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In cetatea metalului alb de la Slatina

Ta rsa

EXEMPLARE FAPTE DE MENTA PENTRU
ÎNDEPLINIREA angajamentelor c c 
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de aniversarea partidului si deCu fiecare zi ee ne apropie 
marea sărbătoare a muncii, bilanțul întrecerii socialiste devine tot 
mai bogat, adunind in filele lui noi date și fapte semnificative 
pentru hotărirea colectivelor din unitățile economice de *-și înde
plini sarcinile la nivelul cerințelor și angajamentelor pe care și 

g^-au asumat la începutul anului. Coautori ai acestor rezultate, 
™nerii au satisfacția că in același ritm se inscrie și evoluția înde
plinirii angajamentelor proprii luate in acest an de organizațiile 
U.T.C. in cadrul întrecerii „Tineretul — factor activ in realizarea 
cincinalului revoluției tehnico-științifice". Iată in aceșt «ens 
opiniile secretarilor U.T.C. din două mari unități ale cetății meta
lului alb din SLATINA.

VASILE ANDREI, 
comitetului U.T.C. 
rii de aluminiu : 
NOASTRĂ - 170 
NIU PESTE PLAN

La începutul 
ne-am angajat in adunarea ge
nerală a oamenilor muncii să 
răspundem de realizarea a 375 
tone aluminiu peste plan, am 
avut în vedere două direcții 
principale de acțiune a or
ganizațiilor U.T.C. : reducerea 
absențelor si intîrzierilor la 
program, și inițierea unor 
cursuri pentru ridicarea califi
cării tinerilor la care să fie 
atrași. în primul rînd. cei veniți 
de curînd în întreprindere. In 
scurt timp, măsurile propuse 
de fiecare organizație, in baza 
cărora ne formulaserăm angaja
mentul, au condus la reducerea 
cu peste 50 la sută a absențelor 
și întîrzierilor, la deschiderea 
unui curs de ridicare a califi
cării pentru 80 metalurgiști, 20 
operatori chimiști, 30 turnători, 
30 laboranți și 100 lăcătuși. Cert 
este că pină acum am realizat 
50 la sută din angajamentul pe 
care ni l-am asumat pentru tot 
anul.

Din cele 450 tons aluminiu 
realizate peste plan de colectivul 
întreprinderii, contribuția noas
tră este de 170 tone.

GHEORGHE RAȚA, secretarul 
comitetului U.T.C. al întreprinde
rii de prelucrare a aluminiului : 
AM REALIZAT 60 LA SUTA DIN 
ANGAJAMENTUL ANUAL.

Intr-o întreprindere în care 
aluminiul se transformă în mii 
de profile și tipo-dimensiuni de 
laminate, însușirea a cit 
mai multe meserii înrudite 
este una din principalele con
diții pe care trebuie să le în
trunească un bun muncitor. 
Iată de ce, și organizația U.T.C. 
a pus la baza realizării angaja
mentului asumat pentru acest 
an înfăptuirea acestui obiectiv 
deosebit de important. In cola
borare cu comitetul sindical am

secretarul 
al întreorinde- 
CONTRIBUTIA 
TONE ALUMI-

anului, cind

insistat ca fiecare curs să se 
țină săptăminal. cite două ore. 
în fiecare secție și cu o partici
pare lărgită la care am antrenat 
majoritatea tinerilor. Așa s-a 
ajuns la o mai temeinică stă- 
pinire a întregului flux tehno
logic. la creșterea spiritului de

răspundere in muncă A$a <-a 
ajuns, in consecință. Ia împli
nirea unui mai vechi dezideraî : 
preluarea schimbului din rr.ers 
și la secția turnă’ 
continuă unde tineri 
majoritatea munci io 
timp ciștiga: pentru 
care se adaugă și alt 
zind re«mdlționarea 
economia de material
in folosirea mașinilor. m-_—ea 
patriotică (peste 4 000 orei pen
tru ambalarea tablelor de alu
miniu ne-au permis să realizăm 
deja o producție suplimentară 
in valoare de 23 milioane lei 
din totalul de 35 
cit reprezintă angajamentul nos
tru anual
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Larg cadru democratic participării 
nemijlocite a tinerilor la conducerea 

treburilor economice și sociale
Așa cum se sublinia in recenta 

cuvîntare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rostită la deschi
derea lucrărilor Congre
sului Uniunii Generale a Sindi
catelor din România. ,.condu- 
cind și organizînd eforturile în
tregii națiuni in marea ctitorie 
a poporului și civilizației mo
derne. partidul nostru asigură 
condițiile pentru dezvoltarea 
continuă a democrației socialiste 
in cadrul întregii societăți, pen
tru perfecționarea formelor or
ganizatorice de participare ne
mijlocită a întregului nostru po
por la conducerea statului — 
considerând că aceasta este o ne
cesitate obiectivă a însăși 
înaintării pe calea socialismului 
și comunismului, un factor de
terminant al întăririi orinduirii 
noastre noi". Tnscriindu-se in a- 
cest amplu proces al perfecțio
nării vieții sociale, al adîncirii 
democrației socialiste, asigurarea 
cadrului legal de participare a

tineretului la decizie, prin re
prezentanții U.T.C. in organele 
de colective de conducere, consti
tuie o adevărată școală a anga
jării social-politice a tineretului, 
oferă posibilități largi dezvoltă
rii capacității acestora de a a- 
borda competent problemele e- 
sențiale ale unităților respective, 
de a propune soluții concrete, 
eficiente, de a promova punctele 
de vedere judicioase ale tineri
lor. Investită cu mari răspun
deri în această privință, prezen
ta secretarului comitetului U.T.C. 
în organul colectiv de condu
cere reprezintă un act de mare 
responsabilitate, mandatul co- 
lectivului trebuind onorat cu o 
participare activă in consens cu 
voința și capac-'tatea de hicrn a 
uteciștilor. a tuturor tinerilor. 
Iată ce ne spune in acest sens. 
Hristudor Țuțuianu. secretarul 
Comitetului U.T.C. al întreprin
derii de cabluri și materiale e- 
lectroizolante din București.

membru m comitetul oamenilor 
muncii de aproape patru ani.

— Sinteți chemat să partici
pați in luarea deciziilor in nu
mele organizației pe care o re- 
prezentați. Ce semnificație are 
pentru dumneavoastră acest 
fapt ?

— In toți acești ani m-am 
străduit, și cred că in mare mă
sură am reușit, să devin un bun 
muncitor, adică, in același timp, 
un bun organizator, dator să cu
nosc bine oamenii, problemele 
lor. realitățile intreprinderii. In 
general vorbind, numai așa con
sider că poți aduce o contribuție 
reală, eficientă la adoptarea 
unor hotăriri importante pentru 
bunul mers al activității. Situ
ațiile in fața cărora am fost pus 
m-au convins că. dacă nu cu
noști bine faptele, dacă nu știi 
să le discerni. — și nu știi dacă 
nu ai o legătură permanentă cu 
tovarășii tăi de muncă — r.u iți 
poți impune un punct de vedere

ferm și realist, corvmșător. 
care să întrunească astfel ade
ziunea comitetului oamenilor 
muncii.

— Ce probleme ați ridicat in 
comitetul oamenilor muncii ?

— In primul rind. trebuie să 
numesc participarea la elabora
rea unor hotăriri care privesc 
activitatea de producție, curentă 
și de perspectivă a intreprinde
rii. Am în vedere aici, atit 
oferirea unor soluții con
crete — pe baza consultării 
cu membrii biroului comitetului 
U.T.C. cu opinia organizației în
tregi — cit și stabilirea modali
tăților concrete prin care noi. 
organizația U.T.C.. fiecare ute- 
cist. putem și înțelegem să ne 
aducem contribuția la transpu
nerea lor in viață. Am in ve
dere aici și acele probleme care 
privesc asigura-^a unor condiții

CONSTANTIN DUMITRU
(Continuare in pag. ■ III-aj

COLUMNA
LUI TRAIAN

Ion Horațiu Crișan

Atunci cind am vorbit despre 
Trofeul lui Traian (într-un nu
măr anterior) spuneam că a- 
cesta împreună cu Columna au 
fost denumite — pe drept cu- 
vint — „actele de naștere" ale 
poporului român dăltuite in 
piatră.

Columna reprezintă unul din
tre cele mai valoroase și repre
zentative monumente ale anti
chității care a străbătut vitre
giile soartei stind și astăzi în 
picioare printre ruinele forului 
lui Traian de la Roma. Și nu 
este lipsit de semnificație că 
tocmai acest monument se re
feră la istoria poporului român, 
la războaiele purtate de arma
tele romane pentru cucerirea și 
supunerea daco-geților. „Cuce
rirea Daciei și transformarea ei 
intr-o provincie a imperiului 
roman — așa cum se arată in 
Programul partidului — cu 
toate aspectele negative pe care 
le-a avut — au dus la împle
tirea celor două civilizații, au 
determinat o nouă înflorire 
economico-socială a acestor me
leaguri, și-au pus amprenta 
asupra întregii evoluții istorice 
ulterioare a societății din acest 
spațiu geografic", au dus la 
formarea poporului român, re
prezentantul cel mai de seamă 
al întregii latinități răsăritene. 
Poporul român este continuato
rul, în această parte a Europei, 
a civilizației și culturii romane.

Despre războaiele purtate de 
romani împotriva dacilor in 
antichitate a existat o vastă li
teratură. împăratul Traian, cel 
care a reușit să înfringă dirza 
rezistență a daco-geților în 
urma a două sîngeroase răz
boaie și să întemeieze la nor
dul Dunării o nouă provincie, 
luindu-1 ca model pe Cezar, și-a 
povestit faptele în ale sale 
Comentarii cu privire la răz
boaiele dacice. Soarta a făcut 
însă ca această operă, atit de 
importantă pentru noi. să se 
piardă. Cu siguranță că pe lingă

campaniile militare erau poves
tite o mulțime de amănunte 
despre poporul supus ia atitea 
sacrificii. Cit de importante au 
fost „Comentariile" lui Traian 
pentru istoria poporului nostru 
ne-o dovedește singura propo
ziție păstrată din ele la un gră
mătic tirziu. pe baza căreia s-a 
putut reconstitui itinerarul par
curs de armatele romane in 
primul război dacic.

Dacă „Comentariile" lui 
Traian s-au pierdut, in schimb

(Continuare in pag. a IlI-a)
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lntimplarea a făcut ca in pe
regrinările mele piteștene pri
mul contact cu orașul să-l rea
lizez prin intermediul unei ex
poziții de artă plastică, organi
zată in galeriile „Metopa". si
tuate la una din extremitățile 
impunătoarei sale zone centrale. 
Expoziția, rod al cenaclului din 
Pitești, se intitulează Figuri de 
eroi uteciști și prezintă un grup 
de portrete de tineri asemănă
tori. in ciuda trăsăturilor .or 
distincte, printr-o aceeași lăun
trică incandescență.

Trecutul ne străjuiește pre
zentul, deosebit de pregnant 
și in județul Argeș. Cei 
„Nouă meșteri mari, Calfe și 
zidari" pot fi tntilniți la tot pa
sul și, cunoscind pe cite unul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
delegația parlamentară liberiană

Cor.ijcățot'ul delegației a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de priete
nie din ps-iea prese dintelui Re
publicii Liberia. William Tolbert

_ reafirmind dorința ca. pe 
ban importantelor măsuri sta- 
ixli'.e eu prilejul convorbirilor 
<5e la București și Monrovia, să 
«e realizeze o colaborare cit mai 
iarna si mai rodnică intre țările 
fi popoarele noastre.

în numele său și al membrilor 
ărlmțari. președintele Came
rei Reprezentanților a mulțumit 
călduros pentru invitația de a 
vizita țara noastră și pentru 
cinstea deosebită de a fi primiți 
de șeful statului român, pen
tru posibiiitstea oferită de a 
cunoaște înfăptuirile de seamă 
ale României socialiste și de a 
putea explora noi posibilități 
c* amplificare a conlucrării 
româno- li beri ene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
evoci rd r.i plăcere intilninle și 
i mwmbiiik avute cu șeful sta
tului liberian, a rugat pe oas- 
pcte să adreseze un salut prie
tenesc președintelui William 
Tofcert jr. și să-i transmită că 
im părăsește pe deplin dorința 
ca relațiile dintre România și 
Liberia sâ cunoască o dezvolta
re mereu ascendentă și fruc
tuoasă. in spiritul înțelegerilor 
convenite.

în cursul întrevederii, a fost 
relevată hotărirea ambelor țări 
de a acționa pentru întărirea 
colaborării pe plan politic, eco

nomie. tehnico-științific. cultu
ral. pentru adincirea cooperării 
reciproc avantajoase, în folosul 
statelor și popoarelor noastre, 
al cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale. In acest cadru, a 
fost evidențiat interesul comun 
pentru intensificarea legăturilor 
dintre cele două parlamente, 
sub!iniindu-se aportul lor în
semnat la dezvoltarea priete
niei și a colaborării multilate
rale româno-liberiene.

în același timp, a fost reafir
mată voința României și Libe
riei de a conlucra strîns în do
meniul vieții internaționale, 
pentru promovarea unei politici 
noi. bazată pe egalitate, res
pect al independenței și suvera
nității tuturor statelor, pentru 
instaurarea noii ordini politice 
și economice mondiale, pentru 
făurirea unei lumi mai drepte 
și mai bune. S-a apreciat, in 
context. că parlamentele tre
buie să-și aducă o contribuție 
activă la statornicirea unui cli
mat de securitate, destindere și 
cooperare internațională, la în
făptuirea aspirațiilor de pace și 
progres ale popoarelor.

In încheiere., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis parlamen
tului și poporului liberian prie
ten urări de succes in activita
tea consacrată dezvoltării inde
pendente a țării, pe calea pro
pășirii economice și sociale.

întrevederea a decurs intr-o 
atmosferă de caldă cordialitate 
și prietenie.

Lucrările Congresului 
Uniunii Generale a 

Sindicatelor din România

întreprinderea de aiecnicd fmă Sinaia. La atelierul de întreținere, unde uteciștii au preluat execuția 
uM/r piese până na de mart aduse din import, tinărul Ion Grosu verifică unul din reperele prin asi

milarea căruia numai in acest an se vor economisi peste 100 000 lei valută
Fotografia : VASILE RANGA

Intîlniri în Argeș
cu cei 

meșteri
Ion lanoși

dintre ei. deseori ai vrea să pre
lungești balada așa cum fusese 
ea odinioară intonată : ..Si Ma- 
nole zece. Care-i și întrece". 
Descendența argeșeni ai lui De
dal. cu alte ginduri și fapte te
merare. se disting însă printr-o 
tinerețe ce i se impune repor
terului nu numai la figurat, ci 
și Ia propriu. „Media de virsti 
a muncitorilor noștri este de 20. 
21. 22 de ani". auzi aproape in 
fiecare nouă secție a fiecărei 
noi uzine. Drept care, toată lu
mea discută de școli și de cali
ficare profesională, iar cind te-

„nouă 
mari“...

rile ieși să te plimbi, fie in cen
tru, fie inspre cartierele de 
blocuri impunătoare, al Craiovei 
sau Trivale. te minunezi intr-a
devăr de absoluta precumpănire 
a tinerilor, adesea foarte tineri, 
ceea ce imprumută peisajului 
uman al nou-născutului oraș o 
deosebită prospețime și vigoare.

Printre interlocutorii mei de 
la Uzina de autoturisme s-a 
numărat și Iordan Bâță. cu o 
biografie pe cit de simplă pe 
atit de semnificativă : născut in 
1950 in Teleorman, absolvent al 
Liceului din Turnu-Măgurele. lu
crează la Reșița, vine aici, unde 
se și califică muncitor : din 1972 
e secretar al comitetului U.T.C.

(Continuare in pag. a II-4)

în cursul zilei de marți au 
continuat lucrările Congresului 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România.

în cadrul ședinței de diminea
ță. desfășurată in plen, a fost 
aleasa in unanimitate Comisia 
de propuneri pentru candidații 
in Consiliul Central al U.G.S.R. 
și Comisia centrală de cenzori. 
Congresul a aprobat ca în Con
siliul Central al U.G.S.R. să fie 
aleși un număr de 231 membri 
și 84 membri supleanți. iar in 
Comisia centrală de cenzori — 
35 de tovarăși.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvântul tovarășii Lina Cioba- 
nu. ministrul industriei ușoare, 
președinta Consiliului Național 
al Femeilor. Simon Danciu. mi
ner la Exploatarea minieră Cav- 
nic-Maramureș. Vasile Păcuraru, 
președintele Consiliului județean 
al sindicatelor Bacău. Willman 
Iolana. președintele Consiliului 
orășenesc al sindicatelor Sfintu 
Gheorghe. Marius Cojocaru, 
președintele Consiliului jude
țean al sindicatelor Mehedinți. 
Constantin Gib. director al 
I.A.S. Ograda, județul Ialomița, 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
Wiserner Matei, inginer proiec
tant la filiala din Sibiu a Insti
tutului de cercetări-proiectări 
mecanică fină, Stanca Iliuță, 
președintele Comitetului sindi
catului din învățămint. județul 
Vîlcea, Viorica Maxim, preșe
dintele Comitetului sindicatului 
de la întreprinderea „Mondiala" 
— Satu Mare, Constantin Sî- 
noaica, președintele Comitetului 
sindicatului de la Șantierul na
val Giurgiu, loja Martin Vasile, 
președintele Comitetului sindi
catului de la întreprinderea ,,E- 
lectromureș" — Tg. Mureș, Ion 
Hodișan. președintele Consiliu
lui municipal al sindicatelor O- 
radea, Mihail Florescu, minis
trul indusțriei chimice, David 
Lazăr, președintele Consiliului 
județean al sindicatelor Hune
doara. Petre Codreanu, directo
rul Operei române din Bucu
rești, Szoke Ester, președintele

Comitetului sindicatului de la 
întreprinderea de ață și filatură 
Odorheiul Secuiesc. Constantin 
Mindreanu. secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R.. Ion 
Popovici. secretar al Comitetului 
sindicatului de la întreprinde
rea de rulmenți Birlad, Mihai 
Pasăre, președintele Comitetului 
sindicatului de la întreprinderea 
minieră Rovinari.

In cadrul dezbaterilor Con
gresului U.G.S.R. a luat cuvîn- 
tul tovarășul Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.. ministru pentru proble
mele tineretului.

După ce a adresat un salut șl 
urări de succes Congresului 
U.G.S.R., primul secretar al C.C.

Ziua a doua
al U.T.C. a arătat : „Congresul 
dumneavoastră, în care se regă
sește prin aspirațiile și 'năzuințele 
sale și tinăra generație — parte 
integranta a clasei muncitoare și 
întregului nostru popor — se des
fășoară sub puternica impresie 
produsă de strălucita cuvîntare 
rostită aici de conducătorul parti
dului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Fără îndoială 
că orientările și indicațiile cu
prinse în cuvîntarea secretarului 
general al partidului constituie și 
pentru tinerii din întreprinderile 
industriale și unitățile agricole 
de stat, pentru întregul tineret, 
un vast program de acțiune pe 
drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comu
nism.

Pe deplin convinsă că opțiunile 
științific fundamentate, cuprinse 
în hotărîrile Congresului al XI- 
Tea, cu privire la repartizarea ve
nitului național, menținerea unei 
rate înalte a acumulării consti
tuie singura cale a ridicării na
țiunii noastre la nivelul națiunilor 
avansate ale lumii, o garanție 
fundamentală pentru viitorul său 
fericit, tînăra generație își consa
cră întreaga capacitate de mun
că, spiritul creator și entuziasmul 
revoluționar dezvoltării în ritm 
dinamic a economiei noastre na
ționale. Luînd exemplu de la co

muniști, de la generațiile care 
i-au născut și crescut, nu o dată, 
cu sacrificii, tinerii sint hotărîți 
să muncească si ei, cu toată ab
negația. astfel incit —- așa cum 
sublinia secretarul general al par
tidului — să fie judecați de isto
rie după ceea ce au făcut prac
tic pentru propășirea continuă a 
României socialiste.

Pe baza hotărîrilor Congresului 
al X-lea al U.T.C., situînd în cen
trul activității lor tineretul mun
citoresc, care constituie peste 
40% din numărul muncitorilor cu
prinși in industria României, or
ganizațiile noastre, acționînd sub 
conducerea organizațiilor de par
tid. au trecut la intensificarea 
muncii politico-educative pentru 
educarea tinerilor în spiritul glo
rioaselor tradiții ale clasei mun
citoare. al ordinii și disciplinei 
muncitorești, al răspunderii față 
de înfăptuirea exemplară a sar
cinilor de producție, față de con
tinua ridicare a nivelului de pre
gătire profesională. C.C. al U.T.C.. 
acordînd toată atenția aplicării 
consecvente a indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, acțio
nează cu hotărîre pentru a dez
volta climatul de combativitate 
muncitorească în toate colectivele 
de tineri, atit din industrie cit și 
din unitățile agricole de stat, pen
tru a asigura integrarea lor activă 
și responsabilă în întrecerea so
cialistă. Aceste obiective consti
tuie dealtfel și principalele di
recții în care au acționat și ac
ționează împreună Uniunea Tine
retului Comunist și Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor.

Vorbitorul a arătat că sarcini 
sporite revin organizațiilor U.T.C. 
în calificarea și perfecționarea 
pregătirii profesionale a tinerilor, 
îndeosebi a celor care se formea
ză prin școlile profesionale și la 
locul de muncă. Dezvoltînd și 
perfecționînd, printr-o colaborare 
mai strînsă, o serie de activități 
proprii organizațiilor noastre — 
concursuri, olimpiade pe meserii, 
schimburi de experiență — se 
impune să acționăm împreună și 
pentru extinderea unor forme noi 
în sprijinul calificării tineretului, 
cum sînt „Politehnicile muncito
rești pentru tineret". Tot astfel, 
în cadrul mișcării de masă „Ști- 
ință-tehnică-producție" vom ac
ționa în strînsă colaborare cu 
Uniunea Generală a Sindicatelor*

(Continuare in pag. a III-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE,. EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
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TOATE FORȚELE SA-

Pentru ca pe scenă 

personajul să 

arate „ca în viață“

• „N-am avut niciodată o vacanță mai mare de trei zile" • „Sint un foarte bun șofer : altfel cum 
aș fi putut alerga atita ?“ • Cită muncă înseamnă „revelația” rolului I • E greu să fii mereu altul dacă 
nu ești tu insuți • Cind lucrez în „partidă dublă” caut să nu afle regizorii • «După „Actorul și săl
baticii” mi s-au propus o mulțime de roluri de polițist : le-am refuzat pe toate I» • Un actor bine 
„cotat” are numai bucurii ? • „Din cabina teatrului priveam fereastra zăbrelită..."

Harfa de iarbă. Fata morgana, 
Mincinosul, O scrisoare pierdu
tă. A 12-a noapte, Elisabetha, 
Intre noi doi n-a fost decit tă
cere, Militarul fanfaron, Răceala 
— teatru : Nunta de piatră, Ex

plozia, Capcana, Filip cel Bun, 
Actorul și sălbaticii, Mere roșii 
— film : spectacole legate 
printr-o prezență comună ce 
poartă numele tinărului actor 
Mircea Diaconu. Rezultatele

unor ore. zile, nopți de repetiții, 
de muncă, de frămintări pe care 
nimeni nu trebuie să le ghi-

MIRUNA IONESCU
(Continuări in pag. a ll-a)

TELOR PE CÎMP,

PENTRU ÎNCHEIEREA

ÎNSĂMINȚĂRII PO-

RUMBULUII

într-un raid-anchetă 
în județele Dolj și 
Prahova, reporterii 
ziarului nostru rela
tează despre eforturile 
susținute ale coope
ratorilor în înfăptuirea 
obiectivelor prioritare.

PAGINA A III-A
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& Viitorii absolvenți 13^7<j.:

ai primei trepte de liceu
în fața unor noi opțiuni

s-a 
Exe- 

l în

De curînd, așa cum 
anunțat, Comitetul Politic l 
cutiv a analizat modul 
care s-a asigurat generalizarea 
învățămîntului obligatoriu de 
zece ani pentru cuprinderea tu
turor tinerilor în prima treaptă 
de liceu, examinînd și aprobînd 
totodată propunerile în legătură 
cu trecerea Ia cea de-a doua 
treaptă a învățămîntului liceal.

în luna iunie, la sfirșitul a- 
nului de învățămînt 1975—1976, 
școala românească va da prima 
promoție de absolvenți a 10 cla- 

această si- 
sfert de

firmat realismul unei asemenea 
indicații, pentru liceele de spe
cialitate optînd 72 la sută din 
promovații clasei a VIII-a, de- 
pășindu-se, deci, prevederile 
inițiale. Liceele cu profil indus
trial și agro-industrial, totali- 
zînd 58,4 la sută din actuala 
promoție a treptei întii, își afir
mă puterea de atracție în rîn- 
dul adolescenților.

Cu asemenea date se prezin
tă liceul în fața unei 
pe; aceea a absolvirii

noi eta- 
de către

concurs, luindu-se în conside
rare notele obținute in treapta 
întii. Pe baza acestei indicații, 
au fost definitivate modalități
le concrete ale desfășurării con
cursului. Acestea promovează 
principiul de bază al școlii ro
mânești prin care generației ti
nere i se creează șanse egale 
în fața unor noi trepte de în- 
vățămlnt și dobindirea unei ca
lificări profesionale superioare. 
In această idee, la concurs pot 
participa toți absolvenții care

află în 
aproape un

se. Se 
tuație 
milion de tineri, cea mai mare 
parte
VIII-a a anului 1974, cu 
s-a inaugurat, de fapt, un act 
de cultură inedit : trecerea, po
trivit hotăririlor partidului, la 
generalizarea învățămîntului li
ceal pe prima treaptă, sarcină 
care trebuie îndeplinită pină în 
anul 1980.

Se dezvoltă cu precădere, po
trivit unei concepții originale, 
proprii țării noastre, un liceu 
de tip modern, care oferă ado
lescentului și tinărului largi 
deschideri spre cultură, știință 
și profesii, o școală strîns le
gată de viață, de producție. 
Prin însuși modul in care a fost 
concepută și se dezvoltă rețeaua 
liceală, s-a creat un curent fa
vorabil opțiunilor pentru școli 
și profesii in domenii care de
vin prioritare în perspectiva 
realizării programului partidu
lui de dezvoltare a societății. 
Directivele Congresului al XI- 
lea al partidului prevedeau, 
spre exemplu, cuprinderea in 
liceele de specialitate a 70 la 
sută din promovații clasei a 
VIII-a și 30 la sută in liceele 
real-umaniste. Prima promoție 
a treptei intii de liceu a con-

• In anul întii al

a generației clasei a
care

treptei intii de liceu este cuprinsă 90 la 
sută din generația de virstă liceală, care a absolvit clasa a 
VIH-a • Se dezvoltă prioritar liceul de tip profesional — 72 la 
sută din totalul liceenilor sint cuprinși aici • Mai mult de ju
mătate din elevi urmează liceele industriale și agro-industriale. 
• Aproape un sfert de milion de adolescenți — in fața opțiunilor 
de după treapta intii de liceu : continuarea studiilor in treapta 
a doua ori încadrarea in producție sau completarea calificării 
prin școli profesionale și cursuri de scurtă durată • Invățămin- 
tul liceal, seral și fără frecvență oferă posibilitatea tinerilor din 
producție să-și completeze studiile in treapta a doua • La sa
te, o largă rețea liceală cu profil agro-industrial. precum și cla
se cu profil industrial in meserii 
rală.

prima generație de elevi a trep
tei întîi de liceu și intrarea intr-o 
nouă etapă de pregătire și mun
că. O sută douăzeci de mii de 
tineri vor avea posibilitatea să 
opteze pentru continuarea stu
diilor in treapta a doua de li
ceu la învățămintul de zi. iar 
restul promoției treptei intii se 
va putea încadra în activități 
social-utile, fie direct în 
ducție. fie 
cursuri de 
durată ori

Hotărîrea
18—19 iunie 1973 sublinia că in 
treapta a II-a de liceu vor fi 
admiși cei mai buni absolvenți 
ai primei trepte, pe bază de

pro- 
dupâ urmarea unor 
calificare de scurtă 
școala profesională.
C C. al P.C.R. din

Pentru ca personajul...
(Urmare din pag. I)

ceașcă în spatele Personajului, 
a acelui personaj care, cu cît 
este mai firesc, mai convingător, 
mai „ca-n viață", cu atît are 
topite în el mai multă știință 
și artă, mai mult talent și stu
diu.

— Cum arată o zi normală 
pentru mine ? — imi repetă 
întrebarea Mircea Diaconu pe 
care-1 „urmărisem" zile de-a 
rîndul pentru a-1 putea „prinde" 
intr-o mică pauză. De obicei, 
la șapte trebuie să fiu pe pla
tou pentru a mă pregăti de fil
mare. Apoi la zece alerg la tea
tru la repetiție. Cind o termin, 
pe la ora 14, fug din nou pe 
platou. Pină spre seară. cind 
mă întorc la teatru pentru spec
tacol. Cind nu sint filmări, sint 
post-sincroane, cind nu sint 
post-sincroane, este radioul. Și 
in ritmul acesta trăiesc de exact 
cinci ani. N-am avut niciodată 
o vacanță mai mare de trei zile. 
Vara, în concediul ..de odihnă" 
pe care-1 am la Teatrul Bu- 
landra, lucrez și mai mult ca 
să pot realiza secvențele mai 
dificile din film. Uite, în toam
nă făceam naveta zilnic la 
Rimnicu Vîlcea unde turnam, 
sub conducerea lui Alexandru 
Tatos. Mere roșii. Noaptea, pe 
la ora 12, după spectacolul de 
la teatru, mă suiam în mași
nă. Direcția : Rimnicu Vilcea. 
Ca să fiu dimineața, la 7, 
proaspăt și odihnit pentru fil
mare. Și după-amiaza, 
la București. ” ' 
mare noroc.

_  7 ț
— Da, fără 

un foarte bun 
crezi că aș fi putut alerga atita?

— Cind și cum reușești să 
devii de fiecare dată altul, cu 
o identitate, cu o viață, cu un 
trecut, un prezent și viitor pro
prii ?

— Odată acceptat, rolul îl 
porți cu tine tot timpul. Pen
tru un necunoscător, dificilă în
seamnă „învățarea" lui, adică a 
textului. Or. pentru un profesio
nist. asta este una dintre ches
tiunile minore, care vin de la 
sine. Marea problemă este înțe
legerea lui profundă, găsirea ace
lui ton care să-i dea viață, una 
complexă și credibilă. Munca 
aceasta nu este una „programa
tă" între 7 și 15. ci una per
manentă, un fel de obsesie per
petuă. Sint momente — care a- 
deseori nu coincid cu acelea 
ale repetițiilor — în care ai re
velația rolului, în care il simți 
perfect, devine o parte insepa
rabilă din tine. Cită muncă în
seamnă ajungerea la această 
„revelație" este imposibil de 
tradus in cuvinte pentru că ea 
este însăși viața mea de actor. 
Adevărul este că a lucra con
comitent la mai multe roluri 
reprezintă o primejdie : de a 
nu avea destul timp pentru 
creație. Regizorii se feresc te
ribil de asta : cind repetam, la 
Elisabetha turnam și Filip cel 
Bun. Nici un regizor, nici ce
lălalt. nu știau de munca mea 
„dublă". Făceam astfel incit să 
nu intîrzii niciodată de la re
petiții și să mă pot concentra 
la maximum (cind spun eu că 
sint șofer bun !).

— Nu apare astfel primejdia 
abordării unei anumite „ma
niere" de interpretare care să 
ușureze actorului munca ?

— Ba da, și chiar asta 
marea primejdie : de a-ți 
un sistem, o manieră cum 
neai, de a rezolva rolurile. Din 
păcate este un 
întîmplă multor 
tați intens.

— Există și o 
depășire a unei asemenea greu
tăți ?

— Fără îndoială. Alegerea 
unor roluri foarte diferite, care 
să te oblige mereu la altceva. 
De pildă, după Actorul și săl
baticii mi s-au propus o mul
țime de roluri de polițist. Le-am 
refuzat pe toate. Munca acto
rului nu are valoare decît dacă 
e muncă adevărată, de creație, 
nu repetarea automată a unor 
gesturi deja învățate. Dealtfel

Totuși, am
înapoi 

avut

să mă laud : 
șofer. Altfel

sfnt
cum

este 
găsi 
spu-

lucru care se 
actori solici-

posibilitate de

de interes pentru economia ru-

doresc să urmeze treapta a doua 
de liceu in profilul in care s-au 
pregătit pe prima treaptă. Vor 
fi admise și unele excepții de 
la această regulă, inspectorate
le școlare avind dreptul să a- 
probe. de la caz la caz. înscrie
rea la concursul de admitere 
pentru alt profil decît cel ab
solvit in treapta intii (firește, 

după ce aceștia vor sus- 
promova examenele de 

m regu- 
categorie

Pentru elevii proveniți din me
diul rural, precum și din orașe 
mici se preconizează consolida
rea condițiilor să-și poată con
tinua studiile liceale în proprii
le localități. In viitor, se lăr
gește rețeaua liceelor agro-in- 
dustriale care pregătesc cadre 
pentru agricultura modernă — 
muncitori agricoli, mecaniza
tori, horticultori mecanizatori, 
zootehniști mecanizatori, meca
nici pentru întreținerea și re
pararea utilajului agricol etc. — 
in comunele mari menținindu- 
se. totodată, liceele real-uma- 
niste. Organizarea în perspec
tivă a unor licee complexe, 
care să funcționeze in mediul 
rural, de regulă, cu 2—3 profi
le (real, mecanic, electrotehnic, 
prelucrarea lemnului etc), va 
asigura generației tinere a sa
telor o largă paletă de profe
siuni in care se poate pregăti 
formarea necesarului de cadre 
pentru nevoile localităților ru
rale — sudori, fierari, dulgheri, 
timplari. instalații electrice, ro- 
tari-caretași, cojocari etc. — 
realizindu-se prin licee pro
prii. Amplasarea în viitor a 
a unor licee industriale în lo
calitățile rurale in care se rea
lizează obiective industriale 
prin planul de investiții va face 

plan 
nece-

posibilă pregătirea pe 
local a forței de muncă 
sare.

Practic, prin modul în 
evoluează învățămintul 
lîl

s-a 
că 

dar

Primăvara e anotimpul cel 
mai important : acum începe 
totul, acum se pregătesc victo
riile ce vor urma. Lecția pri
măverii aceasta e : marile zbo
ruri pornesc de sub bolți înflo
rite ; luminate de soare, lacrima 
trudei aspre și lacrima bucuriei 
strălucesc la fel. Iar dacă 
spus despre poporul nostru 
este (deși nu foarte tînăr,
nici primăvara nu e tînără : vine 
demult) un popor al primăverii 
(și așa este !), atunci cel ce a 
avut acest gind știa bine că nu
mai oamenii care au trăit multe 
știu să se bucure de viață, că 
numai cei care muncesc cu in
tensitate și cu dăruire au aflat 
ce înseamnă adevărata veselie, 
că numai oamenii gravi (adică 
inteligenți) au umor. Neghiobii 
nu au. Ei rid fără noimă, iar 
dacă le spui o glumă, li se pare 
că ți-ai bătut joc de ei. Pentru 
neghiobi, primăvara e un ano
timp trist și de neînțeles.

Pentru că e primăvară, să ne 
amintim de cel mai fermecător 
dintre miile de personaje care 
au apărut de-a lungul timpului, 
in excelentul Spectacol al lumii 
pe care prozatorul Ioan Gri
gorescu ne face să-l urmărim in 
fiecare duminică. Personajul 
era un om de vreo șaptezeci 
de ani. locuia intr-o mare ca
pitală din occident, iar in dumi
nicile de primăvară obișnuia să 
se plimbe pe străzi, purtind pa-

tine cu rotile. Ar fi putut să fie 
ridicol. Ce să caute un bătrinel 
alunecind pe patine, fie ți in
tr-o duminică de primăvară ? 
Dar nu era deloc ridicol, ți asta 
pentru că știa să ridă. Pentru 
că se amuza el insuși de gestul 
lui excentric. Pentru că ne pri

rial destui oameni nevoiași, se 
văd adesea orașe sărace, locuri 
care au stat sub jugul colonia
lismului veacuri întregi, dar sen
zația principală pe care o dau 
episoadele de fiecare duminică 
este una de renaștere primăvă- 
ratică, de ofensivă a bucuriei.

Pentru că e primăvară, să-i 
oferim o floare Mihaelei Po
pescu, revelația remarcabilului 
spectacol de poezie și de muzică 
Tineretul și patria, transmis in

CRONICA T.V.
de Florin Mugur

FIINDCĂ

ochi de om pățit, de om care 
știe multe și despre șomaj, și 
despre nesiguranța zilei de 
miine. și chiar despre certitu
dinile pe care le presupune ziua 
de miine a unui om aflat a- 
proape de capătul vieții. Învă
țase multe — se vedea — și 
uite că știința vieții il făcea nu 
să plingă. ci să se bucure de 
primăvară. In felul lui. Ața cum 
ii venea lui. Copilărește. Pen
tru mulți. bucuria e o amintire 
din copilărie. Apar in acest te

Pentru că e primăvară, să ne 
amintim citeva clipe de un om 
care, in ochii admiratorilor săi, 
inclusiv ai telespectatorilor, a 
întrupat in mod strălucit acel 
spirit „al primăverii", făcut din 
înțelepciune. putină tristețe a 
virstei, multă bucurie de a trăi, 
mult umor. Să ni-l amintim pe 
academicianul Grigore C. Moi- 
sil. Cel care „a pus bazele in
formaticii românești ți a fost un 
pionier al utilizării calculatoa
relor electronice in fara noas-

tră", cel care a înființat nu b 
școală științifică, ci — dacă am 
înțeles bine — trei (întreprinde
re fără egal și nu numai în 
știința românească) a fost evocat 
de discipolul său, profesorul 
doctor docent Solomon Marcut, 
într-o emisiune (O viață pentru 
o idee) care ni s-a părut cu

'totul remarcabilă. Grigore C.
Moisil avea, ca puțini matema
ticieni, calitatea de a ne vorbi 
și nouă, profanilor, în așa foi 
incit să-l putem înțelege. El se 
declara mare amator de parado
xuri, și iată că — in mod pa
radoxal — unul dintre prinzi 
realizatori ai severelor creiere 
electronice a fost, înainte de 
orice altceva, un om plin de 
umor. Să nu încercăm să-l con
curăm (sorții noștri de reușită 
sint minimi) și să reproducem 
in încheiere un fragment din- 
tr-un interviu luat strălucitului - 
savant, cu niște răspunsuri care" 
sint toate niște glume de pri
măvară, adică niște glume din
tre cele mai serioase, care te pot 
pune pe ginduri. „Care este i- 
dealul dumneavoastră de feri
cire ?“ „Să trăiesc printre oa
meni care judecă corect". „Pen
tru care greșeli aveți mai multă 
îngăduință ?" „Pentru ale mele". 
„Ce apreciați mai mult la prie
tenii dumneavoastră 7“ „Lipsa 
de dușmănie". „Ce vă indispune 
mai mult la prietenii dumnea
voastră 7" „Lipsa de umor". 
„Care e principala trăsătură a 
caracterului dumneavoastră ?“ 
„Speranța. Speranța de mai 
bine. Speranța că vom reuși să 
facem să fie mai bine".

numai 
ține și 
diferență prevăzute 
lamentul școlar). O 
de tineri — peste 40 de mii — 
au urmat treapta întîi de liceu 
ca bursieri ai întreprinderilor.

aces
seze

at

mă atrag numai rolurile care 
nu seamănă cu precedentul, 
care mă obligă la o permanen
tă gimnastică a minții, a gindi- 
rii, a talentului, care, cum să 
spun, mă țin treaz.

— Munca intensă din puținii 
ani de cind ai terminat institu
tul ți-a adus bucurii (nouă ro
luri în teatru și șase in Clm) te-a 
impus nu numai cantitativ, ca 
să zic așa. publicului, criticii 
de specialitate, dar mai ales 
calitativ. Ești un nume cunos
cut, un actor „cotat".
- *- Am trăit bucurii de o 
mare intensitate, dar și tris
teți și renunțări aproape la fel 
de multe. Uite, cu două dumi
nici în urmă, era un timp mi
nunat, venise primăvara. 
dimineața. pe la zece, și 
cabina teatrului priveam — cu 
citeva clipe înainte de a fl in
trat în scenă — pe 
zăbrelită. Era soare 
multă lume care se 
se simțea fericită in 
sărbătoare, 
iar la 
altul și i 
facultate 
tenl, imi
cu oamenii, să aflu multe și să 
le împărtășesc ce știu și ce 
simt eu. De cind sint atit de 
ocupat mi-am pierdut aproape 
toți prietenii, nu prea mai am 
cind să-i văd. în rarele mele clipe 
libere, de obicei jioaptea, tir- 
ziu, sint 
totuși aș 
neva, am 
să scriu.
pe hirtie .
rect, ca și cind aș vorbi cu ci
neva. Adevărul este că mi-aș 
dori un concediu. Ca să scriu.

— Și crezi că-1 vei avea ?
— După cum se conturează 

viitorul an, nu. Chiar dacă în 
teatru nu știu deocamdată ce 
voi face — acum repet Răceala 
de Marin Sorescu, în regia lui 
Dan Micu, și. bineînțeles, joc 
in celelalte spectacole seară de 
seară — în film am deja trei 
propuneri. A lui Mircea Drăgan 
(titlu provizoriu : Cuibul sala
mandrelor), Andrei Blaier (Rî- 
deți tovarăși ca-n viață) și a 
lui Manole Marcus (pentru In
dependență). Aceasta este viața 
mea.

Aveam 
patru 

seara I 
aveam 

place

Era 
din

fereastra 
și cald și 
plimba și 
ziua ei de 
spectacol, 

după-amiază 
încă unul. în 

mulți prie- 
să vorbesc

singur. Și pentru că 
vrea să vorbesc cu ci- 
început, de citva timp, 
Iau creionul și aștern 
povestiri. Simplu, di-

contractul cu 
du-i să prof< 
absolvirea primei 
de cinci ani. in 
respective. Va 
posibilitatea ca. 
țional. să poat 
concursul de i 
tineri care aj 
treprinderile. dar care, 
dind rezultate bure ia 
tură in treapta intii. 
să-și continue 
condiția să fi* 
acest sens de 
lui respectiv și să 
întreDrindcrii cu care aces' 
înnoiesc contractul; 
de a onora prevede:

imediat după
trepte, timp 
r. treprinderile 

‘ u totuși, 
od excep- 
tscriși la 

și acei

exil
l. in 
li fi 
admitere

contract

a- 
cj

dobin* 
Invăță- 
doresc 

iceui de zi. cu 
reccKnandați in 
aducerea lîceu- 

ibă avizul 
ia

obligația 
le de con

tract se amină după absolvirea 
treptei a doua.

în contextul învățămîntului 
liceal, liceele industriale si 
gro-îndustriale vor cunoaște
in treapta a doua o dezvoltare 
preponderentă. Prin nu: 
sporit de locuri, aeeitea 
posibilitatea ca numeroși 
care au urmat asemenea 
file în treapta întîi să-și
tinue studiile in aceste domenii.

nărui 
oferă 
elevi 
pro- 
con-

L

care 
nostru 

uceai. gindit să se dezvolte și 
prin cursuri serale și fără frec
vență. cea mai mare parte a 
generației va putea fi cuprinsă 
in treapta a doua de liceu, in- 
vătămintul liceal facilitind ti
nerilor din nroductie să-și 
continue studiile paralel cu 
munca.

Absolvenții primei trepte de 
liceu care nu continuă cursu
rile in treapta a doua, pe baza 
certificatului de absolvire a In- 
vățămîntului de 10 ani, vor pu
tea să se încadreze in produc
ție sau să se califice prin 
cursuri de scurtă durată ori 
școală profesională. Dat fiind 
faptul că absolvenții treptei in
tii au primit in pei doi ani de 
liceu cunoștințele necesare de 
cultură generală, învățămintul 
profesional este gindit să asi
gure in continuare numai pre
gătirea tehnică de specialitate 
și instruirea practică, existind 

iractică de redu- 
i de școlarizare la 

și jumătate. No
de meserii 

și duratele 
fost revăzute 
ție. astfel 

profesionale să se a-

posibilitatea pi 
cere a duratei 
un an. un an 
menclatoarele 
specialități, ca 
școlarizare au 
această concep 
prin șeol 
sigure pregătirea muncitorilor 
calificați in meseriile de bază 
ou un grad mai ridicat de com
plexitate.

LUCREȚIA LUSTIG

»i 
de 
în

Incit

„Programul* noii expoziții or
ganizate la Galeria nouă. .Arta 
și natura, se vădește a fi. por
nind încă de la premisele teo
retice. extrem de generos, de 
complex, dar și dificil in același 
timp. avind in vedere tocmai 
vastele sale implicații. Organi
zatorii sint trei pjetori : 
Bemea. Lazăr 
Gherasim, un 
Brătescu. un 
Ioana Șetran, 
poleon Tiron. 
artă, Barbu Brezianu.

Ce cuprinde selecția ? Să ob
servăm mai întii că nu prea pu
tem numi selecție acest amal
gam de lucrări și viziuni. In pri
mul rind, numeroase peisaje (iar 
între ele multe de elevată ținu
tă) ori decupaje descriptive ale 
universului vegetal : fructe, ra
muri. etc. Ilustrind. toate, „ca
tegoria" Natura ca reprezentare, 
deși complexitatea și adincimea 
unor opere fac, pur și simplu, 
superfluu termenul de reprezen
tare. Mai apoi, privim cu 
surprindere mici manechine, 
așezate, intr-o aliniere severă, 
programatic impersonale și ri
dicole expresii ale unei naturi 
umane 
cite un 
(veioză 
globului.
lenile fondului plastic), de un 
gust cam macabru („categoria", 
sărăcuț și jalnic reprezentată, 
Omul ca natură). în continuare, 
fotografii din secolul trecut și de 
astăzi ale cheiului Dîmboviței 
și ale împrejurimilor, ce se vor, 
chiar prin explicații, cind in
terpretări onirice, cind docu
mente ale realității, fotografii 
ale unei ..rezervații naturale" de 
pietre fabulos modelate de fire, 
aflată undeva pe lingă Horezu, 
distrusă astăzi de către om însă, 
cum o depling explicațiile foto

Horia 
Iacob. Marin 

grafician. Geta 
artist decorator, 

un sculptor. Na
și un istoric de

des-raționalizate. ori 
ochi supradimensionat 
cu bec în interiorul 
de vinzare la toate ga-

Peste 700 de tineri uteciștl, 
din județul DÎMBOVIȚA, elevi 
al Grupului școlar materiale 
de construcții Fienl și coope
ratori din 15 C.A.P.-url, au 
participat cu însuflețire la o 
amplă acțiune de muncă pa
triotică, inițiată în cinstea 
apropiatelor aniversări — 1 
Mal și 8 Mai. In condiții cli
materice și de muncă deose
bite (vtnt. uneori grindină șl 
ploaie, temperaturi scăzute), 
tinerii au executat lucrări de 
amenajare șl întreținere a pă
șunilor (curățit și degajat te
renul, fertilizări pe o supra
față de 1 000 hectare), In ma
sivul alpin Padina (munții Di- 
chlu, Raclu, Bătrlna, Buda 
Mare, Lucăcila, Plaiul Mlrcii 
etc.). „Timp de două zile, ne 
spunea tovarășul Victor Dră- 
țhici, secretar al comitetului ju
dețean al U.T.C., prezent la ac
țiune, uteciștii au muncit cu 
rtvnă, cu conștiinciozitate. In 
spiritul frumoaselor tradiții de 
muncă patriotică de pe șan
tierele tineretului. N-aș putea 
evidenția un grup de tineri. 
Pentru că toți au răspuns 
chemării și și-au onorat an
gajamentul". „Tinerii au făcut 
treabă bună, ne relata și to
varășul director al întreprin
derii de Îmbunătățire șl ex
ploatare a pajiștilor, Alexan
dru Buzatu. Aș vrea să sub-

liniez eficiența acestei munci. 
Cele 100 tone de Îngrășăminte 
chimice vor spori substanțial 
producția de masă verde la 
hectar, vor determina, in fi
nal, alte cote ale balanței fu
rajere pentru unitățile agri
cole din zonă șl, implicit,

sporurl de producție In secto
rul zootehnic. Rezultatele de 
pină acum, ca și participarea 
masivă a tinerilor uteciștl Ia 
această acțiune, mai nume
roasă declt In alțl ani, ne În
dreptățesc să sperăm depășiri 
substanțiale".

ale artistului turist, ori proiecte 
ale optimizării estetice a pădu
rii (!). Adică, desene (bine că 
sint numai desene). în care un 
nou Dezallier d'Argenville. e 
drept cam rustic și fără stil in 
amenajarea grădinilor, pentru
preferințele unui Ludovic al
XIV-lea. ne propune copaci cu 
trunchiul bulbucat (prin adău
garea unor coșuri de nuiele îm
pletite) 
retezate, 
paralel 
lungi și

ori copaci cu ramurile 
intre care s-ar plasa 

cu pămintul prăjini 
prin care s-ar repune

specifică raportare și situare a 
prezenței umane la și în natură. 
Remarcăm însă, cum ară
tam. și exhibări ale unei 
agitate stări de spirit, ca echi
valențe ale unei sensibilități 
traumatizate, chipurile, de civi
lizația modernă (peisaje devas
tate de cataclisme imaginare, 
lemne care pHng cu lacrimi de 
vopsea, secretînd din crăpături 
un vesel roșu-duco, imagini ale 
unei naturi amenințate cu dis
trugerea ori conservarea, etc.). 
Insă nu asemenea lucrări dețin
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orizontala, „justițiar", în drep
turile sale. Tot acest „ambient", 
tenebros ori „constructiv", ab
sent ori pădureț s-ar înscrie 
„categoriei" Acțiuni in natură. 
Ceea ce ar rămine, și este des
tul de mult, s-ar putea distribui, 
la libera alegere, sau în „catego
ria" Natura ca simbol sau în 
..categoria" Sentimentul naturii. 
Undeva in aceste două categorii 
și-ar găsi ..justificare" și marii 
gindaci de porțelan, amibele de 
sticlă, vegetația ..tropicală", toa
te plăsmuirile de vis ale unei 
..naturi posibile*, cum avertizea
ză textul catalogului.

Remarcăm in expoziție și un 
specific sentiment al spațiului 
și naturii, cald și luminos, divul
gat cu discreție și distincție, o

ponderea în economia expozi
ției. s-o recunoaștem.

Deci, carențele expoziției con
stau. în primul rind, în modul de 
a gindi tema aleasă, iar mai 
apoi în modul de a structura un 
material atît de substanțial și 
variat. Celelalte carențe ale 
expoziției (ceva mai „deschisă" 
decît altele similare, organizate 
la Galeria nouă, reunind, acum, 
105 artiști, membri și nemembri 
ai U.A.P.. dintre care și vreo 
doi-trei și din provincie), intre 
care s-ar cuveni amintite: ilus
trarea unor artiști ca Alexandru 
Ciucurencu, Corneliu Baba. Au
rel Nedel. Constantin Piliuță, 
prin lucrări vechi, aflate în mici 
colecții particulare, și nu de 
primă mărime, reprezentative

atît pentru creația lor. cît și 
pentru specificul investigației^ 
ori includerea forțată pe simezW 
a unor veșnici ..susținători" ai 
expozițiilor cu program, indife
rent care ar fi acesta, a unor 
spirite leonardești, cum vor să 
ne convingă unii (ne referim,.. 
se-nțelege, la prințul picturii și 
nu la prințul operetei), se dato- 
resc, probabil, fie imposibilității 
de a selecta opera vizată, fie 
lipsei de omogenitate a echipei 
de selecționeri. De aceea, nici 
nu insistăm asupra lor.

în ciuda superficialității de
mersului critic și vagilor rigori- 
metodologice, rămine ceva. Lu-. 
crările dense, sugestive, de o 
autentică poezie și nebănuite 
rezonanțe, care in viziuni origi
nale conturează fie și incomplet 
un caracteristic sentiment al 
naturii, o tensiune spirituală și 
o vibrație sufletească proprii 
sensibilității noastre artistice. 
Ignorînd o suită de preconcepții 
și experiențe hibride, ignorind 
grupările de pe simeZe. publicul 
poate avea adinca și senina 
bucurie de a se reintîlni cu 
opera unor artiști valoroși din 
toate generațiile (Henri Catargi, 
Ion Musceleanu. Gheorghe Io- 
nescu. Valentin Hoeflich, Marga
reta Sterian, Lucia Dem. Bălă- 
cescu, Micaela Eleutheriade, Ion 
Pacea. Viorel Mărginean, Ion' 
Gheorghiu, Brăduț Covaliu. Oc- 
tav Grigorescu, Eugen Popa, 
Sabin Bălașa, Mircea Ionescu, 
Gabriela Pătulea-Drăguț, Ștefan 
Câlția. Sorin Ilfoveanu, Benone 
Suvăilă. Mihai Bandac. Gheor
ghe I. Anghel, George Aposu, 
Gheorghe Iliescu-Călinești. Ovi- 
diu Maitec, Radu Silvia, Florin 
Codre, Cristian Breazu, Nicâ- 
petre ș.a.).

C. R. CONSTANTINESCU

ÎNTILNIRl IN ARGEȘ
(Urmare din pag. I)

din secția Punți, unde conduce 
cinci organizații și are de în
fruntat nenumărate probleme. 
Cele personale și obștești se 
îmbină continuu în relatările 
lui : iată, „in martie am avut 
mari depășiri de plan", dar și 
necazul sancționării unui coleg 
certat cu cinstea ; „am organi
zat excursii prin țară cu auto
carul. duminica viitoare vizităm 
Porțile de Fier, după aceea ne 
gîndirn la Moldova" ; personal a 
avut și unele insuccese, pe care 
nu le ascunde, deși il dor, n-a 
reușit de două ori la facultate, 
acum însă urmează cursurile de 
depanare radio-tv.. de la Palatul 
Culturii, la toamnă se pregătește 
să se înscrie la o școală de 
laborant de doi ani...

La Cimpulung, în Întreprinde
rea mecanică Muscel, a autotu
rismelor de teren „Aro“, primul 
muncitor pe care îl întilnesc, Mi
ron Mailat, imi vorbește in pri
mul rind tot despre școli. Născut 
in 1951, la numai doi kilometri

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
ANUNȚA SCOATEREA LA CONCURS A URMĂTOARELOR POSTURI DIDACTICE

Universitatea din București Institutul de invăfămint superior Baia Mare
Catedra de științe sociale 

și filologie

• Lector la Facultatea de 
filosofie, Catedra de psiholo
gie, disciplinele : Psihologia 
educației, Psihologie școlară, 
Psihofiziologie, neurociberne- 
tică și teoria informației, 
Psihoterapie și psihofarmaco- 
logie, Orientare școlară și pro
fesională,-poziția 23.

• Lector la Facultatea de 
limbi germanice, Catedra de 
limba engleză, disciplina Lim
ba engleză contemporană, po
ziția 27.

• Lector la Facultatea de 
limbi germanice, Catedra de 
limba engleză, disciplinele : 
Istoria limbii engleze, Limba 
engleză 
ția 28.

• Lector 
limbi germanice, Catedra de 
literatură engleză, disciplina 
Literatură engleză, poziția 7.

• Lector la Facultatea de 
limbi germanice, Catedra de 
limba și literatura germană, 
disciplina Limba germană, po
ziția 16.

• Asistent la Facultatea de 
fizică, Catedra de Electricitate 
corp solid și biofizică, disci
plinele : Fizica solidului, semi
conductor! și aplicații, Fizica 
semiconductor!lor, Microscopie 
electronică, Fizică generală,

contemporană, pozi-

la Facultatea de

și magnetism,

spa-

vor
Uni-

Electricitate 
poziția 36.

• Asistent Ia Facultatea de 
limbi romariice, clasice și ori
entale, Catedra de lingvistică 
romanică, limbile spaniolă și 
italiană, disciplina limba 
niolă, poziția 19.

Candidații la concurs 
depune la secretariatul
versității din București, bd. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 
64, în termen de 30 de zile 
(pentru posturile de lector) și 
de 15 zile (pentru posturile de 
asistent) de la data publicării 
acestui anunț în Buletinul 
Oficial, cererea de înscriere la 
care vor anexa actele și lucră
rile prevăzute de Legea nr. 6 
privind Statutul personalului 
didactic din Republica Socia
listă România, publicată în 
Buletinul Oficial al Republicii 
Socialiste România partea I 
nr. 33/15.III.1969 și de Instruc
țiunile Ministerului Educației 
și învățămîntului nr. 84 539/ 
1969.

Concursul 
Universitatea 
termen de 
posturile de 
zile (pentru posturile de asis
tent) de la data expirării ter
menului de înscriere.

va avea ioc la 
din București în 
2 luni (pentru 
lector) și de 15

Catedra de mine și metalurgie
1. Conferențiar, disciplina Ba

zele mineritului și mecanica ro
cilor, poziția 4.

2. Conferențiar, disciplina Ae
ra) și tehnica securității, pozi
ția 5.

3. Șef 
pografie’,

4. Șef 
talurgia cuprului, poziția 13.

5. Șef lucrări, disciplinele Me
talurgia plumbului și zincului și 
Metalurgia metalelor însoțitoare, 
poziția 14.

• 6. Asistent, disciplinele Săpa
rea și susținerea lucrărilor mi
niere și Aeraj și tehnica secu
rității, poziția 17.

7. 
țări 
22.

8.
ploatări și Aeraj minier. Aeraj 
și tehnica securității și Exploa
tări miniere la zi, poziția 24.

9. Asistent, disciplinele : Uti
laj minier si Mașini miniere și 
instalații electromecanice, po
ziția 27.

10. Asistent disciplinele Chi
mie metalurgică, Mineralogie 
Fizică tehnică, poziția 30.

lucrări, disciplina To- 
poziția 12.
lucrări, disciplina Me-

Asistent, disciplina Exploa- 
miniere subterane, poziția

Asistent, disciplinele Ex-

Catedra de electrotehnică

Și

1. Șef lucrări, disciplinele : E-

lectrotehnică și Instalații elec
trice miniere, poziția 12.

2. Asistent, disciplina Electro
tehnică, poziția 18.

3. Asistent, disciplina Electro
tehnică, poziția 19.

4. Asistent, disciplinele Mașini 
și acționări electrice, Acționări 
electrice și automatizări in in
dustria minieră și Electrotehni
că, poziția 21.

5. Asistent, disciplinele Meca
nisme și Mecanica și rezistența 
materialelor, poziția 22.

6. Asistent, disciplinele Me
canica și rezistența materialelor 
și Mecanisme, rezistența mate
rialelor și organe de mașini, po
ziția 23.

7. Asistent, disciplinele Con
ducerea și organizarea produc
ției miniere și Organizarea și 
conducerea întreprinderilor, po
ziția 25.

8. Asistent, disciplina Desen 
tehnic, poziția 26.

Catedra de științe ale naturii
1. Lector, disciplinele : Intro

ducere in informatică și Fun
damentele matematicii, poziția 
26.

2.
ti ci

3.
loșia generală și protecția me
diului ambiant si Agrofitoteh- 
nie, poziția 28.——--- -—————-------------

Lector, disciplina Matema- 
generale, poziția 27.
Lector, disciplinele : Eco-

Limba

Limba

Filozo-

1. Asistent, disciplina 
engleză, poziția 25.

2. Asistent, disciplina 
franceză, poziția 28.

3. Asistent, disciplina
fie și Socialism științific, pozi
ția 30.

Candidații la concurs vor de
pune la secretariatul Institutu
lui de învățămînt superior din 
Baia Mare, Piața Gheorghe 
Gheorghiu-Dej nr. 1 în termen 
de 30 de zile — pentru postu
rile de conferențiar și șef de 
lucrări — și de 15 zile — pentru 
posturile de asistent — de la 
data publicării acestui anunț în 
Buletinul Oficial, cererea de în
scriere, la care vor anexa ac
tele și lucrările prevăzute de 
Legea nr. 6 privind Statutul 
personalului didactic! din Repu
blica Socialistă România, publi
cată în Buletinul Oficial, Partea 
I, nr. 33 din 15 martie 1969, și 
de Instrucțiunile Ministerului E- 
ducației șl 
84539/1969.

Concursul 
stitutul de
din Baia Mare în termen de 2 
luni — pentru posturile de con
ferențiar și șef de lucrări — și 
de 15 zile pentru posturile de 
asistent — de la data expirării 
termenului de înscriere.

învățămîntului nr.

va avea loc la In- 
învățămint superior

de întreprindere, urmează o școa
lă profesională la Slatina, devine 
sudor, apoi controlor tehnic de 
calitate, la secția Prelucrări me
canice (1224, cum i se spune 
aici, fiecare secție purtind un 
număr). Este locțiitor al secre
tarului U.T.C. pe întreprindere, 
preocupat de toate problemele 
tinerilor din organizația sa : al
toirea și plantarea 
cadrul „Acțiunii 
schimbul recent de _ „____
cu Întreprinderea mecanică din 
Timișoara ; campionatele de fot
bal, handbal și volei, în curs de 
organizare ; programul muzical 
și literar al cenaclului „Lira". 
Muncitorii noștri sint foarte ti
neri, îmi repetă și el, de aceea 
ne preocupă atit de mult școla
rizarea, de la primele trepte și 
pină la secția serală de subin- 
gineri înființată in cadrul uzinei 
de către Universitatea din Bra
șov. O problemă dificilă rămîne 
aceea a navetiștilor, de pe o 
rază de 15—45 km. ; trebuie or
ganizată cit mai bine încadrarea 
lor in toate activitățile, de pro
ducție, politice ,i culturale...

In satul Moșoaia, de lingă 
Pitești, unde mai toți 
tarii sint muncitori, 
cultori pe deasupra, __ ____
să-ți prelucreze cu bune rezul
tate pămintul in cadrul acordu
lui global. Brigadierul de la zo
otehnie, Ion Ilina, secretar de 
partid la C.A.P., imi dă detalii 
despre organizarea invățămintu- 
lui politic pe teme agricole. Mă 
aflu in moderna clădire a Școlii 
generale din Moșoaia ; e vacan
ță, o perioadă tocmai bună 
pentru examinarea celor — din 
ce in ce mai puțini, dealtfel — 
care își completează clasele la 
cursurile fără -frecvență. Profe
sorii Florea Câmpeanu și Ghe
orghe Berechet, învățătorul Ghe
orghe Nițulescu vorbesc despre 
munca lor cu elevii, organizarea 
formațiilor artistice sau brigăzi
lor științifice, despre „proble
ma" — să recunoaștem că nu 
foarte veche pentru satele aces
tei zone cindva rămase în urmă 
— de a pune de acord activită
țile culturale proprii cu cele ale 
televiziunii, pentru a putea face 
față concurenței, inhibatoare, 
deși înnobilatoare, a numeroase
lor televizoare de prin casele 
locuitorilor comunei. Și mai spun 
cite ceva și despre sine și ai 
lor : Gheorghe Berechet e unul 
din cei 10 copii ai unor țărani 
cooperatori din comună, cu frați 
care lucrează aici sau la Pitești, 
unul dintre ei a fost in Siria la 
specializare, altul în schimb de 
experiență in U.R.S.S. ; personal 
a terminat Institutul pedagogic, 
specialitatea biologie-agricultu
ră, a revenit la el acasă unde 
ti știe pe toți, și unde în orele 
lui libere se dedică pregătirii 
unei formații de dansuri, despre

florilor în 
trandafir" ; 
experienfă

locui
ți agri- 
reușind

care speră să se mai audă și In 
județ și poate chiar în afara 
lui...

In extremitatea nordică a ju
dețului,.în pitorescul Rucăr, pri- ■■ 
mărul Gheorghe Miloș, aflat in 
fruntea comunei de 11 ani (cu 
un băiat — student la medicină, 
și o fiică in curs de pregătirel 
pentru același institut) vorbește 
măsurat, ca un gospodar pri-* 
ceput, despre fabrica de cheres
tea și atelierul de covoare, de
spre comerțul pe care Rucărul 
il întreține cu vreo 15 țări, de
spre faptul că majoritatea ca
selor din localitate sint noi. cu 
apă curgătoare, cu lumină elec
trică, cu televizor, despre munca 
crescătorilor de animale, despre 
contingentul puternic al celor 85 
de cadre didactice, despre acti
vitatea grădiniței, a școlii gene
rale, a liceului industrial, despre 
casa de copii în care cresc sub 
o îngrijire atentă 150 de copii 
lipsiți de căldura familiei lor 
Inițiale. Și cu necenzurată mân
drie despre toți cei originari din 
Rucăr, care ii prelungesc a- 
cestuia faima. în calitatea lor de 
iscusiți profesori universitari sau 
de muncitori cu înaltă calificare 1 
și înalt randament.

Îmi amintesc cu acest prilej 
de strungărița Maria Răduț. în- 
tilnită la uzina musceleană de ; 
autoturisme. Născtltă in 1950 la 
Rucăr. ea a absolvit o școală 
profesională din Brașov, din
1972 lucrează in uzină și din'
1973 la strung. In comitetul de ■ 
partid al secției 1224 Transmisii, : 
ca răspunde de învățămintul 
ideologic. Și are toată familia 
alături : soțul frezor, un frate 
șofer, un altul tot strungar...

Bin micile familii se formea
ză și se împlinesc familiile mari, ' 
ale cite unei uzine, ale județu
lui și ale țării întregi. Circuitele 
sint toate larg deschise și savant 
interconectate, individul cu . ob- ' 
ștea. noul cu vechiul, o valoare 
cu toate valorile. La Rucăr se 
desfășoară festivalul de muzică . 
populară Floarea de piatră, re
zervat tinerilor din licee și școli 
profesionale. Iar in capitala ju
dețului — Primăvara piteșteână, . 
cu variate manifestări artistice și 
științifice. Festivalul județean al 
formațiilor artistice de amatori 
e și el în toi. La sesiunea de 
comunicări și referate Cultura ' 
populară argeșeană în contextul 
culturii românești și-au adus 
contribuția personalități de vază 
ale țării. Studenții Facultății de “ 
filozofie din București continuă 
să se deplaseze la stațiile-pilot . 
din jurul Cîmpulungului, pentru . 
studii sociologice și de antropo
logie culturală. Județul și țara " 
se pregătesc să
mai variat și mai măiestrit 
55-a aniversare a partidului 
Congresul educației politice 
culturii eoeialistt.

întimpine cit
a

fi ~
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a trimis tovarășului LEONID ILICI BREJNEV, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, următoarea telegramă :

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
și al meu personal, transmit profundele noastre condoleanțe Comi
tetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice in le
gătură cu încetarea din viață a tovarășului Andrei Antonovici 
Greciko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.. ministrul 
apărării al U.R.S.S., militant de seamă de partid și de stat care 
și-a consacrat întreaga energie și activitate întăririi forțelor armate 
ale statului sovietic, operei de construire a comunismului în U.R.S.S.

Vă rugăm, .totodată, să exprimați familiei îndoliate întreaga 
noastră compasiune.

Generalul de armată Ion 
Ioniță, ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste 
România, a adresat Ministerului 
Apărării al U.R.S.S. o telegramă 
prin care exprimă cele mai sin-

cere și profunde 
în legătură 
viață a 
Sovietice, 
Greciko, 
U.R.S.S.

cu 
mareșalului 

Andrei 
ministrul

condoleanțe 
încetarea din 

i Uniunii 
Antonovici 
apărării al

INTILNIRE LA
C.C. AL P.C.R

Marți, 27 aprilie a.c., tovarășii 
Hie Verdeț, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Ștefan An
drei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., au avut o în- 
tîlnire cu Naphtali Feder, se
cretar politic al Partidului 
Mapam din Israel.

k Cu prilejul întilnirii a avut 
b” un schimb de păreri cu pri
vire la căile de realizare a unei 
păci juste și durabile în Orien
tul Mijlociu și referitor la dez
voltarea relațiilor dintre P.C.R. 
și Partidul Mapam.

GALA DE FILME

In Capitală a fost 
marți ..Centrul 
zonal pentru formația arhitec
tului". organizat sub egida 
Uniunii internaționale a arhi- 
tecților. In cadrul centrului iși 
vor desfășura activitatea cadre 
de specialitate din Bulgaria. 
Cehoslovacia. Cipru. Grecia, 
Iran, Irak. Israel. Iugoslavia, 
Liban, Polonia, R.D. Germană, 
România. Siria, Ungaria și Uni
unea Sovietică.

In sfera de activitate a nou
lui centru intră, printre altele, 
o serie de preocupări referi
toare la culegerea și publicarea 
unor date și informații despre 
programele și procesele de in
struire din diferite institute de 
arhitectură și urbanism, 
tarea 
teză, 
unor 
seminarii, 
de proiecte.

inaugurat 
international

redac- 
unor materiale de sin- 

precum și < 
simpozioane.

expoziții

organizarea 
conferințe, 

i itinerante

Cu prilejul celei de-a 64-a 
aniversări a zilei de naștere a 
tovarășului Kim Ir Sen. secretar 
general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, șl a celei de-a 
44-a aniversări a creării Arma
tei revoluționare populare co
reene. ambasadorul acestei țâri 
la București, Pak Zung Guc. a 
organizat marți o gală de film, 
urmată de un cocteil.

A fost prezentat filmul „30 de 
ani glorioși sub steagul partidu
lui". realizare a studiourilor co
reene. care înfățișează principa
lele momente legate de înfiin
țarea Partidului Muncii din Co
reea, de lupta eroică a poporu
lui pentru independență, suve
ranitate națională, pentru uni
ficarea pe cale pașnică a Coreei, 
pentru construcția societății so
cialiste.

Au participat Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Emil Drăgănescu. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ion 
Catrinescu, șef de Secție la C.C. 
al P.C.R., Teodor Marinescu și 
Dumitru Turcuș, adjuncți de 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
general-colonel Sterian Țircă, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale. Constantin Oancea. 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, generali și ofițeri supe
riori, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

VIZITĂ

RECEPȚIE
cu afaceriMarți. însărcinatul 

ad-interim al Republicii Liberia 
la București. Henry T. Hoff jr„ 
a oferit o recepție in onoarea 
delegației parlamentarilor libe- 
rieni, condusă de Richard A 
Henries, președintele Carrerei 
Reprezentanților a Republicii 
Liberia, care, la invitația Marii 
Adunări Naționale, se află in
tr-o vizită in țara noastră.

Au participat Nicolae Giosan. 
președintele Marii Adunări Na
ționale. Virgil Teodorescu. vice
președinte al M.A.N.. Ștefan 
Nicolae. prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior și co
operării economice internațio
nale. Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
președinți de comisii ale MAN., 
deputați. precum și Perrache 
Trofin. ambasadorul României 
în Liberia.

Au fost prezenți șefi de misi
uni diplomatice acreditați ia 
țara noastră.

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

dreptîndu-se spre 
tovarășul Matei 
membru al C.C. 
care va participa 
Congresului Uniunii Tinere
tului din Sudan.

khartoum, 
Șimandan, 
al U.T.C., 

la lucrările

Constituie o realitate incontes
tabilă câ societății noastre, con
ducerii partidului, personal to
varășului Nicolae Ceaușescu le 
sînt caracteristice grija și atenția 
deosebite pentru asigurarea unor 
condiții din ce în ce mai bur.e de 
muncă și viață tinerei generații. 
Folosim acest prilej pentru a ex
prima tuturor oamenilor munci 
șl, în primul rind clasei noastre 
muncitoare, cele mai sincere mul
țumiri pentru eforturile pe care 
le fac in vederea creării condi
țiilor necesare formării multila
terale a tinerei generații-

Pornind de la adevărul că fără 
o temeinică pregătire pcutică. o 
înaltă conștiință patriot: eâ. nu pot 
fi concepute, p!nă la urmă, năei 
răspunderea 
profesională.
exemplară a sarcinilor eecrc-r...-* 
U.T.C. așară la baza acwnăx: pe 
care o desfășoară In rindul tine
retului muncttorese munra pafr» 
tico-ed’jcatfvâ de focrrar* fa sptrjt 
comunist, revoluționar. Iată de ce. 
ca și pentru Întregul nostru po
por. primul Congres a. educației 
politice și cuirurii vxna\ste are o 
semnificație deosebită te vederea 
intens.fyării întregi: ac 
htico-ed ucatt'.-e te riadul tmere. 
generați:.

Sub conducerea orgaaejoe șt ce- 
gan^apf^or de partid. Lm-areunâ ra 
sindicatele. organmam:* U.T.C. 
vor acționa în ectmr.uare peg.trj 
înțelegerea dt nai temem-ra de 
către tineri a pobtsea 
pentru educarea Joc te sjcmt 
profund patrxxăe. reveCuljmaar. 
pentru der. o'.tarea răspundere: so
ciale și attudmu teamtase fașă de 
muncă, pentru e-utervarea. te rte- 
dul tmeretuluu a prac-pu-oc 
normelor eticii ș£ eetexătu soca- 
liste. Este necesar ca tespreană ea 
sindicatele aetâotdnd pentru e2> 
minarea unor regimisceete depar- 
îam*mal.v.e. să tsnpmăm ș: ao- 
tivțtaț:: cultura.* de masă un spe
rii militant mult m" p.nemte. să 
utilizăm in coena sa cit —a? ra
țional întreaga bază matetuala.

în cont.nuare. vortsmral a safet- 
niat câ tteâra generate a pacneu 
ca si tetre<ul poțcc. apmOâ tetru 

si statului nostru, al cărv: proeso- 
ter neoboct esse serretaru. cere
re: al parmduî uu presedaseeâe *e-

Ceaușeseu. Este —jertruZ partîdu- 
lui nostru de a fi fr—a- tteâra 
generau* te sgîradrmjer «aue 
gtorioase — de depBad caoror- 
dantă tetr* tedaeonrtje pac-teore 
și cel* tesersatecnajsse Tteâra 
generau* tedejg^e terped* câ par
ticiparea se. preu-Jb ea tetreznu 
popor. Ia fâurtrea «ocsecâsn «ce- 
'.tste rtu'.r Lateral f et-9 nu11»aaae te pa
tria noastră, eeesxn uie eorstrJbu- 
ția cea ma: de pre: pe care o 
poate aduce caute: eeeta^sn5u?te 
<! păcii te teme tetârcr ftrte5<e 
care luptă ocr.tr-: bertate unde 
pendemâ. de— ocra- • si prorres 
social. Aruonird pentru eoetmaa 
propâstee a patr.eî. naern Jtoană- 
nlei socialiste sint 'xxir?: ea. ’.a 
spiritul pol:t5ra etrtem 
lui f statului nostru, 
tul și te viitor pene 
unltătiî și sciadamâtr 
vohxționare. proeres-st 
eretice de pretutirde 
împotriva politico: trai 
forță și dictau perrțr- o nouă 
dir.e economică si ecurteâ :nte 
țior.a^. pentru o teme ma: î 
și mai dreaptâ.

Iteferindu-ee ia probleme» i 
lucrării dintre U.T.C. r V-C-SX. 
vorbitorul a «pus : UtemuZ dece
niu. perioada cea mai fertilă dm 
istoria patriei noastre, a pus te- 
tr-o lumină nouă si a ridicat la 
un nivel superior «i colaborarea 
dintre U.T.C. și U.G.S.R. Cores
punzător cerințelor activității 
practice, orientările novatoare ale 
partidului, ale secretarului său 
general, au scos te evidentă nece
sitatea de a corela din ce în ee

față de pregătirea 
nîei indepbrurea

sât:

tn >ipea 
nalestt

ai ferU

Plenara Consiliului Politic Superior
al Armatei

In perioada 19—27 aprilie, un 
grup de lectori ai C.C. al 
P.C.U.S.. format din tovarășii 
L.K. Șepetis. A.I. Smirnov și 
A.p. Lukaș. a efectuat o vizită 
în țara noastră, cu prilejul că
reia au prezentat in Capitală 
și intr-o serie de județe expu- 

politicii 
sarcinilor 
XXV-lea

loc Plenara Con- 
Superior al Ar-

neri pe teme ale 
P.C.U.S. în lumina 
trasate de cel de-al 
Congres al partidului.

La încheierea vizitei, oaspeții 
au fost primiți de tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Marți a avut 
siliului Politic 
matei cu activul. care a analizat 
activitatea desfășurată in armată 
pentru aplicarea in viață a sar
cinilor rezultate din Programul 
pentru Îmbunătățirea activității 
ideologice, ridicarea nivelului 
general al cunoașterii și educa
ția socialistă a maselor, pentru 
așezarea relațiilor din societa
tea noastră pe baza principiilor 
eticii și echității socialiste și 
comuniste.

La lucră]

es.

La București au început marți 
dimineață lucrările celei de-a 
Hl-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare 
economică dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Turcia.

Delegația română este con
dusă de Bujor Almâșan, minis
trul minelor, petrolului și geo
logiei, iar cea turcă de Halii 
Bașol, ministrul comerțului.

In cadrul primei ședințe de 
lucru s-a examinat modul in 
care se îndeplinesc prevederile 
sesiunii precedențe privind co
laborarea economică și schim
burile bilaterale. Agenda lucră
rilor cuprinde convorbiri in le
gătură cu dezvoltarea cooperării 
economice, industriale și tehnice, 
diversificarea schimburilor co
merciale. precum și extinderea 
cooperării în domeniile tehmeo- 
științific, transporturi și turism.

Delegația economică turcă a 
avut, in cursul zilei. întrevederi 
cu ministrul industriei construc
țiilor de mașini, loan Avram.

SOSIRE

plenarei au par
ticipat general de armată Ion 
Ioniță. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P C R-. ministrul apă
rării naționale, general-colwnel 
Ion Coman. pr.m-ad unct al mi
nistrului și șef ai Marelui Stat 
Major, general-maior Constan
tin Oiteanu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R_ adyoncții 
ministrului apărării naționale.
comandanți s: actiiiși: de
par::d. ____

Pe marginea raporiuim pre-

de partid, de tovarășul 
Ceausescu, comandantul 
ai forțelor noastre ar-

Agricultorii brăileni raportează
Oamenii muncii din agricul

tura județului Brăila, recent 
distinși pentru ocuparea locului 
1 pe țară in îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan pe 
anul 1975 la principalii indica
tori din agricultură, acționind 
cu fermitate pentru realizarea 
lucrărilor de calitate și la 
timpul optim, au încheiat Ia 27 
aprilie 
pentru

la semănatul culturilor de 
sorg. orez, fasole și altele, 

să 
pină la sfirșitul

Delegația Grupului român din 
Uniunea Interparlamentară, care 
a participat la sesiunea de pri
măvară a Uniunii Interparla
mentare desfășurată la Ciudad 
de Mexico, s-a înapoiat, marți 
seăra, în Capitală.

REUNIUNE

semănatul porumbului 
boabe pe cele 113 450 

hectare planificate in unitățile 
agricole de stat și cooperatiste, 

în prezent — se arată in 
telegrama adresată • C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către Comite
tul județean de partid — toate 
forțele mecanice sint concen-

trate 
soia. _
astfel incit această lucrare 
fie încheiată 
lunii. Concomitent, continuă cu 
eforturi 
griului, 
prășitoare și legumicole.

Animați de dorința fierbinte 
de a obține și în acest an pro
ducții agricole vegetale și ani
maliere sporite, vă asigurăm, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom face totul 
pentru mobilizarea tuturor for
țelor mecanice și umane la 
executarea de bună calitate și 
în limitele perioadelor optime 
a lucrărilor din agricultură.

susținute erbicidarea 
întreținerea culturilor

COLOCVIU STUDENJESC DE LITERATURĂ

Marți dimineața a început în . 
Capitală reuniunea Grupei de 
lucru pentru construcții indus
triale a Uniunii internaționale 
a arhitecților. La lucrări par
ticipă reprezentanți ai secțiilor 
naționale din Austria, Bulgaria, 
Franța, Italia, Olanda, Polonia, 
România, Spania, Ungaria și 
Uniunea Sovietică.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof. arh. Cezar Lă- 
zărescu, președintele Uniunii 
arhitecților din România. In 
cadrul acestei reuniuni se face 
un schimb de experiență între 
participant! în probleme refe
ritoare la amplasarea obiective
lor și zonelor industriale în 
cadrul structurii urbane.

Marți dimineață, la Casa de 
cultură a studenților din Craiova 
au început lucrările Colocviului 
național de literatură, manifes
tare care marchează încheierea 
ediției jubiliare — a X-a — a 
Festivalului național al artei 
studențești. Timp de două zile, 
studenți — creatori din toate 
centrele universitare ale țării —

prezintă și analizează lucrări de 
poezie și critică literară.

în același timp, pe scenele 
clubului întreprinderii „Elect.ro- 
putere" și Filarmonicii „Olte
nia", cenaclul ..Amfiteatrul 
artelor" al revistelor „Viața 
studențească" și „Amfiteatru", 
susține spectacole de poezie na- 
triotică dedicate celei de-a 55-a 
aniversări a partidului.

„FLACARA“ ÎNNOITA !
Incepind de sâptâmina aceasta, „Flacăra" va apare săp- 

tăminal, joia, în același număr de pagini, dar într-un nou 
format și în alte condiții grafice. In sumar, multe rubrici noi 
de larg interes pentru cititori. Prețul unui exemplar : 2 lei. 
Așadar, de mîine, „Flacăra" înnoită, săptăminal, joia.

mal stttns «Sorturile si preocupă
rile noastre In real-rare» scopului 
_-n*e — făurire» eivilizațtei socia
liste sî m—-r-sre pe pămintul 
României. Aceasta este, in ultimă 
analiză, sentnir.ear.a profundă a 
prezenței si acti-. ’âții noastre co
mune. sub ccnducerea partidului, 
in cadrul Frcntulul Unității So
cialiste.

In încheiere, primul secretar al 
C C- al V.T C a exprimat hotă- 
rirea COtoSMaMaS Central al Uniu
nii Tineretu l- Comunist de a ac
ționa. împreună cu sindicatele, 
pentru a da ■--atâ Programului par- 
t-.dulux preț:oasejor mdicatll date 
de tovarășii: Nicolae Ceausescu 
— conducăeaaM anaMt ai Iubit al 
partidului st statului nostru.

în continuarea lucrărilor, de
legații si invitatei au fost infor
mați că pe adresa Congresului 
au sost un mare număr de te
legrame dm întreprinderi indus
triale. de «wtstrurte. transpor
turi. d * agrxuiturâ. instituții, 
unriâti social-culturaie. prin 
care colectivele de oameni ai 
-rin- urează succes depun lu- 
crăr.cx acest-— forum, iși rea
firmă adexusea lor fermă la 
poiitica mterxă si externă a 
paruduhli. bocârirea neabătută 
ne a acuma cu toată energia 
oentm -fi— - «amnilor ce

JET
Pe asargmea jmfeJerwloe 

de zi an i 
-is-, r-- o

gaa. nresesrimele Coasrimâ 
idr'eaa al >.3_i • t~rtoc Săi»

vintării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, document pro
gramatic de o excepțională în
semnătate pentru politica inter
nă și externă a partidului nos
tru, care deschide largi orizon
turi activității sindicatelor, tu
turor oamenilor muncii din țara 
noastră.

Dind expresie voinței clasei 
noastre muncitoare, a oameni
lor muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
de a nu-și precupeți eforturile 
pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XI-lea al parti
dului. delegații la Congres au 
dezbătut, in lumina orientări
lor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. modalitățile 
de ridicare pe un pian supe
rior a întregii munci a sindica
telor. de creștere a rolului lor 
in elaborarea și realizarea po
liticii interne și externe a parti
dului. in întreaga viață econo
mică și socială, pentru înfăptui
rea in cele mai bune condiții a 
indatoririlor față de clasa munci
toare — clasă conducătoare a so
cietății noastre —. față de între
gul popor, față de cauza so- 
ciaiismuim. a progresului și 
bunăstăru națiunii noastre, 
în acest spirit, -.-orbitorii au 
dezbătui pe larg sarcinile ce re
vin sindicatelor in dezvoltarea 

continuă a forțelor de producție, 
creșterea productivității muncii. 
cEmir.uarea costunlar de pro- 
etoețâe. au analiza: acțiunile și 
măsurrie ce trebuie întreprinse 
pentra motalizarea capac tăvi 
.. catolic a oamenilor muncii, 
pentru întărirea ordini: și disci- 
pimeu pentra afirmarea unui 
spent de înaltă răspundere in 
vederea laik;hrt~i exemcfsre a 
prevederîjoe cantitative șt cân
tărire a rlaroihi. de stat.

*

cane Jar

p partctparea re- 
r E-«tcatelor ia

LARG CADRU DEMOCRATIC
u-

re

:erea

optime de muncă și viață 
nemloc din intrepcindere.

— Vrem să ne daț; citeva 
exemple de participare.

— Iată cteva: in trimes
trul IV. anul trecut. între
prinderea noastră a trecut
prmtr-o perioadă ma; difiaiă 

-ea sard-
tor de plan. La apelul comne- 
dui oamenilor muncii, orgam- 
iția U.T.C. a răspuns prin 

a in spriji
nul producției, pnn declanșarea
unor zile p săptămini record, 
am contribuit la recuperarea 
restanțelor si realizarea inte
grală a sarcinilor prevăzute. De 
curind. jxmindu-se problema a- 
copeririî lipse: de capacitate la 
masuule de cablat, tinerii de la 
sectorul mecano-energetic au 
trecut la recoodițior.area Ji mo
dernizarea unor utilaje vechi, 
practic scoase din uz. reușind 
ca in ma: puțin de două luni 
să repună in funcțiune 3 ase
menea utilaje, a căror pro
ductivitate a insemnat nu numai 
un substanțial spor de produc
ție. dar si o considerabilă eco
nomie valutară, ținind cont de 
faptul că. altfel, ele ar fi tre
buit importate. De asemenea, 
ținind seama de sarcinile spo
rite ce revin in acest an secției 
cablu telefonic, tinerii din ate
lierul izolat hirtie au lansat o 
chemare la întrecere către toate 
organizațiile din cadrul secției 
care s-a materializat in depăși
rea cu cîte 100 kilometri cablu 
a sarcinilor fiecărei luni. Ace
eași receptivitate față de iniția
tivele și propunerile făcute in 
cadrul comitetului oamenilor 
muncii s-a manifestat si atunci 
cind, solicitind sprijin în solu
ționarea unor probleme care vi
zau condițiile de muncă și viață

ale tăierilor. am fost înțeleși și, 
cu sprijinul nostru, al tuturor, 
in urgentat predarea căminu
lui de nefamiliști. 
am avut și avem 
spus la acordarea 
foni și trepte de 
cerilor muncitori. _
de locuințe inginerilor stagiari, 
la înființarea bufetului la cămi
nul de nefamiliști. Aceste pro
puneri justificate și-au găsit o 
rezolvare procr.ptâ dm partea 
oocutecuhii oamenilor muncii.

Sigur, de felul prezenței re
prezentantului tinerilor in comi
tetul oamenilor muncii depinde, 
intr-o mare măsură, antrenarea 
organizațiilor U.T.C. la soluțio
narea multiplelor probleme care 
vizează bunul mers al activită
ții intreprinderii. Mai avem încă 
multe de făcut in această pri
vință. Aceasta nu constituie insă 
singura modalitate prin care ti
nerii iși pot spune cuvîntul. 
Adunările generale ale oameni
lor muncii, ca și cele ale orga
nizațiilor U.T.C. oferă un cadru 
tot mai larg afirmării plenare 
a spiritului lor de inițiativă. Nu
mai la recentele adunări ale 
organizațiilor U.T.C. prilejuite 
de dezbaterea modului de înfăp
tuire a Programului ideologic al 
partidului, au fost reținute, de 
pildă, peste 50 de propuneri, a 
căror rezolvare preocupă în pre
zent comitetul oamenilor mun
cii. conducerile secțiilor, comi
tetul U.T.C. Pe bună dreptate, 
remarcind interesul crescînd al 
ținerilor față de bunul mers al 
producției, sprijinul real și com
petent al reprezentantului aces
tora în comitetul oamenilor 
muncii, tovarășul loan Macău, 
directorul întreprinderii, subli
nia drept cea mai mare satis
facție a sa, a colectivului pe 
care îl conduce, formarea lor 
ca oameni de nădejde, cu o 
inaltă conștiință muncitorească.

De asemenea, 
un cuvint de 
de noi cate- 
incadrare ti- 
la asigurarea

(Urmare din vag. I)

ilustrația artis- 
pentru că relie- 
în marmură de

ni s-a păstrat 
tică a acestora, 
fele dăltuite 
Carrara ale Columnei nu sint 
altceva decît redarea lor. Este 
ilustrația cărții lui Traian așa 
cum au presupus unii invățați 
încă de la începutul secolului 
trecut.

După încheierea celui de al 
doilea război dacic și din boga
tele prăzi aduse la Roma, prin
tre care și faimosul tezaur al 
regilor daco-geți, împăratul 
Traian a hotărît construirea 
unei noi piețe în centrul Romei, 
un nou ,,forum" care să-i poar
te numele și care să se adauge 
celor existente. Cel mai impor
tant fiind cel al lui Augustus in 
continuarea căruia trebuia con
struit noul forum al lui Traian. 
Dar, pentru asemenea construc
ție ce se voia de proporții gran
dioase nu exista spațiu. Era 
șaua de deal care unea Capito- 
liul cu, Quirinalul — două din
tre cele șapte coline ale Romei 
— ce stătea în cale. Pentru în
lăturarea acesteia era necesar

un mare efort financiar. Prăzile 
luate din Dacia ofereu însă re
surse suficiente și de aceea lu
crarea s-a executat in scurt 
timp. Din loc în loc, pe pereții 
noilor edificii ce s-au înălțat, 
sub conducerea celebrului arhi
tect al lui Traian, Apollodor

TOATE FORȚELE SATELOR 
PE CÎMP, PENTRU ÎNCHEIEREA

ÎNSĂMÎNȚĂRII PORUMBULUI!
• DOLJ

9C

și prin măsurile luate dorim să 
obținem in 
medie de 
spune ing. 
ducția. față 
dublă și de aceea am aplicat pe 
unele suprafețe 30 tone gunoi 
de grajd bine fermentat, iar pe 
25 ha vom iriga cultura prin 
mijloace proprii". Prezenți la 
fața locului pentru a urmări 
modul cum se desfășoară se
mănatul porumbului sint și pri
marul comunei. Ion Scăunașu. 
și economista fermei. Victoria 
Chelaru. Ne întrebăm însă, de 
ce Ia celelalte ferme din aceeași 
unitate s-au semănat in medie 
numai 70 ha ?

La 
județean 
lucrărilor 
măsuri, ie 
o Largă 1 
mijloace 
planului 
rumb și 
aprihe a_c_ Se impune insă 
se acționeze cu mai multă ener- 

te- 
intregii activități, 
accent deosebit pe 
la muncă a tuturor 

satelor, exercitind 
cu stăruință un control riguros 
la fata locului, in cimp. corelind 
■Mi bine toăaanle pentru in
tensificarea ir.sămmțărilor și a 
celorlalte lucrări de primăvară 
S. dacă la cooperativa agricolă 
Murgași aceste deziderate se 
realizează. mecanizatorii semă
nau cu porumb parcele recent 
rrintate. la seria SMA. ce 
servește CAP. Coțofeni din 
Față. 6 din 20 tractoare se aflau 
in miez de zi „la staționar*. 
-Este terenul ud și nu se poate 
lucra la discuit*, ne spune șeful 
secțieL Canirtsnliii Păun. încli
năm să credem numai că pe 
tractoare se aflau montate nu 
discuri, ei_  pluguri.

acest an o recoltă 
5 000 kg la ha. ne 

Tatiana Goga. Pro- 
de anul trecut, este

livelu! comandamentului 
pentru coordonarea 

■ agricole s-au stabilit 
menite să ccnducă Ia 

mobilizare de forțe si 
in vederea realizării 
ce insâmințări la po- 
soia^ pină cel tirziu 30

SSSg® să

gie 
me

participarea
jocoit orilor

in vederea organizării 
ăee a
r.âu-se

STEFAN DORGOȘAN

• PRAHOVA
Principala preocupare a me

canizatorilor și cooperatorilor 
prahoveni este acum semănatul

porumbului. Folosind timpul 
bun de lucru, mecanizatorii 
reușesc să execute zilnic aceas
tă lucrare pe 2 850 de hectare 
in cooperativele agricole de 
producție și pe o mie de hec
tare in întreprinderile agricole 
de stat. Păstrind constant rit
mul planificat de lucru, pină 
in prezent, in județul Prahova 
s-au insămințat peste 13 000 
hectare cu porumb. Frontul de 
lucru pentru cele 220 de semă- 
nători folosite este asigurat de 
mecanizatorii care lucrează in 
schimburi prelungite pină noap
tea tirziu. la lumina farurilor. 
Acționind în acest fel. consiliile 
intercooperatiste din Mizil. Ino- 
tești și Ciorani au reușit să 
incc ie semănatul porumbului 
pe întreaga suprafață. De fapt, 
in maximum trei zile bune de 
lucru semănatul porumbului se 
va termina pe toate cele 40 300 
de hectare prevăzute în actuala 
campanie. Printre cei care își 
aduc o contribuție deosebită la 
realizarea și depășirea normelor 
ia semănat se numără și me
canizatorii Nicolae Dinu. Ionel 
Oprea. Gheorghe Vasile și 
Alexandru Iancu de la S.M.A. 
Inotești : Marin Neacșu, Con- 
stamin Râcaru și Aurică Radu 
de la S.M.A. Ciorani. care, la 
sfirșitul fiecărei zile de muncă 
trec in fișele de lucru între 25 
și 30 de hectare insămințate cu 
porumb. Concomitent cu semă
natul porumbului, gospodarii 
prahoveni au trecut și la efec
tuarea altor lucrări agricole de 
sezon. Așa. bunăoară, in con
silii’? intercooperatiste din 
Dragănești. Ciorani, Inotești. 
Mizil. cooperatorii execută 
prașila oarbă la sfecla de zahăr, 
precum și combaterea dăunăto
rilor la această cultură.-Lucrări 
de întreținere se fac și pe cele 
200 de hectare cu solarii apar- 
ținind unităților agricole de 
stat și cooperatiste, precum și 
ir. gospodăriile populației. Tot
odată. s-au erbicidat 14 500 de 
hectare cu grîu. 1 445 de hectare 
cu sfeclă de zahăr. aproape 
4 000 de hectare cu floarea soa
relui și 600 de hectare cu le
gume.

O. MARIAN

WOIWPOHT „CROSUL 
TINERETULUI"

ÎNAINTEA
SUCEAVA. Programată in 

orașul Gura Humorului, penul
tima etapă, faza județeană a 
tradiționalei competiții de masă. 
..Crosul tineretului", a fost 
punctată de întreceri pasio
nante. urmărite cu interes de 
numeroși spectatori din locali
tate. La start s-au aliniat 400 
de concurenți. care au trecut 
prin „sita" fazelor preliminare, 
la care au luat parte peste 
60 000 de tinere și tineri, iubi
tori ai probelor de alergări pe 
teren variat. întrecerile decisive 
din etapa județeană au fost do
minate de reprezentanții asocia
țiilor sportive din Vatra Dor
itei. Fălticeni. Rădăuți. Gura 
Humorului. Suceava. Șiret și 
Verești, clasați pe primele 
locuri.

în cursa rezervată juniorilor 
mici. 15—16 ani, pe primele două 
locuri s-au clasat elevii: Mihai 
Varvaroi (Fălticeni) și Sorin 
Nistor (Gura Humorului), iar la 
fete victoria a revenit elevei 
Gabriela Mihalcea (Vatra Dor- 
nei). urmată în 
Mariana 
Proba 
ani. a 
Traian 
urmat
Potingă (Vatra Dornei). La fete, 
pe primele două locuri s-au cla
sat: Luminița Pintea (Rădăuți) 
și Oliea Prundeanu (Liceul agri
col Rădăuți). Cursa seniorilor, 
peste 19 ani a fost dominată de 
Simion Ghcletiuc, de la coope
rativa meșteșugărească din Și
ret. iar la fete, pe primele două 
locuri s-au clasat: Paraschiva 
Apetrei (C.A.P. Verești) și Elena 
Pascovici 
bac Gura

clasament de 
Mințioan (Suceava), 

de juniori mari, 17—19 
fost ciștigată de elevul 
Ilieții (Rădăuți), fiind 

în clasament de Adrian

(Filatura de bum-
Humorului.) (M. L.)

Pe un traseu din lo-SIBIU.
calitate s-a desfășurat etapa ju
dețeană a „Crosului tineretului", 
competiție care a cunoscut o 
largă participare, reunind în 
etapa de masă peste 20 000 de 
concurenți. Iată și numele cîș- 
tigătorilor la cele trei probe. 
Categoria 15—16 ani, fete: Ma- 
rioara Hoffner (Cisnădie), bă
ieți: Teodor Gabor (Mediaș),

mijlocul pieții a fost așezată 
statuia ecvestră a împăratului, 
din bronz aurit, iar în spatele 
ei Basilica Ulpia. o construcție 
monumentală menită să ofere 
loc pentru adunări și judecată. 
In continuare, în partea de 
nord-vest a forumului s-au

Columna lui Traian
din Damasc, se putea citi „ex 
manubio" adică din prăzi.

Apollodor a reușit să ridice 
cel mai frumos forum al Romei 
ale cărui edificii și sculpturi au 
uimit nu numai pe contempo
rani ci și generațiile viitoare, 
secole de-a rîndul, perpetuindu- 
se pină în zilele noastre. S-a 
realizat o sinteză a artei și ar
hitecturii romane cu cea orien
tală. Intrarea se făcea printr-un 
arc de triumf care nu s-a mai 
păstrat, dar pe care-1 eimoașt “n 
de pe efigiile monedelor. în

înălțat două biblioteci poruncite 
de Traian. Una era menită să 
adăpostească cărțile latinești 
iar cea de a doua pe cele in 
limba greacă. Tot aici se păs
trau și cărțile scrise pe pinză 
de in ori pe fildeș.

Intre cele două biblioteci se 
înălța Columna. Ea fusese ce
rută de senat pentru a se arăta 
cît de înalt fusese muntele. 
Columna a fost terminată și 
inaugurată la 12 mai a anului 
113 și de atunci stă in picioare. 
După moartea lui Traian încă-

FINALELOR PE ȚARĂ
Categoria 17—19 ani, fete: Ma
ria Oprișcan (Avrig). băieți : Ti- 
beriu Mărginean (Copșa Mică). 
Categoria peste 19 ani. fete: 
Cornelia Crișan (Mediaș), bă
ieți: Florian Toma (Sibiu)

ELENA BREBETE

MUREȘ. Municipiul Tirgu
Mureș a găzduit, duminică, am
ple manifestări de masă. Mii de 
locuitori, tineri și virstnici, au 
urmărit desfășurarea concursu
lui de rezistență și îndemînare 
pentru tinerii posesori de mo
torete „Mobra", concursul de 
carturi. Tot aici. în „Piața tran
dafirilor". s-a desfășurat etapa 
județeană a „Crosului tineretu
lui". Pentru etapa finală s-au 
calificat: categoria 15—16 ani.
fete: Katalin Șimon (Liceul din 
Miercurea Mirajului), Mariana 
Bilca (Liceul economic Tg. Mu
reș); băieți: Andrei Bajko 
(Școala generală nr. 5 Tg. Mu
reș), Laurențiu Simon (Liceul 
Bolay, Tg. Mureș). Categoria 
17—19 ani, fete: Irma Kiraly și 
Elisabcta Szixai — ambele de 
la Școala generală nr. 2 So- 
vata; băieți: Vo.jdo Mathe (Școa
la nr. 1 Reghin), Gheorghe Stir- 
bet (Școala generală „Josef Hal- 
trich", Sighișoara). Categoria 
peste 19 ani, fete: Anca Oroian, 
Olivia Zaharie (Liceul pedago
gic Tg. Mureș); băieți: Alexan
dru Cîrpaci (Metalotehnica Tg. 
Mureș), Ion Biron (militar — 
ostaș în termen).

MIRCEA BORDA

zentanții Liceului real-umanist 
nr. 2 din Deva care de ani de 
zile domină autoritar fazele de 
masă ale Crosului tineretului. 
Dar iată numele ciștigătorilor 
care vor fi .prezenți la finala pe 
țară ce va avea loc la 2 mai, 
in Capitală: 15—16 ani fete: lo
cul I Rodica Roman (Deva), lo
cul II Sorina Lupean (Deva), 
15—16 ani băieți: Vasile Ștefan 
(Deva) și Adrian Cioban (Pe
troșani): 17—19 ani fete: Maria 
Moga (Deva) și Maria Olaru 
(Orăștie); 17—19 ani băieți:
Gheorghe Costea (Petroșani) și 
loan Cioabă (Deva): peste 19 
ani. fete: Viorica Bucur (Deva) 
și Simina Asandei (Petroșani); 
peste 19 ani, băieți: Constantin 
Mecieovschi (Brad) și Ion Ră- 
descu (Petroșani).

AL. BALGRADEAN

HUNEDOARA. Etapa jude
țeană. desfășurată la Deva, a 
aliniat la start 300 de concu
renți, selecționați din peste 
45 000 tineri, elevi, cooperatori, 
muncitori, studenți, care au 
participat la fazele anterioare 
desfășurate la nivelul munici
piilor, orașelor și comunelor. Ea 
a prilejuit dispute aprige, indîr- 
jite, ciștigate în final de cei mai 
bine pregătiți tehnic și tactic, 
mai curajoși și dornici de vic
torie. Iar aceștia s-au dovedit 
a fi și de data aceasta repre-

perea din soclul Columnei a 
adăpostit urna de aur cu cenușa 
împăratului pină ce ea a fost 
furată de barbarii ce au cucerit 
Roma. Fusul uriașei coloane 
nu putea rămîne gol sau aco
perit cu monotone caneluri și 
de aceea el a fost îmbrăcat cu 
reliefuri sculptate ce reprezen
tau ilustrarea cărții lui Tra
ian, 
telor, 
momente ale celor două răz
boaie este cea reală, constituind 
unul dintre izvoarele de bază 
ale acestui eveniment deosebit 
de important din istoria po
porului român.

O copie deosebit de reușită 
după Columna lui Traian, în 
anii noștri, ai socialism -.lui, a 
fost adusă la București și mon
tată intr-un cadru adecvat din 
prima sală a Muzeului de is
torie al Republicii Socialiste 
România. Este monumentul ce 
povestește în piatră geneza po
porului nostru care în milenara 
lui istorie a dus o luptă dîrză 
pentru a-și păstra ființa, pentru 
a-și cuceri libertatea politică și 
socială.

Povestirea 
succesiunea

evenimen- 
diferitelor

• CAMPIONATUL. CATE
GORIEI A DE FOTBAL pro
gramează astăzi jocurile e- 
tapei a 25-a. în Capitală, pe 
stadionul Republicii, se vor 
desfășura în cuplaj îirtîlhi- 
rile : Sportul studențesc — 
C.F.R. Cluj-Napoca (ora 
14,45) și Rapid — F. C. Ar
geș (ora 16,33). Iată intllnirile 
din țară : Universitatea Cluj 
Napoca — U. T. Arad ; l. C. 
Constanța — Politehnica Ti
mișoara ; F.C.M. Reșița — 
Dinamo ; S. C. Bacău — 
Steaua ; Universitatea Craio
va — F. C. Bihor ; A.S.A. 
Tg. Mureș — Olimpia ; Poli
tehnica Iași — Jiul (meci 
care va fi televizat).

Stațiile noastre de radio 
vor transmite pe programul 
I cu incepere din jurul orei 
16.15 aspecte de la aceste 
meciuri.

« TURNEUL INTERNA
ȚIONAL DE TENIS de Ia 
Stockholm din cadrul circui
tului VV.T.C. a luat sfîrșit cu 
desfășurarea probei de dublu 
masculin. Victoria 
jucătorilor Hie 
(România) — Al. 
(U.R.S.S.) care în 
învins cu 6—4, 7—!
Okker (Olanda) și Adriano 
Panatta (Italia).

• AU CONTINUAT ME
CIURILE turneului interna
țional feminin de baschet de 
la Sziilnok. Echipa Ungariei 
a întrecut cu scorul de 81—77 
(46—41) selecționata Româ
niei, iar Bulgaria a dispus cu 
greu 67—66 (41—32) de re
prezentativa Franței.

• „CUPA VOINȚA", com
petiție eiclisiă internaționa
lă,organizată în cinstea Con
gresului U.GjS.R,, a început 
ieri, reunind la start peste 
80 de rutieri din 6 țâri. Pri
ma etapă, disputată pe tra
seu! București — Sinaia 
(Cota 1 400), a fost ciștigată 
de ciclistul român Ion Co
jocarii (Steaua), cronometrat 
pe distanța de 125 km cu 
timpul de 3 h 45'02”. în a- 
eelași timp cu învingătorul 
a sosit ciclistul dinamovist 
Mircea Romașcanu,

a revenit
Năstase 

Metreveli 
finală au 

•5 pe Tom



Instaurarea unei noi ordini
economice în lume—problemă
majora a contemporaneității

INTERVENȚIA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMÂNIEI IN CADRUL 
DEZBATERILOR CONSILIULUI O.N.U.D.I.

Consiliul Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltarea In 
dustrială (O.N.U.D.I.), reunit 
dezbaterile generale pe tema 
dezvoltare.

in sesiune la 
industrializării

Viena, a încheiat 
(arilor In curs de

Dezbaterile s-au înscris orga
nic în amplul dialog internațio
nal vizind identificarea și con
venirea căilor și modalităților 
pentru instaurarea unei noi or
dini economice în lume, pentru 
eliminarea treptată a decalaje
lor dintre țările dezvoltate 
cele în curs de dezvoltare.

în intervenția rostită în 
drul dezbaterilor generale, am
basadorul Dumitru Aninoiu, 
șeful delegației române, a arătat 
că apropierea graduală a nive
lului dezvoltării economice re
prezintă o necesitate obiectivă 
pentru toate țările, inclusiv 
pentru statele dezvoltate, un 
imperativ al unei cooperări eco
nomice internaționale pe baze 
noi, mai juste, mai echitabile.

România consideră că eradi
carea subdezvoltării și elimina
rea decalajelor, problemă esen
țială a vieții contemporane, tre
buie să se înscrie ca o preocu
pare deosebită și permanentă, 
pentru fiecare stat, fiind vorba 
in fapt de o problemă care pri
vește pe toți membrii comuni
tății internaționale și nu numai 
țările în curs de dezvoltare, și 
care are repercusiuni negative 
asupra tuturor, asupra pieței 
mondiale, accentuează criza e- 
conomică și duce la tensiune în 
viața internațională.

Tocmai de aceea — a subli
niat vorbitorul — România a 
susținut constant că instaurarea 
unei noi ordini economice inter
naționale rămîne singura soluție 
de natură să permită înlătura
rea actualei situații. Aceasta re
clamă abolirea vechilor relații 
bazate pe inegalitate și exploa
tare, respectarea riguroasă a 
deplinei egalități în drepturi, a 
independenței și suveranității 
naționale, a neamestecului in 
treburile interne sub nici o for
mă și pentru nici un motiv, a 
avantajului reciproc.

Șeful delegației române a sub
liniat în continuare însemnăta
tea primordială pe care o 
forturile proprii, munca 
rui popor și consacrarea 
matică, pe o perioadă 
lungată de timp, a unei 
însemnate din venitul național, 
pentru dezvoltare, pentru mobi
lizarea întregului potențial ma
terial și uman al țării și 
greșul accelerat al forțelor

Și

ca-

au e- 
fiecă- 
siste- 
înde- 
părți

pro- 
de

baza cuceririlorproducție, pe 
revoluției tehnico-științifice con
temporane.

Lupta împotriva subdezvoltă
rii — a continuat reprezentan
tul român — implică, in ace
lași timp, ca o componentă in
dispensabilă, cooperarea inter
națională întemeiată pe noi ba
ze, sprijinul comunității inter
naționale în ansamblu.

După ce a relevat sarcinile 
O.N.U.D.I. in direcția sprijinirii 
industrializării țărilor in curs de 
dezvoltare, șeful delegației ro
mâne s-a referit la principalele 
chestiuni aflate în dezbaterea 
consiliului la actuala sesiune, 
printre care si crearea unui 
fond de dezvoltare industrială 
in vederea sporirii sprijinului 
acordat țărilor în curs de dez
voltare pentru propășirea lor e- 
conomică și socială.

Prin ansamblul de reguli ce 
vor fi convenite pentru func
ționarea, finanțarea și adminis
trarea fondului — a arătat vor
bitorul — acesta va trebui să 
reprezinte un instrument de
mocratic, în măsură să reuneas
că interesele țărilor In curs de 
dezvoltare de a se industrializa. 
In acest scop este important să 
se asigure tuturor țărilor in curs 
de dezvoltare posibilitatea reală 
de a alege, potrivit propriilor 
interese, domeniul și statele in 
care pot să beneficieze la maxi
mum de asistența primită, fără 
ca nimeni să le poată impune 
condiții sau restricții în utiliza
rea resurselor respective.

Referindu-se la sistemul de 
consultări industriale pe care 
O.N.U.D.I. urmează să-l organi
zeze, vorbitorul a subliniat că 
un astfel de sistem va trebui să 
folosească formele de participa
re. reprezentare și informare 
sistematică a statelor membre 
ale O.N.U.D.L in conformitate 
cu principiile dreptului inter
național. cum sint deplina e- 
galitate în drepturi, respectul in
dependenței și suveranității na
ționale. neamestecul în treburile 
interne și avantajul reciproc.

în încheiere, șeful delegației 
române a subliniat importanța 
și actualitatea integrării plenare 
a femeilor și tineretului în pro
cesul dezvoltării, salutînd preo
cupările O.N.U.D.I. de a sprijini 
eforturile in acest domeniu.

de peste hotare

Demonstrație a muncitorilor de la urinele „Fiat* pentru reinnoirea contractelor de muncă

Premierul Indiei

a primit pe ministrul

român al industriei

metalurgice

Alegerile generale pentru Adunarea
Națională comună a întregului Vietnam

MAJORITATE ABSOLUTA DE VOTURI,
ATIT LA HANOI. CÎT Șl LA SAIGON, 

PENTRU CONDUCĂTORII

„Scînteia tineretului'*

pog. 4

Comisiei Politice a C.C. al P.C.P,Declarația
La Lisabona au fost date publicității, marți, rezultatele oficiale 

finale ale alegerilor desfășurate duminică pentru desemnarea de
putaților Adunării Republicii (Parlamentul).

Din cei 6 481 352 cetățeni cu drept de vot, la urne s-au prezen
tat 5 396 112 alegători (83.26 la suta). ■

In ordinea voturilor obținute șt a numărului de deputați aleșt, 
pe primul loc se situează Partidul Socialist, care a obținut 
1 887 180 voturi (34.97 la sută), revenindu-i 106 mandate ; urmeaza 
in ordine : Partidul Popular Democratic — cu 1 296 432 voturi 
(23.03 la sută) și 71 de mandate ; Centrul Democratic și Social — 
cu S58 783 voturi (15.91 la sută) si 41 de mandate ; Partidul Comu
nist — cu 785 620 voturi (14,56 la sută) și 40 de mandate si Uniu
nea Democratică Populară.— cu 91 383 voturi (1,69 la sută) si un 
mandat.

Toate celelalte formațiuni politice care au prezentat candidați 
la scrutinul de duminică au obținut voturi foarte puține (sub 1 
la sută), ceea ce nu le dă dreptul de a fi reprezentate in forul 
legislativ.

Repartizarea ultimelor 4 mandate in Adunarea Republicii se 
va face la începutul lunii viitoare, după cunoașterea rezultatului 
voturilor exprimate de cetățenii portughezi aflați in străinătate.

Evoluția evenimentelor politice

Contribuția activă 

a României

la sporirea 
rolului O.N.U.

în cursul zilei de luni, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, conducătorul 
delegației române la cea de-a 
III-a Conferință O.N.U. asupra 
dreptului mării, a avut o între
vedere cu Kurt Waldheim, se
cretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite.

în cadrul întrevederii, a avut 
loc un schimb de păreri privind 
intensificarea cooperării între 
România și O.N.U. în vederea 
creșterii aportului organizației, 
cu participarea activă a tuturor 
țărilor, la rezolvarea probleme
lor majore ale vieții internațio
nale.

Kurt Waldheim a rugat să fie 
transmisă președintelui Repu
blicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. expresia sen
timentelor sale de respect și 
gratitudine pentru importanta 
contribuție pe care o aduce per
sonal la cauza întăririi rolului 
O.N.U., la edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte. Secre
tarul general al Națiunilor Uni
te a exprimat satisfacția sa 
pentru contribuția activă și con
structivă a României la crește
rea rolului și eficacității O.N.U.

Liderii grupurilor parlamen
tare ale principalelor partide 
politice din Italia au căzut de 
acord asupra programului dez
baterilor pe marginea actualei 
situații politice, economice și 
sociale a țării, propuse de Par
tidul Democrat Creștin (de gu- 
vernămînt). Declarația guverna
mentală va fi prezentată de 
primul ministru, Aldo Moro, în 
cursul dimineții de miercuri, 
iar dezbaterile pe marginea ei 
urmează a începe joi. Este de 
așteptat ca discuțiile să se în
cheie vineri după-amiază, cînd 
Aldo Moro va răspunde inter
vențiilor reprezentanților celor
lalte partide. în cazul în care 
se va pune problema unui vot 
de încredere — relevă agenții
le de presă — acesta se va sol
da în mod cert cu punerea în 
minoritate a P.D.C.. care va fi 
nevoit să-și prezinte demisia. 
(Partidele Comunist și Socialist 
au indicat deja că vor vota 
contra). Președintele Giovanni 
Leone va proceda. în această 
situație, la dizolvarea parla
mentului și convocarea, de ale-

geri generale înainte de ter
men, datele cele mai Drobabile 
fiind 20 și 27 iunie. Este de 
așteptat, de asemenea, ca pre
ședintele să însărcineze guver
nul condus de Moro cu rezol
varea chestiunilor curente pină 
la formarea unui nou cabinet.

Ministrul industriei metalur
gice, Neculai Agacni, președin
tele părții române în Comisia 
mixtă româno-indiană de coope
rare economică, științifică și 
tehnică, ale cărei lucrări se des
fășoară în prezent la Delhi, a 
fost primit de primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi.

Ministrul român a transmis 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, un 
mesaj de sănătate și succese 
premierului indian, precum și 
de prosperitate pentru poporul 
Indiei. Mulțumind pentru me
saj, primul ministru Indira 
Gandhi a rugat să fie transmise 
președintelui Republicii Socia
liste România urări de sănătate 
și fericire personală, precum și 
urări de succese poporului 
român.

în cursul convorbirii care a 
avut loc apoi, s-au relevat evo
luția pozitivă a relațiilor 
româno-indiene. precum și po
sibilitățile de dezvoltare a schim
burilor comerciale și de diver
sificare a cooperării economice, 
științifice și tehnice între cele 
două țări.

Principalii conducători de 
partid și de stat ai R. D. Viet
nam, candidați în alegerile ge
nerale pentru Adunarea Națio
nală comună a întregii țări, au 
fost aleși cu un ridicat procent 
de voturi — informează agenția 
V.N.A.

Potrivit unui comunicat al 
Consiliului electoral al orașului 
Hanoi, Ton Duc Thang, pre
ședintele republicii, a întrunit 
99,38 la sută din sufragii, Ngu
yen Laong Bang, vicepreședin
tele republicii — 99.74 la sută. 
Le Duan, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam — 99.76 la sută, 
Truong Chinh, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidu
lui Celor ce Muncesc «lin Viet
nam, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Națio
nale a R. D. Vietnam — 99.60 
Ia sută. Fam Van Dong. membra 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, primul ministru al gu
vernului — 99.73 la sută.

Printre cei 22 de deputat! care 
au ciștigat încrederea hanoieni- 
lor de a-i reprezenta în organul 
suprem al puterii de stat figu
rează reprezentanți ai clasei 
muncitoare, ai țărănimii coope
ratiste și intelectualității socia
liste.

DE PARTID Șl DE STAT 
mului de Sud. aproximativ 93 
la sută din alegătorii orașului 
Saigon s-au prezentat duminică 
la urne in cadrul alegerilor ge
nerale pentru Adunarea Națio
nală comună a Întregii țări. Din 
cei 44 de candidați inscriși pe 
liste, au fost aleși 35 de depu
tați, dintre care 9 femei.

In circumscripțiile în care au 
candidat, conducătorii de partid 
și de stat ai R.V.S. au fost aleși 
cu un număr ridicat de voturi. 
Astfel. Pham Hung, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc din Viet
nam. secretarul Comitetului de 
Partid din Vietnamul de Sud a 
obținut peste 92 la sută din vo
turi. Nguyen Huu Tho, preșe
dintele Prezidiului C.C. al Fron
tului Național de Eliberare, pre
ședintele Consiliului Consultativ 
al G.R.P. — peste 95 la sută, 
Huynh Tan Phat, președintele 
G.R.P. al R.V.S.. — peste 92 la 
sută, Nguyen Thi Binh. minis
trul afacerilor externe, peste 97 
la sută.

Comisia Politică a C.C. al Par
tidului Comunist Portughez a 
apreciat, intr-o declarație dată 
publicității luni seara la Lisabo
na. că alegerile pentru Aduna
rea Republicii au reprezentat un 
„pas decisiv in direcția consoli
dării unui sistem democratic 
stabil al libertății și al progre
sului social și constituie un prim 
act politic de cea mai mare în
semnătate in cadrul aplicării 
noii Constituții a Republicii Por
tugheze".

Rezultatele alegerilor, subli
niază declarația, indică o conso
lidare puternică a pozițiilor Par
tidului Comunist, care a înregis
trat progrese pe toate planurile 
— atit in ce privește numărul 
de alegători ce i-au dat votul, 
procentul întrunit, cit și numă
rul de deputați aleși. Marile 
progrese realizate de P.C.P. in 
centrele industriale și in cele 
ale reformei agrare sint nu nu
mai o expresie a sprijinului oa
menilor muncii pentru cuceriri
le revoluției, ci și a marii lor 
încrederi în P.C.P. ca partidul 
care acționează cel mai consec
vent pentru concretizarea și apă
rarea acestor cuceriri.

în rindul partidelor reprezen
tate in guvern, P.C.P. a 
singurul — se evidențiază în 
clarație — care și-ă Sporit 
mărul voturilor. Acest fapt 
monstrează că se înțelege 
mai mult că o participare activă 
și responsabilă a P.C.P. la so
luționarea problemelor naționa
le este indispensabilă.

fost 
de- 
nu- 
de- 
tot

în continuare, declarația pre
cizează că P.C.P. și-a orientat 
campania spre Împiedicarea for
mării unei majorități a dreptei 
și spre crearea posibilității de a 
forma o majoritate a stingii. A- 
ceste obiective majore, se subli
niază in declarație, au fost atin
se. Acum este stringent ca a- 
ceastă majoritate exprimată în 
numărul de voturi să fie concre
tizată și să i se imprime o po
litică adecvată. P.C.P. se decla
ră dispus să probeze toate for
mele care ar putea duce la con
cretizarea practică a unei majo
rități politice a stingii în Adu
narea Republicii și la formarea 
unui guvern de stingă, ca o con
secință firească a înfrîngerii 
dreptei în aceste alegeri.

Partidul Comunist consideră, 
după cum se arată în declarație, 
că pină la alegerile prezidenția
le. cel de-al șaselea guvern pro
vizoriu trebuie să-și continue 
îndeplinirea funcțiilor.

Alegerile pentru Adunarea Re
publicii și rezultatele lor, arată 
Comisia Politică a C.C. al P.C.P., 
deschid perspective favorabile 
pentru edificarea unui regim 
democratic pe calea spre socia
lism — conform Constituției — 
în care își vor găsi * împlinirea 
marile aspirații ale poporului 
portughez. Pentru a înfăptui a- 
cest mare țel patriotic este e- 
sențială unitatea forțelor demo
cratice și de stingă, o aspirație 
populară care și-a găsit expre
sia clară in alegerile de la 25 a- 
prilie 1976.

Alger: a început publi
carea textului „Cartei 
Naționale"

La Alger a început a fi 
publicității, prin presă, pe cap™ 
tole, textul anteproiectului „Car
tei Naționale", document funda
mental ce definește noua cale 
de dezvoltare multilaterală a 
țării în perioada care urmează, 
de aprofundare a revoluției și 
de consolidare a cuceririlor eco
nomice, sociale și culturale.

Referindu-se la acest eveni
ment, președintele Houari Bou- 
mediene a făcut o declarație, di
fuzată în direct, luni seara, de 
posturile algeriene de radio și 
televiziune, în care a arătat că 
„publicarea textului cartei con
stituie preludiul unei vaste ope
rațiuni, promisă anul trecut de 
puterea revoluționară, de a pre
zenta poporului în cursul anului 
1976 o Cartă Națională, de a pre
găti un proiect de Constituție 
care îi va fi supus și de a orga
niza alegeri legislative și prezi
dențiale". „Noi considerăm acest 
text, a declarat in continuare 
șeful statului algerian, ca fiind 
rezultatul experienței revoluției 
algeriene, tot așa cum el defi
nește perspectivele de viitor".

După o largă dezbatere în ve
derea îmbogățirii acestui impor
tant document, „Carta Naționa
lă" urmează a fi supusă sufra
giului poporului algerian.
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INCIDENT ANGLO-ISLANDEZ

Potrivit cifrelor anunțate tn 
cadrul unei conferințe de presă 
de Nguyen Van Hieu, în numele 
Consiliului electoral al Vietna-
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CONGRESUL TINERETULUI POLONEZ

Situația din liban
Camera Deputaților 

nului se va întruni 
pentru a proceda la 
înainte de termen, a 
lui președintelui 
Frangieh. Hotărîrea 
nunțată Ia Beirut în i 
reuniuni a Biroului 
Deputaților, condusă 
ședințele Parlamentului, Kamel 
El Assad. Cei 98 de deputați se 
vor întruni într-o clădire situa
tă în apropiere de așa-zisa „li
nie verde" care desparte părțile 
aflate în conflict. Referindu-se 
la candidații cu cele mai mul
te șanse pentru funcția supre
mă în stat, agențiile de presă, 
citează pe Raymond Edde, lide
rul Blocului Național, și Elias 
Sarkis, guvernatorul Băncii 
Centrale.

a Liba- 
sîmbătă 

i alegerea, 
succesoru- 
Suleiman 
a fost a- 

urma unei 
Camerei 

de pre-

A. n calendarul eve
nimentelor politice 
importante ale Po
loniei anului 1976 
se află înscris Con
gresul tineretului,

convocat pentru sfîrșitul acestei 
luni. Forumul national al tine
rei generații a fost precedat de 
o îndelungată activitate de pre
gătire, de adunări de dări de 
seamă și alegeri ale tuturor 
uniunilor de tineret. Deosebit 
de intensă a fost această acti
vitate in cercurile tineretului 
muncitor de la orașe și sate, in 
cadrul cărora au fost analizate 
cu profunzime și responsabili
tate nu numai problemele legate 
de găsirea celor mai bune mij
loace* pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor trasate de cel 
de al 7-lea Congres al P.M.U.P.. 
ci și a unor forme organizato
rice mai eficiente. Astfel, s-a 
născut inițiativa creării unei noi 
organizații de tineret — Uniu
nea Tineretului Socialist Polo
nez — in componența căreia 
mează să intre trei 
și anume: Uniunea 
Socialist, ~ 
Socialist de 
Tineretului 
mată.

Concluzia 
pregnanță la încheierea confe
rințelor voievodale ale organi
zațiilor celor trei uniuni, releva 
ziarul Sztandar Mlodich, a fost 
că „unificarea lor într-o singura 
organizație a tineretului mun
citor de la orașe și sate va con
tribui la întărirea mișcării de 
tineret ceea ce constituie o pre
misă necesară pentru angajarea

ur-
organizații 

Tineretului 
Tineretului 
și Uniunea

Uniunea 
la Sate

Socialist din Ar-

ce s-a impus cu

și mai deplină a tinerei gene
rații in procesul edificării socia
lismului".

în cadrul pregătirilor a fost 
dat publicității, in luna martie, 
proiectul de program al Uniunii 
Tineretului Socialist Polonez, 
document supus dezbaterilor in 
organizațiile de bază. Din dis
cuții a reieșit că noua uniune 
va contribui la o mai bună mo
bilizare a tineretului muncitor 
la sporirea participării sale la 
viața politică și economică a 
Poloniei socialiste.

Revista Nowe Drogi. ocupin- 
du-se intr-un amplu articol de 
sarcinile de viitor ale mișcării 
de tineret, releva că inființarea 
Uniunii Tineretului Socialist 
Polonez va crea un cadru orga
nizatoric propice îndeplinirii de 
către tinăra generație a sarci
nilor ce-i revin in edificarea 
societății socialiste dezvoltate in 
Polonia, va extinde posibilită
țile participării ei 
viața socială, 
turală a țării.

După cum 
szewski, șeful 
tionale a Consiliului Central al 
Federației Uniunilor Socialiste 
ale Tineretului Polonez, noua 
structură organizatorică are ca 
țel crearea unor forme și mai 
adecvate pentru activitatea de 
educație prin muncă, atitudinea 
față de muncă fiind criteriul 
fundamental de apreciere a tină- 
rului. Tocmai de aceea, proiec
tul de program al viitoarei 
uniuni pune un accent mare pe 
activitatea de educație prin 
muncă, pe înrădăcinarea în con
știința fiecărui tinăr a idealu-

Nava britanică de protecție 
civilă „Euroman" și canoniera 
islandeză „Aeagir" s-au ciocnit 
luni seara in largul coastelor 
Islandei, a anunțat la Londra 
Ministerul Apărării. Potrivit de
clarației unui purtător de cu- 
vint, canoniera islandeză a su
ferit unele avarii. Incidentul s-a 
petrecut în momentul în care 
„Aeagir" se pregătea să taie nă
vodul unui vas de pescuit bri
tanic aflat în largul coastelor 
orientale ale Islandei.

Sîmbătă, canoniera islandeză 
„Aeagir" a tăiat năvodul vasului 
britanic „Maretta", unul din cele 
40 de acest fel care pescuiesc 
în largul coastelor Islandei.

• LA GEORGETOWN a fost 
semnat Acordul comercial din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Cooperatistă 
Guyana. Acordul pune bazele 
schimburilor comerciale româ- 
no-guj'aneze.

TOKIO : SPRE REALIZAREA 
UNUI FRONT UNIT P.S.J.-P.CJ.

Șeful Secretariatului C.C. al 
Partidului Comunist din Japo
nia, Tetsuzo Fuwa. a declarat că 
propunerea președintelui Parti
dului Socialist din Japonia, To
momi Narita, privind lupta uni
tă a comuniștilor și socialiștilor, 
va contribui la promovarea unui 
front unit. Tetsuzo Fuwa a sub
liniat că stabilirea unui front 
unit va pune, în mod firesc, în

prim plan problema cooperării 
in campania electorală.

Tomomi Narita a declarat că 
ar trebui să fie realizată o luptă 
unită intre P.S.J., P.C.J. și Ko- 
meito, astfel Incit încrederea în
tre aceste partide să se adînceăs- 
că, iar conducătorii lor să poată 
discuta problemele frontului u- 
nit și modalitatea de formare a 
unui guvern.
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VIAȚA PERSONALA: Patria
(orele »; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

DE NICĂIERI SPRE NICĂIERI: 
Lumina (orele 9,15; 11,15; 13.30J 
15,30; 19,30).

REVĂRSAREA: Timpuri Noi
(orele 9.15; 11,15; 13,30; 15,30; 17,30;
19.30) .

SIMON BLANCO: Scala (orele 
9; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21); Fes
tival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30); Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

MERE ROȘII: Capitol (orele
8,30; 10,45; 13.15; 15,45; 18,15; 20,45); 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

CURSĂ GREA: București (orele 
8,45: 11; 13,15; 16; 18,15; 20,30);
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
ÎS.15; 20,30).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL*: 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30); "....................................
13,30; 15,45;

t; 11,15; 13.30; 15,45; 18;

active la 
politică și cul-

declara 3. Pali- 
secției interna-

Volga (orele 9; 11,15;
18;..................... -20,15); Aurora

(orele
20.15) .

VANDANA: Luceafărul (orele 
9; 12; 16; 19).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Drumul Sării (orele 15,30; 18; 20); 
Giulești (orele 15.30; 17,45; 20).

PĂSĂRI DE PRADĂ: Flamura 
(orele 9; 11,15; 13.30; 15,45: 13;
20.15) ; Victoria (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30); Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30); Gloria (orele 9; 11; 13; 15; 
17; 18.45; 20,30).

FRAȚI DE CRUCE: Buzeștl 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15) ; Floreasca (orele 15,30; 13;
20.15) .

TOM SI JERRY: Doina (orele 
9,30; 11,15; 13; 14,45; 16.30; 18,15).

ARTA ARTIZANALĂ CHINEZĂ: 
Doina (ora 20).

CERUL E CU NOI:
(orele 16: 18; 20).

DARLING LILI: Grlvlța 
9; 11,45; 14.30; 17,15; 20); 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30).

Unirea

(orele 
Tomis

PATIMA: Ferentari (orele 15.30: 
1«: 20,15).

COMOARA RECHINILOR: Dacia 
(orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18: 
20.15).

CULISE: Cotrocenl (orele 16; 
12; 14; 16; 18: 20).

MR. MAJESTYK: Bucegl (orele 
15,45; 18; 20): Lira (orele 15.30; 
18: 20.15).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Crîngași (ora 17).

ZORRO: Pacea (orele 10; 
16.30; 19,30); Cosmos (orele 
13.30; 16,30; 19.30).

DACn: Moșilor (orele
18; 20).

DICTATORUL: Melodia
9,30; 12; 14.30; 17.30 : 20); Miorița 
(orele 9; 11,30; 15; 17,30; 20).

DINCOLO DE POD: Popular
(orele 15.30: 18: 20.15).

ZILE FIERBINȚI; Munca (orele 
15.45: 18: 20).

ACTORUL ȘI SĂLBĂTICII: 
Flacăra (orele 16; 19,15).

14.30;
10,30:

15,30;

(orele

se află parti- 
patriotică, ca 
lansat de or- 
Fabrica de

rilor și eticii socialiste — trăsă
turi necesare participantului 
activ la procesul de dezvoltare 
socialistă a Poloniei.

Paralel cu dezbaterile ce au 
avut ioc in organizațiile de tine
ret. in întreaga țară s-au înre
gistrat initiative concrete, -ve
nite din partea tinerilor, pentru 
a intimpina cu noi succese Con
gresul. Printre ele 
ciparea Ia munca 
urmare a apelului 
ganizația de la
autoturisme din Varșovia. Ac
țiunea a căpătat un caracter na
țional cuprinzind colective de 
tineri din sute de fabrici, mine, 
combinate, șantiere navale, gos
podării agricole de stat. Forma
țiunile de muncă ale tineretului 
create și-au concentrat atenția 
in activitatea de zi eu zi asu
pra intăririi disciplinei muncii, 
creșterii productivității, econo
misirii de materii prime și ma
teriale. Rezultatele acestui efort 
creator se numără deja în sute 
de milioane zloți producție su
plimentară.

Sala Congreselor din Palatul; 
științei și culturii din Varșovia 
— gazda tradițională a celor 
mai semnificative evenimente 
politice din viața țării — este 
împodobită sărbătorește, fiind 
gata să-și primească 
Alături de delegații la 
se vor afla și invitați 
nizațiilor de tineret 
multe țări, între care 
gația U.T.C. din România.

oaspeții. 
Congres 
ai orga- 
din mai 
și dele-

DONCA CIOBANU
27 aprilie
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VINATORUL DIN TAIGA: Arta 
(orele 15.30; 19)

PREMIUL: Vltan (orele 15,30; 
18: 20).

ARBORELE FARA RĂDĂCINI: 
Rahova (orele 16; 18; 20).

ICAR: Progresul (orele 15,30; 
17.30; 19.30).

UN CINTEC PE BROADWAY: 
Viitorul (orele 15,30; 19).

Opera Română: BĂRBIERUL 
DIN SEVILLA — ora 19; Teatrul 
de Operetă: VICTORIA ȘI-AL EI 
HUSAR — ora 19.30; Teatrul Na
țional (Sala Mică): MOARTEA 
ULTIMULUI GOLAN — ora 19.30; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru): LADY X — ora 19.30;
«Sala Studio): CORRIDA — ora 
19; Teatrul de Comedie: PREȘUL 
— ora 19,30; Teatrul Mic: VIAȚA

R. S. CEHOSLOVACA - Termocentrala de la Detmarovice, în 
apropiere de Karvina, cel mai important obiectiv construit ți pus 

in funcțiune in perioada 1971-75, în nordul Moraviei

• LA CASABLANCA s-a 
deschis, în sala Uniunii Ma
rocane a Muncii, Expoziția de 
fotografii a Institutului ro
mân pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, „Aspec
te din România“. Sint pre
zentate, de asemenea, 20 de 
pinze ale pictorului amator 
român Anatolie Popovici.

La deschiderea exț>C- 
iu participat Mahjoub 
Seddik, secretar general 
Uniunii Marocane a Muncii, 
alte cadre de conducere ale 
U.M.T., membri ai Ambasa
dei române la Rabat.

O expoziție de fotografii 
cu imagini din țara noastră 
este prezentată in aceste zile 
Si la Nador.

POPULARE SUPREME 
R.P.D. COREENE

La Phenian au început, 
lucrările sesiunii Adunării__ r_
lare Supreme a R.P.D. Coreene. 
Participă Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, alți conducători 
de partid și de stat. Pe ordinea 
de zi a sesiunii figurează rapor
tul cu privire la rezultatele în
deplinirii bugetului de stat pe 
anul 1975 și bugetul de stat pe 
anul 1976, raportul privind dez
voltarea în continuare a sis
temului de îngrijire și educare 
a copiilor, precum 
organizatorice.

tnarfi, 
Popu-

și probleme

a

E CA UN VAGON? — ora 19,30; 
Teatrul Giulești: ...ESCU — ora 
19'30; Teatrul Evreiesc de Stat: 
EVREICA DIN TOLEDO — ora 
19,30; Studioul I.A.T.C.: JOCUL 
DE-A VACANȚA — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tânase" (Sala Savoy): 
REVISTA CU PAIAȚE — ora 19.30; 
(Sala Victoria): UITE CĂ NU TAC 
— ora 19,30: Teatrul „Ion Creangă": 
SCUFIȚA CU TREI IEZI — ora 
10: Ansamblul „Rapsodia Română": 
GHIOCEI... MĂRGĂRITARE — 
ora 19,30.

PROGRAMUL »

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală. 10.00 Să mun
cim și să trăim în chip comunist. 
Acasă la Universitatea — Brașov. 
10,25 Tineri soliști de muzică

populară. 10,40 Biblioteca pentru 
toți. Tradiții ale literaturii revo
luționare, democratice și patrio
tice. 11,25 Pagini din operete. 11,45 
Telex. 11,50 închiderea programu
lui. 16.00 Teleșcoală. Școala — 
factor principal de educație. 16,30 
Fotbal: Politehnica Iași — Jiul
Petroșani (Campionatul' național 
— divizia A). Transmisiune di
rectă de la Iași. In pauză: La vo
lan — emisiune pentru conducă
torii auto. 18,20 Tragerea prono- 
expres. 13,30 Muzica — emisiune 
de actualitate muzicală. în dezba
tere: Umanismul socialist șl mu
zica românească. 18,55 Tribuna 
TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Telecinemateca. Ciclul 
„Mari regizori" — Akira Kurosawa. 
„Cei șapte samurai" — producție 
a studiourilor japoneze. 22,15 24 
de ore. 22,30 închiderea progra
mului.

20,00 Studio '76 — emisiune pen
tru tineret. 20,30 Muzică de ca
meră cu orchestra „Preclasica" 
din București. 20,55 Telex, 21,00 
România de azi. România de 
mîine. 21,35 Roman-foileton: „For
syte Saga". Episodul 17. 22,25 în
chiderea programului.

expoziției
> Ben 

al

TRATATIVELE S.A.L.T.
Marți, la Geneva, a avut loc o 

nouă întilnire a șefilor delega
țiilor sovietică și americană, 
participante la tratativele bila
terale privind limitarea arma
mentelor strategice ofensive.
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ZILELE FILMULUI 
IN COSTA

ROMANESC 
RICA

Sub auspiciile Ministerului Cul
turii și Cinematecii Naționale din 
Costa Rica, la San Jose au înce
put zilele filmului românesc in 
cadrul cărora vor fi prezentate 
filmele „Dacii", ,,Felix și Otilia" 
și „Drum in penumbră", precum 
și scurt metraje.

La inaugurarea acestei mani
festări a participat un numeros 
public.

• GUVERNELE CUBEI ȘI 
NIGERULUI au convenit să sta
bilească relații diplomatice la 
rang de ambasadă — s-a anun
țat oficial la Havana.

• SATELITUL CONȘTIINCIOS AL „CERCETĂTORILOR ÎN 
VACANȚĂ". Oamenii de știință britanici, folosind datele fur
nizate de satelitul englez „Ariei 5", au descoperit absolut din 
întîmplare un nou astru. Concentrind multă vreme apara
tura satelitului asupra unei stele denumită X-3 și situată la 
o distanță de 40 000 ani lumină, oamenii de știință și-au luat 
vacanță, uitînd să mal schimbe aparatura de pe satelit, dar 
acesta și-a făcut în continuare datoria. El a înregistrat pe 
peliculă, alături de observațiile făcute asupra astrului x-3, și 
un alt astru necunoscut pină acum o BICICLETA CU GABA
RIT DEPĂȘIT. Un constructor din orașul danez Koege a avut 
Ideea fabricării unei biciclete pentru 34 de persoane, lungă 
de... 22 metri. Vehiculul, dotat cu două roți de automobil, 
cîntărește nu mai puțin de o tonă și jumătate. Preocuparea 
constructorului constă în prezent în alcătuirea unui echipaj din 
34 voluntari, ca și obținerea unei autorizații din partea poli
ției deoarece vehiculul său are gabaritul depășit « PLOAIA 
DE FIER. Un grup de oameni de știință sovietici a plecat 
spre centrul taigalei din Ussuri, spre locul unde a căzut o 
„ploaie" cosmică cunoscută sub numele de „ploaia de la Slhote- 
Alin", pentru a studia un fenomen petrecut cu 29 ani în urmă, 
cînd un meteorit din fier, trecînd prin atmosfera terestră 
s-a pulverizat pe pămînt pe o suprafață destul de mare. Ei 
au găsit circa 25 tone de substanță meteorltică, .ajungind la 
concluzia că meteoritul și-a început drumul desprinzîndu-se 
dintr-o centură de asteroizi situată între Marte și Jupiter 
• BABILONIA REDIVIVA. Cu prilejul unor săpături arheolo
gice efectuate pe teritoriul orașului antic Isin, din Babilonia, 
cercetători de la Universitatea din Miinchen au descoperit tem
plul zeiței protectoare a orașului. Ei au degajat, de aseme
nea, zece încăperi ale templului datînd de acum 4 000 ani, pre
cum și două curți interioare pavate cu cărămizi nearse a STU
PEFIANTE PRIN „ĂIR CANADA", Poliția canadiană a reușit 
sa aresteze membrii unui grup de traficanți de droguri, prin
tre care se află șase salatiațl de la compania „Air Canada", 
a căror complicitate asigura Uitroducerea ilegală în țară a stu
pefiantelor prin aeroportul din Montreal • STATUIA CARE 
PLlNGE. Admiratorii lui Takamori Saigo, eroul revoluției Meidji 
de acum 100 de ani, au observat că ochii statuii acestui erou, 
instalată în parcul Ueno, din Tokio, lăcrimează. „Asociația 
Takamori Saigo", care numără 400 000 de membri, s-a adre
sat specialiștilor pentru a pune capăt acestui „plîns" care du
rează de patru ani. Recent, specialiștii si-au spus cuvîntul: 
„plînsul" se datorează poluării aerului, precipitațiilor atmosfe
rice sau ambelor luate împreună • MONEDE PRIMITIVE IN 
CIRCULAȚIE. în unele regiuni Izolate ale globului, monedele 
primitive circulă alături de dolari, lire, franci și bilete de 
bancă. In unele insule din Pacific, cel mai original instru
ment de schimb este moneda din pene de păsări, aflată șl 
acum în circulație în Arhipelagul Santa Cruz; ea este con
fecționată din 50 000—60 000 pene minuscule ale unei păsări 
roșii care trăiește aici, împletite într-un sul cu o lungime -de 
11 metri. Ea servește pentru achiziționarea unor bunuri de 
preț, cum sint o ambarcațiune sau animale (un astfel de sul 
costă 50 de dolari).

■~1

j
ț

I
I

i

{
*

t
j
*
J
j

{
{

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Sclnteii* Te! : 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fae la oficiile poștale șl difuzorii din Întreprinderi și instituții — Tiparul 1 Combinatul Poligrafic „Casa Sclnteii*. 
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEXIM — Serviciul export-import presă, Calea Griviței nr. M—66, P.O.B. Mill telex 0H226, București. 40 362


