rtea ao-xra ■are

român; 
dintre 
Lodish

.rr«a de pe 
ia nnt

â de ultima 
propr.u. nu 
la Cra:<r. a. 
dusa *i ea. 
ie m.stere 
amator de

-r - taeni an o 
loc destul de ocro-

ui
linie de 
genă, cu 
țină adversaru ta csstan ța <k 
propriile butur., opnnd iureșul 
cu care ce: din Satu Mare au 
adunat deja, teoretic, punctele 
pese in joc pe propriul teren. 
S C. Bacău ajuns pe un loc cu 
care nu-ș> putea colora nici mă
car in vis bunele intenții cu 
care a plecat la drum in acest 
campioc-a:. nu poate pleca cu 
puncte de la Constanța. Jucătorii 
de pe litoral au o foarte bună 
viteză de joc — mai ales oamenii 
din mijloc și din atac — am 
simțit-o duminica trecută, așa că 
vor putea spera să termine cam
pionatul pe picioare sigure.. F.C. 
Bihor — F.C-M- Reșița și F. C. 

Argeș — A.S.A. Tg. Mureș sint 
dispute calme, in care, cel puțin 
pină acum, amenințări sigure nu 
se simt pentru nici una din a- 
ceste combatante.

M-âș bucura ca la acest nou 
cuplaj interbucureștean. respee- 
tind normalele preferințe, gale
riile. de care ne-am convins că 
nu pot cinta. să nu mai atace 
..in corpore” frumosul lexicon al 
limbii române. Ne-aude lumea...

gâr.t pnn 
(categorii

« kg).
Plânndu

pnn

-Juperțrea*>. șase de
una de oror-z
ui cor.cursohi:1 de lupte
tar.e. care și-a desem-
rpMMiii vineiri după-
eprezentanții României
t patru med*Iii de ar-
Constarttin JMexandm

i 4S kg). Miila: BoțiU
kg). I«w Păiim (eateg.

Ștefan Rnsu (categ.

u-și p« toți cei zece
i in primii șase cia-

Pe terenurile părcuîui rcort:v 
..Progresul* dir. Capiîaiâ au 
continuat întrecerile campiona
telor internaționale de tenis ale 
României..

In semifinalele probe: de sim
plu bărbați. jucătorul român 
Dumitru Hărădâu a obținut o 
frumoasă victorie, cu £—2. 6—2.
6— 0 in fața campionului aus
triac Peter Pokorny. în finală. 
Hârâdău ii va intilni pe ceho
slovacul Tomas Smid. care l-a 
Întrecut cu 6—4. 6—4. 2—6. 6—1 
pe Viorel Sotiriu.

Semifinalele probei de dublu 
fente: s-au încheia: cu urmă
toarele rezultate: Virginia Ru- 
zici. Iudit Gohn (România) — 
Kral. Reidich (Polonia) 6—1,
7— 5: Kociskova. Strachonova 
(Cehoslovacia) — Borka, Fodor 
(Ungaria) 5—4. 8—3.

BDffBĂTÂ, 24 APRILIE

FBOGRAMI L I
l*.to Micul ecran pentru ce! 

tn.cr (reluare), lf.25 Teleetnema- 
:eca (reluare). I2.to O viață pentru 
O idee: Gngore C. Molsi! (1**— 
1*72). 12A» Meloc i de Camelia 
Dâscaiescu. 11.45 Satul dintre 11- 
vezi. Reporta) TV. 13.lt Cintece 
d.n Sălaț. 13.35 Turneul final al 
Campionatului mondial de hochei 
igrupa A). 14.15 Telex. 14.20 Ca- 
loictoscop cultural-artistic. 14.40 
Virstele peliculei. 15.40 Porto — 
film de Toma George Maiorescu. 
16.1» Club T. 17.to Rugbi: Italia— 
Români* (Campionatul european). 
Transmisiune directă de la Par
ma. 18.30 Antena TV vă aparține... 
Azi. Satu-Mare. 19.25 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. 20.00 Teieenciclo- 
pedia. 20.45 Publicitate. 20.50 Film 
serial: ..Kojak". 21,40 24 de ore. 
21.50 Săptămîna sportivă. 22.00 
Rapsodii de primăvară. Emisiune 
muzical-distractivă.

Enescu". 20.00 Eroi îndrăgiți de 
copil. 20 25. Ora melomanului. 21.10 
Numele tău. partid , luminos ca 
amiaza de mai. Spectacol muzjcal- 
literar. 21.35 Film serial (reluare): 
„Kojak".

LUNI, !< APRILIE

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoaîă. 16.30 Emisiune 
în limba maghiară. 19.00 Din lu
mea plantelor șl animalelor. 19.20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 
Revista ..Korunk" la 50 de ani de 
lâ apariție. 20.30 Un pictor al

DUMINICĂ, 25

PROGRAMUL I

APRILIE

„CENTURA DE AUR"
internațională de 

■“ a pro-
Competiția 

box „Centura de aur' 
gramat. ieri seara, la Palatul 
sporturilor și culturii din Capi
tală cea de-a doua gală 
mifinalelor.

într-unul din 
tate meciuri ale 
listul român C. 
semimijlocie) a 
taculoasă victorie 
(decizie 3—2) in fața venezue- 
leanului P. Gamarro. In limite
le categoriei semigrea. E. San
chez (Venezuela) l-a întrecut la 
puncte (decizie 3—2) pe C. Da- 
finoiu.

Iată celelalte rezultate : ca
tegoria semimuscă : Li Ven Uk 
(R. P. D. Coreeană) învinge la 
puncte pe T. Ghinea ; A. Gue-

a se-

dispu- 
pugi- 

(categ.

cele mai 
reuniunii.
Hajnal 
obținut o spec

ia puncte

vara (Venezuelâ) dispune 
puncte de Al. Turei ; categoria 
pană : Gh. Ciochină cîștigă prin 
abandon pentru rănire, în run
dul II,»la M. Ploieșteanu ; G. 
Grinan (Cuba) dispune la punc
te de J. Nagib (Republica Arabă 
Egipt) : categoria semiușbară : 
S. Cuțov intrece la puncte pe 
O. Amăzăroaie ; Gh. Vlad În
vinge la puncte pe Gh. Ilie ; 
categoria Semimijlocie : V. Zil- 
berman cîștigă la puncte la G. 
Agapșa ; categoria semigrea : O. 
Pedroso (Cuba) învinge prin a- 
bandon. in repriza I, pe V. 
Ctoitoru.

Astăzi este zi de odihna. Fi
nalele turneului se vor desfășu
ra, duminică, la ora 10.00. la 
Palatul sporturilor și culturii.

programului.
8.40 Tot lna-

8.30 Deschiderea
Avanpremiera zilei. ....
Intel 9,35 Film serlâl pentru co
pii: „Daktâri". 10.00 viața satului. 
11.15 Finalele Turneului interna
țional de box ..Centura de aur". 
Transmisiune directă de la Pala
tul sporturilor și culturii. 12,30 De 
strajă patriei. 13,00 Telex. 13,05 
Album duminical. 15.30 Fotbal: 
Rapid—Dlnariio (divizia A). Trans
misiune directă de la Stadionul ,.23 
August"., 17,20 Omul de lingă tine. 
Cei .37 de la Bucșani. 17,40 „Drum 
de glorii". Concurs pentru tineret 
dedicaț arțlyersării. a 100 de ani de 
la cucerirea independenței de stat 
a României. 18.55 Publicitate. 19.00 
Micul ecran... pentru cel mici! 19.30 
Telejurnal. Comentariul .săptăml- 
nii. 20.00 Baladă pentru acest pă- 
mint. 20.20 publicitate. 20.25 Film 
artistic: ..Atac îrppotrivâ lui Rom
mel" — Premieră , ȚV. 22.00 24
de ore. 22,10 Duminică sportivă.

PROGRAMUL II

10,00—11,30 Matineu simfonic. Or
chestra Filarmonicii „George

a nou tn m- 
r. urmărind cu însuflețire 
irea unui obiectiv clar : 
rea vitezei de lucru obți- 
in cursul zilei precedente, 
ințârea in această zi a 

peste 150 hectare.
— Deși nu dispunem de discuri 

suficiente pentru pregătirea te
renului. ne declară Dumitru 
Xiță. inginer șef al C-A.P. Fir- 
țănești, ne-am organizat munca 
in așa fel incit să menținem un 
ritm înalt la insâmînțatul po
rumbului in condițiile in care 
efectuăm concomitent și erbici- 
darea. Sintem. acum, la jumă
tate. dar in trei zile putem în
cheia semănatul porumbului.

Aspecte asemănătoare, care 
vorbesc grăitor despre mobiliza
rea și buna organizare a forțe
lor la semănatul porumbului 
am putut consemna și in aite 
unități din județul Galați. La 
C.A.P.-urile Pechea. Slobozia- 
Conachi. Costache Negri, Ivești 
și Umbrărești. în aceste unități 
s-a introdus schimbul de noapte 
la discuit, creindu-se astfel a- 
vansul necesar in pregătirea te
renului. ceea ce permite depăși
rea zilnică a vitezei medii sta
bilite pe semănătoare. Acest fapt 
se reflectă și in situația de an
samblu pe \
s-a stabilit să se 
zilnid 5 400 hectare, ieri s-a a- 
juns la 7 200 hectare, iar în 
careul zilei de azi și această vi
teză va fi depășită.

ION CHIRIC

lui.

județ : dacă inițial 
insămînțeze

• BUZĂU
Pentru lucratorii ogoarelor din 

județul Buzău actuala campa
nie de insămințări. in special la 
porumb, a fost cea mai Scurtă. 
..Practic — ne spune inginerul 
Cosma Zaharia, directorul direc
ției agricole — acum efectuăm 
insămințârile pe ultimele hectare 
din cele 81 000 planificate a fi 
cultivate cu porumb. Faptul că 
noi Încheiem semănatul porum-

de limbă franceză (nivel mediu), 
lî.oe Telex. 17,05 Scena. Emisiune 
de actualitate teatrâlâ. 17,20 Țară 
de comon. Emisiune de cîntece 
patriotice. 17.45 Pentru sănătatea 
dv. 18.00 Lecții TV pentru lucra
torii din agricultură. 18.30 Fru
moasă e țara mea. Melodii popu
lare. 18.40 Teleglob: Bavaria. 19.00 
Reportaj de scriitor. 19.20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Româ
nia de azi. România de mîine. 
20.35 Luna dramaturgiei originale 
consacrate aniversării Partidului 
Comunist Român. Teatru TV. Ci
clul ..Oameni al zilelor noastre": 
,,Pasărea speranței" de Radu

i această primăvară în 
• zile, deci cu 6 mai pu

țin oecn in aiți ani, vorbește de 
La sine. Reușita acestei campanii 
se datorește modului ir. care am 
asigurat funcționarea ireproșa
bilă a mașinilor si utilajelor, 
măsurilor organizatorice stabilite 
privind aprovizionarea ritmică 
cu semințe, erbicide și îngrășă
minte chimice.-

Citeva secvențe de Ia fața lo
cului. La C.A.P. Fințești. meca
nizatorul Alexandru Negoiță. cel 
mai bun din secția S.M.A. con
dusă de tinârul maistru Marin 
Manriu. semăna ultimele 15 hec
tare cu porumb. La C.A.P. Pie
troasele. trei tineri : Gheorghe 
Ilie. Vasile Vintilă. Bibi Marin, 
buni meseriași, constituiți intr-0 
echipă a tineretului, cu toate că 
depășiseră cu 5 hectare norma 
planificată, doreau ca pină seara 
să semene incă 15 hectare, adică 
ultimele din cele 375 hectare 
destinate culturii porumbului 
Aceleași fapte de muncă am 
intîlnit și la Smeeni. Ulmeni. Sa- 
ringa. Costești, Gherășehi, unde 
membri cooperatori, mecaniza
tori. specialiști, prezenți pe tar
lale din zori 
lucrau de 
campaniei 
rumbului.

pînă ia noapte, 
zor pentru încheierea 
de însămînțare a po-

DUMITRU DUCA

• CONSTANȚA
Acum, cînd în unitățile agri

cole din județul Constanța au 
fost însămînțate mai bine de 
jumătate din suprafețele planifi
cate cu porumb, putem spune că 
actuala campanie agricolă a in
trat in perioada sa de virf. De
altfel, asa cum ne preciza tova-

râșul inginer Constantin Popa, 
directorul direcției agricole r JU- 
dețene. există condiții ca la sfir- 
șitul acestei săptămini să se în
cheie lucrarea amintită. Edifica
toare pentru eforturilfe ce se de
pun in prezent ini vederea termi
nării insâmințării porumbului 
sint preocupările pe care specia- , 
liștii. toți lucrătorii ogoarelor le 
acordă calității semănatului, reș- 
pectării întocmai a vitezei de 
lucru. în scopul asigurării unei 
densități optime a plantelor la 
hectar.

Un prim popas îl facem pe 
una din tarlalele C.A.P. din co
muna ..23 August". într-o ordine 
dinainte, stabilită, grupe de 10 
mecanizatori asigurau continui
tatea fluxului de producție. în 
față, discuitoarele asigurau front 
de lucru, după care urmau se- 
mănătorile. Norma zilnică la se
mănat, de 20 hectare,, se ăsigură 
în primul rind prin funcționarea 
fără întrerupere a mașinilor a- 
gricole pe părcurstil îtitregii zilș- 
lumină. „Ne-au mai rămas doar 
200 ha, ne spune tovarășul Ion 
Suciu, inginerul șef al unității. 
Azi de dimineață arh discutat cu 
mecanizatorii și ne-am înțeles 
ca pînă la sfirșitul acestei săp- 
tămîni să încheiem semănatul 
porumbului."

Sub semnul răspunderii, exi
genței pentru calitate, se acțio
nează și la cooperativele agri
cole de producție din Comâna, 
Topraisar. Vălu lui Traian și al
tele. Dealtfel, mecanizatorii, co
operatorii din județul Constanța 
țin să întimpine marea sărbătoa
re a oamenilor muncii cu înche
ierea însămînțării porumbului pe 
întreaga suprafață de peste 
173 000 hectare.

O. MARIAN

Foto : GHEORGHE CU CU

PROGRAMUL II

20,00 Studio ’76. 20,30 Muzică de 
cameră. 20,55 Telex. 21,00 Româ
nia de azi, România de mîine. 
21,35 Roman-foileton (reluare): 
,.Forsyte Saga“.

sori secrete". Premieră TV. 
24 de ore.

22,10

JOI, 29 APRILIE

PROGRAMUL I

PROGRAMUL II
17,00 Telex. 17,05 

mate. 17,20 Șah-mat 
pute, 17,35 Partidul . ________
Cîntece patriotice. 17,50 O viață 
pentru o Idee: Grlgore C. Moisil. 
18.30 Vlrstele peliculei. 19.20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal.. 20,00 
Dreptul lâ dragoste. Operă de Teo
dor Bratu. 21.20 Viața economică 
a Capitalei. 21,40 Telex. 01,45 Bi
lete pentru ahul... 2000. Reportaj 
TV. 22,00 „Ce vrăji a mâi făcut 
nevasta mea".

ani- 
mi-

Desene
Iii... 15 

nl-i mîndriâ.

16.30 Curs de 
(nivel mediu), 

de amortizare

16.00 Teleșcoalâ. 
limbă
17.20 ______ .
ADAS. 17,30 Cabinet juridic. 17,50 
Enciclopedie pentru tineret. 18,15

germană 
Tragerea

SAPIÂMî NA T?/s24 APR L,E 1 MAI)

omului: Corneliu Baba. 20.55 Să 
muncim și să trăim în chip co
munist. Acasă la Universitatea 
Brașov.' 21,20 Roman-foileton: 
FORSYTE ȘAGĂ. Episodul XVIII: 
..După amiaza unei driade". 22,10 
24 de ore.

Theodoru. Premieră pe țară. 21,50 
Recital Juhe Andrews. 22,10 24 
de ore.

PROGRAMUL H

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 File de dicțio
nar. Medalion Toto: „Oameni sau 
majuri". Premieră TV. 19,05 Pe 
marginea Dunării. Festivalul rap
sozilor „Brăila 1976". 19,20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Film 
serial pentru copii: Daktari" (re
luare). 20.25 Teatru Scurt: ..MoZărt 
și Salieri" de A. S. Pușkin. 21.00 
oglinzile de apă ale Bucureștiu- 
lui. 21,20 Univers Științific. 21.50 
Baladă pentru acest pămint (re
luare).

20,00 Film serial: 
Episodul iii. 21.10 
râne. 21,30 Telex. 
Iul lumii (XIV). ,.Un vis In de
șert”. 22.00 Zgomotul și omul. 22,10 
Pagini din operete.

..Apel urgent". 
Idei contempo- 
21.35 Spectaco-

MIERCURI, 28 APRILIE

PROGRAMUL I

MARȚI, 27 APRILIE

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoaîă. 10,00 Numeje 
tău, partid, luminos că âmîâza de 
mai. Spectacol literar-muzical. 
10.25 Film artistic: .Juliana". 12,05 
Telex. 16,00 Teleșcoaîă. 16,30 Curs

9,00 Teleșcoaîă. 10,00 Să muncim 
și să trăim în chip comunist. 
Acasă la Universitatea Brașov. 
10,25 Tineri soliști de muzică 
populară. 10.40 Biblioteca pentru 
toți. 11.25 Pagini din operete. 11.45 
Telex. 16.00 Teleșcoaîă. 16.30 Fot
bal: politehnica Iași—Jiul Petro
șani. (Campionatul național. Di
vizia A). Transmisiune directă de 
la Iași. 18.20 Tragerea pronoex- 
pres. 18.3.0 Mtizica.. Emisiune de 
actualitate muZicălă. 18.55 Tri
buna TV. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Telecinemateca. 
22,15 24 de ore.

Universitatea TV. 18,50 Secvența 
japoneze. Film documentar. 19,15 
Publicitate. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Mai aveți o în
trebare? 20,40 Publicitate. 20,43 
Uteciștil de azi, comuniștii de 
mîine. Cîntece patriotice. 20,55 Re- 
viștâ Iiterar-artistică TV. 21,40 
Gala Eurovtziunii. Secvențe din 
Festivalul de muzică ușoară — 
ediția 1976, desfășurat la Haga — 
Olanda. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziuriii.

VW1BI, 20 APRILIE

PROGRAMUL I

14.00 Tenis de cîmp: Austria — 
România, în cadrul „Cupei Da
vis" — primele două meciuri de 
simplu. Transmisiune directă de 
la Viena. 18.30 Patria și primă
vara. Recital de versuri,. 19.00 
imagini olandeze. 19,15 Tragerea 
loto. 19,25 1001 de seri. 19.30 Tele
jurnal. 20.00 Revista economică 
TV. 20,30 Film artistic: „Trei scri-

SIMBATA, 1 MAI

PROGRAMUL I
9,00 1 Mai. muncitoresc. Emi

siune de cîntece „ . patriotice. 9.15 
Micul ecran... pentru cel mici.
9.45 Dans și muzică de pe meri
dianele lumii. 10,15 Partidul, cînd 
ne cheamă. Montaj de versuri. 
10.35 27 de km din paralela 45°:
10.45 Cu fanfara pe clippie... Mu
zică de fanfară. 11.05 Steluțele 
animației. 12.00 Concert simfonic 
popular susținut de orchestra Fi
larmonicii din Cluj-Napoca. 13.00 
Telex. 13,35 Dansează Ileana Iliescu. 
15,00 Tenis de cîmp: Austria — 
România, în cadrul „Cupei Da
vis" (partida de dublu). Transmi
siune directă de la Vlena. 17,00 
Țara mea, mîndrla mea. Specta
col de cîntece șl i dansuri popu
lare. 17,25 Film serial: „Pinecchlo". 
Episodul 5. 18.25 Club T. 19.00 
Flamuri purpurii. Documentar de
dicat zilei de 1 Mai, ziua solida
rității internaționale a celor 
ce muncesc. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Sub co
muniste zări. Spectacol literăr- 
muzical-coregraflc . dedicat Zilei 
internaționale a oamenilor mun
cii. 20,45 Avanpremieră. 20.50 Film 
serial: „Kojak". 21,40 24 de ore. 
22.00 Universal tonomat. Caleidos
cop muzlcal-umoristie.

PROGRAMUL H
15,00 pântec nod în tară-auxi. 

Melodii potmlâre. 15.10 Film artis
tic: „Intuiție feminină". Premieră 
pe ‘ w ----- • - -
cu

țară.. 16,45 Muzică distractivă 
formația Erick Monyak,

1



PRIMIRE LA
PRIMUL MINISTRU

MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a trimis primului ministru al Guvernului Regatului 
Tailanda, SENI PRAMOJ, următoarea telegramă :

Alegerea dumneavoastră în înalta funcție de prim-ministru îmi 
oferă plăcutul prilej de a vă adresa sincere felicitări și urări cordiale 
de succes în activitatea dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre vor cu
noaște o dezvoltare continuă, în folosul ambelor popoare, al păcii și 
cooperării internaționale.

AL GUVERNULUI

MANIFESTĂRI
e-La Iași a început, vineri, 

diția a doua a acțiunii „Oma
giu muncii" organizată de Co
mitetul județean de partid în 
cinstea fruntașilor in producție. 
Manifestările din acest an se în
scriu în ansamblul de acțiuni 
politice și cultural-educative 
organizate în cinstea zilei de 
1 Mai și a aniversării a 55 de 
ani de la crearea Partidului Co
munist Român, a Congresului 
U.G.S.R. și în pregătirea primu
lui Congres al educației politi
ce și culturii socialiste. Ele au 
început printr-o adunare la 
Casa de cultură a tineretului și 
studenților, în cadrul căreia s-au 
înmînat Diploma „Fiu de onoa
re al întreprinderii" și medalia 
jubiliară „Merite deosebite în 
întrecerea socialistă" acordate 
fruntașilor în întrecerea socia
listă ce s-a desfășurat în cin
cinalul 1971—1975. Constituind 
o răsplată a hărniciei, o sărbă
toare a muncii, manifestările 
se vor desfășura în continuare 
timp de o săptămînă, sub ge
nericul „Sfatul omeniei și al 
muncii" și „Zile ale învățăturii 
și inventatorilor" etc., în între
prinderi și instituții, la casele 
defccultură, in cinstea fruntași
lor.

Sub genericul „Veșmint nou 
de primăvară" s-a programat 
și o întîlnire a edililor munici
piului cu oamenii muncii, pen
tru a face bilanțul activității 
patriotice și a se cinsti frunta
șii acestei acțiuni. Sint prevă
zute manifestări speciale și 
pentru tineret și pionieri, prin 
care se urmărește cultivarea 
dragostei pentru meseria alea
să de tmăra generație.

★
Cu prilejul Zilei naționale a 

Republicii Unite Tanzania, In
stitutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a or
ganizat vineri, după-amiază, o 
manifestare culturală.

Au participat membri ai con
ducerii . I.R.R.C.S., ai Ligii Ro
mâne de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, oameni de 
artă și cultură, studenți tanza- 
nieni care învață la " 
un numeros public.

Cu această ocazie, 
Tomcsanyi, redactor 
televiziunea română, 
tat impresii de călătorie 
Tanzania.

menii ale științei, contribuțiile 
aduse in acest timp la îmbogă
țirea patrimoniului științific na
țional și internațional, subliniind 
faptul că membrii titulari și 
membrii corespondenți, oamenii 
de știință și cultură atrași in 
cadrul activităților multiple des
fășurate în unitățile de cerceta
re, învățămînt superior, proiec
tare, producție, in cadrul secți
ilor academiei și al institutelor 
de învățămînt- superior au mun
cit cu înalt simț de răspundere.

Lucrările sesiunii continuă.

CRONICA U.T.C.
Ieri a sosit în Capitală. îu- 

torcindu-sf* de la Budapesta, 
delegația Uniunii Tinerelului 
Comunist, condusă de tova
rășul Pantelimon Găvănescu. 
secretar al C.C. al U.T.C., 
care, la invitația Comitetu
lui de stat pentru proble
mele tineretului de pe lingă 
Consiliul de Miniștri din R.P. 
Ungară, a efectuat • vizită 
in această țară.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Manea Mănescu. 
a primit, vineri dupâ-amiazâ. 
pe ministrul comerțului și apro
vizionării din Republica Arabă 
Egipt. Zakana Tewfik Abdel- 
Fattah. care se află intr-o vizită 
în țara noastră.

în cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, a fost 
exprimată satisfacția pentru 
evoluția ascendentă a relațiilor 
româno-egiptene. a colaboram 
economice, a schimburilor co
merciale și a cooperării in pro
ducție și tehnico-stiințifice. in 
spiritul înțelegerilor convenite 
intre președintele Nicolae 
Ceausescu și Anwar El Sada-.. 
Totodată, au fost evidențiate 
noi posibilități de dezvoltare și 
diversificare a coooerârii dintre 
cele două țâri in diverse dome
nii de interes reciproc.

La întrevedere, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă priete
nească. au luat uarte Nicolae 
M. Nicolae. ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale. Ion St. 
Ion. secretar al Corsiliuiui de 
Miniștri. Constantin Stanciu. ad
junct al ministrului 
exterior si cooperării 
internaționale.

Au parti^oat. de 
Sk
nistruh 
zionâri 
atrbasado: 
București.

tea. 
ikri El Nahal, adiunct al mi- 

li comerțului ri anrovt- 
l. si Ha«an Aii Daoud.

R A. Egipt la

„Săptâmina culturii• •

București,

Tiberiu 
la Rtdio- 
a prezen- 

din

SESIUNE
Vineri s-au deschis, in Capi

tală, lucrările sesiunii anuale a 
adunării generale a Academiei 
Republicii Socialiste România.

Primul punct al ordinii de zi l-a 
constituit alegerea noului pre
ședinte. Din partea Prezidiului 
Academiei. acad. prof. Stefan 
Peterfi, vicepreședinte al acade
miei, l-a propus în fruntea celui 
mai înalt for științific_ al țării 
pe acad. Theodor 
Trecîndu-se la 
demiei l-a ales 
înalta funcție.

Mulțumind 
denjiei pentru 
cordată, noul 
Academiei Republicii 
liste România s-a angajat 
prin efortul colectiv al oameni
lor de știință, să facă totul pen
tru ridicarea activității academi
ce la înălțimea exigențelor me
reu sporite, sarcinilor deosebite 
puse în fața cercetării științifice 
de Congresul al XI-lea al P.C.R.

Darea de seamă asupra acti
vității desfășurate de Academia 
Republicii Socialiste România in 
anul 1975. a fost prezentată de 
acad. prof. Cristofor Simionescu, 
vicepreședinte al academiei. 
Vorbitorul a relevat succesele 
obținute in cele mai diverse do-

Burghele. 
vot. plenul aca- 
în unanimitate în

membrilor
i încrederea 

președinte

aca- 
a- 
al 

Socia- 
ca,

românești" in Senegal

de peste hotare
Sesiunea Comisiei mixte

guvernamentale româno-ungară
de colaborare economică

Tovarâșul Pal Losonczi. pre- 
țial al FLP. Ungare^l-a pnmit. 
vineri, pe tovarășul Die Verdeț. 
membru al Comitetului 
Execut 
P.C.R- 
ne in Coi 
mentală 
laborare

Cu ac; 
transmis 
Nicolae

Politic 
v. secretar al C.C. al 
președintele părții rosna- 

nixia mixtă guverna- 
Knăno-’jngară ce co-

-a

început de capitol în istoria
contemporană

în cadrul fructuoasei colabo
rări culturale româno-senegal^z» 
— parte integrantă a relațiilor 
în plină evoluție dintre cele 
două țări — se înscrie și orga
nizarea in Senegal, intre 24 si 
31 mai. a Săptăminii culturii 
românești. Replică a Săptăminii 
culturii senegaleze. ce se desfă
șoară in prezent in țara noastră, 
fiind urmărită cu interes atit de 
public, cit și de specialiști, sui*a 
de manifestări românești va da 
posibilitate poporului senega- 
lez. la rîndul său. să cunoască 
mai bine bogăția și dimensiuni
le creației spirituale ale po
porului nostru. Pentru aceasta 
vor fi prezentate realizări din 
diferite domenii ale activității 
culturale.

Frumusețea folclorului româ
nesc. originalitatea obiceiurilor 
și tradițiilor noastre populare.

pitorescul port ilv-î național vor 
fi înfățișate de spectacolele pe 
care le va susține, in Ser.=zal. 
formația ..Cununa Carpaîilor". 
O expozrie întitulată ..Cultura 
și arta in România- va reuni 
obiecte de artizanat, cărți si 
fotografi’. O altă acțiune — Zi
lele filmului românesc — va 
ilustra unele din reușitele noas
tre in acest domeniu al anei. în 
cadrul manifestării vor fi 
prezentate filmele artistice ..Pă
durea pierdută” și ..Asediul", 
precum și o serie de documen
tare. producții ale studiourilor 
cinematografice din țara noas
tră.

Săptămina culturii românești 
in Senegal va aduce astfel o 
r.ouâ contribuție la aprooierea 
intre cele două popoare, la în
florirea in continuare a caldei 
lor prietenii.

economică. ,
■st prilej, oaspetele a 
din partea tovarășului 
Ceaușescu tovarâșului 

Pal Losonczi un mesaj de caldă 
prietenie. salutări cordial^ si 
urări de sănătate șî succes in 
activitatea desfășurată pentru 
prosperitatea poporului ungar, 
vecin și prieten.

Mulțumind pentru mesaj to
varășul Pal Losonczi a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un cald salut t»»vârâscsc. r’i- 
preunâ cu cele ma i bune urări 
de sănătate și fericire, de noi 
succede in funcțiile de mare răs
pundere pe care le îndeplinește, 
pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate in 
Român ia.

•
primai 
lupa 
dintre
România și Republica Populnră 
Ungară in lumina convorbirilor 
și înțelegerilor la care s-a ajuns 
in cedrul intilnirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Janos Kadar. exprimindu-se 
convingerea că relațiile dintre 
cele două țâri socialiste, vecine 
și prietene, se vor dezvolta in 
continuare, in interesul ambelor 
popoare, in folosul cauzez păcii 
și sociaiismu’uL

a- rCcn«iliuîui>Xde Minieri. 
ședințele pârlii ungare in Co
misia mixtă gu*.*ernamentaîâ 

".o- ungară de colaborare 
economică, loan Coto;. amba
sadorul Repub-icu Șoca liste
România la Budapesta, și Biczo 
Gyorgy. ambasadorul Republicii 
Populare Ungare ’ ~

Tovarășul Ilie 
forsz primit de 
zar. președintele 
de Miniștri 
acest prilej 
crănle sesiunii 
sieî mixte

ia București. 
Verdeț a 

Gyorgy La- 
Consiliului 

al R.P. Ungare. Cu 
s-a apreciat că lu- 

a XH-a a Cotni- 
guvema mentale 

de colaborare 
fost rodnice și 

dezvoltarea pe 
uri a colaborări: 

două țari vecine și

Ministrul comerțului 
interior ol României 
a fost primit de 

președintele Guvernului 
R. S. Cehoslovace

Lubom:r Strougal. membru ai 
Prezidiului Comitetului Central 
al P.C. din Cehoslovacia, pre- 
șe-dinteie Guvernului R.S. Ce
hoslovace. l-a primit. vi
neri. pe Janos Fazekas. 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. a! P.C.R.. 
viceprim-ministru. ministrul co
merțului interior al Republicii 
Socialiste România. care se 
află in vizită in Cehoslovacia.

Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis tovarășului Gustav 
Husak. secretar general al C.C. 
al P.C.C.. președintele R.S. 
Cehoslovace, salutul cordial al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general a! P.C.R.. pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. împreună cu urări de 
prosperitate și ne 
poarelor Cehosloi 
prietene.

Mulțumind pentru mesajul de 
pripțenîc. ntoio
nului federal 
transmis 
Ceaușescu 
tenesc 
fericire
Gustav

25 apri- 
vietname- 

în virstă 
de peste 18 ani 
de pe tot cu
prinsul țării, de 

la bazinul carbonifer Hon- 
gai, in nord, pină la gurile 
Mekongului, in sud, se vor 
prezenta la urne pentru a 
desemna pe membrii Adu
nării Naționale a întregului 
Vietnam, Pregătirile pentru 
alegeri s-au încheiat.

Legea electorală adoptată 
de forurile legislative din 
nord și sud prevede ca in 
Adunarea Națională să fie 
aleși 491 de deputați (unul 
la aproximativ 100 000 lo
cuitori). Potrivit înțelegerii 
dintre Comitetul Permanent 
al Adunării Naționale a R.D. 
Vietnam și Consiliul Con
sultativ ai Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de 
Sud. 248 de deputați vor fi 
aleși in nord și 243 in sud.

Prin profundele sale semni
ficații. acest eveniment se

UNA“. A- 
marelui fiu 

defunctul 
Min, care

>1

sat:

plan:

:rea soci

Președintele R. A.->

iei socialiste

dintele guver- 
cehoslovac a 

unarășului Nicolae 
un salut cald prie- 

și urări de sănătate și 
din partea tovarășului 
Husak.

Schimb de mesaje prietenești
româno-cubaneze

Osvaldo Dorticos Torrado. pre
ședintele Republicii Cuba, a pn- 

it pe șefii delegațiilor organis- 
problemele 

la cea de-a 
Consfătuirii 

lucrări se

mii _ _ Sgsiigl
melor de stat in 
muncii, participant! 
opta sesiune a 
C.A-E.R-, ale cărei

Siriene a primit
pe ministrul român al industriei

constructiilor de mașini
> ■>->

Consfătuirea lucrătorilor din
cinematografică si difuzării

rețeaua
filmelor

In zilele de 22 si 23 apri
lie. municipiul Pitești a găz
duit Consfătuirea lucrători
lor din rețeaua cinematogra
fică și difuzării filmelor, or
ganizată de Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste.

La lucrări au luat parte 
Ion Dincă. prim-secretar al 
Comitetului județean Arpes 
al P.C.R.. Dumitru Ghișe. vi
cepreședinte ' ~
Culturii și 
liste. Ion 
președintele 
neaștilor, Marin Stanciu. di
rector general al Centralei 
România Film.

Informarea asupra rezulta
telor înregistrate in munca 
cultural-educativă desfășu
rată anul trecut, prin inter
mediul filmului de produc
ție românească. prezentată 
cu acest prilej, ca și dezba
terile care au urmat , au re
levat rolul deosebit al ci
nematografiei in ridicarea 
conștiinței socialiste a mase
lor populare in educarea pa
triotică a tinerei generații, 
formarea și cultivarea sim
țului. estetic al tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii.

al Consiliului 
Educației Socia- 

Popescu-Gopo, 
Asociației ci-

S-a subliniat. de asemenea, 
ti faptul că ponderea 
care o dețin peliculele > 
mănești in acțiunea de dii 
zare a filmului este intr-o 
continuă creștere, concomi
tent cu diversificarea per
manentă a repertoriului ci
nematografic. atit sub aspec
tul structurii, cit și al conți
nutului de idei.

Participanții la lucrări au 
adoptat un plan de măsuri 
vizind îmbunătățirea 
tații cultural-educative, 
ganizatohce 
nomice a tuturor 
din componența 
România Film.

★

Cu același prilej, 
decernate diplomele și pre
miile acordate de Consiliul 
Culturii și Educației Socia
liste unor intreprinderi cine
matografice. cinematografe 
și lucrători din acest sector, 
care s-au evidențiat in ca
drul Concursului republican 
pentru intensificarea difuză
rii culturii prin filmul ro
mânesc, in anul 1975.

Locul I a fost atribuit În
treprinderii cinematografice 
județene Argeș.

pe 
ro-

actii-i- 
or- 

și tehnico-eco- 
unităților 
Centralei

au fost

MERE ROȘII : Scala (orele 9.15; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18‘; 20).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL"! 
Scala (orele 9; 11.15); Excelsior 
(orele 9: 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Gloria (orele 9; 11.30; 15.30;
18; 20,30): Tomis (orele 9; 11,15; 
13.30: 15.45; 18; 20.15).

DICTATORUL: 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) ; Bycurești (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;
13,80: 16; 18.15; 20.30): Aurora
(orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) -

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

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

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

CERCUL MAGIC: Lumina (orele 
9: 1115; 13,30: 15.45; 18; 20).

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

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

PASĂRI DE PRADĂ: 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 FĂRĂ RĂDĂCINI S 
Ciulești (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 K; 18; 20).

ZILE FIERBINȚI: Lira (orele 
15.30: 18: 20)

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; 
1«: 20).

ȘTEFAN CEL MARE: Crîngasi 
(ora 17).

KIT IN ALASKA: Viitorul (ore
le 15.30: 18: 20)

SOACRA: Moșilor (orele 16; 18; 
20).

CERUL E CU NOI: Popular 
(orele 18: 20,15).

SOȚIA LUI JEAN: Popular 
(ora 15.30).

MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE DIN 
NOU: Munca (orele 15,45; 18; 20).

RESPIRAȚIE 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).

SÎMBATA, 24 APRILIE 1976

Opera Română : TRUBADURUL
— ora 19; Teatrul de Operetă : 
MĂTUȘA MEA, FAUSTINA — ora 
19.30; Teatrul National (Sala 
Mare) : PERIPEȚIILE BRAVULUI 
SOLDAT SVEJK — orele 16 și 20: 
(Sala Mică) : VIATA UNEI FEMEI
— ora 15; PĂRINȚII TERIBILI — 
ora 19.30. Teatru] „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Schitu Măgureanu) : 
LUNGUL DRUM AL ZILEI CĂTRE 
NOAPTE — ora 19: (Sala Studio) : 
MILITARUL FANFARON — ora 
19.30; Teatrul Mic : PROFESIUNEA 
DOAMNET WARREN — ora 19; 
Teatrul de Comedie : NICNIC — 
ora 19,30; Teatrul Giulești : CO
PACII NU MOR ÎN PICIOARE — 
ora 19,30; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : REVISTA CU PA
IAȚE — ora 19.30: (Sala Victoria): 
CAVALCADA COMEDIEI — ora 
19.30: Teatrul Evreiesc de Stat : 
ARBORELE GINEALOGIC — ora

19.30; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
BUNICA SE MĂRITA — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Creangă" : PINOC
CHIO — ora 16: Teatrul Țăndă
rică (Sala Victoria) : PISICA DE 
UNA SINGURĂ — ora 17; Ansam
blul „Raosodia Română" : ȚARĂ 
BOGATA-N FRUMUSEȚI — ora 
17.30; Circul București : CIRC PE 
GHEAȚA (Ansamblul Circului 
Mare din Moscova) — orele 16 si 
19.30; Studioul I.A.T.C. : JOCUL 
DE-A VACANȚA — ora 19.30.

DUMINICA, 25 APRILIE 1976

Opera Română : GISELLE ora 
11; OEDIP — ora 19; Teatrul de 
Operetă : MY FAIR LADY — ora 
10.30; SOARELE LONDREI — ora 
19.30: Teatrul Național (Sala
Mică) : COMEDIE DE MODĂ 
VECHE — ora 10: VIAȚA UNEI 
FEMEI — ora 15: CĂSĂTORIA — 
ora 20; Tearul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
FERMA — ora 15: JOC DE PISICI
— ora 19.30; (Sala Studio) : A 
12-A NOAPTE — ora 10,30; ELI- 
SABETA I — ora 19.30: Teatrul 
Mic : VIATA E CA UN VAGON ?
— ora 10.30; MANIA POSTURILOR
— ora 19.30: Teatrul de Comedie : 
NOAPTEA LA MADRID — ora 
10.30; JOCUL DRAGOSTEI ȘI-AL 
INTÎMPLĂRII — ora 19.30: Teatrul 
Giulești : SCUFIȚA ROȘIE — ora 
10; PATIMA ROȘIE — ora 19.30: 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
REVISTA CU PAIAȚE — ora 19.30; 
(Sala Victoria) : GROAPA — ora 
11 : CAVALCADA COMEDIEI — ora 
19.30; Teatrul Evreiesc de Stat : 
CRÎMPEIE DE UMOR EVREIESC 
(recital) — ora 11: EVREICA DIN 
TOLEDO — ora 19.30; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : CADOURI MUZICALE
— ora 19.30: Teatrul ..Ion Crean
gă" : SCUFIȚA CU TREI IEZI — 
ora 10: NOTA ZERO LA PURTA
RE — ora 16; BOGDAN DRAGOȘ
— ora 19.30; Teatrul Țăndărică 
(Sala Victoria) : ȘORICELUL ȘI 
PĂPUȘA — ora 11; (Sala Acade
mia) : PUNGUȚA CU DOI BANI
— ora 11; Ansamblul „Rapsodia
Română" : ȚARĂ BOGATA-N 
FRUMUSEȚI — ora 17,30: GHIO
CEI. MĂRGĂRITARE — ora 19,30: 
Circul București : CIRC PE
GHEAȚĂ (Ansamblul Circului 
Mare din Moscova) — orele 10; 
16: 19.30: Studioul I.A.T.C.: CUM 
VA PLACE ? — ora 19,30.

Președintele Republicii Arabe 
Siriene. Hafez El-Assad. l-a 
primit pe ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. loan 
Avram, aflat in vizită la Da
masc. Cu acest prilej, ministrul 

a transmis din partea 
>ulu: Nicolae Ceaușescu, 
intele Republicii Socia- 
România. și a tovarășei 
Ceaușescu un mesaj de 
împreuna cu cele mai 

t urări de sănâtai 
personaiă președi;

român 
tovarăși 
președii 
liste 1 
Elena 
salut, 
bune urări de sănătate și feri
cire personala președintelui Ha
fez El-Assad și doamnei Anis- 
se El-Assad. de progres și pros
peritate poporului sirian prieten.

Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Siriei a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu cele 
mai cordiale urări de sănătate 
și fericire personală, 
stare și noi succese 
român prieten.

Șeful statului sirian 
țiat evoluția continuu 
tă a relațiilor 
exprimindu-și deosebita satis
facție pentru modul in care sint

traause
Ia 
șed
crarea rodnică 
pe plan internațional. înalta a- 
r.reciere de care se bucură con- 
triouția personală a președinte- 
■.j. Nicolae Ceaușescu la rezol
varea problemelor majore ale 
contemporaneității.

Ministrul industriei construc
țiilor de mașini a fost primit 
de asemenea, de Mahmoud Al-

de bună- 
poporului

a e vi den- 
ascenden- 

româno-siriene, 
deosebita

Deiroltiirea 
relațiilor 

romano- 
mexicane

Luis Echeverria Alvarez, pre
ședintele Statelor Unite Mexi
cane. a primit pe șefii delega
țiilor participante la reuniunea 
de primăvară a Uniunii Inter
parlamentare.

în acest cadru. Comeliu Mâ- 
nescu, președintele grupului ro
mân din Uniunea 
mentară. a adresat șefului sta
tului mexican, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, un salut cordial. îm
preună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire.

După ce a mulțumit in mod 
deosebit pentru mesaj, pre
ședintele Luis Echeverria a evo
cat cu multă plăcere întilnirile 
avute în Mexic cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. subliniind 
semnificația 
rezultatelor ’ 
tului român 
dezvoltare a 
nești dintre 
popoare.

Interparla-

convorbirilor și a 
vizitei șefului sta- 

pentru continua 
i relațiilor priete- 

cele două țări și

in viață hotăririle luate 
nivel :nalt. Totodată, pre- 

dir.îelt Siriei a relevat conlu- 
româno-sirianâ

25 aprilie 1974 — 25 
aprilie 1976. Sint pri
mii dai ani din noua 
istorie a Portugaliei 
ale cărei ceasornice, 
întoarse la 25 aprilie 
1974. după cincizeci de 
ani de represiune, in 
rare timpul părea să 
stea in loc. n-an mai 
putut fi oprite.

O oră după 
zi după alta. • lună 
după alta au 
lieții portughezilor noi 
perspective, greu de 
conceput in irmi r« 
numai doi ani. Ani ai 
..evenimentelor verti
ginoase". ei dau contu
ruri noii istorii a tării.

Despre Î5 aprilie, 
despre ceea ce a re
prezentat si continuă 
să reprezinte pentru 
Portugalia procesul de 
decolonizare. despre 
întoarcerea in Europa, 
despre roiul Mișcării 
Forțelor Armate, gu
vernului provizoriu, 
partidelor politice, 
despre procesul de 
democratizare, despre 
naționalizări și refor
ma agrară, despre u- 
nitatea sindicală sau 
problemele economice 
— nimeni nu ezită 
să-ți vorbească și să-ți 
explice la Lisabona.

După cincizeci de 
ani de teroare, de în
grădire a celor mai e- 
lementare libertăți, 
după cincizeci de ani 
de absurdă și anacro
nică sfidare a timpu
lui și a istoriei, o ex-

aita. •

deschis

Arabe

desfășoară in Cuba. Cu acest 
prilej, șeful delegației române, 
Petre Lupu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul muncii, a trans
mis primului secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba. Fidel Castro, și 
președintelui Dorticos cele mai 
cordiale salutări din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România. îm
preună cu urări de noi succese 
in opera de edificare a socialis
mului. de bunăstare și prosperi
tate poporului cubanez.

La rindul său.
Dorticos a mulțumit 
pentru aceste urări 
transmis tovarășului 
Ceaușescu. in numele conducerii 
de partid și de stat, cele mai 
bune urări de sănătate și feri
cire. de prosperitate si progres 
poporului român prieten.

• LA HAVANA a fost semnat 
un acord de colaborare între 
Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste din Republi
ca Socialistă România și Direc
ția Națională a Comitetelor de 
Apărare a Revoluției din Repu
blica Cuba, pe perioada 1976—

referință ale istoriei multi- 
. a poporului viet

namez. în primul rînd, pen
tru că populația din sudul 
tării se va prezenta pentru 
prima dată la alegeri in 
condiții de libertate și de
mocrație. în al doilea rînd, 
deoarece Adunarea Naționa
lă a Vietnamului, a pârei 
componentă va fi stabilită 
cu acest prilej, va fi che
mată să ia hotărîri de im
portanță majoră pentru des
tinul viitor al națiunii: de
finirea sistemului politic al 
statului vietnamez unic, a- 
legerea organelor supreme 
ale puterii de stat și adop
tarea noii constituții a țării. 
De a înfăptui, cu alte cu
vinte, reunificarea de jure 
și de facto pe linie de stat 
a Vietnamului. Alegerile 
constituie deci unul din 
momentele esențiale ale o- 
peiei de edificare a Vietna
mului pașnic, unificat, inde
pendent. democratic și pros
per pentru care au luptat 
dintotdeauna vietnamezii.

„VIETNAMUL ESTE U- 
NUL, NAȚIUNEA VIET-

I

NAMEZA ESTE 
ceste cuvinte ale 
al Vietnamului, 
președinte Ho Și 
intruchipau sentimentele și 
aspirațiile cele mai înalte 
ale poporului său, călăuzi
seră permanent lupta sa în
delungată și plină de sacri
ficii pentru libertate și in
dependență. Căci, spunea 
pe bună dreptate președinte
le Ho Și Min. „NIMIC NU 
ESTE MAI PREȚIOS 
CÎT INDEPENDENȚA 
LIBERTATEA". După isto
rica victorie obținută în pri
măvara anului trecut asupra 
intervenționiștilor străini și a 
regimului reacționar instalai 
de aceștia la Saigon, aceste 
idealuri devin realitate. O- 
bieclivul suprem al națiunii 
vietnameze, așa cum a fost 
definit in cursul campaniei 
electorale — construirea u- 
nui Vietnam unic, indepen
dent. socialist — a 
intr-o nouă etapă.

Poporul român, care 
manifestat din primul 
ment solidaritatea militantă 
cu cauza sacră a luptei Viet
namului, acordîndu-i întregul 
său sprijin internaționalist, 
și care a salutat cu multă 
bucurie victoria sa finală, 
urmărește cu viu interes și 
deplină . încredere 
sele obținute 
vietnameză in 
idealurilor sale de libertate 
și independență, de reunifi- 
care a patriei, de progres e- ♦ 
conomic și social. Relațiile 
de strînsă prietenie și cola
borare existente intre țările 
noastre pe linie de partid, 
de stat și. de asemenea, in
tre organizațiile de tinerel 
constituie un motiv de pro
fundă satisfacție pentru ti
neretul român, pentru între
gul nostru popor, care este 
convins că și in noua etapă, 
colaborarea frățească dintre 
țările și popoarele noastre 
va cunoaște o dezvoltare și 
adincire continuă in inte
resul reciproc, al cauzei li
bertății și independenței po
poarelor, al păcii și socialis
mului in lume.

DE-
ȘI

intrat

și-a 
mn-

succe
de națiunea 

înfăptuirea

BAZIL ȘTEFAN

4

președintele 
călduros 

și a 
Nicolae

Joi s-au încheiat la Manila 
lucrările celei de-a doua sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-filipineze de coope
rare economică, tehnică și de 
comerț.

Comisia mixtă guvernamenta
lă a apreciat pozitiv evoluția 
ascendentă a relațiilor economi
ce dintre România și Filipine, 
precum și perspectivele de ex
tindere. în continuare, a conlu
crării pentru traducerea în viață 
a hotăririlor adoptate cu prile
jul intilnirilor dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Ferdinand Marcos din 
aprilie 1975.

nouă, expresiapresie
speranței, s-a întipărit 
pe fețele portughezi
lor. O sesizezi la Li
sabona. in marea sală 
a Palatului sporturilor, 
la mitingurile princi
palelor 
ce. in 
mercio
Rossio.
mul noii Portugalii, la 
manifestațiile de stra-

partide politi- 
Praca do Co- 
sau in Frac» 
devenită foru-

lația la mitingurile ce 
se succed intr-o ca
dență accelerată. Pen
tru că, la 25 aprilie. 
Portugalia votează. 25 
aprilie 1974 le-a redat 
portughezilor dreptul 
de a se exprima prin 
alegeri libere. La 25 
aprilie 1976, la fel ca 
la 25 aprilie 1975, Por
tugalia se prezintă Ia 
urne, in cadrul prime-

Portugalia
semnele
înnoirii

dâ sau, 
la orele 
mierii, 
înguste 
sardele din pitoreștile 
cartiere

pur și simplu, 
calme ale a- 
pe stradelele 
eu miros de

legislative 
istorie.

cincizeci 
dictatură,

ale „fado-ului* 
— Bairro 
Alfama.

Expresiei 
i se alătură 
rașului. Cum spunea 
cineva, 
„viitorul 
pe riduri”. Sint afișe
le purtind siglele di
verselor partide poli
tice și ehemind popu-

Alto sau

oamenilor 
cea a o-

la Lisabona 
este inscris

lor alegeri 
din noua sa

După cei 
de ani de 
Portugalia și-a deschis 
larg ferestrele spre 
lume. România a fost 
prima țară socialistă 
care a restabilit, ime
diat după 25 aprilie 
1974, relațiile diploma
tice cu noul regim de 
la Lisabona. Practic, 
in cele 24 de luni de 
cind Portugalia și-a 
sfărimat lanțurile, a- 
propierea existentă o-

biectiv — prin vechile 
tradiții, prin originea 
latină comună, prin 
multe afinități de lim
bă și civilizație — în
tre poporul român și 
poporul portughez s-a 
coneretizat în rodnice 
contacte : in iunie 1975 
președintele Francisco 
da Costa Gomes vizi
ta România ; în iulie 
același an, președinții 
celor două țări se în- 
tilneau la Helsinki : in 
octombrie, președintele 
Nicolae Ceaușescu vi
zita Portugalia.

Țări europene, afla
te la extremitățile 
continentului, dar a- 
propiate prin legături 
de cultură și civiliza
ție, și. înainte de toa
te. prin angajarea lor 
pe calea construirii u- 
nei societăți noi. a 
progresului și bună
stării, țări în curs de 
dezvoltare care luptă 
pentru făurirea unei 
noi ordini internațio
nale, a unui climat de 
înțelegere și echitate 
între state. România 
și Portugalia înțeleg 
să dezvolte și să a- 
dineească cooperarea 
bilaterală, în interesul 
și avantajul reciproc, 
în concordanță cu 
aspirațiile celor două 
popoare, al păcii și 
colaborării în Europa 
și

Au fost relevate cu satisfac
ție rezultatele obținute in cola
borarea economică dintre cele 
două țări și finalizarea unor ac
țiuni de cooperare în domeniile 
energetic și echipamentelor de 
foraj, autovehiculelor, utilajelor 
de construcții ș.a.

Totodată, s-a apreciat utilita
tea vizitelor și contactelor di
recte dintre cele două părți care 
au facilitat identificarea de noi 
posibilități de colaborare în di
ferite domenii.

In baza rezultatelor obținute 
la sesiune. au fost convenite 
măsuri pentru finalizarea de 

și organizațiile 
cele două țări a 
de cooperare, in 

energe
tic, industriilor construcțiilor 
de mașini, prelucrării lemnului, 
agriculturii și altele.

Documentele sesiunii au fost 
semnate de tovarășul Ion Pă- 
țan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 

. exterior și cooperării economi
ce internaționale, președintele 
părții române în comisie, și 
Troadio Quiazon, ministrul 
merțului, președintele părții 
lipineze in comisie.

★
Joi după-amiază delegația 

mână a părăsit Manila, îndrep- 
tindu-se spre Bangkok,

au fost 
pentru 

către organele 
de resort din 
noi acțiuni < 
principal în domeniile 

industriilor

de 
co- 
fi-

ro-

Pentru respectarea

unității și integrității

teritoriale

a Timorului de Est

în lume.

RODICA
DUMITRESCU

După cum s-a mai anunțat, 
Consiliul de Securitate al O.N.U, 
și-a încheiat lucrările in pro
blema Timorului de Est după 
zece zile de dezbateri, adopfind 
un proiect de rezoluție elaborat 
de delegațiile Guyanei și Tan
zaniei, România numărîndu-se 
printre țările care au votat 
pentru adoptarea sa.

Prezentând poziția țării noas
tre față de această problemă, 
ambasadorul român în Consi
liul de Securitate, Ion Datcu, a 
arătat că, pentru rezolvarea si
tuației din Timorul de Est, este 
absolut ' ’
acestui 
exercita 
nare și ____  ___
nici un amestec din afară, asu
pra propriului său destin.

esențial ca poporul 
teritoriu să-și poată 

dreptul la autodetermi- 
să decidă liber, fără

• pe scurt pe scurt • pe scurt •
• ÎN perioada 19—23 aprilie, 

tovarășul Mihail Florescu. mi
nistrul industriei chimice, a a- 
vut convorbiri la Moscova cu 
conducători ai unor ministere 
și instituții centrale sovietice in 
vederea realizării prevederilor 
referitoare la dezvoltarea cola
borării și cooperării româr.o-so- 
vietice în domeniul industriei 
chimice și petrochimice.

DUPĂ ALEGERILE 
DIN COLUMBIA

Potrivit datelor oficiale, după 
numărarea a 94 la sută din vo
turile exprimate cu prilejul ale- 
gerilo rdesfâșurate la 18 aprilie 
in Columbia, in vederea desem
nării a 8 875 de deputați în adu
nările legislative locale, și în 
regiunile cu statut de „teritoriu 
național", precum și a reînnoirii 
componenței consiliilor muni
cipale, coaliția guvernamentală, 
alcătuită din partidele liberal și 
conservator, a obținut majorita
tea sufragiilor exprimate.

ROMANIA LA TÎRGUL DE LA 
OSAKA

Vineri s-a deschis Tirgul 
internațional de la Osaka, la 
care ia parte un mare nu
măr de firme și organizații 
de comerț exterior din aproa
pe 40 de țâri, printre care și 
România.

La actuala ediție a aces
tei tradiționale manifestări. 
România participă cu un 
pavilion în care sint expuse 
produse chimice, ale indus
triei ușoare și cooperației 
meșteșugărești, mobilă, pro
duse alimentare etc. încă din 
primele ore după deschidere, 
pavilionul țării noastre s-a 
bucurat de o afluență de vi
zitatori.

Vizitînd pavilionul țării 
noastre, președintele Comi
siei Tirgului internațional de 
la Osaka, Isamu Saheki, a 
avut cuvinte de apreciere 
pentru prezența constantă a 
României la această mani
festare internațională.

• PREȘEDINTELE Republicii 
Costa Rica. Daniel Oduber Qui- 
ros. a primit pe ambasadorul ro
man la San Jose, Constantin 
Stănescu. Cu acest prilej a avut 
loc o discuție cu privire la dez
voltarea relațiilor româno-costa- 
rieane.

• La SOFIA a avut loc întil- 
nirea conducătoarelor organiza
țiilor și mișcărilor de femei din 
țări socialiste, in cadrul căreia 
s-a făcut un schimb de păreri 
in legătură cu acțiunile în
treprinse pe plan intern și in
ternațional in Anul internațional 
al femeii.

Din partea Consiliului Națio
nal al Femeilor din țara noastră 
a participat tovarășa Maria 
Ciocan, membră a Biroului Con
siliului Național.

•
NOU INCIDENT IN 

„RĂZBOIUL CODULUI*

UN nou incident a fost în
registrat in așa-zisul război al 
codului dintre Islanda și Marea 
Britanie. Vedeta islandeză „Tyr“ 
a tăiat năvoadele a două vase 
de pescuit britanice — „Northern 
Gift" și „Benella" — surprinse 
la 43 de mile nord-est de coasta 
islandeză.
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• OUL PATRAT VA REV OLUȚIONA SANVIȘUL. Metoda 
pusa la punct de cercetătorii societății britanice „Goldenlay", 
constă din înlăturarea cochiliei imediat după ouat, plasarea oului 
într-o cutie de plastic specială care-1 comprimă, punerea cutiei ’ 
în frigider pentru 20 de minute după care se poate obține un ou 
„cubic" perfect • UN BĂIEȚEL DE » ANI CARE JOACA DE ȘASE 
ANI ȘAH, Julio Ernesto Granda, este vedeta campionatului de șah 
m prima divizie care se desfășoară în prezent Ia Lima • SARCO
FAGE CE ADĂPOSTESC valori istorice. Patru sarcofage 
datind din epoca romană au fost descoperite cu prilejul unor 
lucrări de terasament efectuate la Kadikoy (vechea Caledonie), 
pe țărmul asiatic al Istanbulului. Specialiștii apreciază că sarco^ 
fagele conținînd vestigii ale culturii materiale și inscripții din 
secolul al treilea al erei noastre prezintă o mare valoare istorică. 
• CALCULATOR CIT O CIOCOLATA. Un calculator electronic 
de buzunar avînd dimensiunile unui pachet de ciocolată, alimen
tat cu lumină solară, care înscrie cifrele cu ajutorul unul cristal I 
lichid consumînd o cantitate mică de curent va fi prezentat la 
Tirgul internațional de la Hanovra. Un dispozitiv îi permite să 
extragă rădăcinile pătrate și să calculeze procente. Durata de 
utilizare este de peste 10 000 ore * MAFIA NEWYORKEZĂ RE
CRUTEAZĂ PENTRU A ÎNLOCUI... MORȚII. Luna trecută, or
ganizația newyorkeză care, se pare, trece printr-o criză profundă 
de diminuare a efectivelor, ca urmare a deceselor, arestărilor șl 
rivalităților sîngeroase, și-a deschis registrele închise de 19 ani, 
de primire în Mafia. In cadrul congresului celor mai importante 
nouă familii ale organizației, dintre care cele mai mari sint 
cianurile lui Carlo Gambino (1000 membri) și al lui Carmine >
Galente, a fost hotărîtă recrutarea de noi membri. In consecință, 
fiecare clan a primit cite o cotă minimă de 10 noi membri !
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