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trei județe — Buzău, 
și Bihor — care au a- 
terminarea semănatu- 
s-a adăugat zilele a- 
județul Vrancea. Peste

muncitorești

In vederea tresterii
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Asimilarea de noi repere prin soluții proprii
Colective de ingineri, pro- 

'ectanți, tehnologi, economiști, 
maiștri, muncitori cu înaltă 
calificare din întreprinderile 
județului Mureș studiază po
sibilitățile de asimilare in 
producție a noi mașini, utila
je, agregate, piese de schimb 
in vederea înlocuirii impor
tului unor astfel de produse. 
Spiritul novator, capacitatea 
tehnică ca și gradul ridicat 
ie tehnicitate al întreprinde
rilor mureșene au permis 
specialiștilor găsirea de solu
ții care să asigure realizarea 
?u forțe proprii a unor pro
duse in valoare de peste 35 
milioane lei valută. La între
prinderea „Electromureș“ din 
Tg. Mureș, de pildă, au fost 
asimilate peste 60 de insta
lații și piese electrotehnice 
pentru industria navală și de 
căi ferate, ca și pentru alte 
ramuri industriale, care nu-

mai in acest an contribuie la 
diminuarea efortului valutar 
cu peste 17 milioane lei va
lută. Constructorii de mașini 
mureșeni s-au angajat sâ pro
ducă in actualul cincinal pes
te 700 tipuri de mașini, agre
gate. piese de schimb ți alte 
mijloace tehnice.

Colectivele de specialiști 
din unitățile economice ale 
județului au găsit soluții pen
tru asimilarea și fabricarea 
in acest an cu forțe proprii a 
peste 90 de produse diverse. 
Astfel, in intreorinderile ju
dețului Sa’u Mare se va ob
ține o diminuare a importului 
pe acest an cu circa 23 mili
oane lei valută. Aproape 20 
de piese și subansamble, cum 
sint cele destinate echipării 
unor utilaje miniere au și fost 
introduse in fabricația de se
rie. la UNIO — Satu Mare.

cane înau^nn
aurului nezn
re și greuta: e in rudime
schele petrol:iere. Istoria
ții unui oraș xitalizat de
titiile celui mai scurt c
din i«tor4a siocialistâ a u

in 1971. amz! m care coi
torii bateau ]primul țăruș
cui in care 
platforma în —lâ —
visteL Gheorgâ? Lâzârr

Combinatului
IQ an-.

PESTE 2 000Q00
ÎNSĂMÎNTATE 

PORUMB

HA 
CU

O importantă pîrghie a 
creșterii eficienței economice 
a producției o constituie, in
tre altele, economisirea ma
teriilor prime și materialelor, 
reducerea consumurilor de e- 
nergie și combustibili. Acțio- 
nind constant in această di
recție. colectivele întreprin
derilor bucureștene, prin in
troducerea in fabricație a 
unor noi produse, aplicarea 
de tehnologii moderne, gos
podărirea judicioasă a mate
riilor prime, materialelor, e- 
nergiei și combustibilului, au 
reușit să înregistreze, de la 
începutul anului, in contul 
economiilor aproape 4 000 to
ne de metal, peste 21 500 mWh 
energie electrică, mal mult de 
5 300 tone combustibil con
vențional. în primele patru 
luni ale anului, in industria 
municipiului Brașov cheltu
ielile materiale planificate la

1 000 lei producție marfă a<i 
fost reduse cu peste 15 lei. 
La rindul lor. întreprinderile 
industriale din județul Dolj 
iu economisit pină acum circa 
16 000 tone combustibil, in 
fruntea acțiunii situindu-se 
chimiștii. Combinatului de în
grășăminte azotoase Ișalnița. 
Mari cantități de combustibil 
au economisit anul acesta și 
feroviarii Regionalei C.F.R. 
Galați și lucrătorii întreprin
derii de transporturi auto din 
județ. Creșterea gradului de 
mecanizare a lucrărilor de 
exploatare, folosirea pe scară 
tot mai largă a lemnului de 
mici dimensiuni. reducerea 
consumurilor specifice, extin
derea proceselor tehnologice 
moderne au permis forestie
rilor suceveni si sporească 
indicele de utilizare a lem
nului de rășinoase la 99,7 la 
sută.

solvent al Șco 
un loc de r 
derea de in 
s-a încadrat 
dustriaiă a p 
..Lucram — 
atelierul de cor 
intr-o baracă 
mijlocul cimpului. In _ 1 nos
tru creștea porumbul. Ritmul d< 
lucra a fost oe-a dreptul 
sionant. In iulie 1973 ; 
primul obiectiv : Fi 
var. Apoi, la 14 decei 
dată memorabilă, pun 
rință in scurta istorie a oțelului 
tirgoviștean. prima șarjă de oțel 
elaborată in prezența secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. A fost, 
fără îndoială, cel mai emoțio
nant moment, incrustat pentru 
totdeauna in inimile noastre".

De 
zările 
strins 
că ei 
forța 
S-au calificai la Reșița și 
doara.
Turzii. dar și aici la 
muncă.
Ii ficat 
spune, din mers, racord: 
cu responsabilitate și 
maturitate profe 
rală la temperai 
grade ale cuptoarelor electric-.

Despre ei. cespre tinerețea

atunci, de viața și reali- 
combinatului se leagă 

munca tinerilor. Pentru 
reprezintă 80 ia sută din 
de muncă a platformei, 

i Hune- 
Cimpia 

locul de 
S-au ca- 
cum se 

du-se 
uimitoare 

ionalâ și mo- 
ira sutelor de

ia Ga’ia’.i

in combina:, 
pl perfecționat, 
din mers.

Seriitorii la fcvoral rii, iătător fe wați, al realității
Venind din istorie aureolat de 

rodnicia holdelor, aureolat de 
mitul epic al unui Galaction Sau 
Zaharia Stancu, orașul in care 
își dau ințilnire cinci căi ferate 
se dezmorțește zi cu zi din înve
lișul patriarhal, din arhitectura 
măruntă a. unui tirg provincial. 
In acest aprilie, cind vechile sale 
clădiri rustice sint luate cu a- 
salt de mugurii liliacului și de 
florile de cais, de zambile și nar
cise, acum cind 
tinerele sale pe
riferii zvelte sint 
înconjurate de 
firul nesățios al 
griului mușetnd 
lumina și stro
pii de. ploaie ai 
lui 
cum 
șiori 
tesc 
itoare ale 
lizației 
te. am 
și noi, peregrini 
avizi de frumu
sețe. pe acest 
pămînt deosebit _______________
de fertil, în a- 
ceastă urbe renăscută, la această 
poartă către zarea agro-industri- 
ală a unor tradiționale, și mereu 
înnoite bogății ale României.

Roșiorii de Vede se apropie 
pe nesimțite de București. Ne 
mai despart doar 45 de minute 
— îmi spune în glumă, dar vizind 
un adevăr foarte serios, unui 
dintre localnici. Este vorba in 
speță de faptul că, odată cu 
electrificarea magistralei ferovi
are de sud, între Gara de Nord 
și Roșiorii de Nord distanța va 
fi parcursă in numai trei sfer
turi de oră. Apropierea de mare
le oraș din est este insă nu numai

urmarea electrificării căii fera
te. este in fond ur.a dintre ima
ginile fluente prin care civili
zația urbană social stă penetrea
ză pină in fiecare colț de țară. Re
ținem totuși cele trei sferturi de 
oră ale itinerarului nou Bucu
rești—Roșiori ca un prim reper 
a ceea ce înseamnă locul ți des
tinul ccestui oraș, spre care gra
vitează rodnic comunele rnrec-- 
nate, in acest moment cină pc-

CURAJUL DE A ÎNCEPE
Si fii primul. în sensul drept, 

comunist, al acestei expresii, pri
mul este ce! care înaintea al*o- 
ra. dar și in numele lor. iar mai 
apoi împreună cu ei începe sau 
duce mai departe un drum.

cine 
ce

mul

nce

aprilie, a- 
cind la Ro

se pregă- 
repere gra- 

civi- 
socialis- 

coborit.

BUCUREȘTI
ROȘIORI,

45 DE MINUTE!

rear: întreprinderea aiecntcs 
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prinderea nzenxtcd a Mixixtersf 
lui A^ricutiurn țz Indss^iet A-«- 
mentare. Fabrica de ule
iuri indujtria-e. «ftele. Moc/e 
t<resD?ri se coatBrecrfi de pe 
acuta rtr-n 
^ratze cărora la 1 
se vor produce : 
furfurol — coi#' 
______________ d\

mrtKCX- nutre
țuri concentra
te : te vor iaâita 
2 ce aparta- 
«eaie.
■oaă 
aa 
439 
ro»

eraafai aoțpaÂ. 
Rolons de Vede 
ulet cotaesxibil. 

eonii d.i rezi
de yîncree 
ri. bere.

O ȘCOS 
ca I« si': 
spaă! c 
pătăT 

■ap <c 
i cowere

«L Im asemene 
«uiți rx 

ra lucrez
90»

Mihai Negulescu

trundem deja in cel de al doi
lea trimestru al cincinalului re
voluției tehnico-știinr.'.ce.

Cariatidele acestui interral de 
cinci ani, răstimp ce se distimțe 
de pe acum printr-un puternic 
suflu mobilizator, sir: deopotmri 
cei 30 000 de roșioreni, iar edifi
ciul pe care il susțin cu bretele 
lor, cu frunțile lor. cu nttrea- 
ga lor viață și energie, configu
rează la Roșiori un tablou tndus- 
trial-cultural-citadm deosebit de 
semnificativ pentru întreaga 
dezvoltare a județului Teleor
man. Industria de aici are de s 
rădăcini in solul cimpiei dună-

educattcâ 
Forjorul 
VotcncB

Am încercat să aflăm 
..dă tonul- in concertul 
aleasă ținută al efortului, po
posind. de data aceasta, printre 
oamenii care lucrează intr-o 
exploatare minieră.

Nu departe de locurile unde 
Giiâul scormonește cu tindă 
repede și cristalină podișul 
Transilvaniei, la poalele dealu- 
rilor Cionca și Șatra se află 
Exploatarea minieră Cătxtș- 
Printre intreprinderiJe Combi
natului minier Cluj, exploatarea 
de Ia Căpuș s-a situat pe pri
mul loc in cincinalul trecut și 
a intrat consecventă cu sine in 
cel oe care l-am început anul 
acesta. ..Tinerii — aflăm 
& la Vi 
țîr.ocul

„Tinerii 
rgiliu Ungureanu. loc- 
secretaruluî P.C.R. pe 

întreprindere — nu numai câ 
au contribuit, dar an determinat 
uneori. prin felul in care au 
muncit și prin spiritul lor de 
inițiativă aceste succese-.

S pi ritul de inițiativă. Aici D 
putem găsi pe acel care șue că

“StP

il

fienil la li 
terește pie 
mai av 
Gheorghi 
a lucrat, 
ne urmă 
tot ce fa 
de unde 
tură de drum.

imină. Gavrilă meș-
PSele 
m un
Tatăl : 

-cum e 
*ște și 
?m. că 
intern.

trebuitoare și
reparator, pe 

nostru toi aici 
pensionar, dar 
ne controlează 
satul Agirbici, 
e la o zvirli- 
Mi-au plăcut

COMUNISTUL - MODELUL
LA CARE NE RAPORTAM

ÎNCEP aici la Expl< 
meră Căpuș ?

TRĂIM iNTR-O TARA CARE, 
FRIN NOI, TRĂIEȘTE*

ouă frați și cinci lu- 
la exploatare. Noi. 

zicea cineva 
dar era

crfcn deja 
frații Hirta. 
<“j sens de glumă, 
de-adevăratelea. am putea al- 
câ'.'j; o echipă complexă : 
I ~.f conduce Tatrele și Bela- 

e. eu le repar, Cornel răs- 
lă dealurile pină aduce

zur 
toai

totdeauna mașinile, am vrut să 
le ascult bătăile. sâ le așez 
cum trebuie măruntaiele, ca 
să aibă mers sănătos si^să 
se tină tefere cit mai îndelun
gată vreme. Acum ce se în- 
timplâ ? Mașinile cu care lu
crăm noi sint aduse pe bani 
grei din străinătate. Cind se de
fectau. trebuia să le demontăm, 
sâ le ducem la U.R.A. Cimpina, 
cale destulă de drum, apoi le 
lăsam acolo și așteptam pină ne 
veneau inapoi. timp lung și 
bani mulți. Mă riciiau pe mine

și așteptarea și costul, măcar 
că nu intră in treaba unui mun
citor. zic unii, să se ocupe de 
astea. Nu-mi dădea pace nici 
mindria mea de mecanic, că 
doară nu sintem cirpaci, ci 
avem oarecare știință pe care 
e musai s-o dovedim. Acum doi 
ani. la o adunare generală, era 
de față și tovarășul director 
general al combinatului, mă 
ridic si propun : „Tovarăși, lă- 
sați-ne să arătăm ce cunoaștem 
și să facem reparațiile capitale 
aici. că scutim și transportul, 
scurtăm și timpul, iar 
apoi, ce ne doare mai 
reducem și cheltuielile".

intimpla în ’74. iar

mai 
tare, 
Asta 

se intimpla în ’74, iar în 
’73 depășisem prețul de cost cu 
3—4 sute la mia de lei. Ce de 
risete s-au știrnit cind mi-au 
auzit propunerea, nu e frumos 
să mai spun ! Ceilalți mecanici 
ziceau că mi-a venit mie, așa, 
să mă fac cunoscut directorului 
general. nici conducerea nu
prea arăta încredere în ce pro
pusesem... Glume după glume ! 
Bine,am zis, să vedem, și

SOFIA SCORȚARU-PAUN

(Continuare în pag. a IlI-a)

CĂRȚILE VIITORULUI
A

AN ȘCOLAR
DE MANUALE ȘCOLARE 
TOTAL DE APROXIMATIV

Șl UNIVER-
25 MILIOA- 
MANUALE-

• PESTE 900 TITLURI 
SHARE, INTR-UN TIRAJ 
NE DE EXEMPLARE. • CELE MAI MULTE DiNTRE 
LE NOI SINT DESTINATE UCEELOR DE SPECIALITATE. • IN
COMPLETAREA MANUALELOR. VOR FI EDITATE LUCRĂRI 
AUXILIARE PENTRU LECTURĂ SI EXERCIȚII SUPLIMENTARE. 
• POSIBILITATEA PROFESORULUI DE LA CATEDRĂ DE A 
OPTA PENTRU UN MANUAL SAU ALTUL IN FUNCȚIE DE 
APRECIERILE PERSONALE. • SUB TIPAR. PENTRU STUDENȚI : 
118 TITLURI DE CURSURI UNIVERSITARE.
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Prin numărul 
ediție a finalei

mare de 
„Crosului

concurenti pe care 
tineretului1* <

pc ' i-a aliniat la start, ambiția cu care fiecare dintre aceștia a luptat pentru cucerirea unui loc fruntaș, buna organizare, cea de-a IX-a 
s-a bucurat de o buna apreciere din partea celor eiteva mii de spectatori prezenți duminică pe aleile din incinta Complexului expozițional Piața 

Scînteii, constituind, totodată, cea mai reușită ediție de pină acum a acestei populare competiții
Foto : N. MILITARU

Unilățile agricole au 
nuat intens in zilele de 
mai semănatul porumbului. 
Ca urmare, au fost însămința- 
te pină la începutul acestei 
săptămini circa 2 100 000 ha, 
ceea ce reprezintă 78 la sută 
din suprafețele prevăzute în 
agricultura de stat și 75 la 
sută în cea cooperatistă. Pri
melor ' - — -
Brăila 
iiunțat 
lui, li 
cestea
90 la sută din prevederile pla
nului au realizat unitățile a- 
gricole cooperatiste din jude
țele mari producătoare de po
rumb printre care Constanta. 
Ialomița» Arad, Tulcea și Ga
lați. .

Au mai rămas de însămințat 
aproape 700 000 hectare. Mij
loacele existente în unitățile a- 
gricole asigură, prin folosirea 
lor Ia întreaga capacitate în 
fiecare oră bună de lucru, ter
minarea în cel mai scurt timp^ 
a însămînțării porumbului, in 
toate județele țării.

PENTRU A SPORI 
RODNICIA 

PĂMÎNTULUI
în județul Caraș-Severin se 

desfășoară în aceste zile am
ple acțiuni pe șantierele mun
cii patriotice. Cîteva exemple. 
Se amenajează sisteme de iri
gații locale la Juga — 30 ha, 
Răcășdia — 20 ha, Ghertemiș
— 50 ha. Pentru eliminarea ex
cesului de umiditate, brigăzi 
uteciste acționează la efectua
rea canalelor de desecare la 
Păltiniș pe 40 ha, Caransebeș
— 200 ha, Broșteni — 100 ha. 
Bozovici — 60 ha și Prilipeț — 
10 ha. în colaborare cu Oficiul 
județean pentru îmbunătățiri 
funciare a fost deschis un șan
tier de muncă pentru comba
terea eroziunii solului la Ver
mes pe 100 ha. De asemenea, 
la Copăcele — 90 ha și Pălti
niș — 80 ha se desfășoară am
ple lucrări de fertilizare, cu
rățit de mărăcinișuri și cioate, 
nivelări de mușuroaie. Potrivit 
unui calcul estimativ, valoarea 
acestor lucrări este echivalentă 
cu un spor de producție de 
250 tone porumb. (D. ȘTEFAN)

DACO-GETIlIN CONȘTIINȚA
EUROPEI OCCIDENTALE

Printre popoarele Europei 
antice, daco-geții s-au bucurat 
de un renume deosebit. Hero
dot. supranumit — pe drept 
cui int — părintele istoriei, vor
bește despre ei cu multă admi
rație. considerindu-i drept ..cei 
mai viteji și cei mai drepți 
dintre traci". Daco-geții l-au 
avut in frunte la un moment 
dat pe Burebista. ..cel dinții și 
cel mai mare rege din Tracia", 
care a reușit 
semințiile 
temeieze 
..barbar" 
ajuns ..să 
romani. . .. ___
Stiabon, unul dintre cei mai de 
seamă geografi ai antichității, 
care vorbește in termeni elo- 
gioși despre marele rege și 
despre geto-daci.

Pe lingă eroismul de care au 
dat dovadă, un alt motiv de ad
mirație pentru istoriografia an
tică l-a constituit credința in 
nemurire a daco-geților. întrea
ga lor religie (despre care vom 
vorbi intr-un număr viitor). 
Calitățile deosebite cu care erau 
înzestrați strămoșii noștri au 
făcut ca ei să se perpetueze și 
în istoriografia antichității tirzii 
începind cu secolul al 2-lea al 
erei noastre. Dion Chrysostomos 
îi numește pe geți ..cei mat 
războinici dintre barbari", iar în 
sec. al 5-lea Sidonius Apolli- 
naris spunea despre geți că au 
fost

O 
fosi

poare care puneau pe seama 
strămoșilor lor actele de vitejie 
ale daco-geților. Primii dintre 
aceștia au Most goții. Istoriogra
fii lor au profitat de o oarecare 
asemănare între numele getilor 
și al goților pentru a prelua pe 
seama acestora din urmă toată 
glorioasa istorie a celor dinții, 
prezentă în atitea texte scrise 
care, din păcate, n-au mai

să unifice toate 
daco-getice și să in- 
cel mai mare stat 
din Europa, incit a 
fie temut chiar și de 
după cum ne spune

Ion Horațiu Crișan

ajuns pină la noi, dar care 
erau la indemîna învățaților din 
secolul al 6-lea. Cel mai stră
lucit reprezentant al istoriogra
fiei goților a fost, fără îndoială, 
Iordanes ce a trăit pe la mij- 

secolului al 6-lea. El a 
două lucrări, una intitu- 
,.Romana", iar cea de a 
..Getica". S-a spus cu 
greșit chiar și în istorio-

de neînvins.
istorie atit de strălucită a 
rivnită de mai multe po-

locul 
scris 
lată 
doua 
totul _ . _ _
grafia noastră actuală că Ior- 
danes ar fi săvîrșit o eroare 
eonfundindu-i pe goți cu geții : 
departe de a fi o greșeală, Ior- 
danes, cu bună știință, a pus pe 
seama strămoșilor săi tot ce 
aflase despre geți din atitea 
texte istorice, începind chiar cu 
Herodot. Iordanes a subliniat in

repetate rînduri în opera sa e» 
roismul „strămoșilor săi" geți 
—goți. El n-a fost însă singu
rul. Isidor din Sevillia (sec. al 
7-lea) în a sa „Istorie a' goți
lor" ii identifică și el pe goți 
cu geții și același lucru il gă
sim la numeroși alți autori in- 
cepind cu împăratul Iulian 
Apostatul (331—363 e.n.) și con- 
tir.uînd apoi cu Prudentius, 
Ciaudian, Orosius și incă multi 
alții.

Portretul glorios al goților, 
respectiv al geților, va ' pă
trunde prin Iordanes și Isidor 
din Sevillia în istoriografia me
dievală occidentală. O altă ase
mănare de nume, de data a- 
ceasta a dacilor cu danezii, a 
făcut ca istoria strămoșilor 
noștri să fie mutată în geogra
fia medievală în nordul Euro
pei. în „Cosmografia" lui Aethî- 
cus Ister chiar și Marea Neagră 
este deplasată spre nord. La 
începutul Evului Mediu, Da
nemarca era numită Getia, Go- 
tia sau Dacia, pentru că în li
teratura istoriografică 
termenul de daci era 
cu cel de 
putea fi 
texte medievale ale Europei a- 
pusene în care geții sînt con
fundați cu goții, iar dacii cu da
nezii. în cronica ducilor de Nor- 
mandia, de exemplu, se vorbește 
despre „Dacia care azi se nu
mește Danemarca", țară locuită 
de goți, care au avut „mulți

curentă 
sinonim 

Ar 
nenumărate

dani (danezi), 
citate

(Continuare in pag. t ll-ăț



„StiNTEIA TINERETULUI" pag. 2 MARȚI 4 MAI 1976

SPIRIWl DE INIȚIATIVA
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Tntăgrarea socio-profesională 
a tinerilor de la întreprinderea 
de utilaje și piese de schimb 
Lugoj a constituit tema unei 
analize in comitetul municipal 
de partid, prilej cu care s-au 
evidențiat direcțiile în care tre
buie să se acționeze cu mai 
multă eficiență. Organizația 
U.T.C. urmind să-și conceapă 
acțiunile pornind de la faptul 
că majoritatea tinerilor o con
stituie absolvenții de liceu, de 
școală de 10 ani sau de școală 
profesională. Deci, cu o pregă
tire teoretică peste media obiș
nuită. S-au nominalizat în co
mitetul U.T.C. 12 colective res- 
trînse de „prieteni ai noilor 
veniți", de activitatea cărora răs
pund muncitorii și specialiștii cei 
mai experimentați. La intrarea 
pe poarta întreprinderii, noul 
venit face cunoștință cu „prie
tenii" și nu are altceva de făcut 
decit să le ceară sprijinul. în 
cadrul învățămîntului politic 
U.T.C. un mare număr de teme 
s-au referit la capitolele din 
Programul partidului în care se 
prezintă dezvoltarea construc
țiilor de mașini, pentru ca por
nind de aici dezbaterile să aducă 
exemple din întreprindere, să 
cuprindă propuneri.

Claudiu Sorinca. inginer, răs
punde în comitetul U.T.C. cu 
munca politică ; inginerul Petru 
Klein — cu problemele profesio
nale. îi _ 
parerea cu 
negativă a 
indisciplina 
proceselor 
din producție, nerealizarea sar
cinilor de plan, produse de ca
litate neeorespunzătoare. Care 
sint factorii ce determină a-

Ti solicităm să-și spună 
privire la expresia 
neintegrării. Notez : 
față de respectarea 
tehnologice, absențe

ceste manifestări ? „Eterogeni
tatea. lipsa S.D.V.-urilor, lipsa 
de experiență practică, orgoliul 
nejustificat de a apelă la cu
noștințele specialiștilor, insufi
cienta pricepere în „citirea" de
senului tehnic și ignorarea re
gulamentului de ordine interi
oară".

Am reținut totuși din aceste 
constatări cîteva observații care 
depășesc sfera generalităților. 
„Tinerii cu o cultură medie sint 
mai orgolioși", le este „teamă 
să se descopere ignoranți", 
„preocupările" lor individuale 
nu găsesc „înțelegerea" cuveni
tă din partea colegilor mai în 
vîrstă . într-un cuvînt, trăsături 
care vorbesc despre o persona
litate aflată încă în formare. Pe 
baza lor am reluat dialogul des
pre felul in care este concepută 
inițiativa „Prietenul noului an
gajat". Am aflat astfel că ea 
există doar „organizatoric", că 
pentru a deveni o formă reală 
de educație, cei care au fost 
nominalizați să coordoneze ac
tivitatea colectivelor „ar trebui 
să fie inițiați in arta educației", 
„să devină pricepuți pedagogi", 
„să fie ei înșiși permanent 
preocupați de propria lor per
fecționare profesională și poli
tică". Din nou, așadar, cîteva 
adevăruri incontestabile, des
coperite fără prea multă oste
neală. furnizate de practica 
muncii zilnice. Adăugîndu-le, 
putem face o primă sinteză a 
ceea ce este și ar trebui să fie 
o inițiativă a organizației U.T.C. 
Intr-o întreprindere nou cons-> 
truită. media de vîrstă a colec
tivului este sub 25 de ani. co
lectivul este însă eterogen, in
dicele de integrare a tinerilor,

reflectat în intensitatea partici
pării în producție, este slab. 
Argumente justificate pentru a 
concepe , acțiunea „Prietenii 
noului angajat". Iată insă că 
după etapa „organizatorică" in 
procesul de urmărire a modului 
In care se desfășoară nu mai 
sint integrate observațiile cu 
caracter particular. Adică dru
mul invers al analizei prin care 
s-au determinat factorii ce 
întirzie procesul integrării n-a 
mai fost urmat de instituirea 
unor inițiative complementare. 
De la această constatare discu
ția cu cei doi tineri ingineri se 
desfășoară pe terenul posibili
tăților. Dar al posibilităților 
de-acum dovedite, fără a mai 
fi condiționate de ipoteze. Pe 
baza planurilor de producție, 
confecționarea prospectivă a 
S.D.V.-urilor în secția sculerie. 
Orgoliul și teama autodescop^ri- 
rii ignoranței profesionale, prin 
acțiuni culturale colective, ex- 

competiții sportive și 
Pentru cei 

colective,

Corpul de balet dl Teatrul-i de Operetă susține o parte din 
programul inaugural pe sceria Teatrului Național

Foto : O. PLECAN

PRIMAVARA
CULTURALA

BUCURESTEANAs

Viorel Pitiș. Slatina : fntre 
sectorul industrial și cel de cons
trucții. pe care-I urmezi, există 
deosebiri, după cum există deo
sebiri intre programele ..Orga
nizarea și planificarea produc
ției in sectorul construcții" și 
..Organizarea întreprinderilor in
dustriale". E limpede, așadar, că 
absolvenții cu diplomă de baca
laureat ai liceelor industriale cu 
profil de construcții, care doresc 
să candideze in invățămintul su
perior economic, nu pot alege 
disciplina ..Organizarea între
prinderilor industriale" din mo
ment ce n-au studiat-o in liceu. 
Poți alege „Geografia R.S.R.".

acum în anul III la liceul agro
industrial. Asta nu înseamnă, 
însă, că „ți-au fost tăiate toate 
punțile spre fascinantul dome
niu al artelor", ca să te declari 
atit de necăjită. După absolvirea 
liceului agricol, te poți dedica și 
pasiunii pentru pictură. înscri- 
indu-te la cursurile de arte plas
tice ale Universității populare. 
N-avem spațiu aici să-ți deta
liem ciți profesioniști in cu to
tul alte domenii — medici, ingi
neri. tehnicieni etc. — sint și 
pictori, chiar fără să fi urmat

Mariana Veicu. Brinceni. Te
leorman : S-ar putea să fi greșit 
cei care au dat informația in ca
drul emisiunii la care te referi, 
ori poate că tu ai înțeles greșit, 
înscrierea la liceul pedagogic se 
face intr-adevăr pe baza probe
lor de aptitudini muzicale și a 
probei de dicție. dar proba de 
aptitudini muzicale constă in ve
rificarea auzului muzical, a sim
țului ritmului, a calităților vo
cale și a sensibilității muzicale, 
și nu se solicită — cum afirmi 
că ai auzit la radio — cunoaște
rea unui instrument muzical. A- 
precierea candidatului în cadrul 
probei de aptitudini se face prin 
„admis" ori „respins".

* A * *
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cursii, 
concursuri tehnice.
12 responsabili de 
cursuri practice de sociologie, 
psihologie și pedagogie. Analiza 
in sens invers a inițiativei a 
scos în evidență și alte posibili
tăți. în materialul de față ne-am 
oprit asupra problemei integră
rii socio-profesionale. Și asupra 
unei inițiative menite să facili
teze acest proces. Cert este însă 
că eficienta oricărei acțiuni este 
determinată de permanenta ana
liză a procesului ei de desfășu
rare precum și de găsirea celor 
mai adecvate forme de contra
carare a fenomenelor care di
minuează buna funcționare a 
acestui proces.

ION DAN’CEA

și de instruire practică de la 
cursurile de calificare. Sumele 
ce se vor restitui se stabilesc 
proporțional cu perioada de 
muncă rămasă neprestată față 
de prevederile din angajamen
tul de școlarizare, ca urmare a 
încetării raporturilor de muncă 
pentru motive ce le sint impu
tabile. Aceasta-i legea și. o știi 
bine, unde-i lege nu-i tocmeală ! 
Ai încheiat un contract de cinci 
ani. din care, după rite înțele
gem. ai onorat mai piutîn de un 
an. Nu ți se pun medic: să par
ticipi la concursul de admite-: 
P^tru facultate ori scoelă pod- 
liceală. dar ngonle legi:, amm- 
tiie mai sts. le vej suporta.

Paula Moraru, Tulcea t Dacă 
din pasiunea pentru turism vrei 
să-ți faci o profesie, aceasta nu 
este imposibil. Tinerii absolvenți 
ai liceelor real-umaniste se pot 
califica în profesii din domeniul 
turismului prin cursuri de spe
cialitate postliceală de scurtă 
durată. Cursurile se organizează 
de către Ministerul Turismului 
in funcție de necesarul de cadre 
pentru unitățile turistice din 
țară. îți sugerăm să te adresezi 
Oficiului județean de turism — 
Tulcea, să te informezi acolo 
dacă există asemenea necesități 
pentru județul tău și cind anume 
se organizează cursurile. Oficiul 
respectiv este în măsură să-ți 
dea relațiile cuvenite.

artele plastice. Esențial este să 
desenezi tot timpul, să citești 
literatură despre pictură, pictori 
și actul creației, să merg: la ex
poziții, să-ți sensibilizez: ochiul 
— așa cum reiese din lunga 
scrisoare trimisă nouă — oboer- 
vind oamenii, natura, tot ce te 
inconjoarâ.

Ana Cazacu, Liceul agricol 
Poarta Albă : E, desigur, prea 
tîrziu să rezolvi radical „marea 
ta problemă". Adică, e prea tîr
ziu să te gîndești la un liceu 
cu profil de arte plastice, fiind

Tuțu Viezure, Tg. Jiu : Nu e 
vina noastră că nu ți-am răspuns 
in rubrica trecută întrebărilor 
tale, dar nu le cunoșteam. Acum, 
că le știm, iată și răspunsurile. 
Persoanele care nu-și îndepli
nesc obligațiile asumate prin an
gajamentul de școlarizare, in
clusiv cei care părăsesc între
prinderea ca urmare a admite
rii lor în invățămintul superior 
sau postliceal. vor restitui, po
trivit prevederilor H.C.M. 713/ 
1974. următoarele cheltuieli efec
tuate de unitate t totalul indem
nizațiilor lunare primite pe 
timpul calificării : costul cazării 
și al transportului, pentru cei 
veniți din alte localități ; partea 
din cheltuielile legate de orga
nizarea cursurilor ; partea ce re
vine fiecărui cursant din remu
nerarea personalului de predare

m:

LUCRETIA LUSTIG 
(rubrică realizată cu concursul 
M.E.I.)

REVISTA ECONOMICA

0 BIBLIOGRAFIE DE PRIMĂ
IMPORTANȚĂ PENTRU

STUDENȚI Șl ELEVI
Departe de autorul acestor 

rinduri Intenția de a face „pu
blicitate" unei reviste care nu 
mai are nevoie de așa ceva, cel 
puțin în cercurile largi de spe
cialitate. Un recent sondaj rea
lizat — este drept, numai în rin- 
dtll studenților — privitor la in
formarea tehnico-științifică a 
acestora, arăta încă că. in gene- 
raî, publicația nu face parte 
dintre cele indicate de subiecți 
a 'fi consultate cu regularitate 
satî măcar ocazional. Fac excep
ție de la această constatare stu
denții economiști care văd în 
Revista economică un principal 
mijloc de a se ține la curent 
cu dezbaterile de idei contem
porane în cele mai importante 
probleme cu care se confruntă 
știința și practica economică, 
națională și internațională.

Parcurgînd însă numerele re
vistei — și aș vrea să mă opresc, 
spre exemplificare, doar asupra 
ultimelor sale apariții — con- 
stați că aceeași motivație ar 
putea constitui și pentru alte 
categorii de tineri, în special 
studenți și elevi, un argument

de a face din Revista economică 
o bibliografie de primă impor
tanță. Rubrica ..Consultații" (pe 
teme de economie politică), pu
blicată în sprijinul candidaților 
Ja examenul de admitere in in
vățămintul superior economic, 
reușește, beneficiind și de spa
țiul necesar, să facă ceea ce nici 
o altă publicație din țară rt-a 
reușit, după părerea noastră, 
pină acum : să ofere viitorilor 
candidați adevărate teze model, 
elaborate de membri ai catedrei 
de economie politică de la Aca
demia de studii economice- 
București.

Mai găsim în ultimele nume
re răspunsuri competente, știin
țific fundamentate și, în același 
timp, atrăgător, viu formulate 
la o serie de întrebări pe care 
și le pun tinerii. în fine, dar nu 
în ultimul rind, trebuie subli
niat faptul că revista reușește 
să valorifice cu maximum de 
operativitate lucrările unor ma
nifestări științifice organizate in 
țară, care se bucură de o valo
roasă participare internațională.

VIRGIL SIMION
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Dedicată celei de a 55-a 
aniversări a creării P.C.R. ș: 
pusă sub semnul pregătirii 
apropiatului Congres al edu
cației politice și culturii so
cialiste, ieri a debutat cea de 
a IV-a ediție a Primăverii 
culturale bueureștene. Deve
nită tradițională, manifesta
rea. ce 9e va desfășura de-a 
lungul întregii săptămini. pe 
zile dedicate artelor, a mar
cat încă din prima zi o certă 
maturizare atestată de orga
nizarea unor acțiuni deosebit 
de interesante și de partici
parea unor personalități de 
prim ordin 
tre.

Atenția 
Primăverii 
dovedită și 
tru prima dată, la inaugurare 
a primarilor de sectoare și a 
primarilor comunelor subur
bane. Astfel, in cadru! festi
vităților de deschidere, la 
fiecare sector in parte au 
vorbit primarul și oameni ie 
artă si cultură ca de pildă : 
Ion Dumitrescu, președinta - 
Uniunii compoznoriior. Kada 
Beli ga*, directorul Teatrului 
Național. Virgil Teadorese*. 
președintele Uniunii scriito
rilor. Ion Fmazeili. vice
președinte al Uniunii artiști
lor plastici. Alexandra Salari. 
Șcrban Ciomlesea. Mihai Be-

Dwmitmru Bsșn- 
lewca. Petre Brâamsi. De a- 
«emenea. la mai multe intre- 
prinderi <hn Capitală au avut

naiul 1*74—1W — etapă ia- 

tâtii «aeiali<ae multilateral 
dezioltaie m a*?-»--i1 expu
neri urmște de spectacole 
susținute de arfisti amatori si 
profesioniști. Un concurs Cine 
siie riștîzA privind trecutul 
istoric al municipiului, lupta 
iomuionlor sat pentru dreo- 
tate socială m independență, 
peruru instaurarea puterii 
populare și cocstrucția socia
lismului a avut loc. începind 
cu ora 18.30. îr> sala Dalles, 
cu participarea unor concu-

ale culturii noas-

sporită acordată 
culturale a fo«t 
de prezența, pen-

E, Z«e

mi

renți din fiecare sector bucu- 
reștean. ' »» .

Teatrul Național a găzduit 
un impresionant spectacol de 
poezie patriotică, muzică și 
dans tematic intitulat Odă 
partidului. Au recitat versuri 
despre țară și partid. închi
nate aspirațiilor de libertate 
națională și socială ale po
porului. frumuseților patine: 
noastre socialiste Silvia Pa- 
poviri. Adela Măreuleseu. 
Ion Caramitru. George Paul 
Avram. Dorel Iacobeseu. Co
rurile Carmina Tenera și A- 
thenenm au interpretat mu
zică revoluționară și patrio
tică. iar un ansamblu de ba
let al Teatrului de operetă a 
prezentat dansul tematic Pă- 
minlul. Și-au mai dat con
cursul la reușita acestui spec- 
:scol de anvergură orchestra 
de muzică populară a an
samblului Rapsodia romioă 
Si orchestra de muzică ușoară 
și soliștii Teatrului „C. Tă- 
nase".

Astăzi este Ziua cărții- Ea 
se va desfășura sub emblema 
semnificativă Cartea ia viața 
orașului. Iată cîteva dinire 
manifestările pe care le re
comandăm cititorilor neștri : 
festivalul de poezie patnotică 
si revoluționară intitulat 
Partidului — poezia primă
verii. ce va avea loc la între
prinderea de confecții si tri- 
cogaje București (ora 15> și 
la care vor partxroa srrii- 
t—i : leu Bănctă. Mîhai B~- 
aiur. loa Criuxuteacu. Virgil 
CariaaopoL Stebaa Pian. 
Draaao VicaL Viaăcsa 7am(.- 
rrseu. Alexandru Raieu și 

Adela Măreulesca.
Diau laarcleseu. Caraci Co- 
man. I.ueia Muresan. Kaxan- 
dra Sîreteanu. Silviu Stâncu- 
lescu. Traian Stănescu și al
ții : un recital de poezie 
creată de membrii cenacluri
lor literare din Capitală (ora 
18. la sala din Piața Cosmo-, 
nauților nr. 7) : inaugurarea 
celui de al doilea bibliobuz 
din București, in cartierul 
Berce ni.

M. IONESCU
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Trebuie să ajungi la Univer
sitate. tai strada Buzești. o iei 
pe Popa Tatu in jos. apoi pe 
Schitu Mâgureanu. străbați re
pede. aproape in goană, Cișmi
giul și... De cite ori nu trecem 
prin Cișmigiu fără să-l obser
văm ? Ne lăsăm conduși spre 
lucruri și spre locuri pe care 
le socotim mai importante decit 
orice și trecem, prin Cișmigiu 
ortn. surzi și fără miros, ca in
tr-un somn. negindindu-ne că 
poate el. Cișmigiul. e mai im
portant decit acele lucruri ce 
sint numai urgente, decit acele 
locuri ce au o semnificație tre
cătoare. Istoria,,ni se pare, Is
toria — cuvint scris cu majus
culă — e in altă parte. In altă 
parte iși mișcă oștirile de lu
mină. iși rostește chemările, iși 
alcătuiește legile, iși proclamă 
izbinzile. In altă parte. Iar noi 
nu avem dreptul să fim decit 
acolo, și nu m Cișmigiu. nu la 
plimbare

Să-i luăm apărarea — nu nu
mai fiindcă e primăvară — Ciș- 
m:o:ului. Să gscultăm indemnul 
scriitonibii Comeliu Leu (rostit 
in emișiunea intitulată Bucu
rești. orașul tradiiiilor muncito
rești) și să încercăm o clipă să 
ne bucurăm de darul extraor- 
d nar pe care-l primește orice 
burareșteaa prin simpla exis- 
tessfd a acestei grădini pe ju- 
idfate ăulerari fștentru că oa- 

iș: cont-.r.-.i drumurile pe 
aleile ei, treciad de la un bule
vard la celălalt) si pe jumătate 
pădure locurile ascunse, pe 
care tndrcaoetitii le descoperă 
eu usur.nți). Există momente, 
ht știind caniculă, cind C.șmi- 
c-'.l eoțnlâr.ei și al adolescenței 
multora dintre noi iși pierde 
terna si devine grădina de vară, 
ev miros de mititei si fum de 
grătare, a unui imens restau
rant. Dar rine toamna '. Dar vine 
primăvara ! Cel puțin jumătate 
de an. Cirmioiul — locul prin 
cere s-au perindat, de un veac 
i-icnace. tați 
care i-a dat 
vine solemn

demnitatea, el, unul dintre cele 
mai frumoase parcuri din Eu
ropa. Și putem zări Istoria și 
aici. Istoria vieților noastre ti
nere, în care intilnirea în Ciș
migiu cu un om ce are să ne 
spună lucruri hotăritoare poate 
fi decisivă. Istoria țării. Aici, m 
Cișmigiu — ne arată prozatorul 
— se intilnea. in zilele de 1 Mai 
de la sfințitul secolului trecut, 
„muncitorimea română, una din
tre primele din lume care au 
serbat Ziua internațională a

CRONICA T.V.
de Florin Mugur

oamenii mari pe 
România — rede- 
ți iși redobindește

muncii". Mărturie stau, pentru 
toți, steagurile breslelor munci
torești. cele mai pașnice stea
guri care se pot imagina, du- 
cind sub faldurile lor muncitorii 
in războiul impotriva sărăciei, 
a șomajului, a exploatării omu
lui de către om. Aici, in Cișmi- 
giu. veneau, ascultind apelul 
Clubului muncitoresc, bunicii și 
străbunicii noștri, in 1890. încre
dințați că „1 Mai insemnează 
crătarea hotărită a muncitorilor 
că ei vor să se împuțineze cea
surile de muncă la opt pe zi“. 
După cum relatează ziarul Mun
ca apărut după acea sărbătoare 
din 1390 „se scoate drapelul 
Clubului în salutul muzicii și al 
lucrătorilor, muzica începe mar
șul Deșteaptă-te române și cor
tegiul pornește numărind cel 
puțin cinci mii de oameni, pe 
care-i însoțesc femei și copii". 
Cortegiul bunicilor și al străbu
nicilor noștri, poate oameni ti
neri pe atunci, poate chiar copii, 
aici in Cișmigiul care 
atunci abia la începutul 
sale.

Am recunoscut sau ni 
rut ci recunoaștem arborii bă- 
trini ai Cișmigiului in decorul 
recitalului de versuri de Nicolae 
Labiș și de Nichita Stănescu,

era pe 
istoriei

s-a pă-

găzduit de cel rridi bun Club T 
pe care am avut prilejul să-l 
urmărim în ultimul an (realiza
tori : Elisabeta Mondanos și Lu
minița Dumitrescu-Suciu). Două 
au fost meritele principale ale 
emisiunii. Primul privește ale
gerea cu bun gust a unor poezii 
întru totul reprezentative pentru 
cei doi autori și în îmbinarea 
lor armonioasă. Prezența vi
brantă a poeziilor de dragoste 
pentru patrie s-a răsfrint asu
pra versurilor de meditație și 
a celor erotice in așa fel, incit 
s-a creat senzația (nu atit de 
des intîlnită) că orice poezie 
frumoasă este in cele din urmă 
un fragment dintr-un imn per
petuu închinat țării. Cel de-al 
doilea merit al emisiunii : rea
lizatorii au găsit tonul potrivit 
poeziilor pe care ni le-au pre
zentat, nu au forțat nota, nu 
s-au temut că o desfășurare 
mai înceată a firului — pretinsă 
de momentele nostalgice — ar 
văduvi emisiunea de ritm. Rit
mul nu presupune grabă, ci po
trivire a formei de prezentare 
la conținut. Gifiiala înseamnă cu 
totul altceva decit ritmul. Alege
rea decorului (simplu și in a- 
celași timp plin de rafinament) 
și modul adecvat in care a fost 
pus in lumină fiecare vers rostit^ 
sau cintat au dovedit că cele 
două experimentate realizatoare 
au nu numai dragoste pentruh 
poezia bună ci și capacitatea d/” 
a o valorifica : „Despre patrie 
se pot spune / cuvinte scrise 
cu colțul inimii noastre / sus
pendate in aer, albe spume / 
ale mării acesteia, albastre. / / 
O. doar pentru ochiul străin / 
toate acestea ar fi poate dan
tele / la perdeaua de miraj al
calin / trasă numai peste stele. II 
Insă pentru cei .ce sintem aici / 
in viață. întregi și in lucrare, / 
cuvintele au lamă de brici / in- 
trind in miracol, cu tandră mi
rare." (Nichita Stănescu : Cu 
colțul inimii).

NOTE DE LECTOR

BUCUREȘTI - ROȘIORI,
45 DE MINUTE !

economista Ne- 
„Textila". pro- 

Vladtmir Alexandrescu 
medicul Dan

Caloianu Iuiia. 
delea Olga. de la „ 
fewii 
și Nicolae Lupa. 
Stefânescv — rată cițiva tineri a 
căror statură se profilează ar- 
rionio* ' 'sejul orașului, ira- 
drmd ■*_ dc asptra-

*

A

■ este 
care,

nale. ♦-« iscoă-r: o-pc-uc in va
ta Intrrprtr.dtrti mecanice cn 
profil agricol. derenrnd unul 
dintre cei mai buni muncitori, 
devenind secretar U.T.C.. deve
nind deputat in Consiliul popu
lar al orașului Roșiorii de Vede, 
împletind strun firea metalelor 
cu modelarea caracterelor celor 
cu care lucrează, Cioceanu Iu
lian iși completează studiile la 
seral, iși crește copiii, se dedică 
problemelor obștești cu acea pu
tere de dăruire proprie tineretu-

DACO-GEȚII IN CONȘTIINȚA 
EUROPEI OCCIDENTALE

(Urmare din pag. I)

regi care au recurs la știința 
unor remarcabili filozofi ca De
ceneu. Zamolxis și alții".

Tradiția despre identitatea 
dintre goți și geți a sfirșit prin 
a fi asimilată și integrată și in 
cvlura spaniolă. Isidor din Se
villa era el însuși de origine 
gotică și el este cel care a pus 
tijele istoriografiei iberice cu 
privire la faimoasa identitate 
dintre goți și geti. vorbind des
pre trecutul îndepărtat al Spa
nie: in care il transpune pe cel 
al geților. Cind in secolul al 13- 
lea scrierile lui Iordanes au.în
ceput să circule in Spania. în
treaga istorie a daco-geților 
este integrată în istoria și ge
nealogia
Mărturie
sens ne stau „Istoria gotică

poporului spaniol, 
elocventă în acest

episcopului Rodrigo Jimenez de 
Rada și ..Cronica generhlă" a 
regelui Alfonso el Sabio. Re
gele spaniol vorbește in ter
meni foarte elogioși despre 
..strămoșii lui", despre Burebista 
și Deceneu. despre înțelepciu
nea daco-geților. despre cunoș
tințele lor in materie de filozo
fie. astronomie, referindu-se și 
citind lungi texte din opera lui 
Icrdanes.

Mitologia istoricizantă despre 
cere am vorbit a jucat un rol 
important in formarea conștiin
ței istoriografice spaniole din 
Evul Mediu. Poate nu este lip
sit de importanță să menționăm 
faptul că numele impăratului 
Traian, originar din Spania, lip
sește din ..Cronica generală" a 
lui Alfonso el Sabio in capito
lul ce tratează despre istoria 
Daciei, in schimb este mențio
nat cel al regelui Decebal.

Cu siguranță că trecutul atit 
de glorios al daco-geților s-a 
păstrat și în literatura orală a 
adevăraților lor urmași, in cea 
a daco-romanilor, fără ca ea să 
fi fost insă inserată în cronici 
scrise.

Primele noastre texte istorice 
se vor referi la cea de a doua 
componentă etnică a poporului 
român, cea romană. Ideea 
manității, a originii noastre ... 
tine va fi prezentă în toată is
toriografia medievală. Abia 
cepind cu secolul trecut glorioa
sa istorie a daco-geților iși va 
ocupa locul ce 1 șe cuvine în 
istoriografia românească. Româ
nii Sint urmașii direcți ai daco- 
geților romanizați, ei fiind cei 
mai de seamă reprezentanți ai 
întregii latinități orientale, au 
perpetuat peste veacurr numele 
de roman.

ro- 
la-

in-

lui revoluționar. Intre grijile și 
visele sale, ca dealtfel in preo
cupările tuturor activiștilor ie 
partid și ale deputaților, profilul 
viitor al orașului se intemeiazâ 
cu deosebire pe ceea ce reali
zează cei mai tineri locuitori ai 
orașului, acești cei mai tineri lo
cuitori care'invața in cinci școii 
generale, in două licee real- 
umaniste. intr-un liceu indus
trial de transporturi căi ferate, 
mtr-wn liceu agro-mdustngl fi 
un Heess economic. La Roșiori 
incașă nn mai puțin de 7 000 dz 
elevi, .iar una dintre .mindriile 
acestor elevi este faptul că, pe 
lingă sporul de învățătură pen
tru minte și inimă, ce il primesc 
anuatin școlile lor, ei, făuritorii 
Roșiorilor de miine, dau anual, 
în atelierele-școală. o producție 
de 2 milioane de lei. Deși ora
șul Roșiorii de Vede nu este inc ăi 
un municipiu propriu-zis, crește 
și se dezvoltă aici o civilizație ur
bană demnă a fi remarcată. 
Prin munca pasionată a copiilor 
și a tinerilor, mimai în această 
primăvară orașul s-a îmbogățit 
cu peste 35 000 de pomi și ar
buști de diferite soiuri. In „Pă
durea nebună", tineretul și lo
cuitorii amenajează o zonă de a- 
grement de 15 ha. Dintre Qi ri
duri le ‘tinerilor, am mai desprins 
dorința ca un liceu din locali
tate să poarte numele marelui 
prozator Zaharia Stancu. In o- 
rașul lui .Radu Grămăticul, al 
lui Al. Depărățeanu, al lui Ga- 
laction. al lui Stancu. tinerii iși 
pregătesc uneltele și inima pen
tru noi și noi înfăptuiri. O aș
teptată casă de cultură dste mai 
mult decit dorință, este o nece
sitate in realizarea căreia tine
rii orașului se simt mobilizați 
să participe nemijlocit la mo
mentul oportun, cu propria lor 
muncă.

Distanța de la București la Ro
șiori va fi parcursă, începind din 
perioada următoare, in numai 
45 de minute. Reținem aceasta 
nu numai ca pe un amănunt de 
„mers al trenurilor", ci ca pe tin 
reper al . vitezelor, ca pe o re
flectare a unor importanți pași 
incinte in care tineretul teleor- 
mănean, in speță tineretul din 
Roșiorii de Vede, șe simte — pu
ternic și cu atit de frumoase re
zultate — implicat odată cu pro
pria lui devenire comunistă.

In 1968. cind debuta în co
lecția Luceafărul a Editurii 
pentru literatură, Tudor Octavi
an avea aerul unui elev ignorat 
multă vreme de profesor care, 
oferindu-i-se în sfirșit prilejul 
să se manifeste, spune tot ce 
știe pe nerăsuflate. Nerăbdarea 
de a demonstra cunoașterea și 
stăpinirea celor mai diferite 
mecanisme ale prozei făcea ca 
volumul — cu un titlu foarte 
potrivit : Povestiri diferite — 
să aibă o anumită tentă paro
dică, in genul „exercițiilor de 
stil" ale lui Romulus Vulpescu. 
Ceea ce se mai remarca, in 
țară de această V'rtuozitate-spec- 
tacol. era plăcerea de a rein- 
terpreta. eu maliție și cu vervă, 
teme tradiționale.

Toate aceste calități — fără 
reversul lor : caracterul livresc, 
ostentația — sint reunite in ro
manul Noiembrie viteză (Editu
ra Eminescu. 1975). Spiritul po
lemic se manifestă și acum, ca 
o deliteraturizare a literaturii, 
dar nu devine un scop în sine. 
Alegindu-și-l ca personaj prin
cipal pe. acel tinăr al zilelor 
noastre, care, in scrierile lipsite 
de fantezie ale altor autpri. a 
devenit o simplă convenție, Tu
dor Octavian încearcă, și reu
șește, să-i redea complexitatea 
și însuflețirea, să-l facă mai a- 
devărat.

Interesant și instructiv este 
faptul că revitalizarea nu se rea
lizează prin imaginarea unor si
tuații excepționale. Personaiul 
are o existență dintre'cele mai 
„Obișnuite" — caută o gazdă, 
cunoaște o fată, se încadrează ca

a-

Tudor Octavian

VITEZĂ“

ÎNCADREAZĂ PRIN CONCURS

- Ingineri mecanici
- Ingineri chimiști
- Tehnicieni mecanici
- Maiștri mecanici

Șos. Sibiului

UZINA DE CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII UTILAJE - BUCUREȘTI

Strada Doina nr. 9, sectorul 6, încadrează de urgență prin 
transfer in interesul serviciului, examen sau concurs potrivit 
prevederilor Legii 12/1971 următoarele categorii de personal :

• Inginer sau inginer principal, specialitatea mecanică sau 
tehnologia construcțiilor de mașini pentru compartimentul 
mecanic șef și investiții.

• Inginer sau inginer principal, specialitatea mecanică sau 
tehnologia construcțiilor de mașini pentru activitatea 
SERVICE.

e Economist principal sau tehnician principal cu practică 
in sectorul retribuirea muncii.

• Vălțuitor tablă categ. 4-6.

ÎNTREPRINDEREA DE GEAMURI MEDIAȘ,
".......... nr. 38

prevăzute de Legea nr. 12/Condițiile de încadrare sint cele
1971.

Informații suplimentare se primesc zilnic intre orele 7-15 la 
Biroiil Personal-invâțâmînt, Retribuirea Muncii, la seditb între
prinderii.

Concursul pentru ocuparea posturilor va avea loc la sediul 
întreprinderii.

muncitor la o fabrică de che
restea ș.a.md., insă datorită mo
dului său particular de a privi 
lumea, tot ceea ce ni se părea 
familiar se transfigurează, de
vine fabulos și, in același timp, 
amuzant, lată cum i se înfăți
șează, de pildă, o secție din fa
brică : „Repezelile neașteptate, 
perfide, âle. mecanișmelor cu 
comandă program, încăierarea 
din mori, clefâiala burdufurilor 
uscătoare, scuturate de valuri 
rebele de abur, blziitul puzde
riei de motorașe, cocoțate, ca 
niște gîze înfo netate, pe unde 
nu gîndești. fișiitul indolent r al 
talașului. clipocitul hipnotic ' al 
beculețelor de la pupitrul de co
mandă, toate sint o apoteoză a 
mecanicii. Balul e bine servit de 
mii de roți dințate, lanțuri, cu
rele și curelușe, manete și alte 
numeroase clenciuri"

Sub aparența sa de om cinic, 
personajul lui Tudor 
este candid, 
Veșnicul său 
duritatea cu 
neori pe cei 
de a proteja 
mental, vulnerabil.

Celelalte personaje, ■ deși vă
zute din exterior, dintr-o pers
pectivă pur plastică, se impun 
conștiinței cititorului prin cite o 
trăsături dominantă. Bătrina 
gazdă, cu mișcările ei de balet 
mecanic, bucătăreasa care apare 
mereu la o fereastră a blocului 
veain intr-un virtej de aburi și 
cratițe sau inginerul cu och 
roșii de nesomn, aflat întiip 
continuă alertă, reprezintă însă 
nu numai o colecție de figuri 
pitorești, ci șt Un mijloc de a 
ilustra, starea de spirit a prota
gonistului. El se definește defi- 
nmdu-le, așa cum portretele rea
lizate de un pictor constituie 
cel mai exact portret spiritual 
al acestuia.

Inspirat din imediata actuali
tate și scris cu o dezinvoltură 
care nu cade niciodată în im
provizație, plin de lirism, de 
umor și de inventivitate, roma
nul Noiembrie viteză readuce în 
discuție și consacră un autor 
care, la scurt timp după debut, 
fusese aproape uitat.

---- Octavian 
sociabil, generos, 
surîs sarcastic și 
care îi tratează u- 
din jur au rostul 
acest fond senti-

ALEX. ȘTEFANESCU
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Tovarășul GUSTAV HUSAK, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, a trimis tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comu
nist Român, următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc sincer pentru felicitările pe care mi le-ati trimis 

CU prilejul realegerii mele in funcția de secretar general al Comi
tetului Central ăl Partidului Comunist din Cehoslovacia.

In numele tuturor comuniștilor cehoslovaci, al Comitetului Cen
tral nou ales, al Prezidiului său și in numele meu personal, doresc 
să exprim convingerea că prietenia trainică și colaborarea strinsă 
dintre partidele și țările noastre frățești se vor dezvolta și apro
funda în continuare cu succes, in folosul ambelor noastre popoare, 
al socialismului și păcii.

Președintele Republicii Sierra I.eone. SIAKA STEVENS. a tri
mis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Mesajul de felicitare al Excelenței Voastre a fost bine primit și 
vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră.

Plantatul 
legumelor
Legumicultorii din județul 

Constanța, alături de ceilalți lu
crători ai ogoarelor, iși intensi
fică eforturile pentru plantarea 
in cimp a cartofilor ți rădăci- 
noaselor, a tomatelor ți certei 
timpurii. Datorită folosirii din 
plin a timpului bun de munci, 
la* ora actuală, plantatul carto
filor este efectuat pe întreaga 
suprafață prevăzută, adică pe 
mai bine de 2 309 ha. Totodată, 
lucrătorii ogoarelor ti trecut ți 
la plantarea direct in cimp a 
legumelor. Din u>trmele date 
centralizate la direcție agricolă 
reiese că lucrarea s-a exece'at 
pe mai bme de jnmeta’e ăm 
suorpiata tdanifieață. Pmntre a-

?*** ® de fC *!
Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. 

MANEA MANESCU, a trimis tovarășului PAK SEN CER. premie
rul Consiliului Administrativ al Republicii Populare Demoeraw 
Coreene, următoarea telegramă :

în numele Guvernului Republicii Socialiste România ș: a! rr.-u 
personal, vă adresez, stimate tovarășe Pak Sen Cer. ce'.e ~.a; cor
diale felicitări cu ocazia alegerii dumneavoastră in înalta funcție 
de premier al Consiliului Administrat:.- al Republicii Populare 
Democrate Coreene.

Cu ferma convingere că relațiile de prietenie frățească și cola
borare multilaterală dintre țările și popoarele noastre se vor dez
volta și întări tot mai mult, vă urez din inimă succes deplin in 
nobila dumneavoastră activitate. consacrata inflorir.: Republic i 
Populare Democrate Coreene prietene, unificării pașnice și inde
pendente a patriei.

P bitrepriederea aar-.coiâ de ftot 
din McnptLc Ces peste Iâd de 
iepwaicihtri ie «rx coastuuiti 
ne ec**;^ de Icvt ta

' pune. Jm cu reopc n J hi 
cu tomase timpani. fa HM mi- 
daivi «mim .a Tev^r« I. • echi-

• pâ de 16 iepvaueelian pi—tei 
I tomatele timpurii p de ve-i_ 
I Dm crwto ew towă-

VIZITA
Delegația Partidului Democrat 

Gabonez. 
Auge. i 
Politic, 
P.D.G., 
prietenie

condusă 
membru ;

șeful
care face o vizită de

• in țara noastră la 
invitația C.C. al P.C.R.. a avut 
intilniri de lucru la 
propagandă și presă 
P.C.R.. Ia conducerile 
..Ștefan Gheorghiu" 
televiziunii române.

De asemenea, delegația a par
ticipat la adunarea populară con
sacrată zilei de 1 Mai și a vizitat 
obiective industriale și agricole, 
instituții de invățămint din jude
țele Prahova. Brașov, precum și 
din municipiul București.

Luni după-amiază. delegata 
P.D.G. s-a întâlnit, la sediul 
C.C. al P.C.R.. cu tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Ștefan 
Andrei. membru supleant al 
Comitetului Politic Execut:-, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Vasile 
Pun șan. membru, al C.C. al 
P.C.R.. consilier al președintelui 
Republicii, și Constantin Vasifiu. 
adjunct de șef de secție Ia C.C. 
al P.C.R.

de Leon 
ai Biroului 
Permanenței

Secția de 
a C.C. al 
Academiei 
și Radio-

PRIMIRE
în cursul zilei de.luni, tova

rășul Gheorghe Pană, președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. împreună cu tovară
șii Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central. 
Ștefan Pavel și Cornelia Fili- 
paș. secretari ai Consiliului 
Central, au primit delegația 
Federației Egiptene a Muncii, 
condusă de Saad Mohamed Ah
med. vicepreședinte al Federa
ției : delegația Uniunii Genera
le a Muncitorilor din Sudan, 
condusă de Djamaa Salih 
Shawr. vicepreședinte al Uniu
nii ; reprezentantul Confedera
ției Generale, a Oamenilor 
Muncii din Peru. Isidorio Ga- 
marra. președintele Confedera
ției. și reprezentantul Confede
rației Sindicale Congoleze. Ja
cob Okanza. membru al condu
cerii Confederației.
participat la lucrările 
sului U.G.S.R. și Ia 
rirea zilei de 1 Mai 
noastră.

care au 
Congre- 
sărbăto- 
în țara

prț el prezent la fața
loceiaL ta rețiaul că pinâ la 

acestei lum tor ți plan
tate celest Aa cw pre-

pe~.‘~* ad-aia campanie. 
m vedere — w rpuiea 

in eoai.ware yipmor țef — 
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Cititorii s-au adresat ziarului
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MAXIM P. IQAM EMIL 
anei ZV R

IN SPIRITUL OMEN®
L

1 Sa<
Conuteml

I.T.C. cir : a 
neie celor 35

ce eievi p°n*ru «juiorui acorcax. 
ne-a comunicat că a făcut di
ligentele necesare pe lingă In

to Maramureș pentru nit* o*
ducerea unui autobuz pe tra
seul Tg. Lăpuș — Vima Mare 
— Dolheni — Ileanda in asa fel 
incit dimineața sâ sosească la 
Ileanda pinâ la orele 7.3®. rar 
după axi.aza :n jurul orelor 
14.30 să se intoarcâ din nou. 
S-a luat legătura cu. consiliul 
popular comunal Ileanda. di*cu- 
tindu-se posibilitatea reparării 
drumului și podului, organizația 
U.T.C. din comună fiind gata 
oricind sâ sprijine acest lucru, 
prin muncă patriotică, iar con
siliul popular sâ asigure mate
rialele necesare. Tinerii iși oferă 
ajutorul. Acum. după in
tervenția codfpetenU a Comi
tetului județean Sălaj ai U.T.C. 
situația se va rezolva, in mă
sura in care conriHu! popular 
al comunei nu va 
nivelul hirtidor și

râmine la 
discuțiilor.

es

în ce drumul va fi reparat. 
LT.A. Maramjreș va introduce 
cursa pe traseul Tg. Lăpuș — 
Dolheni — Lean da — Zaiău.
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Manifestări consacrate aniversării partidului
EVOCĂRI EDUCATIVE

In aceste zile, in județul Cluj sint organizate ample mani- 
festâri cuhural-artistice ?i sportive pentru tineret. Cinstirea 
an.rer^ăru a 55 de ani de la crearea Partidului Comunist Român 
const:-uie un bun prilej pentru evocarea, in cadrul unor simpo- 
Zioaae si montaje literare, ca si al unor concursuri tematice, a 
■ nor nu/mente eroice ale luptei poporului român sub conduce
rea
ru-?

momente eroice ale luptei poporului roman suo conauce- 
nccrcatâ a comuniștilor pentru triumful unei lumi noi. Din 

'a ce >r ămi i notăm simpozioanele ..Lupta poporului român 
conducerea Partidului Comunist Român pentru victoria so
mnului in România'*, „Realizările poporului român in anii 

structiei social sinului** și montajele literare ..Eroi au fost, 
i Sânt încă**, ..Țarâ-n. sărbătoare", ..Omagiu, partndului*''. Con- 

rsuT'.'.e care an fost organizate au avut ca tematică : „File 
d.r: ;storia P.C.R.**. „55 de ani de la crearea Partidului Comu- 

e manifestări desfășurate la Cluj-Napoca. 
in. Cimpia Turzii. Gherla au fost inso- 

concursuri sportive, acțiuni 
la care participă circa 100 006

ȘTEFAN DORGOȘAN

c

re au
P.C.R.* 

nist Români Ace 
Dej. Turda. Hue 
tite de seri cultural-distractrre.

rnuncâ patriotică.șt de
ieri uia

..Memoria Argeșului46
țifice. etapă importantă in rea
lizarea programului P.C.R. de 
făurire a societății socialiste 
■Miltriaăeni dezvoltate și înain
tare a României spre comu- 
atsnr*. spectacole cu conținut 
patriotic sub genericul ..Te slă
vim Românie socialistă". Cine
matografele deschid ..sâptămina 
ecranului" cu prezentarea filme
lor. care sint adevărate ..Mărtu
rii de glorii ale poporului nos
tru*. In z.!-le următoare, a- 
ceste manifestări devin tot 
mai revelatoare, ele cuprinzmd 
recitaluri de poezie, spectacole 
omagiale, intilniri ale tineretu
lui cu activiști de partid si de 
cat. dezbateri, monta.'e muzical- 
kterare. simpozioane, expuneri 
Si canc.rstiri privind cunoaș
terea luptei și activității P.C.R. 
in cei 55 de ani de exis- 

lupt > poporului nostru

pentru independență și unitate 
națională ; expoziții omagiale 
de carte sbciâl-politică, de artă 
plastică, sesiuni de comunicări 
științifice, premiere teatrale, 
brigăzile științifice, competițiile 
sportive.

(V. R.). 

„CI VITAS 
NOSTRA"

Comitetul municipal Bucu
rești al U.T.C., Universitatea 
populară și Muzeul de istorie a 
municipiului București au orga
nizat ieri, in sala Dalles, o im
portantă manifestare cultural- 
educativă intitulată „Civitas 
nostra“. Dedicată aniversării a 
55. de ani de la crearea P.C.R. 
ți Congresului educației politice 
și culturii socialiste, acțiunea a 
avut drept scop cunoașterea și 
evocarea de către participanți a 
unor momente din trecutul de 
luptă al poporului român, al 
clasei muncitoare și al P.C.R., 
a unor evenimente petrecute pe 
teritoriul Capitalei. In prima 
parte a programului, cei peste 
400 de tineri prezenți in sală 
s-au intilnit cu istorici, cercetă
tori. muzeografi, după care a 
urmat un concurs ..Cine știe. 
cițt:oă“ cu tema ..Istoria veche, 
moderni și contemporană a 
Bucureștiului". Pe primele trei 
loturi s-au clasat, in ordine, 
Grigore Dorobanțu, decorator la 
I.C.L. Alimentara. Gheorghe 
Ionită. desenator la I.M.G.B., ți 
Gheorghe Reșteanțu, matrițer la 
întreprinderea ..Electroaparataj". 
în partea a doua a programu
lui. tineri actori și soliști de la 
Teatrul ,.Ion Creangă" și Opera 
română au susținut un montaj 
i tcrar-murical ..Bucureștiul de 
ieri și de azi" răsplătit cu nu
meroase aplauze de spectatori.

N. MILTTARU

CĂRJILE VIITORULUI AN ȘCOLAR
— V* rvcăoL lewarâw <«r*e- 

t«r. că *e presMkMă «stoca toa 
Bre ptoB^B^ânto editorii to ce- 
<ere-« aatoto «a crtoa-" ?

— Edauxra tocană și pr da-

9B® de de ■’'.aczia-

reedităn 
anxi aat?—

mai avansat*» 
tiinței și tehn;

cât si ccrința. exprimară cu
ii» dn*nf‘•v de

parhd. privi:rid liegarea cunoțr-
elor reoretice "d e activii aîea

przetică, in genera de aehvr-
»a prodv»ct~îvă. in sperâL

A? 3i se f*xpiIieă fa* 
dinrr*

>tul că cete 
manuaMe

H9t * dtstiiTaie Kceetor
<peeiahtaite. per» tru care vor

«i edîrv», pentru
prii manilaJ-e noi cx

dropneumat ice, 
eiec: roaiimen - 
și telegrafice, 
.aieior izolan-

In paraieL se vor elabora 
maxuale noi pentru școala ge
nerală. (finire care amintesc : 
Fizsea — a VIIL-ă. Chimia
— r a<a a VII-a. manual para- 
)eL Se deschide astfel sistemul 
de-a avea, pentru aceeași dis- 
clpUnâ școlară, două manuale.

Convorbire cu conf. 
univ. Ion Gh. Stanciu, 
directorul Editurii didactice 

și pedagogice

conuuuad 
lectivolui
WivU pru 
tatii secii 
trebuie s

care n-j
mc.

dilate. In 
n birou c

a-»

: Tebnotogla fa- 
nișilar matiiGoiole- 
III—IV. Construcții 

anul III. Limbaje
de programare — limbaj CO-
BOL. anul III etc. Altele
sint reelaborate sau revizuite
pentru a corespunde, pe de o 

nomenclatorului actual
de meserii, și. pe de altă par
te. exigențelor privind pregăti
rea munci’orilor necesari indus
triei noastre de astăzi : Mașini

nă
dese Rubrică redactată de 

LIDIA POPESCU 
si ALEXANDRU LAN CU

La început, ele vor fi reparti
zate, prin grija Ministerului E- 
ducâriei și' învă’ămintuliii. ne 
județe ; cu timpul; profesorii 
voc fi aceia care yor solicita 
pentru elevii lor un manual sau 
altul in flincție- de preferința. 
Totodată, așteptăm cu deosebit 
interes aprecierile profesorilor 
și elevilor privind- manualul de 
Istorie universală pentru anul
III — liceele real-u naniste. pe
dagogice și de artă, care are 
o altă structură decit aceea o- 
bișnuită pinâ acum pentru ma
nualele d'e istorie. Temele nu 
mai sint grupate strict cronolo
gic și pp țări, ci pe teme largi, 
privind mai ales dez’’oltarea 
civilizației și culturii. Noi vor 
fi. de asemenea, și manualele 
de limbi moderne pentru anul
IV de liceu, anul patru de stu
dii. in care accentul va fi pus 
pe un număr mare de exerciții 
de însușire a limbii vorbite și 
a noțiunilor de gramatică.

N-am amintit aici o serie de

„GENERAȚIA TÎRGOVISTE
■> >

SPORT • SPORT

manuale pentru clasele mici, 
dinue care multe destinate na
ționalităților conlocuitoare (cir
ca, 271 manuale).

în acest an. am acordat o a- 
tcnlia specială ilustrării manua
lelor — atit a celor noi, cit și 
a celor revizuite — de la arit
metica de clasa L nină la cu- 
r.oștinteie social-politice din a- 
nul II de liceu.

Pe lingă acestea vom edita 
și o serie de lucrări auxiliare 
pen:ru elevi — lucrări care 
completează manualele, oferind 
material pentru lectură supli
mentară sau exerciții variate. 
Iată citeva titluri : Probleme 
date la olimpiadele de mate
matică. Teme pentru cercurile 
de matematică din licee, Lecții 
complementare de geometrie 
sintetică. Exerciții pentru dez
voltarea vorbirii și scrierii in 
limba rusă. Culegere de exer
ciții de limba franceză pentru 
licee. Culegere de cintece en
gleze șj americane etc.

— Ce pregătiți pentru tine
retul universitar ?

— Pentru studenti. Editura di
dactică și pedagogică pregăteș
te 110—titluri. Se pregătesc ma
nuale pentru cele mai divers© 
domenii in care se școlarizeezâ 
un număr mare de studenți. Ele 
sint tot mai mult rezultatul le
găturii- organice- care există in
tre invățămintul superior, cer
cetarea științifică și producție. 
Pentru acele manuale care au 
primit-, prin ancheta de tiraj 
efectuată, de centrele de libră
rii, o comandă sub 2 500 exem
plare. cererea urmează- să fie 
satisfăcută prin tipărirea pe 
plan local.

ILEANA PODOLEANU

(Urmare din pag. I)

la Tîrgoviște. refuzir.d o repar
tiție fii București. Tinărul 
Gheorghe Rus. topitoc șef la O- 
țelâria electrică nr. 1. trecut 
prin școala Oțelului Roșu și 
Hunedoarei, lansează la Tirgo- 
viste un angajasner.t-chemare : 
..Tn fiecare semestru — doi tiaeri 
calificați". Prima sa .promo-ie". 
Ton Opriră și Ion Tăcu. este 
completată apoi de sute de ti
neri calificați la locul de mun
că. Inițiativa va trece treptat 
dincolo de porțile întreprinde
rii — ^stăzi fiind îmbrățișa: â de 
aproape toate unitățile indus
triale din județ. în 1971. îm
preună cu Gheorghe Lăzărescu. 
vjn de Ia Industria locală și alți 
tineri. Ion Dinu este astăzi 
nranevrant-șef la laminoare. 
Constantin Tatu, șef de echipă 
în atelierul de construcții me
talice. încet-incet se formează 
iij cea mai nouă cetate a oțelu
lui românesc o mace familie de 
siderurgiști. o familie de tineri. 
„Șarjele tineretului", este cea 
mai veche ’ inițiativă a celor 
peste 2 300 de uteciști ai combi
natului: au elaborat pină acum 
peste 750 tone de oțel mediu, 
aliat.

Desigur. munca, producția 
sint preocupări de. bază ale ti
nerilor oțelari til'govișteni. în 
clipele de odihnă ei se dovedesc 
însă și talentați artiști amatori. 
La sediul comitetului U.T.C., 
membrii biroului imi vorbesc 
despre ansamblul artistic al i or
ganizației. care a cucerit în sep
tembrie anul trecut, mențiunea 
I la prima ediție a concursului 
„Oameni și fapte in marea în
trecere", concurs la care au 
participat toate centrele siderur
gice și metalurgice din țară. 
Tehnicianul Gheorghe Chiorăs- 
cu. laborantele Valeria Bucur și 
Elena Apostol, strungarii Ion 
Vasile și Marin Moldoveanu, 
forjorul Gheorghe Butucea și 
oteiarul- topitor Ion Mirițoiu, 
membri ai acestui ansamblu, au 
realizat aplaudate spectacole ca 
acela intitulat „Comuniști prin 
cuget și faptă". Cercul de pic
tură condus de controlorul teh
nic de calitate Ion Țopa Barto
lomeu prezintă periodic expo
ziții in cadrul secțiilor combi
natului. In cinstea celei de a 
55-a aniversări a partidului se 
pregătește o nouă expoziție cu 
lucrări dedicate luptei, muncii 
și vieții comuniștilor. Printre 
exoozânti : Cornel Ivan, Geor- 
geta Călinoiu.

Inginerul 
a! !

Gh cor fhe VlaicuL
3îrouhi! comixeîuhji

U.T.C.. imi S|pune câ
a crescut odată cu combinatuL
in nfBiBnto impuse de procesul
de protoniie. că m cadrul ro-
misiei tehnico-*științifice a cot
binatuhn act iveazâ foarte muhi
tineri. PropuinenJe făcute în o-
drul adwănlor generale și-au 
■âait deplini reatrzare in rezol
varea unor teme ca : Jroieeta- 
rea si construirea unui aparat 
de ăeztoaazare a apei" sau _A— 
simiUrra in tară a srieletor si 
ereuzetilur pentru aparatul Le- 
co“. Tinerii uteciști de la Oțelă- 
ria' electrică nr. 1 sint preocu
pați de . .Reconditiooarea elec
trozilor de grafit rupti in tim
pul topirii si refolosirea lor in 
vederea reducerii < onsumuriior 
de eieclrozi pe tona de oțel".

Așadar, preocupări serioase. 
ȘL rezultate pe măsură: Aici, pe 
platforma industrială a Tirgo- 
viștei. fineții oțelarr făuresc o 
tradiție. Circuitului de foc Re
șița. Hunedoara. Galați i s-a a- 
dăugat o nouă marcă — Tirgo- 
yiste.

Generația Tîrgoviște s-a in
tegrat in frontul luptei pentru 
realizarea sarcinilor stabilite de 
cel de al XI-lea Congres al 
partidului- S-a integrat firesc, 
muncitorește, eălindu-se în rit
mul șarjelor. Combinatul de o- 
țeluri speciale Tîrgoviște va a- 
tinge in 1980 capacitatea ma
ximă. Oțel special de rulmenți, 
oțel special pentru arcuri, tablă 
de oțel special pentru construc
torii de nave. Acest tineret mi
nunat, cum ii caracterizează se
cretarul general al partidului, 
este întotdeauna în primele rin* 
duri. Cei aproape 2 300 de ute- 
cisti se mindresc. pe bună drep
tate. cu realizările' lor. Și totuși, 
ei au și unele greutăți. Relațiile 
cu conducerile administrative 
sint uneori rigide. Secretarul 
U.T.C., omul care cunoaște cel 
mai bine activitatea tinerilor, nu 
este consultat nici cind se sta
bilesc tabelurile pentru' primi
rea de locuințe, nici cind se dau 
examene pentru categorii. Emi
lia» Coman, secretarul organiza
ției U.T.C. atelier bobinaj. An
drei Vasile, secretarul organiza
ției U.T.C. nr. 3, Oțelăria elec
trică 2, Ion Aides, secretarul 
organizației U.T.C. de la Con
trolul tehnic de calitate, imi 
mărturisesc că n-au fost nicio
dată consultați de către condu
cerile administrative în situa-

To\arâsul Haralambie Banii, 
secreiaroi coraitetuiui de partid 
al combinatului, este de acord 
că doleanțe li tinerilor sint jus
tificate. că in mare măsură tot 
ce s-a realizat in cei doi ani si 
jumătate de la elaborarea pri
mei șarje de oțel tirgoviștean se 
datoreșt* tineretului. Acestor 
tineri adolescenți, ama ieșită din 
școlile profesionale sau califi
cați la locul de muncă, care, 
deși au categorie de încadrare 
I sau II bază, execută lucrări de 
categoria 4—S. Acestor tineri ce 
în timp extrem de scurt s-au 
dovedit capabili să îndeplineas
că funcții de șeP. de echipă sau 
prim-topitori la cuptoarele elec
trice.

Anul 1976 — ni se spune — a 
fost declarat din inițiativa co
mitetului de partid „Anul cali
tății și al realizării unor opti
me condiții de muncă". Există 
un plan riguros pentru construi
rea de vestiare și oficii in toate 
secțiile. împreună cu conduceri
le i.T.A. și I.G.O. Tîrgoviște se 
vor rezolva toate problemele de 
transport. Comitetul de partid și 
conducerea administrativă a 
combinatului vor analiza in cu- 
rînd toate celelalte neajunsuri 
și dorințe ale tinerilor, luînd 
măsuri concrete de remediere.

Desigur, se impune ca și or
ganizația U.T.C. să-și intensi
fice eforturile pentru ca printr-o 
instruire metodică a tuturor se
cretarilor U.T.C. nou aleși, a în
tregului activ, să contribuie la 
creșterea prestigiului organiza
ției. al activiștilor săi. Mai multă 
inițiativă, mai multă îndrăznea
lă, mai multă personalitate in 
desfășurarea vieții de organiza
ție se impun de Ia sine. Pentru 
ca rezultatele frumoase obținu
te în producție — concretizate 
în primele patru luni ale anului 
1976 în îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan la toți in
dicatorii — să fie încununate cu
înlăturarea tuturor deficiențelor 
cd-î nemulțumesc, îndreptățit, 
pe tinerii oțelari tirgovișteni.

OFTtMILi „cura ROMAH*£1-
Luni la amiazA, la sediul fe

derației de tosbal. >a axux loc 
tragerea la sorți a -iniilDink>r 
optimitnr de finala ale „Copci 
K o numiri**. Jocurile vor avea 
Ioc la Id iunie pe tereoan 
neutre care urmează să fie 
vtabiliie și se vor des/asura 
aupâ cum urme<vză : Uaiver»v> 
tai ea Craiova — V.T. Arad;
\ * A. Tg. Mureș» — Fnioersi- 
uuea Clu>Napoca: F.r. B»fu»r 
Oradea — Lnea Barau; Pro- 
«re^id București — Rapid 
București: FJLL. Orâstie —
Steaua; Jiul Petroșani — C.S.U. 
Galați: F.C. Arjțeș Pitești — 
F.C. Baia Mare si Politehnica 
Timișoara — Sportul studen
țesc.

• SELECȚIONATA FEMI
NINA DE BASCHET a Româ
niei a rtpurt^ uu, frumot 
succes cistiginct turneul in
ternațional de la Halle. Bas-

ASEARĂ S-A DISPUTAT 
in Capitală al doilea meci de 
baschet. masculin dintre for
mațiile Dinamo București și 
Devski-Spartak Sofia. Parti
da s-a încheiat cu scorul de 
99—S3 (49—42) in favoarea 
baschetbaliștilor români.

chetbalistele românce au ob
ținut victoria in toate cale 4 
meciuri- susținute. în ultima 
ti a competiției, echipa Româ
niei a tnrm« cu scorul de 
73—72 (3S—36) selecționata
Poloniei. într-un alt joc. re- 
prezentatica Bulgariei a in- 
trecut cu 88—71 (44—27) echi
pa K. D. Germane.

Clasamentul final al com
petiției : 1. Romania — 8
puncte; 2. Bulgaria — 7 punc
te : 3. Polonia — 6 puncte ; 
l. R.D. Germană A — 5 punc
te : 5. R. D. Germană B — 
l puilcte.

• AU LUAT SFÎRSIT ÎN
TRECERILE turneului inter
național de lupte pentru ju
niori desfășurat la Sofia, la 
care au participat 150 de 
sportivi din Canada, R. D.

Germană. Iugoslavia. Polonia, 
Romenia, Ungaria, U.R.S.S. și 
Bulgaria.

Printre laureațh competiției 
de lupte libere s-a numărat 
și sportivul român Vasile 
Pușcașu, care, a terminat în
vingător la categoria 100 kg.

• „MARELE PREMIU" al 
Spaniei cqntind pentru cam- 
monatut mondial de automo- 
lilism rezervat pitoților de 
formula 1. a revenit la ac
tuala ediție austriacului Niky 
Lauda (,,Ferrari"), care a 
realizat o medie orară de 
149.690 km.

în clasamentul general al 
campionatului mondial conti
nuă să conducă Niky Lauda, 
cu 33 de puncte, urmat de 
Patrick Depailler (Franța) — 
10 puncte și Clay' Regazzoni 
(Elveția) — 9 puncte.

• CAMPIONUL MONDIAL 
DE BOX la categoria semi- 
muscă, Luis Est aba (Vene
zuela}, și-a păstrat cu succes 
centura. în gala desfășurată 
la Caracas, el l-a învins la 
puncte după 15 reprize pe 
mexicanul Juan Alvarez.

CURAJUL DE A ÎNCEPE
(Urmare din. pag. I)

m-am apucat de treabă. Am 
început cu un Belaz 6. Nu sin
gur, cu. echipa mea de șase 
oameni am lucrat pină am tăcut 
ca nou motorul. Mașina a mers. 
Jumătate de an am lucrat sin
guri. apoi ne-a urmat încă o 
echipă de tineri, apoi altele...

UN CONFLICT DIALECTIC CU
RUTINA

Acum cinci ani, cind a ter
minat facilitatea de electro
tehnică loan Vădan a fost soli
citat să lucreze Ia Institutul de 
cercetări miniere. A mulțumit 
și... a refuzat ! ..Intii să știu 
bine ce-i lucrul în mină" a spus 
și s-a prezentat la exploatarea 
din Căpuș, unde pină la el nu 
mai lucrase nimeni în speciali
tatea respectivă. A fost îndru
mat direct spre cariera de ex
tracție. Tînărul specialist a 
văzut, pentru prima oară iii 
viață, „cum se mișcă dealu
rile din loc“, dar și cum rămin

I.D.M.S. (întreprinderea de desfacere a 
materialelor sportive) aduce Ia cunoștința 
cumpărătorilor yă vinde autoturisme „ARO 
240“ și cu plata in maximum 36 de rate 
lunare, eu achitarea unui avans minim. în 
funcție de retribuția netă a fiecărui cum
părător.

Calitățile autoturismului de teren ARO
— 240.
A — apreciate
R recunoscute 
O — originale

Principalele caracteristici tehnice :
— motor in patru timpi de 80 CP
— 700 kg sarcina utilâ
— 1 000- k-ș sarcina remorcabilă admisă
— combustibil benzină CO R90
— performanțe rutiere — viteză maximă 
(km/h 110—114),
— interior comod — 8 locuri (inclusiv 
scaunul conducătorului auto).

Scaunul conducătorului auto și cel al 
pasagerului pot fi deplasate înainte și 
înapoi ; cele două bănci laterale pot fi 
ridicate pentru a mări spațiul ; autoturis
mul este prevăzut cu instalație de încăl
zire și ventilație ; autoturismul poate fi 
decapotat.
— ARO—240 rulează perfect în orice 
condiții rutiere.

In vederea cumpărării, cei interesați pot 
cere relații de la unitățile ÎNTREPRIN
DERII DE DESFACERE A MATERIA
LELOR SPORTIVE (I.D.M.S.) din Bucu
rești. Pitești, Brașov. Bacău, Cluj-Napoca, 
Tăși. Reșița și Timișoara.

ele neclintite atunci cind ,,se 
îmbolnăvește" motorul vreuneia 
din mașinile de care urma sâ 
răspundă.

Pină atunci, datorită unei de
ficiențe de montaj se degradau 
sistematic generații iijtcegi de 
generatoare. în fiecare- lună- tre
buia reparat motorul excavatoa
relor, iar „întreruperile-", tra
duse în limbajul unui sumar 
calcul economic, se dovedeau 
destul de costisitoare. loan 
Vădan studiază, elaborează un 
sistem de înlăturare a neajun
surilor și găsește o metodă ra
pidă de intervenție. Constată 
că. multe dintre „surprizele" de 
funcționare ale mașinilor vin 
din insuficienta pricepere in 
montarea și întreținerea lor. 
Propune atunci o soluție : în
ființarea unui atelier propriu 
ile bobinaj, capabil sâ rezolva 
multe din problemele de ordin 
tehnic cu care se confrunta, în
treprinderea și pe care. pină 
atunci, era nevoită să le solu
ționeze „în afară". „Și cine ar 
putea să lucreze intr-un aseme
nea atelier ?“ a fost întrebat?. 
„Electricienii pe care imi iau 
obligația să-i instruiesc chiar 
eu 1 Putem începe chiar de 
miine un curs de perfecționare" 
— a răspuns tinărul, pregătit 
să întimpine această obiecție.

Acum, cind atelierul de bo
binaj funcționează, iar cursul 
de perfecționare a fost absolvit 
de peste douăzeci de muncitori, 
cind s-au redus considerabil 
cheltuielile și a crescut simțitor 
timpul de funcționare inginerul 
zimbește amintindu-și începutul 
acestei acțiuni, cantitatea de 
scepticism cu care a fost pri
mită. „Orice inițiativă — con
sideră el — intră într-un con
flict dialectic cu rutina, deran
jează pe aceia care se obișnui
seră ca lucrurile să se desfă
șoare într-un anumit fel“.

★
O dimensiune a conștiinței 

comuniste : lupta pentru per
fecționare, forța și știința de 
modificare pozitivă a unei si
tuații. inteligența de a depăși 
un impas al momentului. Aici, 
în exploatarea minieră de 
la Căpuș, probele de con
firmare a curajului comunist 
în acțiune se petrec zilnic 
și antrenează la autodepă- 
șire colective întregi, iar a- 
cei care iși asumă răspunderea 
de a fi primii, s-ar putea insti
tui într-o galerie de portrete.
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Manifestări consacrate celei
de-a 55-a aniversări a creării

■ I

Imperativul unor măsuri concrete 
privind instaurarea unei noi 

ordini economice internaționale

Partidului Comunist Român
Pemik.

Nicolae Ceaușescu
La Ambasada Republicii Socialiste 

România din Tel Aviv a avut loc pre
zentarea cărții „Ceaușescu al României", 
apărută in Editura Milva din capitala is- 
raeliană, sub îngrijirea ziaristei Hannah 
Zemer. Volumul este dedicat politicii in
terne și externe a țării noastre, persona
lității remarcabile și activității prodigioase 
o președintelui Nicolae Ceaușescu pusă in 
slujba intereselor 
idealurilor înțelegerii, 
internaționale.

poporului român, o 
păcii ți cooperării

La recepția care a avut ’ 
au participat Yigal Allon, 
și ministru al afacerilor externe. Victor 
Shem Tov, ministrul sănătății, Meii- Talmi, se
cretar general al Partidului Mapam, Yitzhak 
Korn, președintele Asociației de prietenie Israel- 
România, membri ai Parlamentului. Au partici
pat, de asemenea. Emile Turna, membru al Bi
roului Politic al Partidului Comunist din Israel, 
șeful Secției internaționale, 
braun, membru al 
din Israel, deputat, 
ale vieții publice.

Luind cuvîntul 
mierul Yigal

loc cu acest prilej 
viceprim-ministru 
externe.

Abraham Leven- 
Comltetului Central al P.C. 
precum și alte personalități

cu acest prilej, vicepre- 
Allon a arătat că atit el, 

cit și ceilalți conducători israelieni salută iniția
tiva publicării in limba ebraică a volumului 
„Ceaușescu al României", apreciind că lucrarea, 
care reprezintă „biografia unui mare conducător 
al unui mare popor", va fi citită de un mare 
număr de oameni, de toți cei care vor să înțe
leagă prezentul și viitorul României, și va con
tribui la mai buna cunoaștere a politicii țării 
noastre în Israel. Referindu-se la personalitatea 
șefului statului român, vîcepremierul israelian 
a arătat ca „este o mare fericire cind o națiune 
care luptă pentru viitorul ei poate să-și găsească 
cel mai potrivit conducător, în momentul cel mai 
necesar".

Prezentind cartea, Hannah Zemer a spus că 
încearcă o satisfacție deosebită pentru editarea

unei cărți in limba ebraică despre România si 
conducătorul ei. pe care a scris-o in dorința de a 
contribui la o mai bună ințelegere reciprocă in
tre popoarele român și israelian. Referindu-se la 
dezvoltarea continuă a relațiilor externe ale 
României, vorbitoarea a subliniat că la baza a- 
cestor relații stau principiile formulate și traduse 
in practică de către președintele Nicolae 
Ceaușescu — respectarea independenței și suve
ranității naționale, egalității in drepturi, neames
tecului în treburile interne și avantajului reci
proc. Conducerea României — a spus ea — a 
fost constant fidelă acestor principii și le-a trans
pus în practica politicii sale externe, cu o ad
mirabilă înțelepciune și curaj. Această conduită 
politică a adus României respect profund și ad
mirație pc plan international.

Yitzhak Korn, președintele Asociației de priete
nie Israel-Romania. a evidențiat semnificația 
apariției volumului, subliniind faptul că pre
ședintele român s-a impus pe plan internațional 
ca o personalitate care luptă cu curaj pentru 
independența țării sale, constituind un exemplu 
pe care istoria va ști să-I aprecieze la justa lui 
valoare.

în cuvîntul său, ambasadorul român. Ion 
Covaci, a mulțumit vorbitorilor pentru cuvintele 
pline de căldură rostite la adresa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a României și a exprimat 
convingerea că apariția acestei cărți va contribui 
la o mai bună cunoaștere a realizărilor poporului 
român în dezvoltarea multilaterală și accelerată 
a țării sale, a politicii sale externe.

★
Editarea unei noi cărți despre România și pre

ședintele ei într-o țară din Orientul Apropiat — 
care se adaugă numărului impresionant de ast
fel de lucrări apărute în țări situate în cele mai 
diferite regiuni geografice ale lumii — consti
tuie o nouă și elocventă dovadă a interesului 
larg manifestat pe plan mondial față de Înfăp
tuirile și experiența poporului român în edifi
carea unei vieți noi, libere și prospere, a pres
tigiului înalt de care se bucură țara noastră, 
șeful statului român pe arena internațională.

SOFIA. — Tn orașul 
important centru metalurgic al 
R.P. Bulgaria, a avut loc o a- 
dunăre consacrată aniversării a 
55 de ani de la crearea Parti
dului Comunist Român. Au 
participat Boris Manov, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Pemik al P.C.B.. alți re
prezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, numeroși 
muncitori din întreprinderile o- 
rașului.

Despre însemnătatea acestui 
eveniment a vorbit ambasadorul 
țării noastre la Sofia, Trofin 
Simedrea.

VARȘOVIA. — La întreprin
derea „Luptătorii revoluției din

1905*. din Lodz. a avut loc o 
adunare festf^ă consacrată ce
lei ce-a 55-a aniversări a creă
rii Partidului Comunist Român, 
la care au participat reprezen
tării ai organelor locale de 
partid și de stau muncitori din 
întreprinderile orașului. Despre 
semnificația evenimentului a 
vorbi* ambasadorul țârii noas
tre Ia Varșovia. Aure! Duca.

Cu același prilej, la Casa 
centrală de cultură din Lodz 
s-au desfășura: zilele culturii 
românești. In acest cadru s-au 
de*ch»s expoziția consacrată 
realizărilor poporului român, o 
expoziție de carte românească 
și au fost prezentate programe 
de filme documentare.

„DISPROPORȚIILE ECONOMICE, FENOMENELE DE CRIZA 
ECONOMICĂ Șl MONETARA, INDIFERENT IN CE PARTE A 
LUM'I SE IVESC, SE VOR REFLECTA, PiNÂ LA URMĂ, ASUPRA 

NECESAR SĂ
NOI ORDINI 
PRINCIPII DE 
DEZVOLTAREA

TUTUROR STATELOR. DE ACEEA ESTE 
SE ACȚIONEZE PENTRU iNFÂPTUIREA UNEI 
ECONOMICE INTERNAȚIONALE, BAZATĂ PE 
EGALITATE Șl ECHITATE, CARE SĂ ASIGURE
ARMONIOASĂ A TUTUROR POPOARELOR. ESTE UN IMPE
RATIV MAJOR AL VIITORULUI LICHIDAREA ÎMPĂRȚIRII LUMII 
IN ȚÂRI BOGATE Șl ȚÂRI SĂRACE".

(Din PROGRAMUL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 
adoptat la cel de al XI-lea Congres.)

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

„DESPRE ROLUL NEAIJNI- 
AȚILOR ÎNTR-O LUME ÎN 

SCHIMBARE"
După cum s-a mai anunțat, 

seminarul internațional „Despre 
rolul nealiniaților într-o lume în 
schimbare", desfășurat la Delhi 
în prezența a peste 30 de dele
gați din 17 state, a examinat ac- 

' tivitatea desfășurată de mișca
rea nealiniaților în condițiile ac
tuale, problemele securității in
ternaționale și ale destinderii, 
precum și diferite aspecte eco
nomice ale politicii de nealini
ere, Documentele finale ale re
uniunii fac o apreciere generală 
asupra etapei actuale de dezvol
tare și asupra rolului mișcării 
nealiniaților. Subliniindu-se, in 
ce privește intărirea continuă a 
mișcării nealiniaților, necesitatea 
ca mișcarea să fie deschisă, cu 
respectarea principiilor de bază 
ale politicii nealinierii, se fac 
propuneri concrete privind unele 
inițiative și acțiuni noi.

promovarea omului și libera sa 
dezvoltare. Carta subliniază, de 
asemenea, că forțele sociale ale 
revoluției algeriene sint „mun
citorii, țăranii, militarii, tinere
tul și elementele patriotice revo
luționare", adăugind că alianța 
acestor forțe se va face sub con
ducerea unui partid de avan
gardă.

1138 101 membri. In primele luni 
ale acestui an, 117 511 de oameni 
ai muncii au
P.C.I.

solicitat sâ intre in

ALOCUȚIUNE ra- 
șeful statului ma-

DEBRECEN: OMAGIU MILITARILOR ROMANI
CARE ȘI-AU JERTFIT VIATA PENTRU ELIBERAREA 

DOMINAȚIA FASCISTĂUNGARIEI DE SUB
Cu prilejul aniversării inde

pendenței de stat a României și 
a victoriei asupra fascismului, 
loan Cotoț. ambasadorul Româ
niei la Budapesta, a depus luni o 
coroană de flori la monumentul 
eroilor români din Debrecen, in 
semn de omagiu adus militari-

care și-au jerfit 
eliberarea Unga- 
dominația fascistă, 
aceleiași zile, am-

lor români 
viața pentru 
nei de sub 

în cursul 
basadorul român a depus, de a- 
semenea. o coroană de flori la 
monumentul eroilor români din 
Hajduboszormeny.

area majoritate a 
statelor lumii recu
nosc că una din 
problemele cardi
nale ale contempo
raneității o repre

zintă existența decalajelor eco
nomice — consecință a politicii 
imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste de inegalitate, do
minație și dictat in viața econo
mică internațională — problemă 
care in ultimii ani a constituit 
tema a numeroase reuniuni. Pe 
măsura cristalizării conceptului 
de nouă ordine economică in
ternațională, a perfectării unui 
consens, in primul rind printre 
țările în curs de dezvoltare, pe 
plan internațional — in cadrul 
sistemului organizatoric al Na
țiunilor Unite sau al unor mani
festări ținute la inițiativa unor

In acest cadru, subliniindu-se 
interesul internațional tot mai 
cuprinzător pentru participarea 
unui număr sporit de state la 
soluționarea gravei probleme a 
subdezvoltării, care afectează 
două treimi din populația Ter- 
rei, a fost relevat începutul 
unui proces pozitiv înregistrat 
in rindul țărilor dezvoltate, a- 
preciindu-se in mod normal că, 
de pe urma reglementării re
lațiilor economice internaționa
le, intr-un spirit nou, au de ciș- 
tigat toate statele.

In acest context, la Nairobi, 
capitala Kenyei, in perioada 5— 
28 mai, cu participarea a peste 
150 de state, se va desfășura 
cea de-a patra sesiune a Con
ferinței Națiunilor Unite pentru

IV va dezbate unele chestiuni de 
ordin instituțional, ăl rolului 
viitor al acestui organism, in 
măsură să justifice încrederea 
intr-un instrument major, creat 
in scopul dezvoltării colaborării 
economice internaționale avan
tajoase pentru toate popoarele. 
Deși este greu de crezut că 
toate problemele care fac obiec
tul ordinii de zi la Nairobi iși 
vor găsi reglementarea imediat, 
observatorii exprimă încrederea 
că, la UNCTAD IV, procesul 
pozitiv debutat în toamna anu
lui trecut se va adinei, creind 
noi perspective pentru lichida
rea subdezvoltării, a împărțirii 
lumii în state bogate și state 
sărace.

Potrivit politicii sale interna
ționale — realiste și dinamice 
— România apreciază că toate 
statele. în numele 
pe care o au față 
omenirii, trebuie să 
înlăturarea actualei 
economia mondială, 
tră a militat și militează 
consecvență pentru instaurarea 
linei noi ordini economice și 
politice internaționale, pentru 
democratizarea relațiilor inter
statale, pentru făurirea unei lumi

răspunderii 
de viitorul 
participe la 
situații din 
Țara noas- 

cu

ALE 
NOI
IN-
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Președintele Indiei a primit
pe ambasadorul României la Delhi

Președintele Indiei. Fakhrud
din Aii Ahmed, a primit luni pe 
ambasadorul României la Delhi. 
Petre Tănăsie.

Cu acest prilej, 
român a transmis 
Indiei, din partea 
Republicii Socialiste 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. un 
mesaj in care-i adresează urări

ambasadorul 
președintelui 
președintelui 

România.

ce șăr.ă’.at . precum și prosperi
tate poporului indian.

Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Fakhruddin Aii Ahmed 
l-a rugat pe ambasadorul român 
sâ transmită președintelui Româ- 
nieî. din partea sa. urări de să
nătate și fericire personală, de 
prosperitate pentru poporul ro
mân.

CONSECINȚA
< SCHIMBURILOR 
ECONOMICE 
INECHITABILE

(în miliarde dolari)

.9■ ■ ■

■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■

Creșterea deficitu
lui balanței de plăți 
a țărilor in curs de 
dezvoltare, membre 
ale Fondului Mo
netar Internațional, 
situație simțitor a- 
meliorată de înca
sările statelor in 
curs de dezvoltare 
exportatoare de pe
trol (nivel estima
tiv pe anul 1975)

LARGĂ DEZBATERE POPU
LARĂ IN ALGERIA PRIVIND 
ANTEPROIECTUL „CARTEI 

NAȚIONALE"
în Algeria a început o largă 

dezbatere populară privind an
teproiectul „Cartei Naționale" — 
document fundamental care de
finește opțiunile ideologice, po
litice, economice, sociale și cul
turale ale acestei țări.

Conținutul Cartei Naționale, 
pregătit și analizat de Consiliul 
Revoluției și de guvern, afirmă, 
in- esență, că „socialismul în Al
geria este ireversibil", propu- 
nîndu-și, în principiu, un triplu 
obiectiv : consolidarea indepen
denței naționale. instaurarea 
unei societăți eliberate de ex
ploatarea omului de către om,

ROMA : ALEGERI PARLA- 
MENTARE ANTICIPATE LA 

20 ȘI 21 IUNIE
Alegerile parlamentare antici

pate se vor desfășura în zilele 
ile 20 și 21 iunie a.c. Această 
hotărîre a fost adoptată de Con
siliul de Miniștri italian în 
cursul zilei de luni, după ce in 
seara zilei de 1 mai președintele 
republicii, Giovanni Leone, a 
semnat decretul de dizolvare 
anticipată a Parlamentului. îm
preună cu alegerile pentru re
înnoirea celor două camere ale 
Parlamentului se vor desfășura 
și alegerile 
excepția 
populație 
cui tori.

• ÎNTR-O 
diodifuzatâ. 
lian și președintele guvernului. 
Moussa Traore, a declarat că 
inegalitatea, arbitrariul și de
zordinea care caracterizează re
lațiile comerciale internaționale 
actuale sint deosebit de nefavo
rabile pentru țările in curs de 
dezvoltare. Pornind de la acest 
fapt, a spus Moussa Traore, ță
rile lumii a treia trebuie să lupte 
pentru crearea unei noi 
economice internaționale, 
care toate eforturile lor 
derea dezvoltării vor fi 
nice.

OBIECTIVE 
PRIORITARE ALE 

GUVERNULUI 
R.P. MOZAMBIC Șl 

FRELIMO

O

administrative, eu 
localităților care au o 
mai mică de 5 000 lo-

LOCALITATEA Nea 
suburbie a Atenei, au

• IN 
Smirni, 
avut loc, intre 29 aprilie și 2 
mai, o serie de manifestări cul
turale, la care au luat parte re
prezentanți ai unor municipali
tăți din state balcanice 
be. Din țara noastră a 
pat primarul orașului 
Mihai Gheorghițâ.

Ansamblul „Bistrița", 
deschis manifestările pe 
nul „Panionios" din localitate, 
a prezentat un bogat program 
de cintece și dansuri populare 
românești.

și ara- 
partici- 
Buhuși,

care a 
stadio-

• PARTIDUL COMUNIST 
ITALIAN numără in piezent

• ÎNCONJURUL LUMII TN MAI PUȚIN DE 40 DE ORE. Un Bo
eing 747 SP, aparținind companiei Panam, a părăsit orașul New 
York cu intenția să bată recordul de viteză m înconjurul lumii. 
Aparatul, numit ..Liberty Bell Express", va face cite o oprire la 
New Delhi și Tokio, urmînd să revină la punctul de plecare 
peste 39 de ore si jumătate, aici fiind inclus și timpul escalelor. 
La bordul avionului se află 98 de pasageri, dornici să participe 
la zborul în jurul lumii în mai puțin de 40 de ore • PARTITURA 
MUZICALA DE ACUM 3 400 DE ANI. Un arheolog din Liege, 
Belgia, a reușit să descifreze o partitură muzicală veche de 3 400 
de aai, înscrisă pe o tabletă de argilă ce datează din secolul 
XIV î.e.n. Această tabletă, descoperită la Ras Shmra, în Siria, 
este scrisă în limba hurită, limba vechiului popor din Mesopota
mia. Partitura muzicală nu ar fi putut fi descifrată fără cunoaș
terea și interpretarea unei tablete babiloniene asupra teoriei mu
zicale.’ descoperită acum cîțiva ani în Caldeea. Potrivit părerii 
muzicologilor, această melodie hurită amintește de cîntecele gie- 
goriene e ÎMPOTRIVA LUI JERRY. Un expert britanic ,,a de
clarat război** unuia dintre cele mai populare personaje de de
sene animate: micul șoricel Jerry. Influența acestui desen ani
mat este nocivă, a declarat dr. Peter Cornwell intr-o revistă 
specializată, deoarece telespectatorii prind afecțiune pentru mi
cuțul și drăgălașul Jerry. După părerea sa, șoarecii nu trebuie 
să găsească pic de afecțiune și cruțare din partea omului, date 
fiind marPe pagube pe care aceștia le provoacă • LA BORDUL 
SUBMARINULUI BRITANIC CU PROPULSIE NUCLEARA 
,WARSPITE“, ancorat în portul Crosby din apropiere de Liver
pool, a izbucnit un incendiu. S-a precizat că incendiul, care s-a 
declanșat în sala mașinilor și a durat mai multe ore, a putut 
în cele din urmă să fie stins, fără a se produce scurgeri radio
active. Trei membri ai echipajului care au suferit intoxicații din 
cauza fumului dens au fost internați la spitalul din Liverpool. 
Submarinul „Warspite**, cu un deplasament de 3 500 tone, a fost 
lansat la apă în 1965 și are un echipaj format din 103 persoane 
L DESCOPERIREA UNUI SAT INDIAN VECHI DE TREI SE
COLE. Un sat indian aproape intact, datînd de 300 de ani a fost 
descoperit de arheologii americani la Ozette, pe coasta statului 
Washington. Satul a fost acoperit în întregime cu noroi în tim
pul unei alunecări de teren, fapt ce a determinat conservarea per
fectă a caselor și obiectelor > FURT LA SCOTLAND YARD ! O 
întâmplare îngrijorătoare dar nu lipsită de haz s-a produs la 
sediul central din Londra, extrem de păzit, al Scotland Yard-ului. 
Recent, polițiștii și ceilalți angajați au organizat o expoziție de 
pictură, în care artiștii amatori din rindul salariaților renumitei 
instituții britanice iși expuneau creațiile, unele de o reală va
loare. Mare a fost surprinderea organizatorilor cind. la încheierea 
expoziției, au constatat că un tablou dintre cele mai reușite a 
dispărut fără a exista vreun indiciu în legătură cu autorul furtu
lui. Trebuie să fie un act comis de cineva din interiorul Scot
land Yard-ului“ — a declarat agentul însărcinat cu elucidarea 
acestui misterios...

ordini 
fără de 
in ve- 
zadar-

LUPTELE CONTINUA 
LA BEIRUT

La Beirut au continuat, luni, 
să se desfășoare lupte. îndeosebi 
in zona portului. Un număr de 
rachete au căzut asupra aeropor
tului internațional din Beirut, 
avariind o parte din clădirea ae
roportului și o secțiune a pistei 
principale de zbor. Totuși trafi
cul de avioane nu a fost între
rupt.

In acest timp, au continuat ne
gocierile pentru realizarea con
sensului privind problema alege
rii unui nou șef al statului.

Guvernul R.P. Mozambtc și 
FRELIMO consideră ca prin
cipală sarcină in prezent re
organizarea sistemului eco
nomic al țării — a declarat 
Joaquim Chissano. ministrul 
mozambican de externe. in
tr-un interviu acordat ziarului 
„Rabotnicesko Delo-. In acest 
scop — a arătat el — o aten
ție deosebită se acordă lichidă
rii actualei structuri coloniale 
a economiei mozambicane. Mi
nistrul de externe a relevat, pe 
de altă parte, că guvernul Mo- 
zambicului va naționaliza toate 
serviciile de ocrotire a sănătă
ții și va asigura condițiile ne
cesare pentru a pregăti perso
nal medico-sanitar de speciali
tate. In vederea realizării aces
tor obiective — a declarat Chis
sano — guvernul va acorda o 
atenție deosebită problemelor 
îmbunătățirii sistemului de in- 
vâțămint. chemat să pregăteas
că cadrele calificate de specia
liști necesare progresului eco
nomic continuu, educării și for
mării Ia tineret a unor concep
ții științifice, in slujba 
ției mozambicane.

Ministrul mozambican 
liniat că relațiile dintre 
și țările socialiste s-au 
nicit pe baza egalității și avan
tajului reciproc.

Cursul ascendent 
al relațiilor ■> 

româno-braziliene
Vicepreședintele Braziliei, ge

neralul Adalberto Pereira dos 
Santos, l-a primit pe Cornelia 
Mănescu. președintele Grupului 
român din Uniunea 
meritară, care face 
Brazrlia.

Cu acest prilej, a 
cu 
al 
mregi 
ciale efectuate 
președintele

A fost de 
României in 
Ghenea-

JÎ9731 nw

care

revolu-

a sub- 
țara sa 
stator-

Unele opțiuni privind politica externă

a S.U.A. prezentate de Jimmy Carter
Intr-un interviu acordat re

vistei americane ..Newsweek-, 
fostul guvernator al statului 
Georgia. Jimmy Carter, candidat 
cu șanse de a obține învestitura 
Partidului democrat in vederea 
alegerilor prezidențiale din 
toamnă, a prezentat unele op
țiuni privind politica externă a 
Statelor Unite.

„în cazul in care voi deveni 
președinte — a spus el — mă 
voi îndepărta de confruntările 
dintre blocuri și voi dezvolta 
relațiile bilaterale pe probleme 
specifice cu celelalte țări-.

In legătură cu evoluția situa
ției politice din Italia și din alte 
țări vest-europene. vizind o e- 
ventualâ intrare a reprezentan
ților partidelor comuniste in gu

vern. Jimmy Carter a declarat : 
..Consider că va trebui să sus
ținem in mod ferm forțele de
mocratice din Italia, să nu îm
piedicăm relațiile amicale cu li
derii comuniști italieni. Detest 
ideea de a construi dinainte un 
zid in jurul Italiei, in cazul unui 
succes comunist- (in viitoarele 
alegeri generale — n.r.). ..Ame
ricanii ar trebui să ințeleagă — 
a adăugat el — că. atunci cind 
se adoptă astfel de poziții, echi- 
valind cu amenințarea și ulti- 
matum-ul. de genul „vă vom 
exclude din N.A T.O. dacă votați 
cu comuniștii-, reacția alegăto
rilor italieni va fi : ..Să nu îi 
lăsăm pe americani să ne spună 
cum să votăm*.

REPERE DE BAZA 
INSTAURĂRII UNEI 
ORDINI ECONOMICE 
TERNAȚIONALE: • lichida
rea stării de subdezvoltare • 
rezolvarea concretă a proble
mei materiilor prime și ener
giei • soluționarea problemei 
alimentației • accesul larg, 
lipsit de orice discriminări, al 
tuturor statelor la cuceririle 
științei și tehnicii moderne • 
pregătirea cadrelor naționale 
• promovarea schimburilor 
economice pe baza deplinei 
egalități in drepturi • desfă
șurarea pe baze stabile a 
relațiilor financiare • rolul 
sporit al O.N.U. în elabora
rea unor norme precise ale 
unei ordini economice- anga- 
jante pentru toate statele 
membre.

Interparla- 
o vizită in

fost evocat 
satisfacție cursul ascendent 
eiaț iilor româno-braziliene, 

at in urma vizitei ofi- 
in Brazilia de 

Nicolae Ceaușescu. 
față ambasadorul 
Brazilia, Nicolae

Noi incidente
in Ulster

Pe fondul instabilității situa
ției din provincia britanică 
Ulster, in ultimele zile s-au pro
dus noi incidente provocate de 
elemente extremiste. Un număr 
de bombe incendiare plasate in
tr-un mare imobil din centrul 
capitalei provinciei, orașul Bel
fast. in care se aflau mai multe 
birouri și magazine, a declanșat 
duminică un violent incendiu, 
care a distrus clădirea pină la 
temelii. Pagubele materiale pro
vocate de incendiu sint conside
rabile. dar nu s-au înregistrat 
victime.

La Banbridge, localitate situa
tă la circa 50 km sud-vest de 
Belfast, teroriștii au plasat 
bombe incendiare intr-un număr 
de trei magazine. Una dintre a- 
ceste bombe a provocat un in
cendiu care insă a putut fi stins 
repede de pompieri, iar celelalte 
au fost dezamorsate din timp de 
organele de ordine.

Intr-o altă localitate din Ul
ster. Aughancloy. aflată la 112 
km sud de capitala provinciei, 
un grup de teroriști a organizat 
o ambuscadă in cadrul căreia un 
fost membru al forțelor de or
dine nord-irlandeze a fost grav 
rănit.

• REPUBLICA BANGLA
DESH va stabili la Karaci o mi
siune comercială destinată pro
movării schimburilor economice 
cu Pakistanul, potrivit acordului 
încheiat între cele două țări și 
semnat la Islamabad in cursul 
săptăminii trecute.

guverne, organizații politice sau 
persoane particulare — a În
ceput a se crea o largă unani
mitate privind principiile 
trebuie așezate la temelia rela
țiilor economice, principii, care, 
in mod firesc, decurg din prin
cipiile dreptului internațional. 
Instaurarea noii ordini impune 
înlocuirea vechilor relații de 
inechitate și exploatare — de
venite anacronice in zilele noas
tre. cind zeci de popoare iși a- 
firmă tot mai puternic voința 
pentru o viață liberă, prosperă 
— cu relații noi bazate pe res
pectarea 
nulității 
egalitate 
statelor.
social, politic și economic, 
nivelul dezvoltării, de mărimea 
sau puterea lor, pe neamestecul 
in treburile interne și avantajul 
reciproc, nerecurgerea la forță 
sau amenințarea cu forța, pe 
respectul dreptului imprescrip
tibil al fiecărui popor de a-și 
alege in mod liber orinduirea 
pe care o dorește, căile dezvol
tării economice și sociale, al 
dreptului popoarelor de a fi 
stăpine pe propriile bogății și de 
a hotărî in deplină suveranitate 
asupra folosirii acestora potrivit 
intereselor fiecărei națiuni, ale 
colaborării rodnice internațio
nale. Aceste principii, pentru 
promovarea cărora România 
socialistă, țară in curs de dez
voltare, militează cu fermitate, 
au fost înscrise in documente 
adoptate la O.N.U., în apeluri și 
programe de acțiune elaborate 
cu prilejul unor largi întîlniri 
internaționale. Declarația și Pro
gramul de acțiune votate Ia se
siunea extraordinară a Națiuni
lor Unite din 1974. Carta drep
turilor și obligațiilor economi
ce ale statelor și Documentul 
final al celei de-a Vil-a sesiuni 
extraordinare, din toamna anu
lui trecut, a Adunării Generale 
a O.N.U., alături de Programul 
de la Lima de solidaritate și a- 
jutor mutual, Strategia pentru 
intărirea unității și solidarității 
țărilor nealiniate și realizarea 
unei noi ordini economice inter
naționale, ca și documentele se
siunii de la Manila a „Grupului 
celor 77", din care face parte 
in calitate de membru cu drep
turi depline și țara noastră — 
sint doar citeva din rezultatele 
unei preocupări tot mai intense 
a majorității statelor lumii de a 
găsi răspunsuri viabile uneia din 
problemele de rezolvarea căreia 
depinde, în ultimă instanță, 
viitorul umanității.

independenței și suve- 
naționale, pe deplina 
in drepturi a tuturor 

indiferent de regimul 
de

Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) 
— una din marile manifestări e- 
conomice internaționale ale a- 
nului 1976, 
neze căi 
crete în 
principiilor

documente.
Nairobi 

prilej

chemată să exami- 
și modalități con- 

vederea aplicării 
circumscrise deja 

Reuniunea de 
va fi primul 

mare prilej oferit după se
siunile extraordinare ale O.N.U. 
— după alte întîlniri internațio
nale — care au dezbătut pro
blemele economice internațio-

in
la

• „Problema instaurării u- 
nei noi ordini economice in 
lume este cea mai importantă 
dintre cele avute în vedere de 
Organizația Națiunilor Unite. 
Noua ordine economică mon
dială trebuie să constituie 
puntea de legătură 
prăpastia care separă țările 
bogate de cele sărace 
așa-zisa -lume a treia»" 
(KURT WALDHEIM, secreta
rul general al O.N.U.)

peste

din

• „Elementele de bază ale 
unei noi 
tificate-, 
cina de 
realitate 
proces de consultare, nego
ciere și luare a deciziilor. 
Principala necesitate este, in 
prezent, de a trece de la 
general la specific. Ne ră- 
mine acum să concretizăm

ordini au fost iden- 
Rămine acum sar- 
a le transpune în 
printr-un, susținut

nale pentru a se ajunge la re
zultate cu caracter aplicativ, 
concret.

Pe ordinea de zi, mai selecti
vă decît la precedentele sesiuni 
U.N.C.T.A.D., se află situația 
materiilor prime, comerțul cu 
produse manufacturate — aici 
se urmărește accesul favorabil 
pe piețele țărilor dezvoltate a 
unei asemenea game de produ
se provenind din țările în curs 
de dezvoltare, acțiuni menite a 
duce la intensificarea dezvoltă
rii industriilor naționale din ță
rile „lumii a treia", stabilirea 
unui cod de conduită asupra 
transferului de tehnologie, pro
blema finanțării masivelor de
ficite din balanțele de plăți ale 
statelor în curs de dezvoltare, 
cerințele extinderii și adincirii 
cooperării economice intre aces
te state. In contextul preocupă
rilor vizind creșterea eficienței 
sistemului Națiunilor Unite in 
domeniul activităților cu carac
ter economic și social, UNCTAD

mai bune și mai drepte. Docu
mentele partidului nostru, con
cepția clară, științifică privind 
noua ordine economică mondia
lă, la crearea căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a adus o 
contribuție de neprețuit, se 
bucură — așa cum a rezultat și 
după difuzarea la O.N.U. a „Po
ziției României privind instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale" — de o largă a- 
preciere internațională.
entă de necesitatea 
a unor noi raporturi 
și politice pe arena

Conști- 
imperioasă 
economice 
internațio-

toate acestea, să le traducem 
in acțiuni specifice, să ajun
gem la acorduri și la stabili
rea unor aranjamente care 
să dea conținut și substanță 
obiectivelor generale formu
late" (GAMANI COREA, se
cretarul general al UNCTAD)

• „In cadrul forurilor in
ternaționale — îndeosebi la 
Organizația Națiunilor Unite 
și organismele sale specia
lizate va trebui să milităm 
cu mai multă fermitate pen
tru lichidarea barierelor și 
discriminărilor din comerțul 
mondial, pentru schimburi 
economice echitabile, juste, 
reciproc avantajoase între 
toate statele" (ARTURO 
FRONDIZI, președintele In
stitutului din Paris pentru 
problemele unei noi ordini 
economice internaționale)

nală. țara noastră acționează cu 
hotărîre pentru afirmarea unui 
nou tip de relații democratice, 
de deplină egalitate, care va a- 
sigura progresul tuturor po
poarelor. Promotoare activă a 
unor asemenea deziderate. 
România promovează raporturi 
tot mai largi cu statele in curs 
de dezvoltare, cu alte state, ex- 
tinzind continuu colaborarea in 
producție, schimburile comer
ciale, creind societăți mixte, a- 
cordînd asistență tehnică, for- 
mînd cadre de specialitate, care 
să contribuie direct la eforturile 
de dezvoltare ale propriilor 
țări. Este drumul pe care Româ
nia a înțeles eă trebuie mers, 
eonvinsă fiind că acesta cores
punde pe deplin intereselor vi* 
tale ale poporului român, in* 
tereselor dezvoltării armonioase 
a fi.ec”ei națiuni, asigurării 
unui viitor demn, prosper penă 
tru toate popoarele.
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CEL ALB. CEL GALBEN, CEL 
NEGRU: Sala Palatului (orele 
17.15: 20.15).

TEROARE PE ULIȚĂ: 
(orele 
20.30).

DOI 
fărul 
18,15; .... .
11.15; 13,30: 16; 18.15; 20.30): Favo
rit
18.15; 20.30).

SIMON BLANCO: Scala (orele 
9: 11,13; 13.30; 16; 18,15; 20,30);
Festival (orele 9; 11.15; 13.30: 16; 
18.15; 20.30); Modern (orele 9; 
11.15: 13.30; 16: 18,15: 20.30).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL": 
Victoria (orele 9.15: 11.30: 16;
18.15; 20.30): Dacia (orele 9:
11.15; 13.30: 15.45: 18; 20,15}; Mio
rița (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15).

ARBORELE CU FRUNZE ROZ: 
Central (orele 9.15; 11,45; 13.30; 16; 
18.15; 20 30).

PE AICI NU SE TRECE: Lumina 
(orele 9; 12; 16; 19).

9; 11,15; 13,30; 16;
Patria 

18,15;

OAMENI IN ORAȘ: Lucea- 
rorele 9: 11.15; 13.30; 16; 

20.30); București {orele 9;

«orele, 9.15; 11,30; 13,45; 16;

FRAȚI DE CRUCE: Doina (orele 
13.15; 15.30: 17,45: 20 — program 
pentru copii — 9.30; 11.15); Bucegi 
(orele 15,45: 18; 20); Popular (orele 
15.30; 18; 20.15).

CURSA GREA: Feroviar (orele 
9; 11.15; 13.30; 16: 18,15; 20.30);
Melodia (orele 9;...................
18,15; 20.30) ;
11.15; 13.30: 15.45;

ÎNTOARCEREA 
LAN: Timpuri 
11.30: 16,30: 18.30;

MERE ROȘII: 
9: 11.15; 13.30;
Gloria (orele 9: 11.15; 
18.15: 20.30): Tomis (orele 9; 11,15; 
13.30- 15 45: 18; 20.15).

DE PRADA: Grivița 
9; 11.15; 13.30; 16; 18.15;
Aurora (orele 9; 11,15;

15.45; 18: 20,15).
FAR A

11,15; 13.30; 16; 
Flamura (orele 9; 
‘ 18: 20,15).

LUI MAGEL-
Noi (orele 9,30: 
20.30).

Excelsior (orele 
16; 18,15: 20,30);

13.30; 16;
15 45;

PĂSĂRI 1
(o. ele
20.30); 
13.30:

ARBORE FĂRĂ RĂDĂCINI : 
Uni.ea (orele 16: 18; 20).

MR. MAJESTYK: Buzești (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15),

CURSA: Lira (orele 15,30; 18î
20,15).

ZORRO: Moșilor (orele 9: 12;
15; 18); Cotroceni (orele 10; 13; 16; 
19).

viața PERSONALA: Drumul 
Sării (orele 15.30: 18: 20.15); Vii
torul (orele 15.30; 18: 20).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20).

CU MÎIN1LE CURATE: Giulești 
(orele 15.30: 18; 20).

DE NICĂIERI SPRE NICĂIERI: 
Pacea (orele

CERCUL 
(ora 17).

TOM SI
(orele 15.30:

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Munca (orele 15,45: 18: 20).

DICTATORUL: Volga (orele 9; 
11.45: 14.15; 17: 19.45).

REVĂRSAREA: Cosmos 
15.30; 18; I

PĂCALĂ:
19).

DARLING
14,30; 17,15:

CERUL E
15,30; 18; 20).

CULISE: Rahova (orele 16: 18: 
20).

DINCOLO DE POD: Progresul 
(orele 15,30; 17,30; ------19.30).

PROGRAMUL I

centrul vital al națiunii — emi- 
siune-dezbatere: 19.20 — 1001 de 
seri; 19,30 — Telejurnal; 20,00 — 
Teatru liric TV — Sinteze; 21,10
— Biografii contemporane; 21.30
— Publicitate; 21,40 — Gala Midea: 
Selecțiunl din Gala Midea ’75 de 
la Cannes; 22,10 — 24 de ore; 22,30
— închiderea programului.

14: 16: 18).
MAGIC: Cringași

JERRY: Floreasca
18; 20.15).

20.15). 
Flacăra
LILI: 
20).

CU NOI:

(orele
(orele 15,30;
Arta

Vitan

(orele

(orele

9.00 — Teleșcoală; 10.00 — Co
legii noștri de generație. Emisiu
ne peniru tineret; 10,25 — Film 
artistic: Trei scrisori secrete. O 
producție a Casei de Filme 4: 
12,05 — Telex; 12.10 — Irtchiderea 
programului; 16.00 — Teleșcoală; 
16.30 — Curs de limbă franceză; 
17.00 — Telex; 17.05 — Polo: 
România — Australia. Transmi
siune directă de la Cluj-Napoca; 
13.00 — Românie, țara mea de dor : 
18.10 — Lecții TV peniru lucrăto
rii din agricultură: 18,40 — Tele- 
glob: Liberia; 19,00 — Partidul,

PROGRAMUL II
20.00 — Film serial: „Apeî ur

gent" — episodul 4: 21.15 — Tezaur 
de cîntec românesc; 21.40 — Spec
tacolul lumii (XV): De la Tripoli 
la Sabratha: 22.05 — Portativ ’76; 
22,30 — închiderea programului.

Opera Română: FLAUTUL FER
MECAT — ora 19; Teatrul de 
Operetă: VICTORIA ȘI-AL EI
HUSAR — ora 19,30; Teatrul Na-

țional (Sala Mică): VIATA UNEI 
FEMEI — ora 19.30; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu): LUNGUL DRUM AL 
ZILEI CĂTRE NOAPTE — ora 19; 
(Sala Studio): A 12-A NOAPTE
— ora 19,30; Teatrul „C. I. Not-
tara“ (Sala Magheru): ULTIMA 
ORĂ — ora 19,30; (Sala Studio): 
NU AM ÎNCREDERE ÎN BĂR
BAȚI — ora 19; Teatrul -de Co
medie: MUSAFIRUL CARE N-A 
SUNAT LA UȘA — ora 19,30; 
Teatrul Mie: VIAȚA E CA UN 
VAGON? — ora 19,30; Teatrul 
Giulești: FOTBAL — ora 19.30;
Teatrul „Ion Vasilescu": BUNICA 
SE mărită — ora 19,30: Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy): RE
VISTA CU PAIAȚE — ora 19.30; 
(Sala Victoria): CAVALCADA 
COMEDIEI — ora 19.30; Studioul 
I.A.T.C.: JOCUL DE-A VACANȚA
— ora 19.30: Teatrul „Ion
Creangă": ANDERSEN — 7 PO
VEȘTI — ora 16; Teatrul „Țăndă
rică" (Sala Victoria): PISICA DE 
UNA SINGURĂ - ora 17; (Sala 
Academia) : RĂI ȘI NĂTĂRĂI — 
ora 17; Circul ..București": CIR
CUL PE GHEATĂ. — Ansamblul 
Circului Mare din Moscova — ora 
19,30; Ansamblul „Rapsodia 
Română": LA HANUL CU CIN- 
l'ECE — ora 19,30,
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