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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
• AMBASADORUL UNIUNII SOVIETICE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România,

a primit, in ziua de 29 aprilie, 
pe ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, V. I. Droz
denko, la cererea

I. Droz- 
acestuia.

Cu acest prilej a avut Ioc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească.

• MINISTRUL COMERȚULUI AL TURCIEI
și a primului favorabilă a colaborării econo

mice. faptul că experiența 
României și a Turciei, progresul 
economiilor celor două țări ofe
ră posibilitatea unei conlucrări 
largi și noi domenii de coope
rare industrială și tehnico-știin- 
țifică. în acest cadru, au fost 
evidențiate importanța actualei 
sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale. rolul deosebit ce re
vine acestui organism în ampli
ficarea și adincirea legăturilor 
economice, în extinderea ariei 
de cooperare, în intensificarea 
și diversificarea schimburilor co
merciale dintre cele două țări.

în deplin consens, s-a apreciat 
că dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor româno-turce este în 
folosul ambelor state și popoare, 
slujește cauzei păcii, înțelegerii 
și colaborării Internaționale.

întrevederea a decurs intr-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

Fahri Koriitiirk. 
ministru Suleyman Demirel.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceausescu a rugat pe 
oaspete să adreseze, din partea 

un salut prietenesc și cele 
mai bune urări președintelui 
Fahri Koriitiirk și premierului 
Suleyman Demirel. iar poporu
lui turc, fericire și prosperitate, 

în timpul întrevederii, a fost 
subliniată cu satisfacție dezvol
tarea fructuoasă a relațiilor de 
prietenie. colaborare și bună 
vecinătate dintre țările noastre 
și s-a exprimat 
aceste raporturi 
un curs mereu 
rodnic, avind la 
rile și hotăririle 
cazia întilhirilor , 
la nivel înalt, de la București și 
Ankara.

Șeful statului român și minis
trul turc au relevat evoluția

sa.

ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII
PARTIDULUI ȘI A ZILEI DE 1 MAI

Almăsan. 
ilui și 
părții 

si a mixtă.
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A participat Bujor 

ministrul minelor, petrol 
teologiei. președintele 
române in Co:

A fost de fată Osman Derinsu. 
ambasadorul Turciei la Bucu-

Oaspeteie a transmis președin
telui Nicolae Ceausescu sa
lutări cordiale din partea pre- 

Republicii Turcia.

încrederea că 
vor cunoaște 

ascendent și 
bază ințelege- 
stabilite cu o- 
și convorbirilor

Raport utecist 
de pe șantierele 
muncii patriotice

Șantierul județean al tineretului Bo
țești—Neamț. Pe o lungime de 28 de km 
au început lucrările de hidroameliorații 
pentru regularizarea riului Moldova. Des
chis la începutul acestei luni. acum, in 
preajma zilei de 1 Mai, Petre Măgdici. co
mandantul șantierului, ne informează că, 
zilnic, cîte 150 de tineri, elevi, țărani co
operatori, muncitori din întreprinderile 
industriale din județ participă la lucrări
le premergătoare regularizării cursului 
riului. Pe toată lunca Moldovei, organi
zațiile U.T.C. comunale participă la lu
crări conform unui grafic precis de exe
cuție. Se taie nuiele din zăvoaiele riului 
pentru fascine, se execută șanțuri și lu
crări de curățire a terenului. Pînă la sfir- 
șitul lunii octombrie, aici, la Botești, tine
rii uteciști vor presta, prin muncă patrio
tică, lucrări în valoare de peste 120 000 
lei. Concomitent cu aceste activități, în 
pădurile Corhana și Cioplești se fac îm
păduriri, se taie nuiele de răchită pentru 
legatul viței de vie în ' marile podgorii 
Cotnari și Huși din județul Iași. Pină in 
prezent s-au efectuat lucrări în valoare 
de 15 000 lei, plantîndu-se peste 17 000 de 
puieți și numeroși plopi pe marginea șose
lei Moreni—Munteni—Botești.

Și la celelalte două șantiere județene 
de .muncă patriotică, din județul Neamț, 
în sectoarele Bczieni și Icușești, tinerii 
muncesc cu însuflețire. Astfel, la Bozieni, 
se execută lucrări de combaterea eroziu
nii solului, plantări de salcimi și puieți, în 
final, valoarea muncii patriotice prestate 
ridicindu-se la 38 000 lei. S-au plantat 
pină în prezent mai mult de jumătate din 
cei 50 000 de puieți planificați. La Icușești 
se execută, de asemenea, lucrări de com
batere a eroziunii solului în valoare de 
peste 50 000 lei. plantindu-se pe dealurile 
Bozienilor și Icușeștilor peste 70 000 de 
puieți. Sîntem informați de tovarășul Ni- 
colae Pușcașu, prim-secretar al Comite
tului județean Neamț al U.T.C., că, zilnic, 
pe cele trei șantiere județene de muncă 
patriotică activează peste 500 de tineri u- 
teciști, realizînd. în cinstea zilei de 1 Mai. 
importante depășiri față de sarcinile pla
nificate in graficele de lucru.

Campania agricolă 
de primăvară

• ÎN PRIM-PLANUL 
EFORTULUI: 
LEGUMICULTORII 
IN PAGINA A 3-A

Citeva mii de t 
constructori, montori, 
nergeticieni, aflați de mai 
mulți ani pe Olt, schimbă 
in aceste zile cursul nuri
lor, modifică geografiile 
încremenite de veacuri ale 
locurilor. La Dăiești, unul 
din locurile de popas ale 
constructorilor de hidro
centrale, intre dealuri 
înalte, acoperite cu livezi 
de meri, oamenii dăltu- 
iesc in fier și beton _ o 
nouă cetate de lumină.

Fotografiile : 
O. PLECAN

PE OLT APELE CURG AȘA 
CUM HOTĂRĂSC OAMENII
La poalele munților Cozia. după ce Oltul scapă din strinsoarea 

stineilor. constructorii vor aprinde in această primăvară sorii altei 
hidrocentrale. Apele riului vor deveni un nou lac. un Iac in care se 
vor oglindi toamna livezile Încărcate cu mere de pe dealurile Vilcii. 
Pe Olt. apele curg așa cum hotărăsc oamenii. Oamenii care dăltuiesc 
In fapte chipul nou, comunist al țării, viitorul ei luminos.

Citeva zeci de autocamioane 
de mare tor.aj descarcă continuu 
pe diguri pămintul adus de un
deva. de sub munte. Buldozere, 
compactoare. mai multe excava
toare nivelează apoi grămezile 
mari cu pietriș așezate de-a lun
gul malurilor viitorului lac. ..Se 
lucrează și noaptea, la lumina 
reflectoarelor — ne spune șofe
rul Petre Vlăsceanu.

Șirul mașinilor, al buldozere
lor și excavatoarelor a rămas 
undeva in urmă. în față se înalță 
barajul din beton al hidrocen
tralei. strins în părți de dealu
rile de pămint și pietriș, mutate 
in multe luni de muncă, aici in 
lunca Oltului, la poalele Munți
lor Cozia. Cățărați pe zidurile 
înalte, mai mulți sudori fixează 
intre stilpii de oțel ai construc
ției stăvilarul mobil care va în
chide drumul apelor riului. Un 
tinăr lăcătuș, aflăm câ-I cheamă 
Ion Niculeasa. suspendat intr-o 
colivie metalică, deasupra apelor

învolburate finisează cu polizo
rul electric canturile pe care se va 
deplasa stăvilarul in corpul ba
rajului. Cițiva montori veniți de 
la Reșița montează cu un ciocan 
pneumatic care face un zgomot 
asurzitor, rotorul celei de-a doua 
turbine. Mai mulți tineri aple
cați asupra unor cabluri groase 
din oțel fac legăturile electrice 
la panourile de comandă. îl 
găsim aici și pe maistrul montor 
Nicolae Nicolae. șeful de lot. cel 
care a condus lucrările de mon
taj la hidrocentrala de la Rim- 
nicu Vilcea. La semnul pe care 
il face cu mina, un pod rulant 
amenajat în interiorul centralei 
in stare să ridice greutăți de 
peste 200 tone rotește cite puțin 
turbina nr. 1, cea care va fi por
nită curind. Se așazâ, după o- 
prire, pe axul acesteia compa
ratoare, micrometre, se fac cal
cule, se string sau se desfac la
gărele de susținere. După cum

aveam să aflăm de la tînărul in
giner Florea Blejan — „ope
rația de centrare și fixare pe 
verticală a turbinei durează de a- 
proape două săptămini. Tre
buie centrat însă la sutimi de 
milimetru. Imediat ce terminăm 
această operație, destul de mi
găloasă. se va putea trece la 
începerea acumulării și efectua
rea primelor probe cu apă".

Pentru respectarea angaja
mentelor. pentru ca hidrocen
trala Dăiești să producă- energie 
cu citeva săptămini înainte de 
termen, tinerii din echipele con
duse de Nicolae Kiss și Sever 
Lupu. s-au luat la întrecere cu 
celelalte echipe de montori și 
constructori. Au fost, astfel, efec
tuate citeva sute de ore de muncă 
patriotică, s-au montat mai mul
te tone de utilaje intr-un timp 
record, au fost terminate cu două 
săptămini mai devreme lucrările 
de instalare a servomotoarelor 
de, la vanele de golire rapidă. 
Pentru ei. penfTu toți con
structorii de - hidrocentrale de 
pe Olt, zilele premergătoare unei 
noi izbînzi sînt zilele unei noi 
victorii in bătălia pentru lumină.

NICOLAE MILITARU

PROIECT
PENTRU UN 
MONUMENT 
Al MUNCII

Cind lumea se-nveșmintă in 
floare și cintec, cind mires
mele cotropesc cîmpia, in 
cumpănă de anotimp tinăr. 
de 1 Mai, ne-am obișnuit să 
trimitem un gind curat și o 
bătaie patetică a inimii că
tre toți acei care își înnobi
lează existența prin muncă, 
făurind cu agerimea minții 
și cu forța brațelor lor 
chipul nou, cutezător și fru
mos, al patriei. Gazetarul — 
om ca toți oamenii — nu se 
poate sustrage acestei datini. 
Memoria inimii lut reînvie 
întimptări și chipuri de cea
fă. iar gîndul ii caută pe cei 
care l-au emoționat cîhdva 
tocmai prin patosul muncii 
închinate bunăstării și ferici
rii semenilor.

Pentru mine, oamenii aceș
tia sînt mai ales constructo
rii Lotrului. Mi-am petrecut 
printre ei multe zile și nopți,

bi dovezi asupra continuității 
populației dacice in Moldova, in lumina 

cercetărilor arheologice recente
VETRE DE FOC

Convorbire cu prof. univ. dr. doc. Mircea Petrescu-Dîmbovița
membru al Academiei de științe sociale și politice. decanul Facultății de istorie-filozofie a Universității 
„Alexandru Ioan Cuza", directorul Institutului de istorie și arheologie „A. D. Xenopol" al Academiei

Republicii Socialiste România

— în perspectiva preocupări
lor institutului pe care îl condu
ceți, de a cuprinde și defini 
momente fundamentale din is
toria continuă și unitară a po
porului nostru, v-aș ruga, stima
te tovarășe profesor, să ne vor
biți despre citeva dintre prin
cipalele direcții de cercetare 
care preocupă pe cercetătorii 
institutului.

— Intre preocupările prin
cipale ce se înscriu în cadrul 
planului integrat de cercetare al 
institutului nostru, la care își 
aduc contribuția și specialiști 
din Universitatea ieșeană, un loc 
important îl ocupă problemele 
legate de continuitatea popu
lației dacice la est de Carpați. 
In acest scop, se întreprind cer
cetări de mare amploare în așe
zările întărite daco-getice datind 
din secolele IV—III i.e.n., aflate 
pe înălțimea Cătălina de la 
Cotnari.’ Aceste cercetări, care 
prin construcția de piatră păs
trată in stilul de fortificație 
preced cu trei secole cetățile din 
perioada Burebista-Decebal din 
Munții Orăștiei. desemnează 
principalul obiectiv al unor 
complexe cercetări care au drept 
scop descoperirea și conservarea 
unui important monument isto
ric, ce atestă continuitatea neîn
treruptă a strămoșilor noștri 
pe aceste meleaguri. Din a- 
ceastă perioadă istorică datează 
și alte așezări din Moldova, in 
special cele de la Cucoreni și 
Botoșana, investigate recent, 
prezentind aceleași trăsături di
recte în întreg spațiul dintre 
Carpați și Nistru.

Țin să menționez, de aseme
nea, că cetăți întărite, de tipul 
celor de la Cotnari, au fost in
vestigate ți la Stăncești (Boto-

șani). la Moșna (Iași), ca și în 
alte locuri din. Moldova.

Toate aceste descoperiri, pe 
lingă precizarea sistemului de 
construcții specific geto-daci- 
ce. mult superioare ca tehnică, 
relevă caracteristicile unitare 
ale culturii materiale geto-daci- 
ce din zonă cu cele din cultura 
geto-dacică din spațiul carpato- 
dunărean. pontic. Lor li se adau
gă și unele considerațiuni de or
din social-economic, intrucit 
aceste cetăți pot fi considerate 
adevărate centre ale unor uni
uni tribale dacice, a căror pre
zență in părțile de răsărit ale 
României se datează cu mult 
înainte de pătrunderile scitice 
și ale altor migratori.

— Puteți aprecia deci că intre 
aceste investigații există desco
periri care pot procura elemente 
menite să Îmbogățească, să elu
cideze sau să corecteze explica
țiile istorice de care dispunem 
pînă în prezent 7

— Da. una dintre cele mai 
importante descoperiri este a- 
ceea datind din jurul anului 
400 i.e.n.. un tezaur de obiecte 
din aur in greutate de peste 2 kg. 
descoperit la Bâiceni și care a 
aparținut, fără îndoială..unei că
petenii daco-getice cu sediul 
aproximat în zona Cotnarilor. 
Tot in legătură cu dacii țin să 
menționez și descoperirea recen
tă din așezarea daco-carpică de 
la Dumbrava (Iași), datind din 
secolele I—II e.n., care relevă 
numărul mare de locuințe spe
cifice acestei epoci. Mai adaug, 
de asemenea, cercetările în
treprinse de colaboratorii institu
tului nostru in colaborare cu 
Muzeul municipal din Roman în 
necropola daco-carpică de la 
Văleni (Roman), unde s-au des
coperit pînă în prezent peste

100 de morminte din această 
epocă, situind-o ca cea mai mare 
necropolă dacică din țara noas
tră. Dacii au fost, de asemenea, 
semnalați în toate cercetările 
efectuate de institutul nostru în

ȘERBAN CIONOFF

(Continuare in pag. a Il-a)

Avem acum o sarcină de prim 
ordin — reparațiile capitale la 
bateria 
spunea ______
cretarul comitetului de partid 
de la T 
— uzina 
doara. Bineînțeles, lucrarea tre
buie terminată rapid, nemai- 
vorbind de faptul că presupune 
competență, practică îndelun
gată. Sint investiții foarte 
pretențioase. Beneficiarul, 
dică noi, nu putem sta 
mîinile in sin, așteptînd să 
rezolve asta exclusiv construc
torul. Efectuăm controale pe 
faze de zidire, recepționăm toa
te materialele care se folosesc 
la construcția bateriei, contro
lăm montajul, executăm încălzi
rea, și preîncălzirea bateriei. Ei. 
firește, nu se preocupă nimeni 
de timp, de ore suplimentare, 
pentru că e bateria noastră, și 
așa cum vedeți dumneavoastră 
fabrica asta, uzina asta, care

numărul doi — îmi 
Andrei Petrescu, se-

Uzina cocsochimică 
i I — din Hune-

poate vi se pare neagră, poate 
vi se pare că ceea ce facem 
noi aici necesită eforturi fizice 
deosebite intr-un mediu dificil 
— ei, toate astea sînt adevăra
te, tot atît de adevărate pe cît

parcă mă îndeamnă inima să 
vă rog să-1 cunoașteți pe nea 
Lesnic, e un om formidabil. 
Cîți coesari n-a făcut el, pe cîți 
n-a trimis la școli, asta are el 
mai ales în cap — cum vede

Comunistul — modelul
a- 
cu la care ne raportăm

de adevărat este c-o 
bim, că sîntem mindri 
sîntem cocsari, ' noi dăm 
luatul din care se coace 
nea oțelurilor — așa cum 
Anatol Lesnic. Acesta 
un om și jumătate, ar trebui 
să vorbiți cu el, e secretarul de 
partid al organizației de bază 
pe schimbul A — și asta de 
vreo șapte-opt ani. ’Aș putea 
să vă dau atîtea alte nume, dar

iu- 
că 
a- 

pii- 
zice 

da. e

pe cîte unul că-i merge foarlc 
bine și repede mintea, nu se 
lasă de el pină nu-1 trimite la 
școli. Mulți studenți la faculta
tea de subingineri, mulți poli- 
tehniști v-ar putea spune că 
Anatol Lesnic „i-a făcut oa
meni".

— Pentru mine, de exemplu, 
îmi spunea Constantin Văetuș, 
resposabilul cu probleme poli- 
tico-ideologice în comitetul

U.T.C. pe combinat, nea Lesnic 
a fost ca un al . doilea tată, 
s-a ținut de capul 
tot timpul. Și eu am 
cocsar la. dînsul in echipă..

— Reușește excepțional 
îmbine munca politică cu 
profesională, are un fel 
lui de a munci cu oamenii — 
el spune că are mai multe „va
riante de încredere". De pildă, 
varianta de încredere numărul 
unu — în tineret. Are o astfel 
de pricepere la oameni că oină 
acum nu s-a înșelat niciodată. 
Să zicem că o echipă merge 
prost sau un tinăr o ia alătu
rea cu drumul. îi dă să facă 
ceva de răspundere. Bine, stă 
lingă el, îl ..dădăcește", dar eu 
un tact neobișnuit, eu însumi 
recunosc, are un tact neobișnuit 
— și pînă la urmă îl vezi pe

meu 
fost

să 
cea 

al

SMARANDA JELESCU
(Continuare în pag. a III-a)

a
de Doru Moțoc

i-am văzut, cu zece ani în 
urmă, tăind primele drumuri 
de o îndrăzneală neverosi
milă prin adincul străvechilor 
sihle silvestre, i-am urmărit 
zăgăzuind riul, făurind ma
rea montană de la Vidra, 
sfredelind zeci de kilometri 
de tuneluri in noaptea adin- 
că a muntelui, i-am văzut cu 
uimire, intr-o iarnă cu ge
ruri de minus 30 de grade, 
lucrind la înălțimi ameți
toare, suspendați in frînghii 
și-n centuri, pentru realiza
rea unei conducte forțate, 
am avut chiar privilegiul rar, 
de a asista la un eveniment 
unic — lansarea rotorului ce
lui de al doilea hidroagregat 
— iar apoi, intr-o noapte 
memorabilă, i-am urmărit 
serbind triumful luminii.

Acolo, în mijlocul lor, 
printre mormanele de fier- 
beton și utilajele gigant, am 
înțeles sensul adine, roman
tic, omenesc (și tocmai de 
aceea tulburător) al cuvintu- 
lui muncă. Poate de, aceea, 
la fiecare sărbătoare a mun
cii, memoria, gindurile mele 
cele mai pline de soare se 
întorc spre ei cu emoție și 
cu recunoștință.

Nu de mult, chiar' acolo, 
pe străvechile meleaguri de 
la. Lotru coborite dintr-o le
gendă pentru a urca in alta, 
și mai plină de farmec, i-am 
intilnit din nou. Venisem cu 
un grup de scriitori să 
schimbăm citeva ginduri des
pre felul in care ar putea 
arăta o operă menită să 
fie oglindă fidelă a Lotrului 
în planul artei. Și, sigur, pă
rerile erau împărțite, iar 
propunerile se refereau, ritai

(Continuare în pag. a IlI-a)

Imagine din Portul Constanța

In această primăvară, în care cultura își 
spune cuvîntul înalt, inaugurarea celui de-al 
șaselea Salon al cărții, retrospectivă edito
rială pe ultimii cinci ani, constituie un eve
niment remarcabil, demonstrînd, prin bogă
ție și diversitate, trăinicia spirituală a po
porului nostru, iradiația geniului său, forța 
și talentul scriitorilor care, sub conducerea 
partidului, au contribuit și con- ______
tribuie, cu întreaga lor energie 
creatoare, la educarea maselor, 
însetate de frumos, la înnobila
rea omului, la îmbogățirea pa
trimoniului cultural al patriei 
noastre socialiste.

S-a realizat, astfel, în acești 
ultimi cinci ani, o legătură pro
fund angajată, cu adinei rădă
cini în realitățile României mo
derne, străbătută de spiritul 
umanismului socialist și revoluționar - tră
sătură fundamentală a societății noastre.

Avem azi o amplă recoltă de poezie re
voluționară, patriotică și cetățenească, pă
trunsă de un vibrant mesaj care exprimă 
universul spiritual al celor care, cU o dăruire 
lucidă și pasionată, înalță edificiul societății 
noastre socialiste. Poeții din toate generații
le continuă, la un înalt diapazon, o stră
lucită tradiție care vine de la Alecsandri 
și Eminescu, de la Arghezi, Macedonski, 
Bacovia, de la Vinea, Blaga, Ion Barbu.

Ne bucurăm, de asemenea, să consta
tăm o puternică afirmare a romanului. Tra
diția realistă 
□zi împliniri 
în cartea de 
dramaturgia

O bogată eflorescență se înregistrează în 
sectorul literaturii pentru copii și tineret,

a prozei românești cunoaște 
remarcabile, care vor râmîne 
aur a literelor române, ca și 
și eseistica.

CĂRȚI PENTRU 
OAMENI

Virgil Teodorescu

caracterizată prin o revitalizare a prozei 
istorice, prin crearea unei mitologii a timpu
lui de față. Tînăra generație, mai mult ca 
oricînd, are azi la îndemînă cărți excelente 
de poezie, povestiri și romane care consti
tuie, toate la un loc, mijloace de prim or
din pentru educarea conștiinței în spiritul 
umanismului revoluționar, al dragostei adîncî 
față de patrie și par'.d, față de eroicul 
nostru timp socialist.

Trebuie să constatăm cu satisfacție că 
în acești ani critica și istoria literară au

cunoscut adevărate îzbînzi, realizînd' o 
serie de cărți deosebite, sinteze ale creației 
unui tirtip unic în cultura românească, tre- 
cînd de la stadiul de constatare la analiza 
cauzală a fenomenului literar. Și mă bucur 
să arăt că, în bună măsură, aceasta se da- 
torește criticii tinere. In acest sens s-au 
făcut eforturi pentru clarificarea și limpe

zirea unor perioade din istoria 
literaturii române, s-au făcut e- 
forturi încununate de succes 
pentru așezarea și evidențierea 
unor valori ale cuityrii noastre.

Mă bucur să caligrafiez în a- 
ceste coloane că scriitorul de azi 
nu este un personaj care are ne
voie de un 
între cursul 
și cel al 
oare există 

prin opera scrisă și 
ștească, orice scriitor român, demn de acest 

'nume, participă permanent șl complex la 
educarea societății române contemporane.

Putem constata că o evidentă trăsătură 
de unire leagă diferitele etape parcurse de 
literatura noastră : preocuparea pentru pro
blematica socială și morală a actualității, 
pentru ceea ce constituie, într-o societate

(Continuare ta pap. a lll~»)

al doilea suflu, că 
necesității interioare 

necesității exteri- 
un deplin acord, că, 
prin activitatea ob-
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Există 
merț din 
rești un 
membri. _____ ___ ___
puțin obișnuit... Intii a fost cer
cul activului de asociație, apoi 
sfera S-ă lărgit și a devenit cer
cul propagandiștilor. Pe afișele 
sale el se intitulează insă cercul 
de propagandă „Juventus Mili
tans".

...A debutat, greu, la începu
tul anului universitar 1975—1976. 
Cu mai multe ședințe organiza
torice. pentru că drumul pe 
care se orienta era nou și ne
cercetat. Avea însă un obiectiv 
clar, acela de a oferi tuturor 
studenților care desfășoară o 
activitate obștească, in general, 
și propagandiștilor, în special, 
tehnici concrete de organizare 
a activității și metode moderne 
de organizare a propagandei, 
cum să se ocupe de gazetele de 
perete (și colaborări la Tribuna 
studentului economist — revista 
A.S.E.), de agitația vizuală sau 
de realizarea emisiunilor radio, 
difuzate în cămine și cantine. 
Planul tematic de activitate pe 
cit de „nou și interesant" pe 
atît era 
De ce ? 
teme ne 
mentarii : 
structura . ___ _
ideologice, profesionale și cul
tural-educative" ; „Complexul de 
activități și modalități de rea
lizare a acestora in funcție de 
parametri timp, valoarea educa- 
tîv-ideologică, posibilități mate
riale" ; „Descongestionarea flux
ului informațional intre eșaloa
ne" ș.a.

A urmat cea de-a treia șe
dință a cercului care a împrăș
tiat și ultimele „umbre de iner
ție". Lucrarea „Metode moderne 
in dezbaterile politico-ideolo
gice ; folosirea celor mai mo
derne mijloace in activitatea 
de propagandă" susținută 
Emanuel Odobescu (an I 
R.E.I.), realizată în ideea 
instructajul propagandistului 
face în cea mai mare măsură 
din punct de vedere al conți
nutului și mai puțin al formei, 
a căutat să deschidă nouă pers-

la Facultatea de co- 
cadrul A.S.E.-Bucu- 
cerc cu peste 75 de 
foarte tînăr și mai

de dificil de realizat. 
Enumerarea cîtorva 
scutește de alte co- 
„Optim și eficient in 
activităților politico-

de

că
se

pectivă asupra organizării prac
tice a propagandei. Astfel, lu
crarea relevă faptul că propa
ganda, știința comunicării de 
masă, este o știință de graniță 
între filozofie și istorie pe de o 
parte, iar pe de altă parte, es
tetică, mass-media și retorică, 
iar propagandistul este strate-

UN EXPERIMENT PRIVIND 
OPTIMIZAREA Șl 

MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII 
DE PROPAGANDA IN RINDUL 

STUDENȚILOR

cuțiile ce au urmat au întrecut 
așteptările.

Nehotărîrea noastră de a 
aprecia dezbaterea ca pe o ac
țiune politică sau ca pe una 
culturală, se pare că prefigu
rează însă tema lucrării viitoa
re ce va fi prezentată în cercul 
„Juventus Militans", temă ce 
va aborda complexul de activi
tăți politico-ideologice, profesio
nale și cultural-educative și 
structura acestora, pe fundalul 
descongestionării, optimizării și 
eficientizării întregii activități 
a studenților, fără comparti
mentări artificiale.

gul care, analizind o serie de 
premise (compoziția grupului, 
materialul activității) ia o de
cizie optimă cu privire la forma 
de comunicare cea mai adec
vată pentru transmiterea unui 
anumit mesaj. Noile metode 
Propagandistice propuse trebuie 
să aibă o fundamentare psiho
logică, să capteze atenția.......A-
cestea sint — spune autorul re
feratului — activități atractive, 
ca filmul și teatrul politic, arta 
angajată in general, tehnicile 
moderne in dezbatere ca: 
brain-storming (furtuna de idei), 
tehnica Iordon, tehnica Philips, 
folosite In organizarea de mese 
rotunde, colocvii, șesiuni de 
comunicări".

Faptele nu se opresc aici ! 
Anul I-B. Relații economice in
ternaționale, secretar E. Odo
bescu (coincidență ?) propune 
să devină „an experimental in 
organizarea dezbaterilor politi
co-ideologice". Astfel, în cadrul 
temei „Principiile și normele 
vieții și muncii comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste" 
se organizează o mini-gală de 
filme, realizate de studenții de 
la X.A.T.C. (o nouă formă de 
colaborare !), filme din ciclul 
„Portrete-gameni ai zilelor 
noastre". Printre invitați, Sergiu 
Comănescu și Theodor Stamate, 
realizatorii filmului „Prof. loan 
Grigore" și Aii Amidi și Florian 
Pittiș, regizorul și protagonis
tul filmului „Actorul F.P.". Di«-

Intre 29 
desfășoară 
lul-concurs 
mentare și 
dotat cu „Cupa 
manifestare ce 
suitei de acțiuni inițiate in pre
gătirea ~ 
politice și 
Concursul 
Studioul 
xandru Sahia". sub 
„Acești oameni minunați, făuri
tori ai societății socialiste". 
Cele aproape 70 de filme în
scrise în actualul concurs, creații 
ale anului 1975, aduc în prim 
plan realizări ale societății noas
tre socialiste in cele mai di
verse domenii de activitate, 
omul contemporan cu o înaltă 
conștiință moral-patriotică. mo
mente din istoria patriei, a 
mișcării muncitorești, valoroase 
tradiții ale culturii românești.

In final, va fi acordat și „Pre
miul publicului"

aprilie și 3 mai se 
în Capitală Festiva- 
al filmelor docu- 

științifice românești, 
de cristal", 
se integrează

Congresului educației 
culturii socialiste, 
este organizat de 

cinematografic „Ale- 
genericul

VIOREL IONIȚA
student A.S.E.

Studenții de la T.C.M., intr-unui din atelierele Institutului pohte-.-, e 
din București

Foto - O. PLECA.'.’

N
 umărul mare al debu- 

tanților permite o se
lecție valorică mai 
nuanțată decit altă

dată. selecție care ar trebui să 
aibă ca primă urmare apariția 
unor volume de debut care să 
confirme prin configurarea lor 
autenticitatea vocației. Ar trebui, 
însă, din păcate, și din vini con
jugate ale revistelor, editurilor 
și articolelor critice, apar încă 
multe volume semnate de nume 
citite intimplător sub citeva poe
zii rămase fără ecou in public 
ori, chiar mai rău. de nume 
care nici măcar nu au îndrăznit 
să înfrunte ..posta literară" sau 
au fost refuzate ani de zile de 
ea. E adevărat, de la o vreme 
cîțiva critici și scriitori mizează 
pe diferiți debutanți. insă mizele 
lor sint prea numeroase și deci 

i autoritatea respectivilor se im- 
I parte pe parcele infime, cu 
| riscul de a le știrbi prestigiu] 
i ca preț al îngăduinței. Lipsa de 
| relief a mai multor debuturi — 
i in ciuda aprecierilor de care se 
bucură citeva versuri din fie
care debut — au creat o oare-

! care indiferență față de eveni
ment ca atare, indiferență mani
festată ipocrit prin toleranță și 

I căutarea de circumstanțe ate
nuante. dar și prir.tr-o triere ce 
se dorește să aibă următoarea 
semnificație : eh. să-l lăsăm, e 

! doar prima carte, dar la o a 
doua... Ne întrebăm dacă gin- 

| dind astfel nu se va ajunge să 
j fie considerată . adevărată" 
| carte de debut al treiiea sau al 
patrulea volum. creîndu-se 
astfel o curioasă aritmeneă a

■ valorii poetice 1 Cartea de debut, 
cred. este primul și ultimul 
drum ales de poet, atunci cînd 

I acesta are originalitate și talent. 
I este semnul limpede al materiei 
poetice proprii lui. Cum insă 

1 sint destui aceia lipsiți de origi- 
: r aii ta te, de talent și de materie 
! proprie, multe sint și cărțile de 
debut care ar putea fi semnate 

I de ei toți împreună. Pierderea 
este de prestigiu in primul rînd 
și are drept urmare sațietatea 

I cititorului care, fără cine știe 
ce efort, se simte apt să-și a’.â- 
~ure numele hi: de al celorlalți...

. poeți. Nu e vorba că poezia vine 
I astfel la îndemina oricui, ceea 
i ce ar fi și frumos, ci de faptul 
| ci aceste „tnde-miini" nu sint 
:oate de încredere, țelurile lor 
fiind nu o dată altele decit

acela unic al poeziei. în fața 
unor veleitari care-și contabili
zează cărțile aminînd reușita de 
la una la alta, tăcerea nu este 
atit de eficientă pe cit încearcă 
unii să ne convingă, ea semă- 
nind mai degrabă cu o compli
citate, fie voluntară sau nu. 
După cum tăcerea sau notele 
grăbite nu subliniază în nici un 
fel un debut cu adevărat re
marcabil care să-1 îndemne pe 
poet să creeze cu gindul de a 
și-l respecta prin muncă și 
răbdare. Pentru a exemplifica 
intr-un fel. mă voi opri asupra 
ciudatei situații a unui poet 
tînăr. Lucian Avramescu, care, 
deși prezent cu oarecare regu
laritate atit în revistele literare 
cit ți in rubricile literare ale 
ziarelor, îndeosebi cu poezii

George Țărnea. însăși împăr
țirea cărții în trei cicluri („Pa
trie", „Memoria anotimpurilor" 
și ..Recviem pe Cricov"), distinc
te și definitorii pentru portretul 
său liric, confirmă natura echili
brată. aproape „clasică" a lui 
Lucian Avramescu. Dealtfel, în 
volumul lui de debut poezia e 
cu rimă, absența versului alb 
fiind — iată că am ajuns și aici 
— surprinzătoare. Aceasta creea
ză pentru cititorul cu lecturi 
poetice la zi o stare de contra- 
rietate care-1 handicapează pe 
poetul situat, în pofida vîrstei 
sale și a metaforelor îndelung 
cizelate, poate prea elaborate,

UN POET LA
PRIMA CARTE

patriotice, premiat de editura 
..Albatros", recomandat intr-o 
emisiune TV de Nicolae Dragoș 
nu s-a bucurat, cred. Ia debutul 
său editorial, de atenția cuve
nită din partea criticii, excep- 
tind citeva cronici și o recenzie 
aspră a lui AL Piru care îl de
clară cu binecunoscuta-i lipsă 
de îngăduință ..sămănătorist". 
Cel puțin aceasta este o opinie 
fermă ți clară, putem sau nu fi 
de acord cu ea. Nouă ni se pare 
că avem motive să n-o împăr
tășim. Cartea lui Lucian Avra- 
mescu a apărut la sfirșitul anu
lui trecut. Titlul ei „Poeme" nu 
mai surprinde pe nimeni astăzi, 
cînd poeții, din modestie sau din 
orgoliu, iți intitulează volumele 
„Poezii" ți chiar ..Scrieri". Me
nită să fie subliniată ca o expli
cație posibilă a titlului, altădată 
insolit, atitudinea ^cuminte, pre
dilecția poetului vilcean pentru 
o poezie care să „alunece" cu cit 
mai puțin zgomot posibil ți in 
culori palide, spre deosebire de 
cea. să zicem, a colegului său de 
virstă ți de teritoriu, poetul

în urma poeziei practicate de 
colegii săi de generație. Poezia 
lui Lucian Avramescu pare deci 
destul de simplu de înțeles la 
prima lectură, mai ales că o 
perpetuă iubire nostalgică, in
diferent de obiectul său — pa
tria. iubita sau satul natal — o 
apropie ca atitudine de roman
ță : „te învelești iubito cu tine
rețea mea / uitind că printre 
grații o toamnă ne petrece / și 
cînd mai drag ți-e totul îți 
pune-o palmă grea / peste gru- 
maji un astru al lucrurilor 
rece / mă lași să-ți sărut sinii 
și nu te temi deloc / că prin să- 
rutu-acesta imbătrînești puțin..." 
împotriva acestei aparente de
suetudini poetul se apără cu 
prudență. ridicind obstacole 
subtile, dintre care cel mai mult 
pare că ține la cel gramatical : 
refuză litera mare și orice fel 
de punctuație, sprijinindu-se ca 
ți predecesorii săi în tehnica 
aceasta pe aptitudinile muzicale 
ale cuvintelor in sine. Excepție 
face o singură și foarte frumoa
să poezie — Scrisoare Euridicei t

„te chem, a cita oară, prea fe
ricit plingînd / pe un pămînt de 
fluturi sap gropi de înviere / cu 
lacrimi care miine vor amuți în 
gînd / deci iartă-mi încă-o-dată 
durerea de-a te cere / te chem, 
a cita oară, cu flaute de crin / 
cind înverzesc genunchii de-atîta 
aminare / și anotimpul ultim 
puțin cite puțin / ne scutură în 
sine la rînd pe fiecare".

Un ■ alt obstacol premeditat de 
poet este metafora surpriză, insă 
aceasta nu-i reușește mereu, 
uneori părînd mai degrabă o 
prețiozitate inutilă : „pe mări de 
crin iubito aș vrea să mă în
torc / vîsjind spre sat să-mi 
crească cocori din brațul drept..." 
sau ..cu acul vorbei coase vara 
în priviri / glezna ancorează 
firea pe prundiș / orga prinsă-n 
mine înflorește-n miri / și vicle
ne forme mă străbat furiș".

Foarte frumoase sint poeziile 
de dragoste pentru patrie ale lui 
Lucian Avramescu, poezii în 
care, departe de a manufactura 
considerind tema facilă, netezită 
de miile de versuri ale atitor 
altora lipsiți de har. acesta i se 
închină cu adorație și cu smere
nie : „pe cerul tău dă arbore- 
le-n floare l și fructul suie blind 
in ramul său / pădurile se. fac 
ascultătoare / și riurile dorm la 
pieptul tău". Tot în această geo
grafie sentimentală a patriei 
poate fi inclus și ciclul care în
cheie volumul — Recviem pe 
Cricov — ciclu dedicat, pare-se, 
satului în care s-a născut și deci 
in care „noaptea coboară dealul 
lîngă casă / stejarii toți stau 
roată-n bătătură / cum se întorc 
țăranii de la coasă / și frînți 
și-așează palmele pe gură / se 
sting în ceruri păsări luminoa
se...". Deși poetul scrie „stă 
ceru-aici cu umerii pe sat / 
steaua iși face cuibul în țărînă / 
rană-i doar urma celui ce-a ple
cat / purtind inelul satului pe 
mină", nu poate fi vorba nici 
aici, nici în alte versuri de să
mănătorism, ci de o anume 
nostalgie a copilăriei în decor 
idealizat, proprie oricărui poet 
și nu numai poet, aflat la primul 
său volum. în cazul de față un 
volum care confirmă un talent 
autentic.

IULIAN NEACȘU

SE CAUTĂ OPT LUNI

DE INACTIVITATE;
GĂSITORULUI NICI

O RECOMPENSĂ
Secretarul 

al Unităților 
dustriale din . . ____
de citeva zile (conform angaja
mentului său) într-o cursă cen- 
tracronometru pentru recisiiga- 
rea a cite ceva din cele opt luni 
de cînd a fost ales secretar al 
comitetului U.T.C., luni in care 
s-a complăcut intr-o păguboasă 
inactivitate. Afirmație severă, 
dar perfect motivată de situația 
constatată in organizațiile U.T.C. 
aparținînd U.C.I.P. Vom 
cepe cu... praful de 
cutia fișelor de evidență. La
T. M.U.Ch.B. figurează, in 
dența organizației U.T.C.. 206 ti
neri. in timp ce încă 91 de 
tineri, pină in 26 de ani. (s-ar 
putea ca unii dintre ei să 
membri U.T.C.) dacă ar fi 
pistați. pregătiți cu grijă și 
drumați din toate Dunctele _ 
vedere, ar putea fi primiți in 
rindurile organizației U.T.C. sau 
luați în evidență. Alt exemplu : 
la S.U.T. din 173 de tineri, doar 
121 sint. trecuți in evidența or
ganizației U.T.C., ceea ce de
monstrează ce rezerve impor
tante de întărire a efectivului 
organizației U.T.C. există și in 
această unitate. în decurs de un 
an și jumătate s-au făcut doar 
citeva primiri de noi membri în
U. T.C., ceea ce, desigur, a gre
vat și activitatea de ansamblu 
a organizației U.T.C. Revenind 
la „fișele de evidență", trebuie 
să spunem că sint necompletate, 
amestecate de la o organizație 
la alta, ceea ce le face inutili
zabile, ele devenind depozite 
de... praf. Defecțiuni regretabile 
apar și la încasarea cotizației. 
Și nu este de mirare că, in luna 
martie, in raportul 
a cotizației trimis 
municipal al U.T.C. 
organizații U.T.C., 
U.C.I.P., cu cotizația

Am asistat la o ședință de lu
cru a biroului comitetului 
U.T.C. din Unitățile de con
strucții industriale Pitești. Șe
dința s-a desfășurat la data 
prevăzută și a avut la ordinea 
de zi. printre altele, două pro
bleme importante analiza si
tuației absențelor nemotivate și 
o informare privind îndeplinirea 
planului de muncă patriotică pe 
trimestrul I. în sfirșit, o curio
zitate : adoptarea (spre sfirșitul 
lunii aprilie ?!!) a programului 
de activități pe trimestrul II. 
Dar. în primul rînd, majorita
tea membrilor biroului nu știau 
„ordinea de zi". în al doilea 
rînd, materialele ce urmau a fi 
discutate au fost întocmite. în 
pripă, de cătrg secretarul comi
tetului U.T.C.. Marian Popescu, 
cu citeva ore inainte de începe
rea ședinței. Membrii din bi
rou, ale căror nume erau în
scrise în dreptul rubricii ce in
dica cine trebuie să întocmească 
materialele, nu au părut mirați 
că secretarul comitetului U.T.C. 
le-a făcut munca. în aceste con
diții. bineînțeles că intervențiile 
membrilor biroului au fost ge
nerale. demagogice și așa-zisele 
analize s-au transformat într-o 
..batere a apei in piuă". în 
concluzie, iarăși timp pierdut cu 
vorbărie inutilă, vorbărie care 
se găsea din belșug și în „pro
gramul de activități pe trimes
trul II“, program care, la in
tervenția secretarului comitetu
lui de partid, prezent la ședin
ță. a fost dat la refăcut „in 
termen de două zile".

comitetului U.T.C. 
de construcții in- 

Pitești se află

în- 
pe

evi-

fie 
de- 
in- 
de

de încasare 
comitetului 
au apărut 6 

aparținînd 
neplătită.

Dealtfel. de la alegeri ș: pin A 
în prezent, membri: birouhu se 
întruniseră de citeva ori. insă 
doar pentru... a aproba unele 
sume de bani destinate diverse
lor premii in obiecte si excursii, 
ignorind problemele de fond ile 
organizației, care fuseseră pre
văzute in programele de activi
tăți ale biroului. Unele teme 
prevăzute pentru ședințele de 
birou, dacă ar fi fost tratate, ar 
fi dus. in final, de bună seamă, 
la eliminarea multora din ne
regulile constatate in privința 
conceperii și planificării mun
cii. Acest mod de a conduce se 
reflectă și in munca comitetelor 
U.T.C. 
U.T.C.
munca________
U.T.C. Spre exemplu 
comitetul U.T.C. de 1 _____ ,
cit și cel de la T.M.U.Ch.B. nu 
am găsit nici un document din 
care să rezulte că a avut loc mă
car o singură ședință de comi
tet. Mai mult, unele organizații 
U.T.C. nu-și țin nici adunările 
generale. De la alegeri ți pină 
in prezent, organizațiile 2 re
parații. 2 utilaje, coloane de la
S. U.T. au ținut doar... 1—2 a- 
dunări generale, iar la organi
zațiile TESA și T.M.U.Ch.B., in 
aceeași perioadă, nu a avut loc 
nici o adunare generală U.T.C. 
Bineînțeles că. în aceste condi
ții. nu mai poate fi vorba de 
repartizare de sarcini concrete 
uteciștilor. de programe de acti
vități. ci doar de documente ne
glijent completate și... pierdute, 
de lipsă de interes din partea 
membrilor birourilor și de insu
ficient control (de fapt, inexis
tent !) din partea secretarului 
comitetului U.T.C. pe U.C.I.P. 
Deficientele constatate duc insă 
și către altă 
pregătire 
U.T.C. din

Conform 
al U.T.C., 
velor U.T.C. trebuie să se în
ființeze cercurile de pregătire 
politică, cercuri in care orga
nele U.T.C. au posibilitatea să-și 
completeze și să-și îmbogățească 
atit cunoștințele politice și so- 
cial-economice, cit și cele pri
vind metodologia muncii de con
ducere a organizațiilor U.T.C. La 
U.C.I.P. asemenea cercuri poli
tice nu s-au înființat. Mai mult, 
din nou slăbiciunile organelor de 
conducere s-au transmis 
organizații pentru că in 
dintre ele învățămîntul 
nici nu a început (spre 
piu : organizațiile U.T.C.
T. M.U.Ch.B., cu excepția celei de 
la „produse secundare"). Sint 
nereguli care nu afectează o 
persoană sau alta, ci organiza
ții întregi, zeci de uteciști lip
siți (la data efectuării constată
rilor noastre) de o conducere 
fermă, exigentă. Toate acestea 
au fost analizate abia acum cu 
simt de răspundere, au fost 
căutate și soluții de recuperare 
a timpului pierdut, iar secreta
rul comitetului U.T.C. s-a anga
jat ca, în minimum două luni, 
să elimine complet toate nea
junsurile. Dînsul ne-a invitat 
peste o lună să constatăm pro
gresele făcute. Să fie valabilă 
oare și aici zicătoarea cu anul 
și cu ceasul ?

TEODOR POGOCEANU

subordonate comitetului 
din U.C.I.P.. ca și in 

birourilor organizațiilor 
‘ 1. atit la

&U.T„

concluzie : slaba 
politică a activului 
aceste organizații.

instrucțiunilor C.C. 
pentru membrii acti-

și în 
multe 
politic 
exem- 
de la

I

ARGEȘ: TRADIȚIILE ARTEI
zați care lucrează la carie-e dm 
Albești. Atitea activități remar
cabile ar fi. desigur, greu de în
chipuit fără zestrea materială și 
spirituală a tradiției. Rapsozn — 
l-am putut asculta pe unu! dm 
cei mai buni, Enochs Ste'en — 
perpetuează balade 
vorbe inielepte și 
Mtelucă Gheorghe. 
formațiilor de fltnei

Sosirea mea în județul Argeș 
a coincis cu deschiderea, la Pi
tești, a unui simpozion cu tema 
„Cultura populară argeșană in 
contextul culturii românești", Ia 
plecare avind regretul de a nu 
mai putea rămine la Festivalul 
concurs de muzică populară 
„Floarea de stincă" ce se desfă
șoară, de șase ani incoace. la 
mijlocul lunii aprilie la Rucăr. 
A’u e insă o perioadă de excep
ție. Fiecare land ori săptimină 
tint -s'.oncte. asci. de cite aa 
moment i-.pc-.cnt cc acere*, 
așa ea« fiecare comand ir «*« 
actirnări.'e ei cx.mm'e obeșnuste.

Străvechi orizont culrsral, eu 
o îndindaaâtate dtrtmctd. Ar- 
șsr.. ms 1-1 ini 
plămada copi.ă 
acum să-', râd
ghiul obișnuitului. mai 
spectaculos, poate, dar 
capabil de surprize.

spre Muscel, dra
in vechii capitale a 

udu-mă in 
drum pre-

r9 ptftf 
: Bughec de 
Sus. Albești, 
ce pocni is* 

n con porc *i£
coitsi Hu l popinlc?

- • G.
citeva

Jfi interesa 
r» ««- 

pari» 
oricind

Am urc 
colo de r 
Toni Romăneșt:. opr 
comuna Albești 
simțit al munțilo 
nle subcarpatice 
Jos. Bughea de 
Cindești — sate 
semne arhaice 
deopotrivă. La c 
tovarășul vicepreședinte 
Boancâ îmi împărtășește < 
realizări nnștortante dăsa actUi- 
tatea soeio-culturală a comunei. 
Tradiția constituie un spnfin 
decisiv ca r formele noi de cu - 
tură. Există in satele comunei 
formații de teatru, grupuri 
cale, echipe de dansaiori a 
ror mcioritate o reprezintă 
nerii. Există aici unu! din 
mai cunoscute tarafuri din 
deț fa obținut medalie de 
pe țară, in 1974. la concursul -A 
XXX-s a-.trersare a eliberării 
țării). Există doud formații de 
fluierași, premiate la diferite 
concursuri, una de seniori (34— 
56 ani) r alta formată din . 
nieri și uteciști. Si mai existe 40 
de cioplitori in piatră speciali-

:U1

ro
că- 
ti- 

cele
ju- 
aur

io-

tonei locantor. rs-oc—ge
nealogii. •‘icrz.d cfcrtin ierte 
■wafers ai Aoacătăi faidirife- 
tflar OTpcfcai JC. Măulrm 
Codin'I. Femeile. din Credem 
mai ales. ir păstrează in con
tinuare vechiul port cu obișnu
ința atitor secole. Cioplitorii din 
Albești întrețin unul din cele 
mai rare focare de sculpturi 
populari.

Calcarul numulitic este el în
suși o raritate ’pe scoarța pă- 
mintuluL ..Doar aici și intr-un 
toc drn Italia mai ezuti' — 

tovarășul 
Gheorghe 

■ul acestei tn- 
ice în

ființate ca instituție in 1964. dar 
existind. ea obicei, cu secole îna
inte. Vestigiu al eocenului, nu- 
mulitul se adaugi unei alte măr
turii istorice : o vatră din epoca 
primitivi unde arheologii au gă
sit. acum patru ani, oale de lut 
datind de 2000 de ani. Geologii 
apreciază 
nu“iulitic la volumul de 60 000 
mc. cu alte cuvinte, asigurind 
incă 150 de ani producția de o- 
biecte arhitectonice in ritmul de 
astăzi. Vitalitate remarcabilă, 
daca amintim că vechimea stra
tului de numuliți este de 50 mi
lioane de ani, iar cariera func
ționează de cel puțin 700 de ani.

Piatra cu care au fost cons
truite mănăstirea de la Curtea

aici șt 
■a: 

iwii apun pe rir.d, 
Booncă și tovarășul 
Nicolae. conducă 
teresar.te unități econ

rezervele de calcar

Cărți pentru oameni
(Urmare din pag. I)

socialistă, esența ființei umane. 
Așadar, o literatură activă de a- 
titudine, care iși impune prezența 
in actualitate, un act de răs
pundere și de participare, care 
sondează și răscolește conștiința 
contemporanilor. Contocteie și 
legăturile cu publicul, realizate nu 
numai prin carte, dar și prin în- 
tilniri, dezbateri, șezători etc., 
constituie bune prilejuri și mij
loace ale activității dedicate 
dezvoltării gustului pentru fru
mos, pentru cultură și educație 
prin cultură, pentru promovarea 
eticii și echității socialiste, In 
ultimii ani, asemenea manifestări 
au fost multiple și diverse și au 
cuprins un mare număr din lo
calitățile țării. S-a realizat și se 
realizează astfel o cunoaștere 
mai bună a realităților patriei, 
se îmbogățesc sursele de inspi
rație cu noi și noi teme.

In acest fel participarea scri
itorilor la împlinirea în fapt a 
epopeii naționale devine o rea
litate permanentă, cărțile, inspi
rate din trecutul de luptă, ca și 
din prezentul de mărețe împliniri, 
așezindu-se ca adevărate pietre 
de temelie la edificiul spirituali
tății noastre.

Salonul retrospectiv al cărții . 
din țara noastră pe ultimii cinci 
ani, unde, alături de scriitori ro-

mâni, sint prezenți scriitori 
maghiari, germani, sirbi, ucrai
neni și de limbă idiș, se reali
zează și ca un omagiu adus de 
editori și scriitori împlinirii a 55 
de ani de la crearea Partidului 
Comunist Român, inscriindu-se 
în orbita manifestărilor organiza
te in întimpinarea Congresului 
educației politice și culturii so
cialiste. Scriitorimea noastră cu
noaște și Iubește profund trecu
tul de glorie, împletindu-l cu 
mărețele împliniri ale prezentu
lui, cu imaginea radioasă a vi
itorului patriei care își făurește 
un destin fericit.

La această sărbătoare a cărții, 
a spiritualității noastre, meșterii 
cuvîntului vă prezintă fructele 
muncii și talentului lor, odată cu 
angajamentul unei permanente 
dăruiri, unei prezențe active 
frontul ideologiei și culturii 
mânești contemporane.

A răspunde prin operele 
la chemarea partidului de a 
integra organic destinului mă
reț al poporului român, de a se 
dărui cu pasiune acestei mari 
epoci a istoriei noastre naționa
le constituie pentru oamenii de 
cultură și artă din țara noastră 
pe lingă o cinste deosebită, su
premul privilegiu, și satisfacție 
ce le-o dă împlinirea unui nobil 
mesaj revoluționar.

în
ro

lor
se

Complexul de producție al cooperației de 
consum - COMPRODCOOP BUCUREȘTI, 
str. Bujoreni, nr. 32, sector 7, telefon 60 77 30 - 
troleibuz 90, stația COMPRODCOOP, încă- 
dreazâ urgent șefi depozit și electro-stivuitoriști.

POPULARE
de Argeș, mânistirea Cozia. Ar
cul de Triumf. Caia Scintaii ere. 
este folosită, râ ani, pen
tru realizarea coloanelor și 
frpnto-ane'.or anpti noi a t'niver- 
srtit-i bucureștene. a scărilor și 
grădinilor hotelalai Intertosh- 
nental etc.

Există, desigur. famUii de eio- 
pistori care iți duc meseria dm 
tzti ia fiu. Bizon Gheorghe (72 
m. Bizon Gh. Benone <45 de 
ens). Bizon B. Benose (27 am) 
sint dmtr-o asemenea 't-rihe. 
Axi.aia Aibațn. fmmoacszâ • 
r-rerie ca o iverâ ie 3 cos a 
$e«hs populare de artă ăsn Pi
leați. Din cos 22 abeoinenși ai 
prtmei promofit (IT75i, 12 n> 
rămas la Albești- în acest ea i 
te vor n»; eecica tncâ 3. La 
carruriîe școlii populare tcare 
te desfășoară de 3 ori pe săptă- 
mini) participă ți elevii școlii 
generale din localitate, care ob
țin, astfel, certificatul de munci
tor calificat.

Privesc obiectele executate cu 
meticulozitate. Calcarul numu
litic e poros, se definește greu. 
$: nici nu strălucește. E o pia
tră „obișnuită" pe lingă care 
poți trece indiferent, daci nu e 
lucrată cu meșteșug și inventi
vitate. Dar e o piatră care, șle
fuită, păstrează valoarea cea 
mai de preț, aceea a tradiției.

DORU MIELCESCU

MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR 
INDUSTRIALE

LICEUL DE CONSTRUCȚII 
NR. 4 BUCUREȘTI

POPEȘTI LEORDENI 
str. Leordeni nr. 94 sector 5

Telefon : S3 79 40

Primește înscrieri, incepind cu data de 25 mai 1976, pentru 
anul școlar 1976/1977, băieți și fete din toate localitățile țării 
la :

I. Liceu — treapta I
— Instalator electrician pentru construcții
— instalator tehnico-sanitar de gaze, de Încălziri centrale și 
de ventilație
— dulgher-timplar-parchetar
— zidar-betonist, montator mase plastice
— lăcătușerie generală.

II. Liceu — treapta a Il-a — anul III
Se primesc absolvenți ai primei trepte de la orice liceu 

din țară la specialitățile :
— construcții civile și industriale
— electromecanic utilaje de construcții
— instalații pentru construcții

III. Școală profesională (ucenicie)
— sudori
— lăcătuși construcții metalice
— lăcătuși mecanici industria constructoare de mașini
— instalator electrician în construcții
— instalator tehnico-sanitar.

Se asigură bursă de Întreprindere ți școlaritate, cazare ?i 
masă in cadrul școlii.

NOI DOVEZI ASUPRA
CONTINUITĂȚII POPULAȚIEI

DACICE ÎN MOLDOVA
(Urmare din pag. I)

colaborare cu muzeul din Galați, 
in cuprinsul castrului roman și 
al necropolei din apropierea lo
calității Bărboși (Galați) situa
tă. cum se știe. în plin teritoriu 
roman, in sudul Moldovei.

Prin cercetările efectuate re
cent in Moldova am adus ded 
importante contribuții la defi
nirea permanenței populației 
autohtone dacice pe întreg teri
toriul Moldovei incepind cu se
colul al TV-iea î.e.n. precum ți 
la legăturile pe care le prezintă 
această cultură cu culturile 
greacă, scitică și romană.

— Cum aceste cercetări sint 
menite să releve unghiuri ine
dite de explicare a continuității 
populației dacice în aceste teri
torii. v-a? întreba care sint prin
cipalele concluzii pe care le pu
tem degaja în lumina acestor 
cercetări ?

— O primă concluzie ar fi a- 
ceea că in forma ei clasică cul
tura dacică din perioada Bure- 
bista-Decebal continuă tradițiile 
civilizației traco-getice din mi
leniul II î.e.n., prezentînd trăsă
turi unitare în tot spațiul locuit 
de strămoșii noștri geto-daci. 
A doua concluzie privește 
legăturile dintre dacii romani 
la est de Carpați, inclusiv 
in teritoriul roman din su
dul Moldovei, in perioada co
respunzătoare provinciei Dacia.

Ceea ce constituie insă con
tribuția principală a acestor in
vestigații este aceea că ele au 
procurat dovezi de netăgăduit 
pentru a atesta continuitatea 
populației și a civilizației dacice 
in perioada migrației popoare
lor.

De pildă, pentru perioada co
respunzătoare culturii Sintana 
de Mureș — Cerneahov (seco
lul IV e.n.) cercetările efectuate 
de specialiștii noștri în așezările 
de la Lețcani (Iași), Nicolina 
sau Dodești-Vaslui, ca și ne
cropolele de la Miorceni (Bo
toșani). și Lețcani (Iașij au adus 
noi dovezi cu privire la conti
nuitatea populației dacice ro
mane în secolul IV e.n. la

est de Carpați în perioada 
migrației goților. Se deta
șează. intre acestea, cerami
ca lucrată cu mina, de tradiție 
dacică, unele forme de vase lu
crate la roată care prin particu
laritățile lor de formă și desen 
aparțin incontestabil populației 
autohtone. Pentru perioada ur
mătoare. corespunzătoare migra- 
ției hunilor, descoperirile din cu
prinsul așezărilor de la Dodețti 
— Vaslui ți Sirca (Iași) dove
desc că nu toată populația locală 
și-a părăsit așezările la venirea 
hunilor. mai cu seamă este 
vorba de așezările de la Dodești 
suprapuse direct peste alte așe
zări din vremea culturii Sintana 
de Mureș — Cerneahov.

Avînd în vedere importanța 
deosebită a problemei continui
tății în aceeași zonă sau în a- 
celași loc a populației în vre
mea migrației hunilor, ne pro
punem să intensificăm cercetă
rile arheologice la est de Car- 
pați. Sperăm, astfel, să aducem 
noi contribuții arheologice asu
pra continuității populației 
autohtone in vatra străbună a 
vechii Dacii.

Nu putem, de asemenea, trece 
cu vederea nici rezultatele obți
nute în cercetarea etapei urmă
toare, corespunzătoare secolelor 
V—VI, pentru care investigați
ile de la Botoșana (Suceava) au 
oferit date pe baza cărora putem 
defini mai bine aspectul de cul
tură Costișa (Botoșani).- Acesta 
aparține. prin caracteristicile 
lui, populației autohtone daco
române, dintr-o perioadă ime
diat anterioară pătrunderii sla
vilor la est de Carpați.

Din toate aceste cercetări re
zultă că dispunem de noi și 
importante date cu privire la 
continuitatea neîntreruptă a 
populației autohtone la est de 
Carpați. Ele procură dovezi 
incontestabile ce infirmă con
cret, argumentat, tezele puse 
în circulație de unii isto
rici contemporani de peste 
hotare care consideră că migra- 
ția popoarelor „a transformat 
esențial harta etnică a pămintu- 
rilor carpato-dunărene".

INSTITUTUL AGRONOMIC 
TIMIȘOARA

anunță scoaterea la concurs
a următoarelor posturi:

Catedra de Genetică 
și ameliorarea plantelor

— Șef lucrări la disciplina de 
Ameliorarea plantelor, poziția 
II 16.

— Șef lucrări la disciplina de 
Entomologie, poziția 11,17.

Catedra de Cultura plantelor

— Șef lucrări la disciplina 
Pomicultură și viticultură, po
ziția 111,16.

Catedra de Anatomie, fiziologie, 
genetică

— Șef lucrări la disciplina 
Fiziologie animală, poziția IV/12.

Catedra de Zootehnie 
și alimentație

— Șef lucrări la disciplina 
Creșterea iepurilor și animale
lor de blană, poziția V/16.

— Șef lucrări la disciplina
Tehnologia creșterii păsărilor,
poziția V/17.

— Șef lucrări la disciplina
Tehnologia creșterii bovinelor,
poziția V/18.

— Șef lucrări la disciplina

Producerea și conservarea fura
jelor, poziția V/19.

Catedra de boli infecțioase

Sef lucrări la disciplina 
Semiologie, radiologie diagnos
tic și laborator, poziția VI 17.

Candidații la concurs vor de
pune la secretariatul Institutu
lui agronomic Timișoara, Piața 
Unirii nr. 1/a, in termen de 30 
de zile de la data apariției aces
tui anunț în Buletinul Oficial, 
cererea de înscriere la concurs, 
la care vor anexa, in două 
exemplare, actele prevăz-ute do 
Legea nr. 6 privind Statutul 
personalului didactic în Repu
blica Socialistă P,omânia. publi
cată in Buletinul Oficial nr. 33. 
partea I din 15 martie 1969 si 
de Instrucțiunile Ministerului 
Educației și învățămintului nr. 
84 539,1969.

Concursul se va ține la sediu! 
Institutului agronomic Timi
șoara, în termen de două luni 
de la data expirării termenului 
de înscriere.

Informații suplimentare se 
primesc la secretariatul institu-, 
tului, zilnic intre orele 10—12 
telefon 33956.
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W’:'. AGEXOA V, TELEGRAME CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 

Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, și primul 
ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, MANEA 
MANESCU, au primit din partea primului secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, JANOS KADAR, 
președintelui Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, 
PAL LOSONCZI, și a președintelui Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Ungare, GYORGY LAZAR, următoarea telegramă :

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, Consiliului Prezidențial și Guvernului Republicii Popu
lare Ungare, al poporului ungar și al nostru personal, exprimăm 
sincere mulțumiri pentru felicitările cordiale adresate cu ocazia celei 
de-a XXXI-a aniversări a eliberării patriei noastre și. cu acest pri
lej, am dori să ne exprimăm convingerea că prietenia frățească și 
colaborarea multilaterală dintre partidele și popoarele noastre se 
vor adinei șl în viitor, sub semnul, marxism-leninismului și interna
ționalismului socialist.

Urăm poporului Republicii Socialiste România noi și mari succese 
în munca sa-creatoare socialistă.

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Federației comuni
tăților evreiești din Republica Socialistă România, dr. MOSES RO
SEN, următoarea telegramă :

Congresul Comunităților evreiești din Republica Socialistă Româ
nia, întrunit la București între 26 și 28 aprilie 1976. vă adresează un 
respectuos omagiu dv., conducător înțelept și curajos al României 
socialiste, una din cele mai de seamă personalități ale epocii con
temporane. Stabiliți de multe secole pe aceste meleaguri ospitaliere, 
evreii și-au dus existența alături de poporul român și naționalitățile 
conlocuitoare cu care au împărtășit și bucuriile și necazurile în spi
ritul credinței și al tradiției noastre. înaintașii noștri au creat co
munități în orașele și tirgurile unde s-au stabilit, au înăltat lăcașe 
de rugăciune, așezăminte de învățâmint. cultură și asistență. Cot 
la cot cu ceilalți fii ai pâmintului românesc, ei și-au dat din plin 
obolul la ridicarea țării și propășirea poporului. în anii negri ai 
războiului și dominației fasciste, obștile noastre au fost greu încer
cate, lăcașele sfinte profanate, evreii supuși tuturor umilințelor și 
vexațiunilor. Chiar în acest an se împlinesc 35 de ani de .a pozro- 
jnul fascist de la Iași, cind mii de evrei au fost masacrat: de fas- 
*hști ; sute de mii de evrei au fost smulși de la casele ’.or din nordul 
Transilvaniei ocupate de hortiști și deportați la Auschwitz, de unde 
doar cîteva mii s-au întors.

Eliberarea României de sub dominația fascistă și instaurarea re
gimului popular a însemnat pentru populația evreiască sf;rs:*u. cal- 
varului și începutul unei vieți noi. Regimul socialist ne-a redat dem
nitatea și toate drepturile de cetățeni egali cu ceilalți fii ai țării, 
împreună cu poporul român și naționalitățile conlocuitoare. avem pe 
deplin putinta de a ne pune energia, priceperea și aptitudinile in 
slujba ridicării țării și a bunăstării generale. Asemenea tuturor ce
tățenilor ne bucurăm de deplina libertate și de toate drepturile pre
văzute de constituție și legile țării, inclusiv deplina libertate reli
gioasă. Statul socialist vădește deplină înțelegere pe-.tr-u r.evoi.e 
specifice religiei și tradiției noastre, creindu-ne condiții pentru ca 
ele să fie satisfăcute. Membrii obștei noastre, cetățeni devotați si 
loiali ai României socialiste, au putinta să rămină atașat: credinței 
și tradiției proprii. Acei care au dorit sau doresc să se țe ir.easta 
cu familiile lor au putut s-o facă, găsind și in această pri r'ă toată 
înțelegerea autorităților de stat. Ne este prea b-.r.e cunoscut 
aceste înlesniri se datorează politicii înțelepte inspirate de cald pa
triotism și de nobil umanism promovată de dumneavoastră. inult 
stimate $i iubite domnule președinte Nicolae Ceaufcim lata oe ce. 
făcîndu-ne interpretul gindurilor «tnriărn’.n-elor cot ’ -
evreiești, al întregii populații evreiești din țară, vâ iar«Mn cete mai 
vii mulțumiri și adincul nostru omagiu d» recun^’.—a

Vă dorim viață lungă, deplină sănătate s: ac»eas: nee^.t. pu
tere de muncă spre fericirea poporului roman ș: a r.epu:..~ So
cialiste România.

Secretarul general al Partidului Comunist Român, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis primului-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, LE DUAN, următoarea 
telegramă : / o

Dragă tovarășe Le Duan,
Cu ocazia aniversării unui an de la eliberarea totală a Vietna

mului, îmi este deosebit de plăcut ca, in numele Partidului Comu
nist Român, al poporului român și al meu personal, să vă adresez 
dumneavoastră. Partidului Celor ce Muncesc și eroicului popor 
vietnamez un cald mesaj de prietenie și’cele mai cordiale felicitări.

Poporul român a salutat cu profundă bucurie victoria istorică de 
importanță internațională a poporului vietnamez, apreciind-o ca o 
contribuție de seamă la lupta popoarelor împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului. pentru eliberare națională, 
care a demonstrat incă o dată că nu există forțe in lume in stare I 
să împiedice popoarele hotănte să-și dobindească libertatea și să-și . 
apere independența, să fie stăpine pe destinele lor.

Recentele alegeri — dovadă strălucită a voinței nestrămutate a I 
întregului popor vietnamez de a-și vedea patria reunită — repre- j 
zintă un moment de importanță deosebită pe calea edificării unui j 
Vietnam liber, unit, democratic, prosper și socialist.

Folosesc acest prilej spre a ura din toată inima Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam, poporului frate vietnamez noi și tot mai 
mari succese in opera de construire a socialismului, in eforturile i 
de dezvoltare economico-socială independentă a țării.
' îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie frățească și so- I 

lidaritate internaționalistă dintre poporul român și poporul vietna
mez. inspirate de idealurile independenței naționale, socialismului , 
și păcii, vor cunoaște și in viitor o dezvoltare fructuoasă, pe mul- I 
tipie planuri, in interesul ambelor noastre popoare, al unității tă- 
rilor socialiste și a tuturor forțelor ant.imperialiste. al cauzei păcii

Președintele Republicii Socialiste Rom inia. NICOLAE CEAUȘESCU, 
a trimis reginei Târiler de Jas, IULIAN A. următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Regam ini Tănlor de Jos. imi face o 
deosebita plăcere «ă vă adresez călduroase felicitări »i ceie mai 
bune urări de sănătate «i fericire personala, de progres, prosperitate 
și pace pentru pc

Folosesc acest 
relații ce prieter 
noastre, relații i
tarea cărora 
tre in Roma 
r.oavcastră t 
in cursul ao:

îmi expr

al 
Ei

:cire personal 
ia.

pentru a evoca, cu i 
colaborare existente 
iate pe stima 
itie de seamă 
nzxta pe care 
rbtr-le purtate c; a care s-a a;

re’.a*:

Presed-nte'e TttșibMcii Seetalisse Roaâaia. NICOLAE CTAUSESCU, 
a trimis rr»riai Saeăiei. CARL AL XTI-LEA GUSTAF, «rtnâiaarea 
telegramă :

<*» naștere a Maiesxât— Voastre iati oferă p’-ă- 
cuml pr.ie de a vă *d_-e?a rele mai sincer» fel.ritân. urări de sănă
tate ș: ferinre y*s de progres K basăriare pentru poporul

TELEGRAME

In prim-planul efortului: LEGUMICULTORI
In timp ce tractoarele înscriu, cu „pas" egal și rotund, trăinicia 

viitoarelor drumuri ale porumbului — o geometrie perfectă, vastă 
și aerată, delimitată doar de linia orizontului — in ..prim-planul" 
cimpiilor țării intiinim tot mai frecvent grupuri compacte de gos
podari. care, după modestia uneltelor dovedesc, o muncă 
de migală, fi numim de obicei legumicultori — și prezența lor ma
sivă in cimp. Ia aceste ore ale anotimpului, se înscrie in același 
amplu și susținut efort pentru recolte tot mai bogate. Desprindem 
mai jos cîteva sugestive secvențe de pe en itinerar cuprinzind uni
tăți agricole din județele Ilfov și Dîmbovița.

CARTEA DE VIZITA DE 
LA INTRAREA ÎN COMUNA. 
Ileana — localitate pe șoseaua 
București—Călăraș:. cas-i fru
moase. curățenie. mină de gos
podar. Cu un k:'.ometru ir.a.r.te 
de Intrarea in comună, câteva 
zeci de oamer.i. o căruță cu ră
sad proaspăt. multe sape si lo- 
peți. Pe brazdă — un tractor. 
..Plantăm roșiile timpuri:. si de 
citva timp aceas'ă operație o 
facem mecanizat* — ne spuse 
președintele cooperativei. Mi
hai Dană. Inginerul șef. ape: 
tinărul Mircea Voica ne expli
că eficiența acestei metode: 
se inair.iează cu plantatul a pa
tru rir.dur. deoda’ă. ad.-.cime 
constantă. decsriate uniformă, 
viteză bună Este înlocuită. ast
fel. o activitate pisă acum di
ficilă ș: migăloasă. este elibe
rată o burtă perie din foria de 
muncă s: dirijată către alte 
nevoi. St aceasta, cu ajutorul 
unu: i ‘ —r _ dir *-
ger.ics. anexat -ir-riu Ster 
plantate ia acest feL in timp 
optim. de ha: 5 ha ru to
mate timpuriu 13 ha cu tentate 
de vară. 1* ha eu Tinete.

Dur pentru a «re? a îraasrne 
completă a aetintățu prezen
te. ch șt a rodnicie; de ms. tir-

c.0 CUVisl d?
apreciere pectru ce; o taie de 
metri patra’: de seră in care au 
fost cultivate răsadurile, pentru 
cele I hectare de solară, calde 
și ohcșnmte. din care vor ieși

cantități însemnate de trufan
dale. Cu chibzuință, cu oareca
re reținere chiar, gospodarii din 
Ileana și-au planificat să obțină 
27 tone de produse din cimp și 
35 tone din solarii. Lucid, cu 
argumentul că producția anilor 
trecuți confirmă această posibi
litate. cu certitudinea că ea va 
deveni iihindă prin efortul pe

Fapm: că această ..uzină le- 
gutn caii*. alături de covorul

de pomi de pe o parte și alta a 
drumului, constituie o frumoa
să carte de vizită înainte de in
trarea in comună, interlocutorii 
noștri ne-au lăsat să-1 înțele
gem de la sine.

PEPENII DE BĂLTENI. Altă 
imagine de cimp. alt orizont de 
muncă. Tinărul inginer Costin 
Dumitru Dan. șef de fermă la 
C.A.P. Bălteni. județul Dîmbo
vița ne arată cele 50 de hectare 
de cartofi — ..peste cîteva zile 
ieșim la prima prașilă" — ne 
vorbește pe îndelete de ceapă 
și castraveți, de celelalte ..pro
bleme urgente" ale brigăzii le
gumicole. condusă de harnica 
și priceputa cooperatoare Maria 
Matei. Un punct important in 
discuție il constituie insă pe
penii. ..Avem o bună tradiție — 
ne relatează — și ciștigăm și

neeniest legumelor ia C.A.P. Ileana — județul Ilfov
Foto : GHEORGHE CVCU

bine din această activitate". El 
însuși, de numai doi ani aici, 
venit direct din facultate, a în
vățat- de la noii săi consăteni 
meseria cultivării pepenilor, 
care pe piețele județului sint 
căutați și prețuiți ca, de pildă, 
frumosul de Voinești, ionatanul 
de Domnești.

CUVÎNTUL GREU AL TI
NERELOR FEMEI. C A P. Con
tești, hotar cu Băltenii. Pre
ședinta unității. Ileana Geor
gescu. vorbindu-ne cțgspre fap
tul că majoritatea brațelor de 
muncă o constituie aici femeile, 
ține să sublinieze : „Nu-i vor
ba doar de numărul lor mare, 
ci de calitatea deosebită a mun
cii lor. In raport cu alte ferme 
legumicole, a noastră nu este 
prea întinsă, doar 15 hectare. 
Rodul lor, insă, este totdeauna 
bogat. Și anul acesta am plan
tat ceapă, roșii și varză. Cultu
rile se dezvoltă bine, credem câ 
vom fi printre primii care să 
oferim populației legume. A- 
ceastă întiietate, însă, este ro
dul hărniciei femeilor din co
muna noastră — și aș vrea să 
evidențiez in mod deosebit 
exemplul consătencelor Stana 
Stancu, Ioana Dinu, Vasilica 
Stoica. Catrinița Eftenie. Nicu- 
lina Popa, al inginerei Elena 
Irimia. între ele, multe sint ti
nere, și la noi tinerele femei, 
invățind de la virstnice, au un 
cuvint greu de spus în asigu
rarea unor producții bune“.

Cuvint greu, greutate spe
cifică acoperită prin exemplare 
eforturi, care însoțesc campania 
agricolă a acestei primăveri.

I. ANDREIȚA

PRIM5RE LA
C.C. AL P.C.R.

Tovarășul Iosif Uglar. mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv'. secretar al C.C. al P.C.R.. 
a primit, joi. delegația Comite
tului Național al Frontului U- 
nității Poporului din R. P. Po
lonă, condusă de tovarășul Wi
told Jarosinski, secretar gene
ral. care face o vizită pentru 
schimb de experiență in țara 
noastră, la invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

La primire a participat tova
rășul Eugen Jebeleanu. vice
președinte al Consiliului Națio
nal al F.U.S. A fost de față 
Wladyslaw Wojtasik. ambasado
rul R. P. Polone la București.

★
Cu prilejul vizitei în țara 

noastră a delegației poloneze, 
ambasadorul R. P. Polone la 
București. Wladyslaw Wojtasik, 
a oferit, în aceeași zi, o recep
ție.

★
Joi după-amiază. delegația 

Comitetului Național al Fron
tului Unității Poporului din 
R. P. Polonă, condusă de Wi
told Jarosinski. secretar gene
ral. a părăsit Capitala. îndrep- 
tindu-se spre patrie.

PRIMIRI
Tovarășul Ion Pățan. vice- 

prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, a primit joi pe minis
trul turc ai comerțului. Halii 
Bașol. care se află in țara noas
tră cu prilejul celei de-a IlI-a 
sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-turce de 
colaborare economică.

în cursul convorbirii au fost 
abordate probleme privind in
tensificarea cooperării econo
mice și tehnice, diversificarea 
schimburilor comerciale.

In aceeași zi, tovarășul An
gelo Miculescu. viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul a- 
griculturii și industriei alimen
tare. l-a primit pe conducătorul 
delegației economice turce.

Cu acest prilej, a fost anali
zat stadiul actual al colaborării 
în domeniul agriculturii si au 
fost evidențiate noi posibilități 
care să permită dezvoltarea 
conlucrării dintre țările noastre 
în acest sector.

Ministrul comerțului din Tur
cia a avut, de asemenea, o în
trevedere cu ministrul afaceri
lor externe, George Macovescu.

La convorbiri a participat 
Osman Derinsu. ambasadorul 
Turciei la București.

Membrii delegației economice 
turce au vizitat obiective indus
triale din județele Prahova și 
Brașov.

★
Joi după-amiază. tovarășul 

Gheorghe Pană. președintele 
Consiliului Central al V.G5.R.. 
a primit delegația Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
Uniunea Sovietică, condusă de 
V A. Biktorov. secretar al Con
siliului Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S.. care a participat 
la Congresul U.G.S.R.

La primire au participat to
varășii Mircea Georgescu, vice
președinte al Consiliului Cen
tral. președintele Uniunii sin
dicatelor din construcții. și 
Cornelia Filipaș. secretar al 
Consiliului Central.

Cu acest prilej, a avut Ioc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească.

RECEPȚIE
Cu prilejul Zilei naționale a 

Japoniei, ambasadorul acestei 
țări la București. Ryoko Ishi
kawa. a oferit, joi seara, o re
cepție.

Au participat Ion Pățan. vice- 
prim-mmistru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale. Bujor Aimășar.. Korea 
Dumitrescu si Vasile Bumbăcea. 
miniștri. Constantin Oar.cea. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți a: unor 
instituții centrale, oameni de 
știință, generali și ofițeri supe
riori.

Au luat, de asemenea, parte 
șefii unor misiuni diplomatice 
acreditați in țara noastră. alți 
membri ai corpului diplomatic.

MANIFESTARE
Cu ocazia Zilei naționale a 

Regatului Țărilor de Jos. jo: 
după-am: ară. Institutul român 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea a organizat, in Capitală, 
o manifestare culturală.

Au participat membri ai con
ducerii I.R.R.C.S.. reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, oameni de 
artă și cultură, un numeros pu
blic.

Au fost de față A. H. Croin, 
ambasadorul Olandei la Bucu
rești. membri ai ambasadei.

Cu această ocazie. Eugeniu 
Obrea. redactor la revista ..Lu
mea". a împărtășit impresii de 
călătorie din Olanda. A fost pre
zentat apoi un program de fil
me documentare, producții ale 
studiourilor olandeze.

„PRIMĂVARA TINEREII! PRAHOVENE4*
„Primăvara tinereții praho

vene". manifestare aflată la 
cea de a IV-a ediție, se va în
cheia la 8 mai, cind vom ani
versa 55 de ani de la crearea 
P.C.R. în toate întreprinderile 
prahovene au fost inițiate acți
uni in sprijinul producției. La 
combinatele petrochimice de la 
Teleajen și Brazi au fost consti
tuite brigăzi care, in afara pro
ducției. repară instalațiile, ajută 
la darea in funcțiune, la terme
nul stabilit, a utilajelor etc. Pa
ralel cu acestea s-au desfășurat 
ample acțiuni , de muncă pa
triotică, a căror valoare se ri
dică la 23 milioane lei.

Manifestările politico-educa
tive au debutat printr-un spec
tacol festiv susținut de echipa
jul municipiului Ploiești, parti
cipant la concursul „Drum de 
glorii". Programul manifestări
lor este bogat : la Combinatul 
petrochimic Teleajen a avut 
loc simpozionul „Tineretul — 
factor activ în realizarea cin
cinalului revoluției tehnico- 
științifice" : la I.U.P.R. Telea
jen și I.M.P.R.E.X. Păulești, se
siunea de comunicări științifice 
ale tinerilor muncitori și spe

cialiști privind calitatea produ
selor ; la căminul’ de nefami- 
liști al întreprinderii „Doroban
țul". masă rotundă cu tema 
„Cum să ne gospodărim propria 
casă". Deosebit de interesantă a 
fost intilnirea de Ia întreprinde
rea ..1 Mai", cu tema ..Prahoveni 
pe meridianele lumii" în care 
specialiști și muncitori care au 
lucrat peste hotare și-au îm
părtășit impresiile.

Momente emoționante au trăit 
tinerii și elevii la primirea in or
ganizația U.T.C. și. respectiv, in 
organizația pionierilor, in cadru 
sărbătoresc, la Muzeul Doft'ana 
și în fața plăcilor comemorative 
legate de lupta partidului nos
tru.

De Ia Florentina Lazăr, se
cretar al Comitetului municipal 
Ploiești al U.T.C., aflăm că am
pla manifestare se va încheia 
cu un album-ștafetă inițiat de 
Consiliul tinerelor fete de pe 
lingă Comitetul județean al 
U.T.C., în care fiecare județ al 
țării va înscrie, alături de ste
mă, cele mai de seamă realizări 
ale tineretului.

I. ALEXANDRU

Cu prSejuI *=*—
a- c-e la «Lt*rar*a wcalâ a 

a' Frooî'jJ—i Umtâțîî Soc-al r'? 
Coasiizul Cerral a! UBhir~i 
Generale a Smiacaielor 
Pn.T.Ă*: a Cooi-iffîul Cesiîra» a.

Comitetul Nauocai de SoLian- 
namez. Cons^ul National ăl 
Femeilor. Comitetul Naț.cna- 
pentru Apărarea Păcii. Lifa ro
mână de pnetenie a popoarele 
din Asa și Africa au tmmis 
Telegrame de feucrtare orgam- 
zațuioe nm.îare din Republica 
Democra:a Vietnam F- dm Re
publica Vietnamului de S’jd.♦

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România 
George Macovescu. a trimis o 
telegramă de felicitare minis- j 
trului afacerilor externe al Re- . 
gatului Țărilor de Jos. Max van . 
der Stoel. cu ocazia Zilei r.ațio- ' 
nale a acestei țări.

CONFERINȚĂ
Cu prilejul aproțriatei sărbă

tori natiomale a Cehoslorace-- 
ambasadorul acestei țări la 
Rum -pșt, Miroslav Sclet a 
organizat joi dimineața o con
ferință de presă.

Au participat reprezen'anti ai 
presei centrale. Agenției Româ
ne de Presă . Ag°r p: es". Radio- , 
televiziunii, ai unor pubiicaai 
politice, sociale șt ecoaoerrce. 
Erau prezer.ti atașan și eore»- 
pondenti de presă ștrărni acre
ditați la București.

a ,,Scinteii tineretului"

n r.g.v aaor terte pe» 
cc*e te vor deh-ttia pottb-tă- 
Jile rzotnee ș> ptiJko-fwacponaie 
care râ earactenieeîi. Occ:ă 
reușit 2a ccest ter.. smecrc t- 
rc antrenat! zilnic, timp de i 
luni, cu ceilalți cașcodon. Ert- 
menul de atertare U ce;: nt- 
ține ia fata unez comită. Acum, 
cu-.o icind condițiile, re mine tâ 
acționați. Areti la Bucuretci 
toate condițiile tenmcc de fre- 
fâtire. S-ictet!

Dumitru Alexe. Loco: Lețea 
nr. u'îftț k HjCJf. «r. 731KS 
regle-nenteazi acordarea rocr-t- 
ha de retribuții. Bene^iciazi 
de rpor pertonal--: care luerea- 
zi ie roediții noczre tau ce 
irixd mare de periculozitate. 
Condiția ccorddru este ca locul 
de muncă ti fie precizut fa 
lista celor eu condiții nocire sta
biliți de MJ.C-M.: m fie de- 
pisite concenzrațnle maxima 
admise de normele repubbcane 
de protecția munca, stabtlrte in 
conformitate cu Legea nr. 5'1365

I W MONUMENT AL MUNCII
ctt pe per^or^tor, i-(U*—.r** ptș. ZJ

Ic neeertttte* de s Rt- 
e?*e« mrp^-.rjieTfe pc:on-

im efan cere te deprt-e 
coto. Se f’seerve. cJr*ef tw- 
IrTd. «w pf>-
ribil pruzeet de 
al conatTuctor^lm. Aîvta, 
a cerat cwntul tv^roenl 
Dan Predtny. d:rectoral 
pzilui de fczttre. veal â:a 
acei bârbcîi cere. Ia o rinti 
ir.câ tinârd. ai devenit re- 
teran:i de aur ai energeticii 
românești. Omul ne-a privit 
ușor amuzat, cu unjnmbet 
Ințeiegâtor, de o expretivitc- 
te in fața câreza cele *nai 
meșteșugite cuvinte rămin 
neputincioase. îi pen fry câ 
oamenilor Lotrului, fit nu- 
mele cărora vorbea, le «int 
străine emfaza vorbele
mari (ei păstrind doar pentru 
faptele lor măsura supremă 
ni s-a adresat simplu, di
rect :

— Eu cred că un posibil 
monument al constructorilor 
de hidrocentrale ar trebui să 
reprezinte un miner. Pentru 
că. orice s-ar spune, bătălia 
decisivă pentru lumină acolo 
se dă, in, adincuri, in încleș
tarea supremă a omului cu 
cremenea dură a muntelui. 
Dar eu nu l-aș vedea aple-

portaza a^an-.ctzca. ci mai ce 
grebâ la tcșrrea dis schimb, 
osteni și totuși seahi, așezat 
pe un bolovan, țmind H 
miwâ casca de pe care re 
prelinge sndozrea. ale cărei 
picături ntmice mrtrteie pa
letele avei tKrbfne.

Aw aref. tnaUmtonen. tea- 
tt mezini câ ni s-a relevat un 
aderă* cardinal : acela câ o 
operă inchxnatâ trădez omu
lui nu trebz.:e sâ m-l in*ă- 
t șeze numaidecit intr-o ipos
tază spectaculoasă, ademe- 
nitoare poate, dar ne o dată 
superficială, ci in însăși 
substența cea mai puri a a- 
celui clocot care-I animă și 
care face din om Om : 
munca

M-am gindit multă vreme 
dușii aceea, și .mă giadeșc și 
azi, la acel sublim proiect 
de monument conceput de 
inginerul Predoiu. Nu știu 
dacă oamenii Lotrului il aș
teaptă. Nu știu dacă vor so
coti că ii reprezintă. Dar am 
certitudinea că, pentru tot 
ce au făcut ei in acești ani de 
trudă generoasă pusă in 
slujba României de azi și 
de miine, pentru osteneala și 
sudoarea lor din care s-a 
născut și se naște lumina, ei 
il merită cu prisosință.

de către Ministerul Sănătății șî 
M.mstenl Muncii. Acestea m 
actele normaztre.

luzrueis âc.e'm -.âmle efectu
ate m write unde lucrați ce 
ropsitor industriei (executați 
ciătvre k flef-.-.re) au conclu
zionat că nczele ai depiscsc 
conceatnațaie manme admise, 
piaza sporului < încetat ia nai 
fie atribuită ca dota de 1 ia
nuarie ax.

Ana Costea. corii.-.3 Viișoaro, 
joi Constanța : O fi ea frumoa- 
jc meseria de mecanic de locomo- 
tzcă. dar ea cere calitiți bărbă
tești pe care, trebuie t-o recu- 
zoareci noi, femeile, nu le prea 
stern. Este vorba de siguranța 
csrcsiației și de aceea la școlile 
de aaecewici se pr.mesc numai 
bcrbati. Poți îmbrățișa iasă al
te profem. Te’e-.mpr-.-nctonsti, 
de ezempls, peerm care este ne- 
roae să urmezi școala post’.icea- 
li. Sas casieră la edi ferate, 
pentru care trebuie să ab
solv. un curs de calificare 
de t luni. La țcocla postliceală 
care funcționează in cadrul 
Grupului țcolar P.T.T.R. Bucu- 
rcțti te po‘,i pregăti ca electro
mecanic coarssucații la mare dis
tanți sau electromecanic telefon- 
telegnf. Regionale căi ferate 
ezistă :n localitățile București, 
Craiora. Galați. Iași. Brașov, 
Tg. Mureș fi Timișoara. Con
stanta ține de București.

Doina Lefteriu. Loco : Drep
tul la petiție este legiferat și 
cpdrat dacă cel ce semnalează o 
stare de lucruri o face din do
rința sinceră de a contribui la 
rezolvarea unei situații, la înlă
turarea neajunsurilor sau la re
punerea in drepturi, atunci cind 
este vorba de frustrarea lor. Din 
modul in care ați conceput se
sizarea se înțelege că vi s-au 
făcut greutăți și s-au comis ile
galități. Lucrurile stau cu totul 
altfel și nu înțelegem ce v-a 
determinat să afirmați „Mai 
doresc să aflu dacă conducerea 
-..-ei întreprinderi poate lua ho- 
tirire fără consimțămintul lucră
torului de a-l schimba de la un 
loc de muncă la altul..." Omiteți 
să scrieți că v-ați adresat direct 
b-roului de contabilitate pentru 
adeverință fără să obțineți, așa 
cum este normal. încuviințarea 
conducerii, respectiv a directo
rului. Trecerea la un alt loc de 
muncă, determinată de reduce
rea activității în atelierul de 
galvanizare (producția de tacî- 
~iuri nichelate și cromate a 
fost cedată altei întreprinderi), 
s-a făcut, cităm din răspunsul 
primit la redacție"... cu consim- 
țămîntul său dat prin semnătură". 
Afi consimțit, ați semnat și nu 
vi s-a diminuat retribuția tari
fară lunară. La noua secție nu 

beneficiat de sporul de retri
buții întrucit nu lucrați in con
diții deosebite.

LIDIA POPESCU

VET
(Crma^e din pag. I)

cel care era ..caz" că devine 
fruntaș. Ș'. nu unul a fost, că 
au trecut am. și-1 vezi înapoi 
inginer, sau subinginer. In orice 
caz, om. Cocsani. comuniștii

meni adevărați. Bineînțeles, a- 
vem forme de educație multi
ple. dar să știți de la mine, cea 
mal bună educație se face prin 
însușirea perfectă a meseriei, 
să faci omul sâ simtă că e ci
neva și dacă e cocsar — apoi 
e „cineva".

— A-ți face datoria de co
munist. imi spune Lesnic Ana- 
tol. înseamnă in primul rind 
a-ți face datoria față de tine 
însuți. Aceasta e o chestiune 
de cea mai intimă substanță, 
care te ajută să treci peste mo
mentele grele. în sensul ca să 
le rezolvi, indiferent de efort, 
cu calm, mai ales asta, și fi
rește. trebuie să fii sigur de 
colectivul tău. De capacitatea 
colegilor de muncă. Pînă la 
urmă, prin aceasta se deose
besc comuniștii, nu ? Prin ca
pacitatea de a sesiza la colec
tiv acele valențe care conduc 
la reușite. Pe toate planurile. 
Vrem să creăm un om nou și 
o s-o facem, dar așa cum spu
nea tovarășul Ceaușescu, nu 
plecăm la plimbare. In echipa 
mea cred că toți au înțeles bine 
acest lucru. Avem oameni mi
nunați. Sigur, mă bucur, am 
crescut... cițiva. Unii sint cole
gii mei azi, alții m-au depă
șit și asta-i și mai bine. Sin
cer. absolut sincer mă bucur, și 
e mindria mea. Nu înțeleg no
țiunea de „risipă de energie". 
Energia ți-e dată. s-o consumi, 
in muncă, in viață, să știi să 
trăiești, să iubești oamenii, să 
ți-i apropii. Așa-s comuniștii, 
asta nu e vorbă goală. Să n-ai 
slăbiciunea trufiei. Una e să 
fii mindru, alta trufaș. în pri
mul rind ăștia nu prind me
serie.

Inginerul Cristian Boiangiu 
este cunoscut în tot combinatul 
hunedorean ca unul dintre 
inginerii care consideră că 
dacă „intr-un an, un ingi
ner, care mai are și calita
tea de membru de partid, nu 
rezolvă o problemă tehnică de 
anvergură nu-și merită nici

RE DE
prima, nici cealaltă calitate". 
Probleme tehnice de anvergură 
a rezolvat Cristian Boiangiu 
multe, de vreme ce se ocupă 
de tehnologiile tuturor oțelării- 
lor și de introducerea noului, a 
momentului tehnic de ultimă 
oră in toate. E doar un om 
crescut și format de combinat. 
Aici a fost cocsar, oțelar, de 
aici a plecat la facultate, unde 
din primul an a devenit mem
bru de partid și a primit pe 
tot parcursul studiilor impor
tante sarcini politice, student 
de ..zece" — s-a întors firește, 
la Hunedoara, nu numai pen
tru că era „un splendid cimp 
de desfășurare a meseriei", ci 
din acel sentiment moral greu 
de definit față de cei care l-au 
ajutat să crească. El mi-a vor
bit nu numai de „aerul" de 
Hunedoara, ci mai ales de co
laboratorii săi cei mai apropiați, 
muncitorii. „Atunci cind fa
cem activitate de cercetare 
n-avem voie să riscăm în si
derurgie. Noul trebuie conceput 
pe baze foarte solide. Progresul 
se face întotdeauna greu și de
reglarea ușor, o șarjă costă un 
milion. Trebuie să ai încredere 
în colaboratorii tăi — iar co
laboratorii mei sint oțelarii, co
lectivul de muncă în care se a- 
plică tehnologia respectivă sau 
modificarea Iț ea. Să vă dau 
un exemplu : am proiectat o 
lingotieră care înseamnă redu
cerea consumului de metal, de 
utilaj de turnare, degrevează 
activitatea în halele de pregăti
re. reduce manopera. A fost a- 
probată in zece zile și aplicată 
imediat. Colaboratorii mei de 
cercetare, oțelarii, sint mari 
specialiști. De altfel, experien
ța Hunedoarei este, după cum 
știți, folosită în toată țara, prin 
oameni și metode de muncă, a- 
ceasta este mindria noastră. Cu 
orice oțelar, dintre cei mai 
buni, veți sta de vorbă, veți 
avea senzația că vorbiți cu... 
un inginer".

Dacă-1 cunoști pe Gheorghe 
Stoica, omul acesta care toată 
viața a privit în ochii focului, 
e greu să-1 mai uiți vreodată. 
O vitalitate debordantă, o inte
ligență asociativă remarcabilă, 
o capacitate de a îmbina umo
rul cu discuția serioasă, pro
fundă, pe care o au numai au

FOC
tenticii oratori. Gheorghe Stoi
ca nu e orator. E muncitor 
fruntaș pe cincinal, e topitor 
șef de 21 de ani. A trecut prin 
multe momente grele pe care 
nu cu umorul le-a rezolvat, ci 
cu priceperea, tenacitatea, pre
cizia și capacitatea de a fi o- 
perativ și de a gindi la fel, 
despre care mi-au vorbit toți 
din jurul lui. Pentru ca el în
suși, ca atîția alți comuniști pe 
care i-am întilnit, și nu numai 
la Hunedoara, mi-a vorbit mai 
ales de alții. De cei pe care i-a 
„crescut". De cei care-i stau 
alături. De cei care nu se spe
rie, nu de greutăți, cuvintul a- 
cesta îl face să suridă, ci chiar 
de situații critice. De cei care 
la Tirgoviște, la Galați, la Sla
tina, duc experiența Hunedoa
rei — „Și-mi 'scriu, scumpii 
de ei, dar unul nu uită să zică
— hea Gheorghe, eu Hunedoara 
n-o fac de rîs". Apoi spune o 
glumă, apoi imi explică ce în
seamnă o mare iubire, apoi îmi 
spune deodată, foarte serios 1 
„Noi facem oțeluri extraordinar 
de pretențioase. Uneori cunoș
tințele profesionale pe care 
crezi că le ai nu ajung. De 
rutină trebuie să te temi in- 
tr-una și s-o urmărești ca pe 
o mașteră. Dar responsabilita
tea oțelarului de azi, 1976, nu 
se mai traduce numai in entu
ziasm și „uraa ! !“. Trebuie să 
fim specialiști. Și puteți fi si
gură că aici, la oțelăria doi, lu
crează autentici specialiști.

Cind am avut — că am avut!
— insuccese, am fost trași la 
răspundere. Ne-am dus acasă, 
ne-am adunat gindurile, am 
pornit la treabă serioasă. Să fii 
comunist și să nu ai un rol pri
mordial in societate — prin 
muncă și rezultate firește — 
asta nu se poate. Noi așa gîn- 
dim. Nu o dată am avut pe
rioade grele. Dar nu s-a plins 
nimeni. Apoi, cind muncești o 
operație pe șarjă nu poți fi 
singur. Și să știți că dacă la 
noi unul e la greu, ceilalți tot 
acolo fug, nu sar în altă parte. 
Eu, personal, sint al șaselea 
Stoica din combinat, La un 
moment dat toți șase eram aici, 
vorbesc de familia mea. Asta 
obligă. Dar noi toți sînlem o 
familie, credeți că e puțin lu
cru să fii comunist ’ in familia 
mare a Hunedoarei ?

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Din activitatea 
Ansamblului artistic 

al U.T.C.
• Sub egida Consiliului Cul

turii și Educației Socialiste, 
grupul folcloric „Cununa Car- 
paților" al Ansamblului artistic 
al U.T.C. se află în prezent in
tr-un lung turneu pe care il va 
întreprinde in mai multe țări 
de pe continentul african. Tine
rii mesageri ai artei populare 
românești vor prezenta specta
cole de cîntece și dansuri de pe 
întreg cuprinsul țării în Sene
gal, Ghana. Sierra Leone. Mau
ritania. Mali, Algeria. Guineea.

o „în ritmul tinereții" este 
genericul spectacolului de poe
zie și muzică ușoară vocal-in- 
strumentală pe care Ansamblul 
artistic al U.T.C. îl va prezenta 
în perioada 6—11 mai in fața 
publicului tînăr din Sighetul 
Marmației (6 mai), Baia Mare 
(7 mai). Sighișoara . (8 mai), 
Tîrgu Mureș (9 mai), Miercurea 
Ciuc (10 mai), Sf. Gheorghe (11 
mai).

ALINA FOPOVICI

„ZILELE ROMÂNIA PII0R[ASCĂ-197G“
Un ansamblu de manifestări culturale prilejuit de deschi

derea sezonului turistic estival la care sînteți invitați să 
participați.

La București, in zilele de 15 și 16 mai, ora 18,30, la Pa
latul Sporturilor și Culturii, va avea loc festivalul „România 
pitorească". Spectacole de muzică ușoară și folk, cu partici
parea unor soliști de prestigiu.

• Palatul Sporturilor și Culturii va găzdui o expoziție 
turistică de fotografii.

• Salonul cărții și tipăriturilor turistice, expoziția de pictură 
„România văzută de copiii lumii" și o expoziție de produse 
culinare cu vinzare.

• Sîmbătă 15 mai, orele 15,00—18,00 în Parcul Tineretului 
concurs de karting, iar duminică 16 mai, orele 15,00-18,00 
„balet automobilistic'1 susținut de ași ai volanului.

® Manifestări similare în organizarea oficiilor județene de 
turism vor avea ioc în principalele orașe din țară.

• în Capitală, biletele pentru concerte se pot procura la 
casele special amenajate la Palatul Sporturilor și Culturii, 
precum și la responsabilii culturali din întreprinderi și insti
tuții, iar în provincie la oficiile județene de turism, care vor 
organiza excursii speciale la București și în alte orașe din țară.

PUBLITURISM

incepind de astăzi, la Viena, 
România-Austria in turul Iii al 
zonei europene în Cupa Davis

Pe terenurile arenei Post 
Sportzentrum din Viena, începe 
astăzi meciul de tenis dintre 
echipele României și Austriei, 
contînd pentru turul III al zo
nei europene a Cupei Davis. 
In urma tragerii la sorți primele 
două partide de simplu progra
mate vineri se vor juca astfel : 
Dumitru Hărădău — Hans Kary 
și Ilie Năstase — Peter Feigl. 
Simbătă se va juca partida de 
dublu în care . Năstase îl va avea 
probabil ca partener pe Viorel 
Sotiriu. Duminică se vor dispu
ta ultimele două partide de 
simplu Năstase — Kary și Hă
rădău — Feigl. Intilnirea a sus
citat un viu interes in rindurile 
amatorilor de sport vienezi, da
torită in special prezenței in 
rindurile formației române a cu
noscutului campion Ilie Năstase, 
protagonist al Cupei Davis în 
ultimii 7 ani, și cotat la ora 
actuală ca unul dintre cei mai 
buni jucători din lume.

Televiziunea austriacă va asi
gura transmisia întîlnirii care va 
fi reluată și pe stațiile din 
România. Astăzi transmisia în
cepe la ora 14,00 ora Bucureș- 
tiului.
• Peste 5 000 de spectatori au 

urmărit miercuri seara la Co
penhaga meciul demonstrativ de 
tenis dintre Ilie Năstase (Româ
nia) și Bjorn Borg (Suedia). 
Campionul român a obținut vic
toria cu 7—6, 7—6, 6—7. 7—6. 
Aceasta a fost cea de-a 8-a vic
torie obținută de Năstase din 
cele 12 întîlniri.. susținute iii 
compania lui Borg.

CICLISM
• Desfășurată de Ia Sinaia la 

București, pe un timp ploios și 
rece, etapa a 3-a a cursei ci
cliste „Cupa Voința" a fost 
ciștigată de rutierul polonez 
Grzegor Mogila, cronometrat pe 
distanța de 160 km cu timpul de 
3 h 52’09” (medie orară 41,353 
km). în același timp cu învin
gătorul au sosit în ordine A. 
Gyorfi (Mureșul Tg. Mureș), 
Ion Cosma (Dinamo), N. State 
(Metalul Plopeni) și Tudor 
Gheorghe (Olimpia București). 
La interval de 17 secunde a 
trecut linia de sosire ciclicștul 
vest-german Wilfried Hennig, 
în timp ce fruntașii clasamentu
lui general au avut o întirziere 
de 28 secunde. Lider al clasa
mentului se menține Ion Cojo- 
caru (Steaua), urmat de Mircea 
Ramașcanu (Dinamo) la 08”, 
Tudor Vasile (Dinamo) la 1’28”, 
Eugen Dulgheru la 1’49”, Tudor 
Drăgan (Voința) la 1'53”. Sorin 
Suditu (Olimpia) la 3’25”. Polo
nezul Mogila se află pe locul 
9, la 8’06”. Astăzi se dispută 
ultimele două etape ale cursei : 
dimineață o probă contracrono- 
metru individual pe distanța de 
20 km, iar după-amiază, de la 
ora 16.00 o cursă pe circuit, ne 
Bulevardul Leontin Sălăjan, din 
Capitală.

ȘAH

Universitatea București și I.T.B. 
cite 13 puncte. Politehnica Bu
curești și Locomotiva București 
— 7 puncte fiecare.

BASCHET
• Cea de-a 15-a ediție a 

campionatului european feminin 
de baschet, va avea To.c între 20 
și 29 mai in mai multe orașe 
din Franța. Echipele au fost 
împărțite in 3 grupe prelimi
narii, întîlnirile urmînd să aibă 
loc în orașele Moulins, Mont 
Dore și Vichy. Echipa României 
a fost repartizată să joace la 
Moulins în grupa preliminară A. 
alături de formațiile U.R.S.S., 
Iugoslaviei și Belgiei. Iată pro
gramul acestei grupe ; 20 mai 
Belgia—Iugoslavia. România— 
U.R.S.S. ; 21 mai Belgia—Româ
nia, Iugoslavia—U.R.S.S. ; 22 
mai Belgia—U.R.S.S., Româ
nia—Iugoslavia. Pentru turneul 
final care va avea loc la Clerr 
mont Ferrand se califică din 
fiecare grupă primele două for
mații.

FOTBAL

9 După 5 runde, în campio
natul republican de șah pe 
echipe mixte, care se desfășoa
ră la Sinaia, în clasament con
duce echipa Medicina Timi- 
loara fiu 15 puncte, urmată

• Prima divizie națională de 
fotbal programează o nouă eta
pă la mijlocul săptămînii. ’ Res
pectiv, „runda" a 27-a se va 
desfășura joi, 6 mai, după care 
campionatul se. va întrerupe 10 
zile în Vederea pregătirilor pen
tru partida oficială România — 
Bulgaria, — prima manșă a fi
nalei „Cupei balcanice". Me
ciul Va avea loc miercuri. 12 
mai. în localitatea Tirnovb și v# 
fi transmis de posturile noastre 
de rsdio g televieiune.



SPANIA
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participarea maselor populare
Grupările și partidele de opoziție au respins în bloc 

propunerile primului ministru

Ziua Victoriei
întregului popor vietnamez

Primul . ministru al Spaniei, 
Carlos Arias Navarro, a anun
țat că în luna octombrie va fi 
organizat' un referendum națio
nal asupra modificării Legilor 
fundamentale (Constituția). în 
cadrul referendumului, cetățenii 
se vor pronunța, intre altele, 
asupra creării a două camere 
legislative — membrii Camerei 
Inferioare urmînd a fi desem
nați prin vot universal — pre
cum și asupra modificării legii 
de succesiune.

Totodată, el a anunțat că ale
gerile generale vor fi organi
zate la începutul anului viitor.

Premierul Navarro a mențio
nat că „toate proiectele de lege 
privind reformele pe plan po
litic vor n promulgate înainte 
de 15 mai a.c., iar proiectul noii 
legi electorale va fi supus apro
bării Cortes-urilor înainte de 15 
iunie". El a arătat că se prevede, 
de asemenea, crearea unui Tri
bunal constituțional și a anun
țat modificarea componenței 
Consiliului de coroană.

Premierul a reafirmat, tot
odată. poziția guvernului său în 
ce privește excluderea „din le
galitatea politică" a unor for
mațiuni politice, atacînd. în mai 
multe rînduri, în discursul său, 
mișcarea comunistă internațio
nală. îri această ordine de idei, 
referindu-se la legea 
Carlos Arias Navarro 
se înțeleagă că ea va

mărul partidelor politice. Majo
ritatea observatorilor politici 
opinează că aceste referiri, chiar 
dacă nu au fost explicite, vi
zează în primul rind Partidul 
Comunist din Spania.

electorală, 
a lăsat să 
limita nu-

Programul de reforme propus 
de primul ministru al Spaniei. 
Carlos Arias Navarro, a fost 
respins în bloc și criticat vehe
ment de către grupările și par
tidele de opoziție din Spania, 
care l-au calificat drept „vag 
și nesincer". Astfel, într-o de
clarație oficială. Comisia ~ 
cutivă a Partidului 
Muncitoresc -Spaniol 
apreciază că „primul 
a avansat propuneri 
bile". P.S.O.E., subliniază de
clarația, respinge excluderea 
unor partide politice, care ac
ceptă normele democratice, de 
la viața politică a țării, ca și 
pretenția guvernului de a dis
tribui certificate de democrație.

Din partea Partidului Carlist, 
secretarul general al acestuia. 
Jose Maria Zabala, a relevat, 
într-o cuvintare rostită la Pa
ris, că discursul lui Navarro 
este o confirmare a menținerii 
regimului autoritar al lui Fran
co. Vorbitorul a calificat drept 
„incompatibilă cu democrația" 
excluderea de la referendum a 
partidelor politice care declară 
că sînt călăuzite de ideologia 
comunistă.

Dezvoltarea 
cooperării 

româno-indiene

întrevederile șefului delegației României 
la Conferința asupra dreptului mării

• •

în întregul Vietnam se aniversează astăzi, într-o at
mosferă sărbătorească, Ziua Victoriei. Se împlinește un 
an de cînd, prin intrarea forțelor patriotice în orașul 
Saigon, a luat sfîrșit cel mai lung război al secolului 
nostru, războiul din Vietnam.

Exe-
Socialist 

(P.S.O.E.) 
ministru 

inaccepta-

La Delhi s-au încheiat lucră
rile celei de-a doua sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale 
româno-indiene de cooperare 
economică, tehnică și științifică.

Președintele părții române in 
comisia mixtă. Neculai Agachi, 
ministrul industriei metalurgice, 

“dintele părții indiene, 
ministrul petro- 

aces-

nțj■

La Copenhaga a fost semnat 
programul de aplicare a Acor
dului cultural dintre Republica 
Socialistă România și Regatul 
Danemarcei pe perioada 1 apri
lie 1976 — 31 martie 1978. Pro
gramul exprimă dorința comună 
a guvernelor celor două țări de 
a continua și dezvolta schimbu
rile culturale și științifice in 
spiritul Acordului cultural sem
nat Ia București in anul 1967 
și al Actului final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
in Europa.

în program se prevăd nu
meroase acțiuni menite să con
ducă la intensificarea și lărgi
rea cooperării cultural-științifi-

ce dintre cele două țări, ca 
de exemplu : înființarea unui 
lectorat de limbă și literatură 
română în Danemarca și a 
unui lectorat de limbă și 
literatură daneză în România, 
continuarea schimburilor de 
studenți, cadre didactice și spe
cialiști din diverse domenii, 
efectuarea de turnee ale unor 
ansambluri artistice și schimburi 
de expoziții.

Programul a fost semnat de 
ambasadorul român în Dane
marca, Gheorghe Ploieșteanu, 
și directorul Direcției relațiilor 
culturale din Ministerul de 
Externe danez, ambasadorul Fr. 
A. Hoick Colding.

și pre
K.D. Malaviya 
lului, au semna* proto 
tei sesiuni. A fost semnat, de 
asemenea, un program de apli
care a acordului de cooperare 
științifică și tehnologică pe 
perioada 1976—1980.

Protocolul exprimă satisfac
ția părților pentru modul cum 
se îndeplinesc sarcinile prevă
zute in protocolul primei sesiuni 
de la București a corni: 
levind amplificarea cooperării 
româno-indiene. bunele per
spective aie adincirii ei in con
tinuare. îndeosebi in domeniile 
petrolului și chimiei, construc
țiilor de mașini și metalurgiei, 
prin identificarea unor noi po
sibilități și proiecte de interes 
comun. Subliniind că acordul 
comercial și de plăți de lungă 
durată a creat o bază solida 
pentru dezvoltarea și diversifi
carea schimburilor in ambele 
sensuri, protocolul celei de-a 
doua sesiuni a comisiei mixte 
arată că, în decursul acestui an. 
volumul schimburilor comer
ciale dintre cele două țări va 
marca o creștere de peste 20 Ia 
sută față de anul trecut, păs- 
trind perspectiva sporirii con
tinue.

In domeniul conlucrării pe 
terțe piețe, părțile au remarcat 
posibilitățile de suplinire și 
complementare reciprocă a efor
turilor. in vederea creșterii ex
porturilor ambelor țări.

Programul de aplicare a acor
dului de cooperare științifică și 
tehnologică pe perioada 1976— 
1980 exprimă acordul părților 
de a conlucra îndeosebi in do
menii ca metalurgia, textilele, 
sticlăria și ceramica. pielăria, 
construcțiile și agricultura.

L

re-

lăcările, în dezmă
țul lor de nepoto
lit, au înghițit des
tule documente ale 
istoriei îndepăr
tate a Amsterda

mului. Primul plan amănunțit 
al orașului, care s-a păstrat, 
datează abia din 1544 : o gra
vură in lemn purtind semnă
tura lui Cornells Anthoniszoon. 
Cartograful și-a privit urbea cu 
ochii zburătorului. Opera lui 
oferă o viziune aeriană a 
Amsterdamului epocii, iar cer
cetătorii, studiind cu răbdare 
profesională fiecare detaliu, 
constată admirativi o uimitoare 
exactitate, apropiată de perfec
țiune. Dar, firește, Amsterdamul 
prezentului se înfățișează vizi
tatorului altfel 'decit in gravura 
lui Anthoniszoon. Chiar cind te 
îndepărtezi de centrul cu ani
mația sa distilată in retortele 
sobrietății și ajungi in zona ve
chilor antrepozite părăsite, prin
tre clădiri ce par destinate unui 
ansamblu muzeistic, descoperi 
însemnele modernității. Am
sterdamul, păstrînd ritmul tim
pului, dorește să nu-și altereze 
fizionomia sa specifică, realizind 
înnoirile în consens cu tradiția 
arhitecturală.

Amsterdam 
„Digul de pe 
nu era decit 
ce-și irosea existența anonimă 
la gurile Amstelului, în vecină' 
tatea unui castel seniorial ocro
tit de asaltul apei grație unu 
dig (dam). în secolul al XlV-lea 
modesta 
port care prospera. Industria 
diamante 
stimuleze 
mului pentru care secolul XVII 
va fi „secolul de aur". Atunci 
se realizează superba împleti
tură de „gracht“-uri (canale) 
și labirintul petecelor de pămint 
aflate în strinsoarea apei, care-i 
conferă un farmec puțin obiș
nuit. Și, tot atunci, iși fac apa
riția in peisajul local clădirile 
strimte și cu tentația înălțimii, 
ale căror trăsături sint inimita
bile, clădiri ce veghează curge
rea molcomă a anei pe sub cele 
șase sute de poduri ale orașu
lui (patru mii dintre aceste 
construcții au rezistat timpului, 
conservind o ambianță tulbură
toare).
„ Amsterdamul n-a rămas par
cat in amintiri, prizonier al tre
cutului. Primul oraș, ca 
siuni, al unei țări care 
ferit hărniciei locul de 
în ierarhia valorilor 
Amsterdamul vădește o 
tate certificată, concludent,_ și 
prin implantarea a 15 000 de în
treprinderi și mari ateliere, care

realizează o gamă largă de pro
duse. Să nu uităm nici cei 24 
km ai cheiurilor portului și de
pozitele sale instalate pe 790 400 
mp (traficul de mărfuri înregis
trează o varietate rar întilnită 
de la materii prime prețioase, 
„hrana industriei", la creații 
ultramoderne ale uzinelor și la 
roade ale pămintului de pe 
toate continentele). Rămin, fără 
îndoială, și multe probleme 
dificile în acest oraș in care 17 
la sută din locuitori au peste 
60 de ani, iar 25 la sută sub 21 
ani, probleme despre care ne-a

rele nu este o prezență gene
roasă), in sfîrșit, la Utrecht — 
oraș care, în pofida elementelor 
comune cu ale celorlalte așe
zări olandeze, iși conservă o 
specificitate ușor perceptibilă. 
Ceea ce impresionează cel mai 
mult, contemplind peisajul aces
tei țări, nu este nici culoarea, 
care, uneori, te poartă către 
pinzele lui Rembrandt, iar. alte
ori, spre cele ale lui Van Gogh. 
nici binecuvintarea liniștii, ei 
nenumăratele mărturii ale ener
giei cu care olandezii au mo
dificat opera naturii. Bătălia lor

AMSTERDAM

inseamnă, de fapt, 
Amstel". La 1 200 
un sat de pescari

așezare ajunsese un 
de 
să

ARMONIA SECOLELOR

și negoțul aveau 
creșterea Amsterda- vorbit Robert Stăm, consilier 

municipal din partea Partidului 
Muncii.

răsăiurile 
damului 
finite

dimen- 
a con
frunte 

umane, 
vitali-

Amster- 
sînt cle- 

de secolele 
XVI și XVII. Haga 
poartă amprenta 
secolelor XVIII și

XIX. Rotterdamul, „poarta ma
ritimă" nr. 1 a Terrei, repre
zintă o creație a secolului XX. 
Acest „triunghi urbanistic" este 
tipic pentru Olanda : epocile 
conviețuiesc, se împreunează 
dar imaginile nu sînt contras
tante. Am parcurs trasee dife
rite pornind clin Amsterdam : 
prin „poldere" către Groningen, 
intre Haarlem și Leiden, in zona 
nesfirșiielor grădini, de Ia Haga 
Ia Rotterdam, pe coasta bintuită 
de vinturile purtate de Marea 
Nordului, cu un popas Ia Cal- 
lanstsoog (stranie — pentru tu
ristul venit din părțile mai su
dice ale continentului — stațiune 
plantată pe un litoral unde soa-

necurmată împotriva apei — a 
cărei expresie recentă o con
stituie „planul Delta", destinat 
măririi suprafețelor cultivabiie 
cu 225 000 ha — dezvăluie pu
terea de sacrificiu și bărbăția 
unui popor care a înfruntat ca
priciile naturii și a 
tor din aspra luptă 
prin secole. Te 
Amsterdam, pe 
Schiphol. Acolo unde 
cerului aterizează transportind. 
anual, milioane de pasageri, s-a 
aflat pină la mijlocul secolului 
trecut o întindere de apă. Oa
menii au alungat apa, iar pe 
pămintul dobindit prin pașnice 
mijloace — unul din celebrele 
„poldere" — s-au născut așezări, 
iar, mai tirziu, „poarta aeriană" 
a Amsterdamului. Epilogul Ia 
intilnirea cu Olanda oferă, ast
fel, încă un subiect de medita
ție pe tema hărniciei celor ce 
au creat „polderele" și au 
învins natura dezlănțuită.

ieșit birui- 
prelungită 

desparți de 
aeroportul 

navele

Vasile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
șeful delegației țării noastre la 
cea de-a III-a Conferință asu
pra dreptului mării, a avut con
vorbiri cu H.S. Amerasingne. 
președintele conferi 
Bernardo Juleta. : 
special al secretarul 
al O.N.U. la Conferința drept 
lui mării.

în cursul întrevede 
fnrt .n.ijzate princip;

ale evoluției 1

—

ar.a.

•eprezenta:

rîindi
iCT

îge la 
onfer-

aj
as-

pecte 
conte 
cesitatea de a se 
document final 
asupra dreptului
corespundă aspirațiilor și cerin
țelor legitime ale tuturor po
poarelor și. in primul nnd. ai- 
celor in curs de dezvoltare, iz 
conformitate cu principiile in
dependenței, suveranității na
ționale a fiecărei țări, al instau-
rării unei noi ord: 
internaționale. Au fost făcute, 
cu acest prilej, aprecieri pozi
tive in legătură cu activitatea 
depusă de delegația țării coas-

ecor

tre. subliniindu-se. totodată, co
operarea fructuoasă care se 

cu România ia di
verse domenii ale activității 
O.N.U.

se:
Eu. jpa

z-h

.sborârt; 
P-N-U-D.

P.N.U-D- m:t. 
buția țării noa 
:erea rolului 
tarea unei noi 
iniemaționale.

cț

Declarație a Guvernului U.R.S.S. privind
situația din Orientul Mijlociu

Guvernul U.R-S-S- 
blicității o declarație 
arata că ..lichidarea

a dat pu
ia care se 

focarului 
periculos de încordare care se 
menține in Orientul Mijlociu 
constituie una dintre sarcinile 
primordiale pentru menținerea 
păcii și securității interna
ționale* — informează agenția 
T.AJS.S. Guvernul sovietic chea
mă guvernele tuturor statelor 
să contribuie prin eforturile lor 
la reglementarea politică traini
că și justă a situației din Orien
tul Mijlociu. Relevind pericolul 
acumulărilor masive de arma
ment in această zonă, declara
ția arată că situația in care con
flictul din Orientul Mijlociu 
continuă să rămină nesolui 
natâ implică pericolul unei noi 
explozii militare.

Apreciind câ Înțelegerile 
parțiale, inclusiv cele din anul 
trecut in legătură cu unele te
ritorii ocupate de Israel, nu au 
rezolvat problemele de fond din 
Orientul Mijlociu. declarația 
subliniază necesitatea unor e- 
forturi hotărite in direcția unei 
reglementări politice atotcuprin
zătoare in această zonă.

Guvernul sovietic — se arată 
in declarație — consideră 
g; 
mii 
pe baza a trei 
organic intre eie — n 
trupelor israeliene di 
nile arabe ocupate în 
tisfacerea revendieăriit 
nale legitime ale _ . 
arab al Palestinei, inclusiv 
dreptului sâu inalienabil 
crearea unui stat . 
acordarea de garanții 
ționale pentru securitatea 
intangibilitatea granițelor 
turor statelor din Orientul Mij
lociu, pentru dreptul lor la o 
existență și dezvoltare inde
pendente.

Această bază — se spune în 
declarație — este justă pentru 
statele arabe ce au căzut victi
me agresiunii israeliene ; ea 
prevede retrocedarea teritoriilor 
care le aparțin, restabilirea su
veranității ior asupra acestor 
teritorii. înlătură pericolul unei 
noi agresiuni.

Această bază de reglementare 
este justă pentru poporul arab 
al Palestinei, intrucit ea por
nește de la dreptul sâu de a-și 
crea un stat independent. Po
porul arab al Palestinei va ieși 
din taberele pentru refugiați, 
se va elibera de sub jugul ocu- 
panților, va edifica o orinduire 
proprie de stat in patria sa.

Această bază de reglementare 
politică este justă și pentru 
Israel — ea ii asigură condiții 
de pace și securitate in cadrul 
unor granițe recunoscute. Tine
retul său nu va mai trebui să 
fie sacrificat pe altarul războ
iului. Oamenii muncii israelieni. 
întregul popor al statului Israel 
vor putea trăi in condiții de 
siguranță a zilei de miine. Sta
tul Israel va obține posibilita
tea de a-și normaliza situația 
in rindul statelor lumii.

Guvernul sovietic — se arată 
in continuare în declarație — 
consideră necesar să sublinieze 
că Uniunea Sovietică nu caută 
pentru sine in Orientul Mijlo
ciu nici un fel de avantaje sau 
profituri. Nici in Orientul Mij
lociu, nici in oricare altă reJ 
giune a lumii ea nu caută să 
obțină nici baze militare, nici 
vreun drept asupra prelucrării 
bogățiilor naționale, nici posibi
lități de a exercita influență 
asupra dezvoltării interne a sta
telor respective. Uniunea So-

mas:

o>

câdeclarație 
uația din această zonă a 

trebuie să Se soluționată 
elemente legate 

etragerea 
n terito- 
1957. sa- 
>r națio- 
poporului 

a 
la 

propriu, și 
interna

și 
tu-

lu-

âeresată. de ase- 
condițil 

cu 
lij-

vi etici 
menea, 
pentru dezvoltarea relațiilor 
toate statele din Orientul Mi 
lociu. Ea nu are și nu poate 
avea ide: preconcepute împo
triva vreunuia din ele, inclu
siv împotriva Israelului, dacă 
acesta in politica sa va părăsi 
calea agresiunii și va reveni la 
calea păcii și bunei-vecinătăți 
cu arabii.

Ir. vederea reglementării si
tuației. declarația se pronunță 
in favoarea reluării lucrărilor 
Conferinței de la Geneva pen
tru pace In Orientul Apropiat, 
cu participarea tuturor părților 
direct interesate, inclusiv a Or
ganizației pentru Eliberarea 
Palestinei. Se propune ca lu
crările conferinței să se desfă
șoare in două faze : una ini
țială. In care să fie soluționate 
toate problemele organizatori
ce. inclusiv ordinea de exami
nare a aspectelor concrete ale 
reglementării, posibilitatea creă
rii de organe de lucru cores
punzătoare. iar a doua fază, 
principală, in care să fie găsite 
soluțiile asupra fondului pro
blemelor reglementării situației 
din zonă.

in crearea de

E
venimentul de la
3* aprilie 1975 a

marcat marea vic
torie a poporului 
vietnamez in lupta 
împotriva colonia

lismului si a intervenției impe
rialiste. In același timp, epocala 
victorie obținută in primăvara a- 
Bului trecut asupra intervențio- 
niștsior străini și a regimului 
instalat de aceștia la Saigon, 
constituie o mare lecție de isto
rie pentru intreaga omenire, ea 
demonstrând, prin puterea de ne
contestat a faptelor, că nu exis
tă in lume forță capabilă să 
subjuge un popor ferm hotărit 
să-ți apere din toată ființa sa, 
eu orice sacrificiu, libertatea și 
independența, dreptul inaliena
bil de a-și hotări și făuri desti
nul de sine stătător, așa cum il 
dorește. Drumul străbătut pină 
la 3* aprilie 1975. ora 1130, cind 
drapelul libertății a fost ridicat 
deasupra Palatului Președinției 
fostului regim de la Saigon, nu 
a fost ușor. Declanșată in a doua 
jumătate a anilor '50, mișcarea 
de eliberare din Vietnamul de 
Sud a dus o îndelungată și ne- 
infricată luptă pentru libertate 
si independență. Sub conducerea 
Frontului Național de Eliberare 
și a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud voința de libertate 
a populației vietnameze a 
umfat. in pofida sutelor de 
de soldați, a armamentelor 
tramodeme și a miliardelor 
dolari aruncați in luptă de 
tervenționiștii străini. Neaccep- 
tarea de către popor a regimului 
lui Thieu a urmat un curs irever
sibil. în fața răscoalelor populare 
din provinciile sud-vietnameze, 
conjugate cu ofensiva forțelor 
patriotice, accentuarea izolării 
politice a administrației de la 
Saigon, neputința (ei de a face

tri- 
mii 
ul- 
de 
in

față situației, degringolada ar
matei saigoneze au evidențiat 
consecințele lamentabile la care 
este sortit un regim anacronic, 
condamnat de istorie. în ansam
blul profundelor mutații ce au 
loc pe scena vieții 
contemporane, 
torie 
laț ia ___
unitățile sale armate revoluțio
nare se inscrie, totodată, ca o 
însemnată contribuție la succesul 
luptei tuturor forțelor progresis
te, antiimperialiste și anticolo
nialiste, împotriva anacronicei 
politici de forță, imixtiune și 
dictat, pentru recunoașterea 
dreptului tuturor popoarelor de 
a fi stăpine pe propriile destine, 
de a-și organiza viața conform 
propriilor nâzurnțe, pentru con
struirea unei lumi mai drepte și 
mai bune.

In perioada ce a urmat intră
rii patrioților in Saigon, viața a 
fost normalizată cu rapiditate. 
Prin Programul in 10 puncte al 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu, de la 30 aprilie 1975, a fost 
desființat vechiul sistem politic 
și a fost stabilită organizarea 
vieții pe baze noi. Eliberarea de
plină a Vietnamului de Sud a 
deschis, in același timp, calea 
spre reunificarea patriei, visul 
cel mat drag al fiecărui vietna
mez, ideal ce-și găsește o formu
lare expresivă in testamentul 
președintelui Ho Și Min : „Ulti
ma mea dorință este ca întregul 
nostru partid și popor, prin uni
rea strinsă a eforturilor lor, să 
construiască un Vietnam pașnic, 
reunificat, independent, demo
cratic și prosper și să-și aducă 
o contribuție de seamă la revo
luția mondială". Acest ideal a 
devenit realitate în urma alege
rilor pentru Adunarea Națională 
a intreguiui Vietnam, de la 25 
aprilie a.c., în cursul cărora și-a

politice 
eroica vic- 

obținută de popu- 
sud-vietnameză și de

găsit concretizare voința puter
nică a poporului vietnamez de 
a-și edifica o patrie independen
tă, unificată și socialistă. Aduna
rea Națională, formată în urma 
recentelor alegeri, este a doua 
adunare legislativă națională a 
Vietnamului — după cea rezulta
tă in urma alegerilor generale 
din 6 ianuarie 1946 — un inter
val, deci, de 30 de ani, in care o 
mare parte din cei aproximativ 
50 de milioane de locuitori ai 
Vietnamului nu și-au putut ex
prima liber voința. Ei îi revine 
rolul de a adopta decizii istorice 
pentru viitorul națiunii : defini
rea sistemului politic al statului 
vietnamez unic, alegerea orga
nelor supreme ale puterii de stat 
și adoptarea noii constituții a 
țării care să consacre, în fapt, pe 
linie de stat, reunificarea Viet
namului.

Sărbătorirea unui an de la 
strălucita victorie de la 30 apri
lie 1975, care succede doar la 
citeva zile „sărbătorii unității 
politice a țării" — cum a fost 
caracterizat recentul scrutin — 
oferă prilej de sinceră bucurie 
pentru poporul român, pentru 
tinerii din patria noastră. Româ
nia, care și-a manifestat perma
nent solidaritatea cu lupta 
dreaptă a eroicului popor viet
namez, acordindu-i un multila
teral sprijin — material și mo
ral, politic și diplomatic — și 
care a salutat cu bucurie istorica 
sa victorie, urmărește cu viu 
interes și cu multă satisfacție 
succesele obținute de națiunea; 
vietnameză pe calea reconstruc
ției și refacerii in Nord și Sud, 
in înfăptuirea idealurilor de li
bertate și independență, de reu- 
nificare națională. In acest mo
ment de sărbătoare, nutrim con
vingerea că, în noile condiții 
create, relațiile de strinsă prie
tenie și solidaritate statornicite 
între popoarele noastre vor cu
noaște noi dimensiuni, prin sti
mularea adincirii colaborării 
multilaterale spre binele celor 
două popoare, al cauzei genera
le a progresului și păcii in lume.

DOINA IOVĂNEL

MESAJ ADRESAT DE MINISTRUL 
DE EXTERNE AL EGIPTULUI 

SECRETARULUI GENERAL AL 
O.N.U.

Vicepremierul și ministrul 
egiptean al afacerilor externe, 
Ismail Fahmy, a adresat un me
saj secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, în care 
se pronunță pentru o reluare a 
lucrărilor Conferinței de la Ge
neva pentru pace in Orientul 
Mijlociu. Răspunzind unui me
morandum adresat la începutul 
lunii aprilie a.c. de secretarul 
general al O.N.U., șeful diplo
mației egiptene a declarat că 
reluarea lucrărilor Conferinței 
de la Geneva reprezintă singura 
cale care asigură continuitatea 
rolului O.N.U. în regiune. El a 
adăugat că la lucrările reuniunii 
trebuie să participe Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, 
alături de celelalte părți impli
cate și de cei doi copreședinți 
— Uniunea Sovietică și S.U.A.

Interviu al președintelui Portugaliei
,1 Mai sub semnul unității pentru apărarea 

libertăților poporului
Deplina libertate în care s-au 

desfășurat alegerile legislative 
din 
„drumul corect 
portugheze", care a asigurat in
staurarea în țară a „unei situa
ții democratice de fapt", a de
clarat președintele Francisco da 
Costa Gomes, intr-un 
acordat cotidianului 
„Liberation". Potrivit 
sale, obiectivul etapei 
trebuie să îl constituie 
tuționalizarea mecanismelor care 
să garanteze democrația", pen
tru a permite Portugaliei „să

Portugalia a 
al

demonstrat 
revoluției

interviu 
francez 
opiniei 
actuale 
„insti-
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• PREȘEDINTELE Partidului 
de Stingă — Comuniștii din 
Suedia, Lars Werner, a primit 
pe ambasadorul României la 
Stockholm, Teodor Vasiliu.

Cu acest prilej, au fost abor
date probleme privind dezvolta
rea pe mai departe a relațiilor 
de colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul de 
Stingă — Comuniștii din Suedia, 
precum și unele aspecte ale 
situației internaționale.

militari în cadrul așa-numitului 
„ajutor militar" american. To
tuși. noul prim-ministru al Tai- 
landei, Seni Pramoj, a declarat 
că guvernul sâu ar putea face 
anumite concesii privind pre
zența personalului american in 
cadrul unor centre de informații 
ale S.U.A. existente in Tailanda.

• GENERALUL DE ARMA
TA Dmitri Ustinov, membru al 
Biroului Politic al C.C. ai 
P.C.U.S., a fost numit ministru 
al apărării al U.R.S.S., anunță 
agenția T.A.S.S.

CONTINUA ACȚIUNEA DE 
RETRAGERE A TRUPELOR 

AMERICANE DIN TAILANDA
După cum a anunțat un pur

tător de cuvint al Departamen
tului relațiilor publice al Tailan- 
dei, retragerea trupelor ameri
cane din această țară continuă. 
In Tailanda au mai rămas 2 859 
militari americani din cei 4 500 
de „consilieri" cîți au fost îna
inte de 20 martie. Potrivit acor
dului din 20 martie, in Tailanda 
vor putea rămîne numai 270 de

• LA PARIS S-AU ÎNCHE
IAT joi convorbirile dintre An
drei Gromîko, ministrul de exter
ne al U.R.S.S., și Jean Sauvag- 
nargues, ministrul de externe al 
Franței. Convorbirile, arată' 
agenția T.A.S.S., au relevat evo
luția pozitivă a relațiilor sovieto- 
franceze în domeniile economic 
și comercial, tebnico-științific și 
cultural și posibilitatea dezvoltă
rii cooperării dintre cele două 
țări în numeroase sfere.

• GUVERNUL BRAZILIAN 
nu va mai autoriza nici un vas 
străin să pescuiască in zona de 
200 mile de la țărmurile sale, 
anunță ziarul „Jornal do Brasil".

• CONSILIUL MONDIAL 
AL PĂCII a adresat opiniei 
publice mondiale o decla
rație în care se propune să 
fie organizată în perioada 
9—16 mai a.c. „Săptămîna de 
luptă pentru securitate și 
dezarmare in Europa". Rele- 
vînd semnificația Conferin
ței pentru securitate și co
operare în Europa, care a 
deschis perspective și mai 
largi pentru colaborarea rod
nică între state, declarația 
subliniază necesitatea ca 
destinderea politică pe con
tinent să fie conjugată cu 
destinderea militară și adop
tarea de măsuri care să con
ducă la dezarmarea generală 
și totală.

Funeraliile mareșalului Andrei Greciko

evolueze calm către un regim 
just din punct de vedere social, 
economic și politic".

Arătînd că noua Constituție, 
intrată în vigoare la 25 aprilie, 
reprezintă voința populară, pre
ședintele Portugaliei a subliniat 
că ea urmărește obiective fun
damental progresiste.

în legătură cu rolul forțelor 
armate în viața politică portu
gheză, președintele a apreciat 
câ acesta se va. estompa in mod 
progresiv, pe măsură ce insti
tuțiile democratice se vor întări. 
„Misiunea militarilor portu
ghezi este de a garanta respec
tarea Constituției și de a asi
gura condițiile unei evoluții 
pașnice și pluraliste a societății 
portugheze către democrație și 
socialism" — a adăugat el.

în urma alegerilor parlamen
tare care au oferit partidelor de 
stingă din Portugalia majorita
tea în viitorul parlament al tă
rii, 1 Mai se anunță sub sem
nul unității, transmite agenția 
France Presse.

în urma reuniunilor care au 
avut loc în diferite localități ale 
țării din 
sindicale 
comun a 
citorești, 
Partidul 
țat pentru o sărbătorire unitară.

Partidul Comunist Portughez 
a adresat un apel tuturor for
țelor antifasciste de a face din 
ziua de 1 Mai „o măreață zi a 
unității pentru apărarea liber
tăților poporului, consfințite în 
Constituție". El a subliniat că 
apărarea acestor cuceriri nu va 
putea fi asigurată decit. prin 
formarea unei majorități și a 
unui guvern de stingă care me
rită încrederea oamenilor mun
cii.

Partidul Socialist Portughez a 
lansat, la rindul său, un apel 
către muncitori, chemindu-i să 
„fraternizeze și să lase la o 
parte tot ce îi poate diviza".

inițiativa organizațiilor 
pentru organizarea în 
acestei sărbători mun- 
Partidul Comunist și 
Socialist s-au pronun-

La 29 aprilie, locuitori ai Mos
covei, reprezentanți ai republi
cilor unionale, ai forțelor armate 
sovietice au condus pe ultimul 
drum, cu onoruri militare, pe 
mareșalul Uniunii Sovietice An
drei Greciko, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul apărării al U.R.S.S.

în Piața Roșie, în fața mau-, 
soleului lui V. I. Lenin, unde 
era depusă urna cu cenușa de
functului, a avut loc un miting 
de doliu.

La funeralii au participat Leo
nid Brejnev. Nikolai Podgornîi, 
Aleksei Kosîghin și alți condu
cători de partid și de stat so
vietici. Au luat parte membrii 
delegației române, condusă de 
general de armată Ion Ioniță,

M. RAMURĂ
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membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării națio
nale.

Personalitatea lui Andrei Gre
ciko a fost evocată de Dmitri 
Ustinov și Viktor Grișin, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., mareșalul Uniunii So
vietice Ivan Iakubovski, prim- 
adjunct al ministrului apărării 
al U.R.S.S., Dmitri Efimov, 
muncitor metalurgist, și Wojciech 
Jaruzelski, ministrul apărării 
naționale al R. P. Polone.

După încheierea ceremoniei 
de doliu, urna funerară a fost 
depusă într-o nișă în zidul 
Kremlinului.

Rjoemo
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VIAȚA PERSONALA: Patria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

DE NICĂIERI SPRE NICĂIERI: 
Lumina (orele 9,15: 11,15; 13,30; 
15,30: 19.30).

REVĂRSAREA: Timpuri Noi
(orele 9.15; 11,15; 13,30; 15.30; 17,30;
19.30) .

SIMON BLANCO: Sala Pala
tului (ora 19,30); 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 9,151 
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).

CURSA . GREA: .București (orele 
8,45: 11; 13.15; 16; 18,15; 20,30);
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
13.15: 20,30).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL": 
Central (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20.30); Volga (orele 9: 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15); Aurora

(orele 9; 11.15;
20.15).

VANDANA: Luceafărul (orele 
16; 19).

CENUȘA IMPERIULUI:
9; 12;

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

PĂSĂRI DE PRADA ~ 
(orele 9; 11,15; 13.30; m, 
20,15); Victoria (orele 9,15 
13.45;..............................
(orele

Flamura 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 13;

‘ 11,30;
16; 18,15; 20,30): Excelsior 

(oreie 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30); Gloria (orele 9; 11; 13; 15; 
17; 18,45; 20,30).

FRAȚI DE
(orele
20,13);
20,15).

TOM
9,30; 11,15; 13; 14,45; lu.ou, wau/. 

ARTA ARTIZANALA CHINEZĂ: 
Doina (ora 20).

CERUL E CU NOIî 
(orele 16; 18; 20).

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

CRUCE: Buzeștl
9; 11.15; 13.30: 16; 18,15: 

Floreasca (orele 15.30; 13;

și JERRY: Doina (orele 
13; 14,45: 16.30; 18,15).

Unirea

(orele 
Tomia

PATIMA: Ferentari (orele 15,30; 
18: 20.15).

COMOARA RECHINILOR: Dacia 
(oreie 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15).

CULISE: Cotrocenl (orele 10; 
12: 14; 16: 18: 20).

MR. MAJESTYK: Bucegi (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).

DACII: 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 SĂLBATICII: 
Flacăra (orele 16: 19.15).

VINATORUL DIN TAIGA: Arta 
(orele 15,30; 19).

PREMIUL: Vitan (orele 15,30; 
18: 20).
.ARBORELE FĂRĂ RĂDĂCINI: 

Rahova (orele 16: 18: 20).
ICAR: Progresul (orele 15,30; 

17.30; 19.30).
UN CINTEC PE BROADWAY: 

Viitorul (orele 15.30: 19).

Desene am
in... 15 mi- 
ni-i mindria 
interpretate

14.30; 
io,3o;

15,30;

(orele

PROGRAMUL 1
14,00 Tenis de cîmp: Austria — 

România. întilnire în cadrul ,,Cu
pei Davis" — primele două me
ciuri de simplu. Transmisiune di
rectă de la Viena. 19,00 Imagini 
olandeze. Film documentar. 19,20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Revista economică TV. 20.30 Film 
artistic: ..Trei scrisori secrete". 
Fremieră TV. O producție a Ca
sei de Filme Patru. 22,10 24 de ore. 
22,30 închiderea programului.

17.00 Telex. 17.05 
mate. 17,20 Șah-mat 
nute! 17,35 Partidul 
— cîntece patriotice 
de corul de cameră al Conserva
torului „Ciprian Porumbescu" din 
București. 17.50 O viață pentru o 
idee: Grigore C. Moisil (1906— 
1973). 18.20 Vîrstele peliculei. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
..Dreptul la dragoste" — operă de 
Teodor Bratu. 21.20 Viața econo
mică a Capitalei. ..1 Mai 1076". 
21,40 Telex. 21,45 Bilete pentru 
anul... 2000. 22,00 Pagini de umor: 
Ce vrăji a mai făcut nevasta mea. 
22,25 închiderea programului.

Opera Română: TOSCA 
19,30: Teatrul de Operetă: OKLA
HOMA — ora 19,30; Teatrul Na
țional (Sala Mare): DANTON —

ora 19; (Sala Mică): PĂRINȚII 
TERIBILI — ora 19,30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu): LUNGUL DRUM AL 
ZILEI CĂTRE NOAPTE - ora 
19; (Sala Studio): NOILE SUFE
RINȚE ALE TÎNĂRULUI „W“ — 
ora 19.30; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru): ADIO CHARLIE
— ora 19,30; (Sala Studio): HAM
LET — ora 19: Teatrul de Come
die: JOCUL DRAGOSTEI ȘI AL 
INTÎMPLARII — ora 19,30; Tea
trul Mic: VIATA E CA UN VA- 
GON? ----- “
Iești: CU OLTENCELE NU-I DE 
GLUMIT / .
Evreiesc de Stat: EVREICA DIN 
TOLEDO — ora 19,30: Studioul 
I.A.T.C.: JOCUL DE-A VACANȚA
— ora 19,30; Teatrul „Ion Vasi- 
lescu": MITICA POPESCU — ora 
19,30; Teatrul ,,C. Tănase" (Sala 
Victoria): UITE CĂ NU TAC — 
ora 19.30; Teatrul „Ion Creangă": 
PĂPUȘA CU PICIORUL RUPT și 
PUFUȘOR ȘI MUSTĂCIOARĂ — 
ora 16 ; Teatrul ..Țăndărică" (Sala 
Victoria): POVESTEA TIMPULUI 
PIERDUT — ora 17; (Sala Aca
demia) : RĂI ȘI NĂTĂRĂI — ora 
17; Circul „București": ANSAM
BLUL CIRCULUI MARE DIN 
MOSCOVA .— ora 19.30: Ansamblul 
..Rapsodia Română": LA HANUL 
CU CINTECE — ora 19,30.

ora 19.30; Teatrul Giu-

ora 19.30; Teatrul

I

I

• RELICVE DIN MESOPOTAMIA. Muzeul național din Bag
dad dispune de una dintre cele mai mari colecții de opere 
de artă din lume aparținind popoarelor care au trăit pe pâ- 
mlntul Mesopotamiei. Numai in acest an. muzeul s-a îmbo
gățit cu citeva unicate din fildeș din secolele VIII—VII î.e.n., 
descoperite in nordul țării. Una dintre ultimele achiziții ale 
muzeului este o statuetă din bronz reprezentînd un tînăr; ea 
a fost descoperită Intr-un șantier arheologic ‘ din centrul Ira- ... . ... . al tre._ 

austrieci 
fotogra- 
Cu aju- 
opt se- 
taxiului 
necesar 

-------- ,  ,—. este în 
continuă creștere e MIGRAȚIA PASĂRILOR și FORMA PA- SlfxTmiTT TTT V — Jt: 1 • _ 1 _ J •--------------------------------. . . de științe a

kului. Specialiștii au apreciat că statueta datează din 
lea mileniu î.e.n. « DETECTIV AUTO. Cercetătorii 
au pus la punct o instalație automată care permite 
fierea pasagerilor în momentul urcării lor in taxi, 
torul unui radioemițător, fotografia es-.e transmisă in 
cunde unui dispecerat central împreună cu numărul 
și ora fotografierii. Detectivul auto este deosebit de 
taxlurilor austriece, intrucit numărul șoferilor jefuiți

MlNTULUI. La filiala din Sahalln a Academiei „
U.R.S.S. s-a stabilit că rutele migrării păsărilor călătoare co
incid cu vechile contururi ale malurilor și insulelor aflate acum 
sub apele oceanului. S-a intocmit o schemă a traseelor ur
mate de păsări șl s-a comparat cu harta submarină a Mării 
Behring. Astfel, s-a descoperit că traseul urmat de păsări se 
întinde deasupra Insulelor Aleutlne, de la malul asiatic ai 
continentului, pină la Golful Bristol. Cercetătorii afirmă că anu
mite păsări urmează „orbește", de secole, in virtutea unul me
canism Instinctiv ereditar, trasee care ia vremea aceea le 
asigura hrană și adăpost e DIN NOU TRAMVAIUL... Criza 
energetică din occident a readus in discuție problema mij
loacelor de transport in comun. In Franța se pune problema 
introducerii tramvaiului ca mijloc principal de transport. Mi
nistrul transporturilor, Marcel Cavaillet, a adresat in acest sens 
o scrisoare primarilor din opt mari orașe ale țării, in care 
recomandă reintroducerea tramvaiului ca mijloc de transport 
urban. Se propune adoptarea unor măsuri concrete pentru re
luarea cu minimum de cheltuieli a circulației tramvaielor p» 
magistralele marilor orașe: Bordeaux. Grenoble, Nancy Nisa 
Rouen, Strasbourg. Toulon și Toulouse • TIGRUL, MINDRIA 
VĂRGATA A JUNGLEI INDIENE, fiara eu care erau sperlati 
copiii neascultători, nu numai că nu mai este semnala* prin 
apropierea locuințelor oamenilor, dar urmele sale din ce in 
ce mai rare, sînt tot mai atent cercetate de zoologi Dacă 
in 1930 în India se spunea că existau 50 000 animale în 1973 
numărul lor era sub 2 000, ferocele locuitor al junglei retră- 
gindu-se în locuri din ce în ce mai inaccesibile omului « POPU
LAȚIA GLOBULUI. Potrivit unui studiu efectuat de Biroul ame
rican pentru statistici demografice, rata mondială a nașterilor 
a scăzut de la 34 la. 1 000 in 1965, la 30 la 1 000 în 1974 In 
cursul ultimilor zece ani. populația lumii a crescut cu 658 mi
lioane locuitori, cifră corespunzînd totalului de locuitori exis
tent pe glob în urmă cu 200 de ani. Rata mondială a creș
terii a fost în 1974 de 1,8 la sută. După cum s-a anunțat popu
lația globului a depășit în acest an totalul de 4 miliarde lo
cuitori.
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