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TEHNICII NOI
Cind a conceput realizarea 

unui dispozitiv care să ușureze 
efortul fizic și sâ sporească ca
litatea montării grinzilor ia 
nave, tînărul muncitor Tudor 
Iuliu nu se gindea cu orice preț 
că in acest fel ar putea ajunge 
pe lista inovatorilor. Nu titlul 
de inovator urmărea el.

— Ce mă interesa, spune tî
nărul mecanic de la Șantierul 
naval din Constanța, era crește
rea randamentului și ușurarea 
muncii.

Și a reușit. A avut insă ne
șansa ca dispozitivul conceput și 
experimentat de el — apreciat 
de specialiștii șantierului ca 
inovație — să treacă. pentru 
obținerea avizării, prin miinile 
unor autentici birocrați. greu, 
aproape imposibil, de crezut că 
s-ar putea intilni și in acest 
domeniu.

— Dacă am fi bănuit că avi
zul institutului de profil căruia 
ne-am adresat va intirzia atita 
timp, motiv pentru care nici 
după aproape un an de zile nu 
putem extinde procedeul pro
pus de Tudor Iuliu. am fi re
nunțat din capul locului să mai 
considerăm acest dispozitiv 
drept inovație — ne declară in
ginerul Constantin Bozea. res
ponsabilul cu invențiile și ino
vațiile in cadrul șantierului.

Trimis Institutului de cerce
tări și proiectări tehnologice 
pentru construcția de mașini in 
iunie 1975 pentru avizare, do
sarul cu propunerea de inova
ție era nedeschis și in luna 
mai 1976. în acest timp, 
Șantierul naval din Constanța 
mai intervenise de citeva ori in 
aflarea răspunsului, dar de fie
care dată fără nici un rezultat. 
Institutul din București nu și-a 
..reamintit" că avea obligația să 
își spună părerea, conform legii 
62 din 1974. in termen de o lună 
de zile, nici după două reveniri 
scrise ale șantierului.

— Eu mi-am făcut datoria, 
încerca să ne lămurească tova
rășa Madlen Actarian de la 
compartimentul evidență, unde 
am fost îndrumați de conduce
rea institutului pentru amănun
te. Am repartizat dosarul ate
lierului de specialitate.

— Și eu mi-am făcut datoria 
— ne-a declarat, la rîndul ei, 
inginera Eugenia Vlădescu, șefa 
atelierului respectiv. L-am dat 
mai departe colectivului de in

gineri care cunoaște cel mai 
bine tema supusă atenției noas
tre de șantierul din Constanța.

— Acest dosar a ajuns la 
mine abia acum o lună de zile, 
ne explică și inginerul Pamfil 
Brindușoiu. Nu am avut incă 
timp să mă uit la el. Ca să a- 
vizezi o propunere de inovație, 
uneori trebuie să muncești 2—3 
zile. Cind mai ai și alte sarcini 
de serviciu, nu este așa de 
ușor...

Nu contestăm munca și răs
punderea specialistului chemat 
să avizeze o propunere de ino
vație. Sin tem insă împotrivi 
dezinteresului, cind acesta se 
manifestă in munca omului in
vestit cu răspunderea de a a- 
sigura și încuraja promovarea 
tehnicii noi. Or. in cazul de față, 

așa ceva este vorba, 
făcut datoria". ..Am 

mai departe", 
etc.

despre 
„Mi-am 
inaintat dosarul
„Nu este așa de ușor*  etc.
— sint slogane ale uneia și a- 
celeiași birocrații. Pentru că 
iată, in cazul prezentat. care 
este adevărata față a lucrurilor. 
Nu plecasem incă din institut 
(făceam incă un popas la con

la 
ce 
ti- 
ar 

avizul

ducerea acestuia) era. deci, 
numai citeva minute după 
ieșisem din biroul de unde 
nărui muncitor din Constanța 
fi trebuit să primească 
propunerii de inovație in urmă 
cu zece luni, cind specialistul 
Pamfil Brindușoiu ne dă vestea 
că dosarul șantierului naval 
este ca și rezolvat.

— Uitindu-mă peste el. mi-am 
dat seama că avizul care mi se 
cere pot să îl dau chiar acum.

Nu este. deci. întotdeauna 
chiar așa de greu de dat un a- 
viz de specialitate. Greu a fost 
aici doar pină cind dosarul cu 
citeva hirtii a ajuns de 
jul unu la etajul trei, 
cind specialistul și-a 
minecuțele de birocrat 
împiedicau să-1 deschidă și s-a 
aplecat cu atenție asupra lui.

Din păcate, din cauze asemă
nătoare se învechesc și alte 
inovații, uneori chiar invenții, 
se devalorizează idei îndrăznețe. 
Pentru că și in alte institute se

Tinerii din 40 de organizații 
U.T.C. din comunele Căianu 
Mic. Căianu Mare. Tirlișua, Do- 
bric șa.. precum și un mare 
număr de elevi de la liceele 
agro-industrial, metalurgic și 
de cultură generală din orașul 
Beclean au lucrat timp de două 
săptămini pe șantierul județean 
al tineretului de la Căianu Mic. 
Recent, lucrările au fost înche
iate. S-au efectuat pe mari su
prafețe operațiuni de combatere 
a eroziunii solului. intre care 
plantarea a peste 120 000 puieți 
ăe salcim. In această săptămină 
s-a deschis un alt șantier jude
țean al tineretului, pe Valea 
Ros’a din comuna Șintereag, 
unde uteciștii din localitate, d-n 
orașul Beclean, din comunele 
Șieu-Măgheruș și Șieu-Odorhei 
vor lucra la desecări, taluzări și 
defrișări.

verde, s-au reamenajat și cură
țat 1 980 000 mp zonă verde. In 
comura Păulești au fost plantați 
500 de pomi fructiferi. In fie
care zi tinerii din întreprinderi, 
instituții, școli sint prezenți pe 
șantierele locale Bariera Bucu
rești, Parc-sud. Parcul tineretu
lui, zonele, Bucov, de vest, de 
nord. Zilele călduroase trans
formă parcurile Cameliei. Doro- 
banțu, Bucov ca și Grădina 
too in gazde ospitaliere. Cu a- 
ceeași pasiune se lucrează și la 
amenajarea bazelor sportive e- 
vidențiindu-se tinerii de la Ra
finăria Ploiești. T.C.I.P., Com
binatul petrochimic Brazi.

LIDIA POPESCU

la eta- 
și pină 
aruncat 
care îl

D. HOROMNEA

• Prahova
In acest an in municipiul Plo

iești tinerii au participat la 
numeroase acțiuni de înfrumu
sețare. realizind lucrări nefinan
țate in valoare de peste 17 mi
lioane
38 194 arbori și

iei. Au fost plantați
77 820 arbuști, 

amenajat 7 ha de zonă

N. COȘOVEANU
(Continuare in pag. a ll-a)

• Bacău
Se apropie sfirșitul acțiunii de 

împădurire din zona ocoalelor 
silvice Comănești, Tg. Ocna, 
Căiuți și Agăș. Pe întreg jude
țul Bacău participă la această 
activitate aproximativ 20 000 de 
tineri. Suprafața împădurite 
pină in prezent este de 200 hec
tare. Concomitent uteciștii con
tribuie la lucrările de întreținere 
a plantațiilor din anul trecut, 
care acoperă o suprafață de 
circa 1000 de hectare.

SOFIA PĂUN

• Dîmbovița
Pe șantierele județene și în 

șantierele locale de irigații și-au 
adus contribuția 500 de tineri 
care au realizat 800 dale din 
beton pentru sistemul de iriga
ții Bunget-Văcărești. ' săparea a 
2 000 m.l. canale pentru irigații 
pe șantierele sistemului local. 
Pentru asigurarea sectorului 
zootehnic cu masă verde, tinerii 
de la sate au contribuit la recol
tarea a peste 300 tone plante 
furajere, prin care s-a asigurat 
furajarea zilnică a peste 2 000 
bovine adulte. S-au executat lu
crările specifice de sezon pentru 
combaterea bolilor și dăunăto
rilor in plantațiile tineretului și 
in celelalte plantații din unită
țile agricole cooperatiste și de 
stat pe o suprafață de 200 hec
tare. la care au participat peste 
70 tineri. In cursul săptăm.'nii 
viitoare, se va deschide și șan
tierul tineretului de reconstruc
ție a Curții domnești din muni
cipiul Tirgoviște, la care vor fi 
antrenați zilnic peste 80 de ti
neri din unitățile economice, in
stituții și școli.

CRISTEA MARIN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întilnit, 
duminică. 23 mai. la Snagov, cu 
tovarășul Santiago Carrillo, se
cretar general al Partidului 
Comunist din Spania.

împreună cu secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
din Spania se aflau persoanele 
care-1 Însoțesc în vizita de prie
tenie pe care o efectuează în 
tara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.

Au participat tovarășii Emil

Bobu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. și Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, 
de caldă cordialitate.

MESAJUL
ADRESAT DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU
cadrelor didactice și elevilor Liceului 

„Nicolae Bălcescu “ din Craiova
Cu prilejul sărbătoririi împlinirii a 150 de ani 

de la înființarea liceului, am deosebita plăcere să 
vă adresez tuturor — profesori și elevi — un salut 
cordial și cele mai calde felicitări.

Doresc, in același timp, să vă felicit pentru 
înalta distincție ce a fost conferită liceului — Me
ritul cultural clasa 1 — semn al prețuirii rolului 
și contribuției aduse la dezvoltarea invățămintului, 
științei și culturii românești.

Apreciez în mod deosebit contribuția pe care 
Liceul „Nicolae Bălcescu" — una din cele mai 
vechi școli de grad mediu cu predare în limba 
română din țara noastră — a adus-o, pe parcursul 
îndelungatei sale existențe, la pregătirea a numeroa
se generații de tineri absolvenți, din rîndul că
rora s-au remarcat personalități de seamă ale ști
inței și culturii românești, care, prin întreaga lor 
activitate, străbătută de un fierbinte patriotism, 
au îmbogățit cu noi valori patrimoniul material și 
spiritual al poporului nostru. Mă bucură, de ase
menea, dezvoltarea pe care liceul — ca de altfel 
întregul nostru invățămint — a cunoscut-o in anii 
revoluției și construcției socialiste. Dezvoltind pe 
o treaptă superioară experiența și bogatele sale 
tradiții din trecut, școala dumneavoastră a adus in 
anii socialismului un aport însemnat la creșterea 
și pregătirea temeinică a cadrelor necesare diferi
telor sectoare de activitate, la progresul și înflo
rirea culturii noastre socialiste.

Aniversarea liceului „Nicolae Bălcescu" are loc 
in preajma Congresului educației politice și cul
turii socialiste, manifestare politică cu caracter 
național, expresie a preocupării constante a par

tidului pentru înfăptuirea Programului adoptat de 
Congresul al XI-lea pentru formarea omului nou, 
constructor al celei mai drepte societăți, societatea 
socialistă. Fără îndoială că. la fel ca întregul nos
tru popor, cadrele didactice și elevii liceului vor 
intimpina acest important eveniment din viața 
patriei cu noi și însemnate realizări in domeniul 
instructiv-educativ, in însușirea temeinică a noi 
și noi cunoștințe, a minunatelor comori ale știin
ței și culturii.

Am convingerea, dragi tovarăși și prieteni, că 
bilanțul activității pe care-1 faceți cu prilejul ani
versării liceului vă va stimula să munciți cu mai 
mult elan pentru a dezvolta pe mai departe rezul
tatele obținute. Sint încredințat că profesorii, ca
drele didactice ale liceului vor munci cu toată dă
ruirea pentru formarea și educarea comunistă a 
tinerelor generații, cultivind inaltele trăsături ale 
omului inaintat al societății socialiste, sentimen
tul răspunderii în muncă și al datoriei față de pa
trie și partid, pentru a duce cu cinste mai departe 
făclia civilizației, bogatele tradiții revoluționare 
ale poporului nostru.

Vouă, dragi elevi, vă adresez îndemnul de a în
văța cu sîrguință. de a vă pregăti cit mai bine 
pentru muncă și viață, spre a deveni miine con
structori de nădejde ai socialismului și comunis
mului, cetățeni pe deplin conștienți de inaltele 
îndatoriri față de patrie și popor.

Vă urez tuturor — cadre didactice și elevi — 
realizări și satisfacții tot mai mari în activitatea 
viitoare, multă sănătate și fericire 1

Relatarea festivității de la Liceul „Nicolae Bălcescu" din Craiova in pagina â lll-a

în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste
în Capitală și în 20 de județe au avut loc sîmbătă ACORDURI VII DIN EPOPEEA NAȚIONALĂ

Plenare cu activul 
ale comitetelor județene de partid 
și Comitetului municipal București
Etapa de ample și fructuoase manifestări 

organizate în întîmpinarea apropiatului 
Congres al educației politice și culturii 
socialiste a fost marcată sîmbătă prin desfă
șurarea în 20 de județe a plenarelor cu 
activul ale comitetelor județene de partid, 
precum și a Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.

Urmînd dezbaterilor organizate în cele
lalte 19 județe, care, după cum se știe, au 
avut loc în ziua de 15 mai, recentele ple
nare au prilejuit o nouă și puternică afir
mare a adeziunii depline a tuturor parti- 
cipantilor — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — la politica internă 
și externă a partidului nostru, a hotărîrii 
unanime de a înfăptui sarcinile decurgînd 
din hotărîrile Congresului al XI-lea. din 
Programul partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism, din 
indicațiile secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La lucrările plenarelor au luat parte re
prezentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai Frontului Unității Socialiste, 
ai organizațiilor sindicale, de tineret și fe
mei, ai altor organizații de masă și ob
ștești, ai consiliilor oamenilor muncii apar- 
ținind naționalităților conlocuitoare, condu
cători ai’ unor instituții cultural-artistice, 
cadre din invățămint, directori de cluburi, 
case de cultură și cămine culturale, mem
bri ai uniunilor și asociațiilor de creație, 
ziariști, militari, activiști pe tărîmul cultu
rii și educației politico-ideologice, numeroși 
invitați.

Din partea conducerii de partid și de stat, 
la plenare au participat: în județul Argeș 
— Elena Ceaușescu; Bihor — Gheorghe 
Fană: Brașov — Ștefan Voitec; Buzău —

Janos Fazekas; Cluj — Gheorghe Oprea; 
Constanța — Petre Lupu; Covasna — Leonte 
Răutu; Dîmbovița — Ion Ioniță; Galați — 
Ion Pățan; Gorj — Ștefan Andrei; Hune
doara — Vasile Patilineț; Ialomița — Mihai 
Gere; Mureș — Mihai Dalea; Neamț — 
Emil Drăgănescu; Olt — Iosif Uglar; Satu- 
Mare — Cornel Burtică; Teleorman — 
Gheorghe Rădulescu; Timiș — Paul 
Niculescu; Vaslui — Lina Ciobanu; Vîlcea 
— Ion Ursu; municipiul București — Emil 
Bobu.

în referatele prezentate de primii secre
tari ai comitetelor județene de partid și 
Comitetului municipal București, ca și in 
numeroasele luări de cuvînt ale partici- 
panților, au fost supuse unei analize apro
fundate multiplele aspecte ale activității 
politico-ideologice și cultural-educative des
fășurate de organele și organizațiile de 
partid, relevindu-se rezultatele obținute in 
perioada care a trecut de la Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971, puternica in
fluență pozitivă exercitată de Programul 
ideologic al partidului asupra tuturor latu
rilor vieții economico-sociale.

în atenția plenarelor s-a aflat stabilirea 
unor programe concrete de acțiune, menite 
să determine generalizarea experienței po
zitive. înlăturarea neajunsurilor care mai 
persistă, ridicarea întregii activități politico- 
educative la un nivel superior, corespun
zător exigențelor etapei actuale, cerințelor 
formării omului nou, cu o înaltă conștiință 
socialistă, cu un larg orizont de cultură și 
un profil etic înaintat.

Caracterizate, în ansamblul lor, printr-un 
pronunțat spirit de lucru, plenarele au pri
lejuit valoroase schimburi de experiență, 
pline de învățăminte pentru activitatea or

ganizațiilor de partid, a organizațiilor de 
masă și obștești, a instituțiilor de învăță- 
mînt, cultural-artistice, a presei și radio- 
televiziunii, privind căile sporirii contri
buției muncii educative la realizarea sar
cinilor cincinalului, la înrădăcinarea tot 
mai trainică în. viața fiecărui colectiv a 
prevederilor Codului etic, la cultivarea 
patriotismului socialist în indisolubilă le
gătură cu internaționalismul proletar, la 
formarea convingerilor materialist-științi- 
fice.

Cu deosebită tărie a fost subliniată in 
cadrul dezbaterilor însemnătatea întăririi 
neîncetate a rolului conducător al organe
lor și organizațiilor de partid in toate do
meniile activității, politico-educative, în 
toate sferele creației literar-artistice, a 
sporirii exigenței și responsabilității lor în 
îndrumarea unitară a acestei activități.

în încheierea dezbaterilor au luat cuvin- 
tul tovarășii din conducerea partidului, 
participanți la plenare.

Plenarele au dat mandat reprezentanți
lor care vor participa la Congresul educației 
politice și culturii socialiste să dea glas 
hotărîrii organizațiilor de partid, a tuturor 
comuniștilor de a înfăptui neabătut poli
tica partidului, sarcinile stabilite in dome
niul activității politico-ideologice și cultu
ral-educative de Programul P.C.R.

într-o atmosferă de fierbinte entuziasm 
au fost adresate telegrame Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care se exprimă angaja
mentul comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — de a-și consacra toate 
forțele transpunerii in viață a istoricelor 
hotărîri ale celui de-al XI-lea Congres 
al P.C.R.

SA LE AUZIM FRECVENT
PE SCENELE 

TEATRELOR NOASTRE
Aflăm, din unele istorii și 

studii, că deși s-a integrat cu 
însuflețire în ambianța patrio
tică a anilor 1877—1878, teatrul 
românesc n-a dat nimic deose
bit, sub raport artistic, acelor 
frumoși ani, asa cum, de pildă, 
a dat poezia. Totuși, conspectînd 
azi cu mai multă luare aminte 
ceea ce s-a scris în acele cir
cumstanțe și observind cu 
atenție cit s-a scris pentru 
ca scena română să celebre
ze și ea evenimentele cum 
se cuvenea, vom ajunge la 
concluzia că nu e nici puțin, 
nici fără insemnătate. Drama in
tr-un act, în versuri. La Plevna 
de G. Sion, elaborată chiar în 
1877 și tipărită in 1878 (jucată 
„înainte de a se tipări — cum 
ne informează autorul, într-o 
„Notiță" — la București, Iași,

de Valentin Silvestru

Galați" de actori remarcabili ca 
Fanny Tardini sau Ion Anestin) 
e o compunere tonică menită să 
exalte sentimentul național și să 
îndemne chiar și femeile a par
ticipa, după puterile lor, la lupta 
națională. Povestirea e vie, 
înfruntările tari, persona
jele bine schițate. în intrigă 
și in vorbire apar unele naivi
tăți. se vede că lucrarea a fost 
înjghebată foarte repede, dar 
lectura nu dezamăgește, întîm- 
piarea e plauzibilă. Dedicînd 
piesa ostașilor („Vouă, suflete 
viteze, care ați cules lauri de 
nemurire pe dealurile Plevnei") 
autorul e conștient de unele ca

rențe, dar notează cu emoțio
nantă sinceritate : „Fie ca in- 
tențiunea și umilita mea lucrare 
să fie stimul junelor talente ca 
să facă opere mai bune și de 
mai mare valoare pentru litera
tura națională". De aceea el pre
fațează cu bucurie modesta po
emă eroică in patru cînturi, 
Predilă. Un prisonier la turci a 
lui Vasile Rusănescu („Grefier 
la Consiliul de Rezbel din Bucu
rești"), care va mai da tiparului 
(în 1878) poema Smîrdanul și 
Vidinul și, mai tîrziu, o dramă 
în 5 acte, în versuri, Dorin.

Vasile Alecsandri nu pregetă 
a crea și el, cu repeziciune, la 
Mircești, sceneta La Turnu-Mă- 
gurele. G. Baronzi tipărește la 
Galați (1877) o canțonetă, în stil

(Continuare in pag. a Il-a)

Manifestări 
cultural- 
artistice

Congresul educației politi
ce și culturii socialiste este 
intimpinat în întreaga țară 
intr-o atmosferă deosebită. Pe 
fundalul obținerii unor pres
tigioase succese în realizarea 
sarcinilor economice, colec
tivele de oameni ai muncii iși 
intensifică eforturile in di
recția infăptuirii Programului 
ideologic al partidului. Săp- 
tămina care s-a incheiat ieri 
a fost marcată de o serie de 
acțiuni politice și culturale 
cu un profund conținut edu
cativ, subordonat formării și 
dezvoltării, mai cu seamă in 
rîndul tinerilor, a trăsăturilor 
înaintate ale omului nou, 
cum sint : devotamentul față 
de patrie și partid, dragostea 
față de muncă, comportarea 
in orice împrejurare în spiri
tul normelor vieții comuniste. 
Amintim citeva dintre ele :

ÎN PAGINA a 2-a

Imagini surprinse, ieri, pe terenurile de la Stadionul tineretului din Capitală

SPOR T
• Tineri — în arenele 

sportului de masâ (un 
fotoreportaj de la 
Stadionul tineretului).

• Etapa de fotbal: co
mentarii, rezultate 
tehnice, clasament.
IN PAGINA A III-A
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IN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI politice și culturii socialiste

Manifestări 
cultura l-artistice

0 NUNTĂ CA ÎN VIATĂ

• SUB FLAMURA PARTIDU
LUI. „Etica propagandistului, a 
omului de acțiune", iată tema 
întîlnirii. cu propagandiștii 
cursului de învățămînt politico- 
ideologic de la I.P.R.L. Reghin. 
La Școala generală din Bobo- 
halma s-a desfășurat schimbul 
de experiență avind drept su
biect „Educația comunistă a ele
vilor", cu participarea secreta
rilor organizațiilor U.T.C. din 
școlile orașului Tirnăveni. Elevii 
liceului „Al. Papiu Ilarian" din 
Tg. Mureș au participat la o 
seară muzeală intitulată „Valori 
arheologice de patrimoniu din 
județul Mureș cunoscute în țară 
și peste hotare". Tinerii de la 
F.M.I.L. Luduș au audiat ex
punerea „Calitate și eficiență", 
în timp ce la Sighișoara tine
rele țesătoare de mătase au par
ticipat la o masă rotundă cu 
întrebări și răspunsuri referi
toare la „Idealurile tinerei ge
nerații in societatea contem
porană. (M. BORDAJ.

• BOGATA VIATĂ SPIRI
TUALA. în județul Timiș, sfirși- 
tul săptămînii a fost dominat de 
spectacolul de gală al ansam
blului folcloric „Banatul", inti
tulat „Țara mea de dor", și de 
programul brigăzilor artistice 
de agitație „Zestrea noastră e 
omenia", prezentat pe scena 
Casei de cultură a studenților.

Membrii acestor formații și-au 
dat întilhire Cu. spectatorii din 
nou simbătă și duminică, in 
parcurile și zonele de agrement 
din municipiul Timiș. în plus, 
în sala „Olimpia" au oferit pro
grame atractive ansamblurile de 
cîntece și dansuri „Banatul", 
„Timișul" și brigăzile artistice 
de agitație de la „Electromo
tor" și „Industria linei". Serile 
cultural-artistice și educative de 
la Casa tineretului, cluburile 
C.F.R., Tehnolemn. căminele 
culturale din Fratelia, Freidorf. 
concertele de cîntece populare 
și marșuri revoluționare susți
nute de fanfarele I.T.C.U.T.T. și 
C.F.R.. în Parcul central și la 
terasa Flora, constituie doar o

Examenele studențești

au debutat sub deviza:

„PREZENȚĂ INTEGRALĂ,
EXIGENȚĂ, CALITATE"

De citeva zile, in toate cen
trele universitare a început se
siunea de examen, acest control 
de calitate care verifică seriozi
tatea. disciplina și pasiunea unei 
munci depuse de-a lungul în
tregului an la orele de curs, se
minar, laborator, practică pro
ductivă, precum și în singură
tatea orelor petrecute in liniș
tea fertilă a bibliotecilor. Pe 
culoarele facultăților, la secre
tariate și. la gazetele de perete 
o bogată și sugestivă agitație 
vizuală ne reamintește că în a- 
cest an. ca’re marchează debutul 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice actuala sesiune se 
vrea etalonul responsabilității 
tuturor studenților pentru pro
pria. pregătire profesională. Se 
poate spune că, pînă acum, cu
noscuta deviză studențească — 
„Sesiunea se pregătește din pri
ma zi a semestrului" — a fost 
convingător acoperită de majo
ritatea celor .care au cunoscut 
emcțiile examenelor. A con
tribuit la aceasta organizarea la 
nivelul, grupelor și anilor de 
studii a meditațiilor obligatorii 
pentru cei mai- slabi, programa
rea judicioasă a consultațiilor 
și a examenelor, testele date. 
Astfel, la Facultatea de me
canică a Institutului poli
tehnic din București, după pri
mele examene, unii indicatori 
de bază ai întrecerii profesio
nale „Fiecare asociație a stu
denților comuniști — colectiv de 
educare prin muncă și pentru 
muncă a studenților" : prezența, 
promovabilltatea, notele peste 
opt se situează aproape de limita 
superioară. Cei 29 de studenți 
de anul IV. secția utilaj chimic 
(grupa 544 A) făcînd parte din- 

parte din bogăția vieții cultu
rale și spirituale de pe melea
gurile timișene în aceste zile. 
(I. DANCEA).

• INTENSA ACTIVITATE 
EDUCATIVA. Săptămina trecu
tă, în județele Brașov, Iași. Cluj. 
Timiș, Suceava. Argeș, precum 
și în municipiul București, or
ganizațiile U.T.C. din coopera
ția meșteșugărească au organi
zat numeroase simpozioane li
terare. intilniri cu oameni de 
cultură, mese rotunde, seri cul- 
tural-distractive. Acțiuni ase
mănătoare se desfășoară și in 
alte județe. Totodată, o recentă 
statistică efectuată in unitățile 
cooperației meșteșugărești din 
întreaga tară relevă, printre al
tele. că peste 230 000 de coope
ratori frecventează cursurile 
universităților populare, lecto
ratele și alte forme de răspin- 
dire a științei și culturii. în 
sectorul cooperației meșteșugă
rești funcționează peste 180 bi
blioteci care dispun de 1 250 000 
volume din domeniile beletris
ticii, ideologiei, tehnicii, științei 
ș.a. în ce privește mișcarea ar
tistică de amatori, numărul for
mațiilor existente la ora actua
lă în rețeaua cooperație: meș
teșugărești este de peste 500. cu- 
prinzind 7 500 de tineri. îr.tre 
anii 1971—1975. formațiile artis
tice din cooperația meșteșugă
rească au obținut, cu prilejul 
diferitelor concursuri republica
ne. 169 premii din care 14 titluri 
de laureat.

• APLAUZE LA SCENA 
DESCHISA. în județul Vra-i- 
cea. activitatea culturală cu
noaște o continuă dezvoltare. 
Tinerii fac parte din cele 87 
brigăzi artistice de agitație, sir.t 
cursanți la 30 de universități 
populare. în pregătirea Con
gresului educației politice st 
culturii socialiste, pe scenele 
celor 7 case de cultură și 32 de 
cămine culturale, peste 300 de 
formații artistice au fost răs
plătite cu aplauze. în multe că
mine culturale. biblioteci, au 
fost organizate expezr :'.e _C:-- 

tr-o serie care a beneficiat in- . 
tegral de avantajul muncii pro
ductive normate, care i-a disci
plinat — în sensul unei munci 
ritmice, de zi cu zi — au trans
format examenul de tehnologie 
chimică și coroziune intr-un ve
ritabil dialog in cadrul căruia 
profesorul examinator Gheorghe 
Ioniță a putut să verifice pe ’ 
lingă cunoștințele predate și ca- I 
pacitatea de gindire. de analiză i 
a lor. De asemenea, la examenul 
de tehnologia prelucrării înfor- ■ 
mafiilor, doar 3 studenți din- 
tr-un total de 58 (grupele 531 și | 
532 B. anul III) nu s-au prezen- ; 
tat. iar 43 dintre ei au obținut | 
note peste 7.

Rezultate la fel de bune mar
chează și debutul sesiunii stu
denților de la Facultatea de 
construcții din Cluj-Napoea. La 
două discipline de bază ..Statica 
construcțiilor" și ..Rezistenta 
materialelor", care asigură vii
torilor ingineri constructori o 
cultură tehnică generală, studen
ții anului II (secția construcții 
civile, industriale și agricole) 
s-au prezentat bine pregătiți. 
Prof. dr. ing. Ferdinand Gobesz 
ne argumentează rezultatele ca 
fiind urmarea firească a exigen
ței sporite manifestată in tot 
timpul anului Ia cursuri, semi- 
narii si laborator. „Așanumitele 
-surprize- au fost cu totul ex
cluse — ne spune dînsul — de
oarece nivelul cunoștințelor stu
denților ne era cunoscut încă 
din timpul anului, datorită veri
ficărilor periodice și testelor 
care conțineau probleme indivi
dualizate pe fiecare student în 
parte. Aceasta i-a determinat să 
lucreze individual, să aibă o 
participare activă la seminar".

ION MIHALACHE 

cinalul revoluției tehnico-știin- 
țifice", „Vrancea pe coordona
tele cincinalului 1976—1980". seri 
literare, concursuri de poezie, 
momente evocatoare ale luptei 
poporului pentru independență. 
(L. POPESCU)

• SĂRBĂTORILE FLORILOR. 
Reșițenii iubesc florile cu pa
siunea cu care iubesc oțelul pe 
care il plămădesc de peste două 
sute de ani. în fiecare an. în 
luna mai. ei le dedică mari ser
bări cimpenești. De curind. co
muna Carașova. cu dealurile ei 
împădurite, cu poieni răeoroase. 
a fost scena imensă a sărbăto
rii liliacului. Mii de reșițeni și 
locuitori ai celorlalte așezări din 
jur și-au petrecut aici o zi de 
recreare și ău gustat frumuse
țile unui bogat program cultu
ral-artistic susținut de forma
țiile de amatori din cetatea me
talului. Comuna Zârvești a or
ganiza*.  la rindul ei. duminica 
trecută, sărbătoarea narciselor, 
iar nrvine. iubitorii florilor de 
ci mp și-au dat intilnire in co
muna Eftimie Murgu. pentru ul
tima sărbătoare a liliacului din 
acest sezon. (R. LAI.)

• PE TREPTE DE LUMINA
URCAM SPRE COMUNISM. 
Simbătă. In Sala sporturilor din 
Brasov a avut loc spectacolul 
yem _Pe trepte de lumină ur
căm spre comunism*.  ia care 
să-au dat concursul aproape 
3 Mă de artișt: profesioniști si 
amatori. Manifestarea a prile
juit o impresionantă paradă a 
portului, cintecului și jocului 
popular. Locuitorii bătrinului 
ora« au admirat pe străzile sale 
2 Mă de artiști amatori. 5M de 
piocuen îmbrăca': in frumoase 
costume naționale. 25 de for
mat:: artistice ale unor fatre- 
prtnden <fc.*t  municipiu și din 
m-—. _--» >
tost încheiată de _Jon:i Braso- 
vttini*.  fnemata dm peste 1*4  
d- călăreți.

• CÎNTECTLF PRIMĂ
VERII Simbătă s dumntă 
tn județul VtRea ac avut loc 
pe pn.icipaieie scene, la tacurile 
istorice r. de ațremertt. bogat» 
manifestări cultural-art.st c» si 
sportive arRsniaale ta pregă- 
t rea Ccogresulu: educației poli
tice șt rattan sociali «te. Sub 
eenericul -Rapsodia vilceanâ*  
pe scena Case: de cultură a stn- 
dicstetar «fin Rur.- eu Vitaeu a 
avut foc spectacolul de ga*  al 
celor mai bune format:; s: so- 
listt din județ. Ș -a u dat con
cursul curul Casei de cultură 
Drăcăsam. laureat ai concum- 
hu -CSittare patrtei*.  nri*x  !*■■>  
de mort pnputsră .Vileeaoca*  
s _ Izvorașul * to Its. Viieeu. 
fomarr.le de dansuri aâe Caset 

catuhn U.IL-R.- VLcea
-Sărbătoarea prmsăvem*  a 

prilejuit c amplă trecere in re
vistă a cintecului. dansului si 
portului popular vilcean. (V. 
RAVESCrț.

fUrmore ie Pta I)

alecsandnmaa. Sergentul. ir. care 
ostașul rănit povestește cum se 
poartă lupta la Dunăre. 
Gngoce Veatura oferă tea
trului ..Curcanii*,  -dramă raio
nală in trei acte ș: un prolog*  
montată numaidecât. cu multă 
pompă scenică și foc bengal, 
ceea ce-i atrage critica ironică 
a unor mart scr-tcri ai vrem::. 
E neîndoielnic insă că mai ales 
montarea furniza motive de 
pamflet, pentru că. citit*,  mesa 
nu iasă senzația de grandiloc
ventă ; nici nu e rău scrisă Pro
logul e chiar un episod îrumos. 
cu oșteci-taram. in tabăra de ia 
Grivița. Celelalte acte se petrec 
la Iași — in casa doamnei Ai- 
beanu. a cărei fiică are un iubit 
pe fror.t — apoi la Susur'.u, in 
Bulgaria. și pe câmpul de luptă 
in ziua căderii P'.evne: E adevă
rat că intriga sentimentală ocu
pă un loc cam mare, dar expu
nerea e decentă. Atmosfera de 
front e adecvat*,  verosimilă, re
acțiile «oldaților și ofițerilor stat 
pline de vioiciune, reporterul 
englez, vorbind rău limba româ
nilor dar admirindu-le curajul e 
conturat cu spirit; finalul e o 
apoteoză. în 1879. Ventura a 
revenit asupra războiului cu 
piesa Peste Dunăre, dramă in 
4 acte, in care apar dorobanți, 
sergenți de linie români, apoi 
bulgari, bașibuzuci. greci, cadine 
etc., acțiunea mutindu-se spec
taculos din satul Ciupercești de 
lingă Calafat, in „cifticul" unui 
turc bogat de lingă Vidin și. in 
sfirșit, pe cimpul de luptă, spre

Faptul despre eare «cna 
este desigur obișnuit. Do; 
tineri și-au unit destinele. De 
acum înainte vor trăi împre
ună, ca soț șt soție. Așa ram 
ii cunoaștem noi. cei eare 1» 
sîntem tovarăși de munri. 
știm că vor fi fericiți, ei 
familia lor va fi mereu ■- 
nită.

Ea se numea pin*  cu eite- 
va zile in urm*  Anica Fte- 
rică. Are 26 de ani și es»e 
lăcătuș mecanic la noi in in
tre prindere.

El se numește Ion Slanr*  
Are 22 de ani și este de *-  
semene» lăcătuș mees- ■ 
Lucrează in aceeași secție ca 
tinăra care i-a devenit tova
răș*  de viață.

Anica nu are păriatL 4 
crescut la o casă de cop 
Evenimentul pe care l-a săr
bătorit acum i-a confirm»*,  
un adevăr pe care in ce 3 
de ani de viață și l-a înti
părit in inimă : acela di fa
milia ei este foarte nume
roasă. Fapt firesc intr-o >»- 
cietate a omeniei, cum este 
societatea noastră socialist*,  
ea s-a simțit cu adevărat ta 
familie in mijlocul colegilor 
Si educatorilor de la casa de 
copii ; și se simte eu ade
vărat in familie ia eoleetivui 
nostru muncitoresc. Cote 
două mari familii ale AnieăJ 
Florie*  au tiuut să participe 
la nunta ei.

A fost o nuntă ea in viat*.  
O mint*  frumoasi si cm suc 
aant*.  Afiind despre semni

Prima platforma românească 
de foraj marin 

a pornit spre mare
S:—b*-â  dim-rieața. cotecr val ăe uiar ~et"_ *>*-  ne»- £ tngj- 

nen de la Șantierul nava! G^ai a ruporae un deosebit soeees. 
De pe cheul de armare a fost desormsă pr-—o p jt'ocmâ româ- 
zeascâ de foraj mana, rar» s-a ‘lAepcm spre Constanta, pentru 
definitivarea hacrăritor tarate de mir «cea ta exploatare.

Cu acest prilej, cotecnml de mtsxă al «a-- »—îrn « —»■< c 
ielegramâ CC. al PXJU tovarășele Nxotae Ceameseu. tn eare 
** staine. printre altele : JStatem n»*-i reat. wok ritmate tovarășe 

. secretar ger eraL că ne-rii texneentae această «arenă de onoare 
S v*  asigtzrăm ta vom face șt ta cnctracare dovada forturilor 
naarire staru-tcare pentrtz a ' saci XKdemzaa cizvintul dat de ' 
i»p*.a  tru*rară . toefimata ermec^c uost-u popor. înfloririi patriei 
irigi. Roetama socuaLstă. Așa tat»l»g cocștr-jetorti de nave gă- 
'Atm tă răspondâ gr.jă ca care pa—dumneavoastră, iubite I 
tovarășe Ntrolae Ceausescu, ae tt-recjuratn

întinși draun spre Marea Neagră a! prune: platforme românești : 
5e fara; ruar r — e«eg=meeî sirbăt.'eese ăl manei: noastre paș-’ 

ta tata duiSMo: sașrut p«tx. j vgjmfiearea am: depLnă a poteâ- ' 
■zauuis tehoK șt xa&an de rar» dusrsaww. astfel teett să tade- 
r-n-m exesplar. ea responsabil 'ate comuniss*.  i- nt*.. ! prio
ritar al dezveltaru mc-st-**  -eț *t^r  de nai e ir. Rrcr.ân.a. parte im- ; 
portanta dm Prtgrarr.ui portidulu: de ef.fieare a socialismului și

I wmurusmului pe pămirtui patriei noastre*.

sfirsital anului 1177 si începutul 
anului 187? Aia războiul e un 
fundal ; in pom-pîan intim-
piărAe unor tiner. români de 
ia țărmul dunărean. Dar evoca
rea. cita este, a ruptelor are 
călduri și simțire autentică.

Istoricul specializat va mai a- 
vea a cerceta si alte scrieri ale 
momentului. cum e alegoria — 
ram. emfatică, dar nu cu totul 
lipsit*  de bor poetic — Visul 
Dochiei de Frederic Damme, cu 

Si LI AUZIM FRECVENT PI 
SCENELE TEATRELOR NOASTRE
două personaje simbolice : Do- 
chia și România (traducerea In 
versuri de DC. Oilăne«cu-As- 
eanio «: Theodor Șerbănescu), 
Suferințele prizonierilor creștini 
in Plevna, dramă in două acte 
Si un tablou, scrisă in 1880. la 
Craiova, de actorui ’.ocai Gheor
ghe Vitalii (a mai tipărit. în 
1883. Luarea Griviței sau Moar
tea lui Valter Mărăcineanu, 
„melodramă războinică în 3 acte 
și 2 tablouri"). O noapte la 
Plevna de căpitan I. Oproiu 
(1906, Craiova) aducînd. în con
flict, și ofițerași ușuratid, lip
siți de caracter, care produc pre- 

ficația acestui eveniment, se- 
eretaral Consiliului popular 
municipal a titrat să oficieze 
personal căsătoria. Dup*  care, 
in cantina casei de copii, a 
urmat traditionala mas*.  E- 
rau prezenti acolo, alături ds 
educatori și de prietenii îm
preună cu eare a crescut 
Anica. tovarășii de muncă ai 
retor doi tineri, directorul În
treprinderi. tovarășul Ghe- 
orzhe Loara, secretarul en- 
mitriaM de partid, tovară
șei Fetre Grinev, numeroși 
raprerrtsuti ai organizației 
de tinere*.  Cei doi tineri au 
primă, după datină, nume
roase damn. A lut eevintul 
fculmul întreprinderii eare 
a fim maoacwt*  toetărirea

n* ia rioaâ. $âa* taririti ti 
aa horiedere ta «ă. Twsdsti

nrtâTu. de «uutjtata eeter ta 
■«Borul ctaera urătose a 
muncesc. Emo o tat re de i t
care ■ s**rt  aoa ta fata tar 
ett ă fată de senetute.

V ASttf ROM AN 
«ee-r* f x —-’■-r-vw C.YJC. 

it âu ‘JL Ar. Strfa

judicii morale și apar in culori 
tari de contrast față de eroii din 
tranșee, drama Pene» Curcanul 
(1902) de V. Leonescu și T. Du- 
țescu-Duțu, aid apânnd chiar 
eroul- cu acest nume — plasat 
ir. satul său vasluian, apoi pe 
malul Dunării. la Silișuoara- 
Măgura și apoi sub meterezele 
Griviței.

Ceea ce e de retiaut — chiar 
si in lucrările mai puțin elabo
rate — e natura documentar*.

Aeesta e, eu oareeari excepții, 
un teatru documentar, propu- 
nind inttmplâri reale și erei a- 
testabili, intr-o tradiție veche, 
dar încă puțin cunoscut*,  a 
noastră — căci încă in 1818 Ior- 
dache Golescu scria pamflete 
dramatice cu personaje aievea, 
extrase din protipendada timpu
lui — dobindind astfel o percu
tantă specială în cugetele spec
tatorilor. E interesant de amintit 
că. la o manifestare teatrală o- 
magială din stagiunea 1877— 
1878. în contextul spectacolului 
a apărut, la un moment dat, 
spre entuziasmul spectatorilor.

CTETtTJRj

Biblioteca - integrată activ
în viața spirituală a județului

Am poposit o zi Ia biblioteca 
județeană din Tg. Mureș. O zi 
este destul de puțin, deoarece 
biblioteca județeană Înseamnă : 
secțiile de documentare, de îm
prumut pentru adulti. cartea 
tehnică, cartea «ocial-politică. 
for.dul Teleki-Buljoi și cele trei 
filiale din cartierele Aleea Car- 
pați. Tudor Vladimirescu și 1848. 
Ne-am convins că aici există o 
«usttnută preocupare in direcția 
r.r.răru r_-.=-;t :rs*:-
ruueî fa viata spiritual*  a mu- 
nâripnitaL a jndețului.

Secțta de :n-p.-u.n*.ut  penau a- 
ouîti. Or-dus» înseamnă cel» 
pesxe 34 (M rntaicaii: fa rafturi 
Lbere. pe dooenii. incit ctito
rii au accesiot. ’ate la alegerea 
cărților pe care ie consideră in
teresante. utile. Data vocația 
pentru citit impiita si vocația 
pentru frumos, axi. cei care in
tră fac cu- oșttnta. ir. cadrul 
unor ezpoBtt- permanente, cu 
hxrtm'.e pțascctemtar mureșeni, 
rsspcrara dm -.«torta patriei, din 
real.tatue eentemporar.e ale ju- 
detutaL ale târu. Aic. grafic: a- 
(aci Deaeș Meinar expune lu- 
et*n  <in cscicrue -Boef.r.i*  «1 
-Do.-a*.

lata de ce pentru tineri ca - ;. s_ = ... ...... - ..._. _. 
cetea „Metal ■'•ehn.ca-, Gheor
ghe I«c»scu de la BJ.AT.M.. 
Iu liana Maadt Carmen Cr.ere- 
betru. Iun» Creangă și pentru 
mult: ai*:  interlocutori, biblio
teca no taseonaă numai locul 
de !mt» umutare a cărților. în
seamnă instituția angajat*  res
ponsabil ta activitatea de educa

CIONICA FILMULUI

Ua «tiior care a mai colaborat 
ca ci-.e~.ttograț-.a fieind corne
li:: n i.-. tcenariu după o nu- 
reM excelentă — Maiorul ți 
moertef) — Ion Bâtețu ți una 
din bunele tale nuvele ..Treizeci 
n opt cu dot" — un regizor care 
face teatru foarte bun. Alexan
dru Tatot, ți a cărui experiență 
cinematografică ette colaborarea 
Ia țase episoade dintr-un serial, 
deci practic un debutant — au 
sens pentru Mircea Diaconu fil
mul ..Mere roții" care din capul 
locului trebuie spus că i se po
trivește ea o mănușă. Rămine de 
rBzut ce nu i se potrivește ea d 
■ăsașd In M:rcea Diaconu. 
Deocsmdati. el trade sd impund 
pe ecrn i« eh.-p c^cer-.tor de 
erou gaonte- ti—:d ți cald, cu 
r-.te:iger.-,ă asetrpti. dar disimu
lată. eu an Up modern de sen- 
s b;':tcte — rămine să mai ne 
lâmunm încă dacă tipul mo
dern de tensibilitate este disi
mularea. Eroul lui Mircea Dia- 

chiar un detașament de ostași 
veniți de pe front, in frunte cu 
sergentul ce înfipsese steagul pe 
reduta cucerită — și care acum 
făcea, din nou. gestul simbolic, 
in decorul de pe scenă.

în cele mai bune pagini de 
literatură dramatică a acelei 
vremi se caută a se înfățișa și 
modul in care destinul indivi
dual capătă un curs nou, inriu- 
rit fiind, esențial, de cursul epo
peic al evenimentelor, suflul 
patriotic avind o respirație lar
gă, iar cadrul eroic, monumen
talitate. O comedie ceva mai 
tirzie. După război (1 act) de 
D. C. Ollănescu-Ascanio insinu
ează, cu finețe, că războiul a 
determinat și un nou mod de a 
concepe relațiile sentimentale 
dintre oameni, recomandind se
riozitatea, statornicia, credința în 
valorile morale.

Ar mai fi de adăugat că tea
trul a beneficiat, în acei ani 
glorioși, de aportul considerabil 
al poeziei și muzicii, pe scenele 
din țară producindu-se specta
cole complexe, in care versul șl 
cintul ocupau un loc foarte În
semnat. Majoritatea trupelor 
teatrale (cea a lui Mihail Pascaly 
în special) își organizaseră re
pertoriul In așa fel incit să pre
domine „episodurile naționale" 
cu multă materie literară care 
nu ne-a rămas, dar despre care 
știm că avea vibrație și întreți
nea starea de efervescență a na
țiunii, angajată integral în lupta 
pentru neatîrnarea tării și In cu
cerirea unei victorii fundamen
tale. 

ție patriotică și politică a ma
selor. de înfăptuire a sarcinilor 
izvorite din documentele celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R. 
in domeniul culturii.

— Personal, ne mărturisește 
Ioan Moldovan, secretar al co
mitetului U.T.C. de la Combi
natul de îngrășăminte chimice, 
am participat în anul trecut la 
peste 20 de asemenea acțiuni 
care popularizează cartea. își 
amintește de „Salonul cărții ro
mânești" organizat in colaborare 
cu Centrul de librării, de întîl- 
r.irile cu scriitorii Romulus 
Guga. Vari Attila. Dan Culcer, 
S=r.dor Kanyadi, de manifestă
rile desfășurate sub genericul 
„Patria, cel mai frumos cuvint", 
_Odâ republicii" și altele, orga
nizate in colaborare cu muzeul 
județean de istorie.

— O preocupare permanentă 
a personalului nostru, ne.declară 
tovarășul Romeo Pojan. direc
torul bibliotecii, este ciștigarea 
încrederii publicului în servici- 
î’.e oferite. înțelegem prin a- 
ceasta nu numai comportarea 
civilizată cu cititorii; ci mai a- 
les. asigurarea publicațiilor so
licitate și orientarea lecturji 
spre cartea tehnică și social-po- 
litică spre acele cărți care pot 
ajuta cititorii să găsească răs
puns unor probleme actuale în 
a căror rezolvare sint implicați. 
Secțiile de carte tehnică și so- 
cial-politică. deși noi. își contu
rează deja personalitatea în via
ța spirituală a municipiului.

Față de primul trimestru al 
anului trecut, cînd am avut

„MERE
eonu — în toate filmele în care 
a jucat pină acum — pare a fi 
un inofensiv de care te încurci 
la tot locul, dar care de fapt este 
un tenace, periculos de „ofen
siv" atunci cînd are o treabă de 
făcut — cum ar fi bunăoară 
construcția propriei sale existen
țe, crezul intr-un ideal, viteza 
de reacție chiar. Cine l-a văzut 
pe Mircea Diaconu in teatru știe 
insă că acesta este un actor cu 
excepționale calități, tocmai 
prin diversitatea lor, ți iată, 
paradoxal, consemnind incă un 
recital Diaconu, după ,,Filip cel 
Bun" atragem atenția regizorilor 
că este lipsit de sens să plafo
nezi un talent complex intr-o 
singuri ipostază a sa. Chiar dacă 
această ipostază e adevărată in 
sens artistic, cum se intimplă 
o dată in plus în „Mere roșii". 

Filmul; moralist im intenție si 
explicitate, ilustrează adevărul 
că simplitatea ți crezul intr-un 
mod superior, comunist, de a-ți 
concepe meseria n-au nimic de 
a face cu suficiența, cu orgoliul 
nemăsurat care duce la „înlă
turarea concurenței" pe orice 
căi — șt că respectul, oricit de 
profund, nu este tot una cu dra
gostea. Asemenea confuzii pro
voacă drame, in plan social sau 
in plan personal. Inedit in acest 
film este mediul in care se dez
voltă cele două raporturi an
tagonice, mediul medical, ceea 
ce sporește de la sine înțeles 
gravitatea și tensiunea intim- 
plărilor. Tot filmul — arta nu
velistului adevărat -s-ar pu
tea traduce intr-o frază : un 
medic tinăr și talentat, care vrea 
să-și facă ca lumea meseria, 
este în „război" cu șeful său. 
chirurg reputat și înzestrat cu 
tot felul de calități profesionale

Promovarea tehnicii noi
(Urmare din pag. I) 

întirzie acordarea avizului la 
propunerile pe care le înaintea
ză întreprinderile. La Institutul 
de cercetări și proiectări pen
tru mecanică fină și scule — ca 
să mai dăm un exemplu — se 
află de un an de zile, în aceeași 
situație, trei dosare ale între
prinderii de rulmenți din Bîr- 
lad. De unde se deduce că Legea 
62 din 1974, care reglementează 
mișcarea de invenții și inovații, 
nu este respectată cu strictețe 
peste tot. Dovadă că nu toți 
specialiștii institutelor de cerce
tări au înțeles cum se cuvine 

5 800 de cititori, acum nu
mărul cititorilor depășește ci
fra de 10 000. Dacă la sec
ția Cartea tehnică, care fiin
țează din 1974, am avut în 
anul trecut 900 de cititori, în 
primul trimestru al acestui an 
am ajuns la 1100, iar numărul 
publicațiilor solicitate se apro
pie de jumătatea celor consul
tate în întregul an 1975.

Cifrele sint, desigur, edifica
toare. Importante sint însă și 
acțiunile de propagandă a căr
ții, modul în care acestea răs
pund unor scopuri concrete.

Orientate p*e  profilul județu
lui, spre unele probleme de or
din social, sint și bibliografiile 
de recomandare pe teme ca : 
Lupta împotriva alcoolismului. 
Educația ateistă..a. elevilor la 
orele de istorie. Matematică și 
fizică. Materiale plastice, cau
ciuc și fibre sintetice, Informa
ție și programare, mașini de 
calculat, Fabricarea mobilei. In
dustria pielii și a confecțiilor 
din piele. Tehnica și arta foto
grafică, Lucrări de lăcătușerie, 
etc.

Acestea, ca și unele simpozi
oane, mese rotunde organizate în 
colaborare cu Muzeul-de istorie, 
Comitetul județean U.T.C., Uni
versitatea populară, cu Centrul 
de calcul și alte instituții spri
jină. alături de alți factori, ac
țiunea de educare șocialistă a 
generației tinere, conferindu-i 
bibliotecii un loc aparte.

MIRCEA BORDA

ROȘII“
și foarte puține calități morale. 
Tinărul medic iubește o asis
tentă medicală care în schimb îl 
respectă nemăsurat. Binele în
vinge răul in plan social, dar 
cum își va rezolva bietul îndră
gostit problema cu respectul — 
asta nu mai aflăm. Poate o re
zolvă. Tatos construiește un film 
cu finalul deschis și fiecare poa
te visa cit poftește după pro
iecție. Regizorul Alexandru Ta
tos are grijă de detaliu, face un 
film curat, urmărește simplita
tea povestirii, nu vrea nimic 
gratuit și „spectaculos". E foar
te bine, e 'prea 'bine. Poate a- 
ceastă lipsă de risc asumat — un 
dram de spectaculos cînd e vor
ba de viețile oamenilor, de în
fruntări de caractere anta
gonice nu strică — să fie 
și cauza pentru care unele 
cadre trenează, sau uneori are 
loc o încetinire a ritmului. Ima
ginea lui Florin Mihăilescu este 
ca de obicei excelentă, echipa de 
actori care-l secondează pe Dia
conu foarte bună, personajele de 
plan secund alese cu grijă vă
desc, validează aplicația lui 
Alexandru Tatos pentru filmul 
de lung metraj. Dintre aceste 
personaje care-l secondează tre
buie menționat preopinentul Ion 
Cojar — care face un. negativ 
deloc după tipic — și tinăra An
gela Stoienescu, . chip de fată 
cinstită și de om adevărat care, 
spre șansa ei, a aflat foarte de 
tînără ce cuprinde: fiecare no
țiune abstractă care acoperă 
sentimente, tn scenografia in
spirată a lui Vittorio Holtier se 
desfășoară această poveste cu 
ape liniștite care sint adinei, al 
cărei merit esențial este simpli
tatea.

SMARANDA JELESCU

spiritul și prevederile acestei 
legi, menită să conducă la fruc
tificarea adevăratului' potențial 
de gindire Științifică și tehnică 
al oamenilor muncii.

Un îndemn, deci, la acțiune 
politică mai susținută în rindul 
unor asemenea specialiști, la 
întărirea spiritului de răspun
dere al acestor organisme, che
mate și datoare să sprijine pro
movarea noului, să lupte pentru 
afirmarea lui atît în întreprin
derile care li se adresează, cit 
și în mișcarea largă de invenții 
și inovații.

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl INVĂȚÂMÎNTULUI 
Universitatea din Craiova

anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:
FACULTATEA DE ȘTIINȚE 

ALE NATURII
Catedra de chimie :
Lector, poziția 1.4.18. discipli

nele : Chimie. Biochimie, Chimie 
și biochimie vegetală.
FACULTATEA DE FILOLOGIE 

ȘI ISTORIE
Catedra de limba și literatura 

română, universală și compa
rată :

Profesor, poziția 2.1.2, discipli
nele : Istoria literaturii române. 
Istoria literaturii române mo
derne. Curs și seminar special.

Conferențiar, poziția 2.1.8, dis
ciplinele : Istoria literaturii ro
mâne.. Curs și seminar special 
(romantismul românesc)

Lector, poziția 2.1.16, discipli
nele : Literatura latină, Litera
tura comparată, Estetică gene
rală.

Catedra de limbi moderne :
Lector, poziția 2.2.14, discipli

na : Limba engleză.
Catedra de istorie, geografie, 

redagogie : ■ ' '
Profesor, poziția 2.4.1, discl- 

r .-.ele : Istoria contemporană a 
" - -âniei. Istoria contemporană

universală. Istoria mișcării 
muncitorești și a P.C.R.

Conferențiar, poziția 2.4.7, dis
ciplinele : Istoria veche. Istoria 
veche a României, Istoria veche 
universală. Istoria artelor.

Lector, poziția 2.4.12. discipli
nele : Psihologia școlară, Psiho
logia muncii, Pedagogie, Etică.
FACULTATEA DE ȘTIINȚE 

ECONOMICE
Catedra de economia, organi

zarea și tehnologia ramurilor :
Profesor, poziția .3.2.3, disci

plinele : Tehnologia extractivă, 
Tehnologia metalelor și prelu
crarea lor, Tehnologia extracției 
metalelor și prelucrarea lor.

Catedra de planificare și ana
liză economico-financiară :

Conferențiar, poziția 3.4.7, dis
ciplina : Statistică.
FACULTATEA DE MEDICINA

Catedra de explorări funcțio
nale și laborator clinic :

Lector, poziția 4.1.17, discipli
na : Biofizică.

Catedra de chirurgie — mor
fologie :

Profesor, poziția 4.2.1, disci

plina : Urologie, Chirurgie — 
semiologie.

Catedra de chirurgie — morfo- 
patologie :

Profesor, poziția 4.3.1, discipli
na : Chirurgie.

Șef de lucrări, poziția 4.3.9. 
disciplina : Chirurgie, clinică 
chirurgicală.

Catedra de discipline medi
cale II :

Conferențiar. poziția 4.5.21. 
disciplina : Medicină internă 
Clinică medicală (anul V), pro
fil ftiziologie.
FACULTATEA DE ELECTRO

TEHNICA
Catedra de mașini și aparate 

electrice :
Profesor, poziția 5.2.6, disci

plinele : Teoria și incercările a- 
paratelor electrice. Proiectarea 
și construcția aparatelor elec
trice.
FACULTATEA DE AGRICUL

TURA
Catedra de agrofitotehnie, 

Producerea și păstrarea furaje
lor. Zootehnie :

Conferențiar, poziția 6.2.10,

disciplinele : Agrochimie, Pedo
logie.
FACULTATEA DE HORTICUL

TURA
Catedra de viticultură — po

micultură :
Profesor, poziția 7.3.4, disci

plinele : Viticultură specială, 
Instruire in producție.

Candidații la concurs vor de
pune la Secretariatul Rectoratu
lui Universității din Craiova, 
str. A. I. Cuza nr. 13, in termen 
de 30 de zile de la data publi
cării acestui anunț în Buletinul 
Oficial, cererea de înscriere la 
care vor anexa (2 exemplare 
pentru posturile de conferențiari 
și profesori și 1 exemplar pentru 
posturile de lectori), actele pre
văzute de Legea nr. 6 privind 
Statutul personalului didactic 
din Republica Socialistă Româ
nia. publicat in Buletinul Ofi
cial. Partea I, nr. 33 din 15 
martie 1969 și de Instrucțiunile 
Ministerului Educației și-învă- 
țămîntylui nr. 84539/1969.

Concursul se va ține la se
diile facultăților respective, la 
data ți locul ce se vor anunța 
de către aceste facultăți.

ÎNTREPRINDEREA „autobuzul* bucurești
Str. Ostrov nr. 3, sector 5, telefon 23 93 20 int. 116, incodreaiâ :

• economiști cu studii superioare pentru serv, contabilitate, fi
nanciar și retribuire ;

• ingineri proiectanți specialitatea T.C.M., automobile șl trac
toare - cu perioada de stagiatură terminată.

• electrician întreținere categoria 3-6 ; 
e electricieni auto ;
• șoferi categ. C, D ;
• automacaragii ;
• forjori matrițeri ;
• muncitori necalificați.

COOPERATIVA „DESERVIREA*
SECȚIA MEDITAȚII

Vâ oferă posibilitatea să utilizați metoda linguafonică pentru 
a învăța ușor și agreabil să purtați o conversație în orice limbă 
străină de circulație mondială (engleza, franceza, italiana, ger
mana, rusa, spaniola) fără să aveți un moment impresia că depu
neți un efort. De la inceput totul vi se va părea simplu, ușor, a- 
muzant.

Ora de predare pentru un grup de peste 10 cursanți : 5 lei.
Informații zilnic între orele 8—19, la sediul din str, GABROVENI, 

nr. 29, sector 4.
Telefon : 13 54 69.

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC „GRIVIJA ROȘIE*  
Calea Griviței nr. 357, Sectorul 8,

ÎNCADREAZĂ
• zidari • lăcătuși montatori
• fierari betonlștl • electricieni
• dulgheri • izolatori termo ți hidro
• lăcătuși construcții metalice e muncitori necalificați 

Relații la telefon 65 40 90, int. 300.

MUZEUL MILITAR CENTRAL VA INVITA SA VIZITAT! :
• Sălile in care este prezentată istoria militară ar poporului 

român din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastie ;
• Colecțiile de arme, uniforme ți decorații;
• Parcul de artilerie, aviație ți tancuri.

Sediul : Str. Izvor nr. 137, sectorul 6, 
Deschis : zilnic între orele 9,30-18. 
Simbătă între orele 9,30-14. 
Luni muzeul este închis.
Mijloace de transport :
- Tramvaie 3, 8, 20. Autobuz : 33.

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT BUCUREȘTI I.T.B,

încadrează în vederea calificării prin cursuri de scurtă 
durată (4 luni) persoane care au virsta intre 22-40 ani, stagiul 
militar satisfăcut și școala generală pentru a fi calificate 
conducători troleibuze ți tramvaie.

Pe durata calificării cursanțil primesc o retribuție de 
1 253 lei lunar, masă la cantină și cazare la căminul de ne- 
familiști contra cost.

Pentru informații și întocmirea formelor necesare admiterii 
șl încadrării, persoanele Interesate se pot adresa la Exploata
rea transport electric București, Calea Dudești,. nr. 184, sector 
4, telefon : 22.06.60, interior 2 sau 3.
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Liceul „Nicolae Bălccscu44 
din Craiova Ia 150 de ani 

de existență
împlinirea unui veac și ju

mătate de existență a prestigio
sului lăcaș de cultură, pe fron
tispiciul căruia vibrează dăltuit 
în piatră numele înflăcăratului 
patriot și revoluționar Nicolae 
Bălcescu, reprezintă un eveni
ment cu profunde semnificații 
în istoria școlii românești. 
Creat din năzuințele de cultură 
și progres social ale poporului, 
din dragostea și patriotismul 
celor ce au înscris pagini de 
glorie în istoria țării, colegiul 
„Nicolae Bălcescu'1 a fost păr
taș la momentele de răscruce 
din istoria națională. De nu
mele său se leagă o întreagă 
pleiadă de profesori, dascăli pa- 
trioți care, printr-o neobosită și 
pilduitoare dăruire au adus o 
contribuție prețioasă la „crește
rea limbii românești și-a patriei 
cinstire" : Stanciu Căpățineanu, 
Grigore Pleșoianu, Aaron Flo
rian. Constantin Lecca, loan 
Maiorescu. oameni de erudită 
formație intelectuală, persona
lități de renume în știința și 
cultura universală : Nicolae Ti- 
tulescu; Gogu Constantinescu, 
N. Vasilescu-Karpen, Alexandru 
Macedonski, Traian Demetres- 
cu. George Țițeica, Theodor 
Aman, Ion Tuculescu, Ștefan 
Milcu. Corneliu Baba. Alexan
dru Bălăci ș.a. Aniversarea a 
constituit un prilej de retros
pectivă,. de bilanț al împlinirilor 
contemporane, de scrutare a 
viitorului în care acest veșnic 
tinăr edificiu de învățămînt va 
fi întotdeauna la înălțimea ce
rințelor puse în fața școlii de 
Partidul Comunist Român.

La festivitate au participat 
cadre didactice și elevi ai li
ceului. reprezentanți ai unități
lor de învățămînt de toate gra
dele din tară și ai principalelor 
întreprinderi industriale din 
Dolj, foști dascăli și elevi al li
ceului, oaspeți ai unor instituții 
de învățămînt din Skoplje — 
R.S.F. Iugoslavia și Varșovia — 
R.P. Polonă, cu care școala cra- 
ioveană întreține legături prie
tenești.

Cei prezenți au primit cu în
dreptățită mîndrie. cu senti
mente de dragoste, stimă și 
profund respect pentru secre
tarul general al partidului, 
mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu ocazia săr
bătorii acestui -vechi lăcaș de 
cultură și educație.

Profesorul emerit Nicolae An
drei. directorul liceului, a făcut 
apoi o amplă expunere asupra 
bogatei istorii a acestei școli, 
care pregătește anual, la cursu
rile de zi, peste 2 000 de elevi, 
ăsigurîndu-le baza didactico- 
materială necesară pregătirii 
pentru muncă, viață,- societate.

Au transmis saluturi Ion Ce- 
tățeanu, secretar al Comitetu
lui județean de partid. Constan
tin Manolescu, adjunct al mi

înapoierea delegației P.C.R. 
care a participat la lucrările 

celui de-al IX-lea Congres alP.S.U.G.
Duminică . s-a înapoiat în Ca

pitală, venind de la Berlin, de
legația Partidului Comunist Ro
mân. condusă de tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a partici
pat la lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Socialist. Unit din Germania.

Din delegație au făcut parte 
Richard Winter, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Sibiu al P.C.R., Dumitru 
Turcuș, membru al Colegiului 
central de partid, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Cornel Burtică,

„CINE ȘTIE... 
CIRCULĂ"

Aproape 350 de elevi, împre
ună cu cadre didactice și repre
zentanți ai ..Comitetului munici
pal Cluj-Napoca al U.T.C., ai 
Consiliului municipal al organi
zației pionierilor, au intrat in 
concursul „Cine știe răspunde", 
pe teme de circulație. Disputa 
celor 9 patrule școlare — cele 
mai bune din municipiul Cluj- 
Napoca. desemnate la competi
țiile anterioare pe școli și gru
puri de școli — a urmărit atit 
verificarea cunoștințelor teore
ticei cit și însușirea deprinderilor 
practice. Au ciștigat patrulele 
care au dovedit anterior o in
tensă activitate privind respec
tarea regulilor de circulație și 
popularizarea acestora in rindul 
colegilor lor. Premiile oferite au 
încununat aceste rezultate și ii 
stimulează pe ciștigători in pre
gătirea pentru faza pe județ ce 
va avea loc la finele acestei luni. 
Pină atunci, lucrătorii Miliției 
municipiului Cluj-Napoca conti
nuă pregătirea patrulelor ciști- 
gătoare.

CÎND S-AU TREZIT 
DIN BEȚIE

Nistor Sevac, Constantin Rapa 
și Simian Ungureanu, toți trei 
muncitori la lotul de construcții 
din comuna Nădrag, județul Ti
miș, au intrat in restaurantul 
din localitate să șe cinstească. 
S-au antrenat la băut pină ce au 
întrecut măsura, săvirșind acte 
de ultraj la bunele moravuri și 
tulburînd grav liniștea publică. 

nistrului educației si învăță- 
mintului, Vasile Bulucea, prim- 
secretar al Comitetului munici
pal Craiova al P.C.R., primarul 
orașului, academician Ștefan 
Milcu. vicepreședinte al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia. și ing. Liviu Tână- 
sescu. director adjunct al în
treprinderii „Electroputere". și 
au luat cuvîntul foști elevi ai 
liceului.

Cu deosebită Însuflețire a 
fost primit Decretul preziden
țial prin care, pentru contribu
ția deosebită adusă la dezvol
tarea invățămintului, la instru
irea și educarea elevilor In 
spiritul dreagostei față de pa
trie. de muncă și învățătură, cu 
prilejul împlinirii a 150 de ani 
de la înființare, liceului craio- 
vean „Nicolae Bălcescu" i s-a 
conferit Ordinul „Meritul cul
tural" clasa I.

Colectivului liceului i-au fost 
înmînate, de asemenea, Drape
lul și Diploma de onoare a C.C. 
al U.T.C., Diploma de onoare a 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor și Diploma de 
onoare a Consiliului national 
pentru educație fizică și sport.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, de angajare plenară, 
participanții au adresat C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. o telegramă în care 
se spune printre altele :

Pentru noi toți, stimate tova
rășe secretar general, viața și 
activitatea dumneavoastră de 
luptător neînfricat, de conducă
tor încercat al partidului și 
poporului nostru, de militant 
activ pentru o lume mai dreap
tă, pentru pace și colaborare 
între popoare constituie o pildă 
minunată de patriotism șl spirit 
revoluționar.

Cuvintele scrise de dumnea
voastră în iunie 1966 In „Cartea 
de aur" a liceului au constituit 
pentru noi un permanent în
demn. au declanșat noi energii 
în rindul celor peste 2 000 de 
profesori și elevi care muncesc 
și învață aici. Sîntem In mă
sură să vă raportăm astăzi că 
liceul „Nicolae Bălcescu" din 
Craiova a devenit în mod real 
o „școală activă", așa cum o 
concepeți dumneavoastră, uni
tate de învățămînt, dar și de 
producție.

Conștienți de răspunderile po
litice și profesionale in viitor, 
asigurăm Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom face totul 
pentru traducerea în viată a 
sarcinilor ce ne revin din docu
mentele Congresului al XI-lea, 
din celelalte documente de par
tid și de stat, pentru a ne 
aduce o contribuție cit mai în
semnată la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și a comunismului In România.

membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Constantin Dăscălescu. 
membru al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

A fost de față Joachim Losch- 
ner. însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Republicii Democra
te Germane la București.

★
La plecare, pe aeroportul 

central din Berlin, delegația a 
fost salutată de Giinter Mittag. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G.. prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., activiști ai C.C. 
al P.S.U.G.

A fost de față ambasadorul 
României în R.D.G., Constantin 
Niță.

La un moment dat, N.S., avind 
asupra sa un cuțit și ajutat de 
tovarășii de beție, a lovit pe doi 
cetățeni pașnici aflați in local. 
Cind s-au dezmeticit și-au dat 
seama de gravitatea faptelor. 
Oricit au invocat inconștiența 
beției, n-au putut fi absolviți de 
pedeapsa legii.

O PROBLEMA 
PERSONALĂ

Pus pe afaceri, care să nu mai 
solicite prea mult efort, Donel 
Rainescu din comuna Dorgoș — 
Arad, fără ocupație, se oferea să 
rezolve diverse probleme perso
nale celor care se arătau încre
zători in el. După ce a băut al- 
dămașul cu Matei Uzum, in bu
fetul „Expres" din Lipova, l-a 
atras pe acesta in afara orașului. 
I-a aplicat o lovitură in cap cu 
sticla de băutură, i-a sustras din 
buzunar suma de 1000 lei, dis- 
părind de la locul faptei. Orga
nele de miliție l-au depistat in 
scurtă vreme. Pentru infracțiu
nea de tilhărie va fi pedepsit 
conform normelor legale care a- 
pără interesul persoanelor. Aviz 
infractorilor, dar și celor care 
caută alte căi de rezolvare a in
teresului lor.

ÎNCHIS PENTRU 
„INVENTAR"

Ion Ghelmez, din comuna Vo
luntari — Ilfov, era gestionar la 
magazinul mixt nr. 1 din Tunari. 
Zilele trecute a fost arestat la 
Miliția orașului Urziceni. In pe
rioada anilor 1974—1976. sustră- 
gindu-se controalelor (nu înțe

Simpozion și expoziție 
pe tema „Continuitate 

daco - romanică"
La Biblioteca „V. A. Urechia" 

din Galați a avut loc vernisajul 
expoziției „Continuitate daco- 
romanică". care cuprinde aproape 
200 lucrări din literatura euro
peană a Evului mediu, mărturii 
edificatoare despre formarea si 
continuitatea poporului român 
în spațiul dacic.

Este vorba despre incunabule, 
cărți din secolele 16—18. hărți r. 
atlase din secolul 18 în care 
sint prezentate Dacia. Tara 
Românească in Evul mediu Pe 
aceeași temă „Continuitate daco- 
romanică* * s-a desfășurat apoi 
un simpozion. Prof, univ dr. 
doc. Dumitru Bemu. membru 
al Academiei de științe sociale 
și politice a vorbit despre „Uni
tate și continuitate in formarea 
poporului român", prof. uruv. dr. 
doc. Gneorghe Mihăîlă de la 
Universitatea din București — 
despre ..Originea latină a limbii 
române", dr. Dan Zamflrescu 
despre „Continuitate »: disconti
nuitate in sud-estul Europei — 
un aspect al perenități: prezen
ței românești*,  dr. Adolf Arm
bruster — cercetător «ti_-t;5c la 
Institutul de istorie „Nicolae 
Iorga" București — despre „Ro
manitatea românilor in literatu
ra străină veche in sec. 15—ÎS*,  
dr. Constantin Șerban — cerce
tător științific la Institutul de 
istorie „Nicolae Iorga"-Bucu
rești — despre „Lupta pentru 
independență a românilor în li
teratura Evului mediu european" 
și dr Corneliu Duna-Drăgar. — 
lector la Universitatea din Bucu
rești — despre „Cartea româ
nească veche in planul european 
(sec. 17—181*.  în încheiere ce
naclul de muzică sî pcezte 
„Lupta cu inerția*  al Bibliotecii 
,.V. A. Urechia*  a rus’inut re
citalul „Coloană în timp*.

• ÎN SALA sporturilor din 
Constanța s-a încheiat dumini
că turneul internațional de lup
te libere care a reunit peste 120 
de sportivi din 11 țări. Dintre 
coneurenții români s-au remar
cat ocupind locurile intii la ca
tegoriile respective : C. Măn- 
dilă (52 kg), G. Anghel (57 kg), 
P. Coman (62 kg), M. Pîrcălabu 
(74 kg), și S. Morcov (90 kg).

• PENULTIMA ETAPA a 
„Cursei Păcii", disputată pe tra
seul Leipzig — Magdeburg a 
revenit olandezului Frits Schuer, 
cronometrat pe distanța de 161 
km cu timpul de 3 h 49’41“. Ci
cliștii români au sosit cu plu
tonul doi, la peste 6 minute. In 
clasamentul general individual 
conduce Hans Joachim Hartnick

ION CHIR IC

Sesiunea șîiințifieâ 
„Ocrotirea naturii 

in Oitfma44
Duminică s-au încheiat lu

crările sesiunii de referate ș: 
comunicări ștunțitce cu tema 
„Ocrotirea naturii in Oltenia*,  
acțiune organizată în colabo
rare cu Academia RepuOiici: 
Socialiste Româna. Comitetul 
de cultură și educație socialistă 
al județului Dolj și Consiliul 
local pentru ocrotirea monu
mentelor naturii. Timp de două 
zile, cadre didactice de la Uni
versitatea din Craiova. Univer
sitatea din Cluj-Napoca și In
stitutul de biologie București, 
profesori, cercetători și muzeo
grafi din județele Olteniei au 
prezentat 46 de comunicări și 
referate privind biosfera și iono- 
sfera, efectele biologice ale po
luării. pădurea — funcțiile ei 
și protecția mediului, acțiunile 
ce se cer întreprinse pentru 
menținerea unui bun echilibru 
ecologic in zonele industriale, 
conceptul de ocrotire a mediu
lui înconjurător in cadrul acti
vității școlare. Au fost orga
niza"» expoziția documentară 
„Ocrotirea naturii si protecția 
mediului înconjurător" si o 
excursie de studiu în diferite 
zone industriale din județele 
Olteniei.

ACȚIUNI 

IN SPRIJINUL 

PRODUCȚIEI

De la începutul anulai si 
pină in prezent ateeiștii de 
la Exploatarea minieră Her- i 
ja an extras peste plan 2 
tone minerea. Totodată, prin 
numeroasele acțiuni între
prinse de tinerii mineri ma- j 
ramureșeni pentru moderni
zarea tehnologiilor de ex- 
tracție, economisirea de ma- , 
teriale. combustibil și ener
gie, productivitatea muncii 
pe lucrător a crescut in a- ! 
ceasta perioadă cu 10.2 la 
sută iar cheltuielile la 1 900 
lei producție au fost reduse I 
cu 22 lei fată de prevederile 
angajamentulai.

N. MILITAR U

legem cum s-a putut aceasta !), 
a delapidat, prin furturi repetate 
din gestiune, o importantă sumă 
de bani. Cercetările continuă. 
Organele judiciare ii stabilesc a- 
cum „nota de plată" pentru in- 
cilcările repetate ale legalității 
in această perioadă.

LA... CUMPĂRĂTURI
Multă lume iși face cumpără

turile din unitățile comerciale 
de pe Lipscani. Și Stefan Vlad 
din Calea Dudești 233, muncitor 
la Întreprinderea de panificație 
București, prefera această zonă. 
Numai că preferințele sale se 
îndreptau in exclusivitate către 
sacoșele cumpărătorilor. A fost 
surprins in magazinul „Clujea
na" in timp ce sustrăgea unei 
cetățene o sumă de bani. Este 
cercetat în stare de arest. Dacă 
nu i-a plăcut plinea cinstită...

PESCARI... PESCUIȚI
Circumscripția nr. 2 a Miliției 

Capitalei a întreprins o acțiune 
pe lacurile „Herăstrău". „Bă- 
neasa" și „Floreasca", la care au 
participat și membri ai grupelor 
de sprijin. Cu această ocazie au 
fost depistați 14 cetățeni pescari 
braconieri. Trei dintre ei au fost 
sancționați contravențional cu 
amendă, ceilalți au fost trimiși 
in judecată. Uneltele de pescuit 
și prada prinsă au fost confis
cate. Dar cazul lor constituie un 
serios avertisment celor care în
calcă legile privind ocrotirea fa
unei ți florei, se înfruptă după 
bunul plac din avuția comună.

V. RĂVESCU

CAMPANIA AGRICOLĂ
Pentru satisfacerea cerințelor—

suplimentar, peste 2 milioane fire răsaduri

Pină la încheierea campaniei de reparații 
ale mașinilor de recoltat au mai rămas cit era zile

Piesele de schimb — 
o problemă ce se cere 

grabnic rezolvată!
Potrivit planificării inițiale, 

reparațiile utilajelor pentru re
coltatul cerealelor. activitate 
deosebit de importantă pentru 
bunul mers al secerișului, tre
buie încheiate la data de 30 
mai. Actionind cu toată energia, 
oegamzindu-și bine munca, me
canizatorii teleormăneni au ra
portat terminarea in devans a 
reparațiilor la presele de balo
tat paie ș: fir., la combinele au
topropulsate C-12. între unită
țile evidențiate în această ac
țiune se numără cele din Pu- 
rani. Cioîănesti. Orbească. Fur- 
eulești. Brinceni ș.a. După cum 
ne informa inginerul Stefan 
Zalana. de Ia Trustul S.M.A. 
Teleorman, in stațiunile și sec
țiile de mecanizare au fost con- 
s*ituite  echipe specializate, for
mat» din cei mai buni mecani
zatori. La nivelul Trustului 
SM A • grupă operativă de 
specialiști a fost însărcinată 
anume să urmărească zilnic vi- 
teza de rwabrare a reparațiilor, 
să controieze și să îndrume a- 
eeastă activitate. să intervină 
operativ în sprijinul stațiunilor 
âe merar zare. Această inter
venție a fosr cu atit mai nece
sară cu rit majoritatea unită
ților Intimpmâ iacă o serie de 

Peste 100 000 țărani cooperatori 
din județele Timiș, Arad și Caras-Severin 

prezenți ieri pe ogoare
Ptrte MftM d*  tim-.t coope-nton. wees-uzsron p sin IjcsUo»! 

drs rowaaeie .«adcțeio» "mu. Arad F Cc-vr-Srre—s ca «ost du- 
-smicf ~-»ze-.n a wsaoie o^mcoa de sezra. fa crevstâ zi. ta 
«mtdn.e eooperctiste dra cmpiile T-miral--;. Mi-vrsux; p Ca- 
»csuî» »-«■- ezveatc lir-t». de itr-rme-r < ralra-vpr ședptoure 
pe —e*  b--ie dt 25 M8 ha. iasemace rapec^te cainrare cs r*e-  
cii de rctd» ca fact prime pen—i • 2-o oc-f p me-
ca-sir h «cricp timp, importente "o-te «secaesee r n.
"est moțumce Ia receltar*!  p t-«oportal farajeia» rem. U 
adetaî IcyuaMior n ia cita rscrfrt ap-umie de p-i—.frc-t

SPOIIT • SPORT
•TINERI — ÎN ARENELE 
SPORTULUI DE MASĂ

MERIDIAN

Și in duminica de ieri, tinerii bucureșteni au fost angrenați la 
numeroase și însuflețite Întreceri sportive de masă, in pregătirea Congre
sului educației politice și culturii socialiste șl desfășurate in cadrul 
ediției de vară a „Cupei tineretului". Fotoreporterul nostru a surprins 
cîteva imagini sugestive, în acest sens, In cursul dimineții de Ieri, pe 
Stadionul Tineretului.

Foiot GH, CU CU

greutăți din partea întreprinde
rii furnizoare care livrează cu 
intîrziere și în cantități inscfi- 
ciente piesele de schimb nece
sare. Pentru a ilustra ce mco- 
vemente creează aceste înttr- 
zien est» suficient să amintim 
că. de pildă, la data vizitei noas
tre. mecanizatorii de la SMA 
Orbească, des: executaseră toa
te reparațiile de mai multe mie. 
nu puteau tnchni aperatâMU 
la cele 3*  mtnbme autopro
pulsate datorită făptuim că le 
I•a axul prissar al c*xti «

durează deci: un ceas. La ace
eași «tatiur.e este de notat făp
tui că dotarea cu utilaje <5» re
coltat per.tra acest an este pre
văzută a fi realizată abia în tri
mestrele ni șt IV ale asumi, 
perioadă rtnd practic. r.u mai 
au la ce le foâosî. în fata aces-

Orbească au mat mițat-va rs 
prm eforturi pmpm să reemt- 
±tt-r.eze 1*  dintre utilajele pro
pus» pentru casat în scspul fo
losirii lor in camparua tn aceas
tă vară, a rvfieâru rtteec 1C-

AL. DOBRE

(R.D. Germană), urmat de po
lonezul Szozda la 1’02", Lauke 
(R.D.G.) ia 3’29", Isaev (U.R.S.S.) 
la 4T1“. Clasamentul pe echi
pe : 1. U.R.S.S. ; 2. R.D. Germa
nă la 3’31“, 3. Polonia la 6'27“,
4. Cehoslovacia, 5. Bulgaria, 6. 
România.

Astăzi se dispută ultima etapă 
Magdeburg — Berlin (163 km).

• MECIURILE disputate in cea 
de-a 4-a zi a turneului interna
tional masculin de handbal de 
la Barcelona s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : U.R.S.S.
— Polonia 22—16 (10—7), Spania
— Elveția 17—12 (9—6). în clasa
ment conduc echipele României 
și U.R.S.S. cu cite 6 puncte, ur
mate de Spania și Polonia 2 
puncte, Elveția — 0 puncte.

Pentru * asigura o mal 
mare rezervă de semințe șf 
răsaduri legumicultorii buzo- 
ieni au hotârrt ea in serele 
județului să se facă o nouă 
iEsâmiațare in vederea pro
ducerii suplimentare a peste 
2 Bilioane fire răsaduri. De 
asemenea, se continuă Intră
rile de amenajare a unor su
prafețe eu tomate palisate și 
msăaiintarea eu legume in 
căituri reeereive și interca
late. Mai mult, bazindu-se pe 
experiența bună acumulată, 
pradaeătorii individuali ac 
eassarait ia acest an peste 
7» hectar» solarii «i 39 hec
tare tuaele.

Ca exeaipta ia acest sens 
II eCeri cooperatorii din Cos- 
tesn. Airi. inginerul Gheor- 
gbe Aîexaadrescu. tehnicie- 
aii. ceilalți legumicultori cu 
expe i leală, odată ea efectua
rea lacrâriler de intrerin»re 
pe cete M hectare eu legu- 
m» ale CAJ” . urmăresc și 
calitatea laerarilec efectuate

SOLUȚII SIMPLE. LA
Pțm CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE LEGUME

distrugerei buruienilor, stro
piri pentru combaterea dau- 
nătprilnr și irigarea cuhuri- 
loc. Ab solicitat tinărului 
speriate» Ian Iosif, șeful 
fermei- riteva detalii privind 
organizarea eficientă a pro
ducției. Am reținut a«tfel ea
elemente esențiale folosirea

FOTBAL XIX: O etapă

DIN CÎND
Circa 70 000 de spectatori, prezenți in tribunele 

stadionului ,J3 August" au rezistat cu stoicism 
torențiale care a început să toarne nemilos 

sp-e s'i-ji'v! primei reprize a meciului vedetă din 
I cnlajul ăsterbucureștean. Steaua — Dinamo, și 

•i-a mai conte-c.t pină la fluierul final. Dar a 
meritat : cele două echipe fruntașe ale fotbalului 
nostru și-au onorat cu brio cartea de vizită ofe- 

| find iubitorilor acestui sport o partidă de cali- 
I tete, spectaculoasă, disputată cu dîrzenie și dă- 

-.■re. intr-un spirit de perfectă sportivitate. Deși 
fără o prea mare miză — succesul uneia sau al
teia n-ar fi schimbat cu nimic ierarhia clasa- 

| meniului, in ceea ce le privește — meciul a pur
tat tot timpul amprenta luptei sportive hotânte 
pentru un rezultat favorabil. Ambele formații 
n-aveau de apărat o situație, cit mai ales onoa
rea, orgoliul și asta a făcut ca spectacolul să 
lase o impresie deosebită. Urmărit după partida 
Sport-.l studențesc — Rapid, meciul Steaua — 
Dincmo ne-a convins incâ o dată că avem, de 
fapt, doar două echipe de club adevărate, care 
ne arată de fiecare dată, cind se confruntă, un 

! fotbal adevărat. Este un motiv și de bucurie și 
de tristețe. Prea puțin — două echipe de elită 
și un meci bun din cind în cind — pentru cit 
de mult este iubit acest sport. Inutil să ne re
ferim la aspectele tehnico-tactice ale jocului, el 
a fost urmărit din tribune și pe micul ecran de 
toți cei care așteaptă intilnirile Dinamo — Steaua 
cu un mare și justificat interes. Oricum, în cele 
două echipe conduse de Dinu și Dumitru, au 
muncit mult și s-au evidențiat, chiar și in re
priza secundă, cind turna cu găleata și terenul 
era un burets îmbibat cu apă, Iordănescu și 
Stefan, Gabriel Sandu și Zamfir, Dudu Georges
cu și Vigu. Radu Nunweiller și Ion Ion, toți e- 
chipierii care au evoluat de-a lungul celor 90 de 
minute de joc. Rezultatul de egalitate (1—1) după 
aspectul jocuîui, perioadele de dominare și o- 
caziile de gol avute, este echitabil.

Uvertura cuplajului, Sportul studențesc — Ra
pid a fost departe de ceea ce ne-am așteptat, 
adică de calitatea, dinamismul și vigoarea luptei 
dintr-un meci in care o echipă — Rapidul — 
trebuia să dea totul pentru un rezultat care să-t 
sporească șansele de a rămîne în prima divizie, 
iar cealaltă echipă — Sportul studențesc — tre- 

,fbuia să ne demonstreze că nu întimplător in 
acest retur de campionat, jueind pe teren pro
priu sau in deplasare, n-a cunoscut înfringerea.

DIAGRAMA ETAPEI
STEAUA — DINAMO 1—1 

(0—1). Dudu Georgescu a deschi» 
scorul in min. 35, iar golgeterul 
steliștilor, Iordănescu, a egalat 
după pauză (min. 75) din pe- 
nalti. La tineret-speranțe, 2—1. 
SPORTUL STUDENȚESC — 
RAPID 2—2 (0—1). Feroviarii
au condus cu 2—0, prin golurile 
înscrise de Leșeanu (min. 43) 
și Rontea (min. 48). Pentru 
Sportul a marcat Marica 
(min. 65) și Mirce» Sandu 
(min. 83). La tinerent-speranțe, 
0—2. POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — F.C. BIHOR 4—2 
(2—1). Pentru timișoreni au în
scris Floareș (min. 2 și min. 
88), Roșea (min. 41 și min. 
70), iar pentru oaspeți au mar
cat fundașul Popovicî (min. 32) 
din penalti și Bigan (min. 
80). La tineret-speranțe. 8—0 1
S. C. BACAU — POLITEHNI
CA IAȘÎ 3—2 (1—1). Au în
scris : Băluță de două ori 
(min. 8, min. 78), fundașul 
Ciocirlan — autogol (min. 82), 
respectiv Romilă (min. 30) din 
penalti și Dănilă (min. 55). La ti
neret-speranțe, 0—1. „U“ CLUJ- 
NAPOCA — A.S.A. TG. MU
REȘ 1—3 (1—2). Au mar
cat, în ordine : Coca (min. 
15), Naghi (min. 16), Fazekaș 
(min. 25) și Anca — autogol 
(min. 77). UNIVERSITATEA 
CRAIOVA — F.C. CONSTAN
ȚA 2—1 (1—0). Au marcat : 
Dașcu. de două ori (min. 33 și 
min. 55). respectiv Mărculescu 
(min. 59) La tineret-speranțe, 
3—2. OLIMPIA SATU MARE — 
F.C.M. REȘIȚA 1—2 (1—1). Au 
marcat : Bathori II (min. 10). 
respectiv Florea (min. 43) și 
Tănase (min. 74). La tineret- 

de consătenii lor pe cele 75 
arii solarii construite pe lin
gă case. Tot din inițiativa 
lor. fiecărui producător indi
vidual 1 s-a pus la dispozi
ție un Îndrumar în care sini 
explicate amănunțit tehnolo. 
giile ce trebuie respectate la 
construcția solariilor, la pre
gătirea patului germinativ 
precum și la plantarea, în
treținerea și recoltarea legu
melor. O contribuție preți
oasă iși aduc in această pri
vință și tinerii, membrii or
ganizațiilor U.T.C. Amintim 
aici pasiunea pe care o do- 
devesc Constantin Apostol, 
secretarul comitetului comu
nal U.T.C. Pogoanele, Fănică 
Radu secretarul comitetului 
comunal U.T.C. Luciu, Ion 
Negoiță secretarul comitetu
lui comunal U.T.C. Scutel- 
nici care. împreună, au con
struit. insămințat și îngrijit 
16 arii solarii cu legume.

DUMITRU DUCA

INDEMÎNA TUTUROR,

unor mașini speciale la plan
tatul legumelor în cimp. re- 
ducindu-se. astfel, pe lingă 
forța de muncă, prețul de 
cost al manoperei de la 10 000 
lei pe hectar, la 500 lei : pen
tru irigarea culturilor se folo- 
seste o metodă proprie care 
ronstâ in utilizarea unor con
ducte vechi, scoase din uz. 
perforate la 94 cm. pe care 
s-au sudat țevi de 30 em de 
la aspersoare reformate și 
furtune de 10 cm. obținindu- 
se. ca 3 udători. o producti
vitate de 10 hectare pe 
schimb, eu un debit de 700 
m c. la hectar.

Cele eileva raționalizări a- 
due în balanța finală a re
coltelor un beneficiu de a- 
proape 1 milion lei, benefi
ciu realizat prin cea mai 
rentabilă Investiție : pasiu
nea.

ȘTEFAN DORGOȘAN

speranțe, 1—1. U.T.A. — JIUL 
3—0 (2—0). Victorie netă a a- 
rădanilor, prin golurile marcate 
de Broșovschi (in min. 16 și 86) 
și Domide (min. 28). La tine
ret-speranțe, 4—1. F.C. ARGEȘ 
— C.F.R. CLUJ-NAPOCA 0—2 
(0—0). Au marcat : Țegean 
(min. 53) și Vișan (min. 90). 
La tineret-speranțe, 0—0.

M. L.

CLASAMENT
Steaua 29 18 8 3 70—28 44
Dinamo 29 15 8 8 57—32 36
Poli. Timișoara 29 13 8 8 47—40 34
A.S.A. Tg. M. 29 14 4 11 39—35 32
S.C. Bacău 29 13 5 11 32—32 31
Sp. studențesc 29 11 9 9 35—35 31
F.C.M. Reșița 29 13 4 12 33—41 30
Univ. Craiova 29 10 8 11 34—31 28
F.C. Constanta 29 11 6 12 31—29 28
F.C. Bihor 29 12 4 13 33—39 28
F.C. Argeș 29 10 8 11 27—34 28
Poli. Iași 29 11 5 13 42—43 27
Jiul 29 10 7 12 38—44 27
Rapid 29 11 4 14 38—43 26
U.T.A. 29 11 4 14 38—46 26
Olimpia 29 10 6 13 30—48 26
C.F.R. 29 7 9 13 23—35 23
„U“ Cluj-N 29 7 3 19 29—39 17

Etapa viitoare
Miercuri 26 mai

Politehnica Timișoara __
Steaua (2—4), Politehnica
Iași — Dinamo (0—2). Rapid — 
„U" Cluj-Napoca (0—2), Sportul 
studențesc — F.C.M. Reșița 
(0—2), F.C. Bihor — U.T.A. 
(0—2), S.C. Bacău — F.C. Ar
geș (0—2), C.F.R. Cluj-Napoca— 
Olimpia Satu Mare (0—2), 
A.S.A. Tîrgu Mureș — F.C. 
Constanța (0—2) și Universita
tea Craiov» — Jiul (1—3).

La ordinea zilei

pe ogoarele tulcene:

Prășitul mecanic 
și manual, 
erbicidarea 

culturilor, irigațiile
După ce au efectuat prima 

prașilă manuală pe întreaga su
prafață cultivată cu sfeclă de 
zahăr iar la floarea-soarelui au 
mai rămas numai cîteva sute de 
hectare, toate forțele satelor din 
județul TulCea au fost concen
trate la întreținerea porumbului 
care a fost semănat pe 51000 
hectare. Mecanizatorii au efec
tuat pînă acum prășitul meca
nic pe mai bine de 14 000 de 
hectare, iar acolo unde cultura 
este ceva mai mare, în special 
în zona apropiată Deltei, mem
brii cooperatori au început și 
prașila manuală.

O altă lucrare la fel de im
portantă în aceste zfle o con
stituie erbicidarea culturilor. 
Numai la cultura inului pînă în 
prezent s-au erbicidat 8 000 de 
hectare. Beneficiind și de avan
tajul folosirii a două aeronave 
utilitare, unitățile agricole ale 
județului Tulcea au erbicidat în 
total peste 25 000 hectare. Cu o 
intensitate sporită se acționează 
și în sistemele de irigații. După 
cum aprecia tovarășul Ștefan 
Gavriliță, director general ad
junct al Direcției agricole jude
țene. sistemele de irigații pom
pează in permanență apă, în 
primul rlnd spre suprafețele 
cultivate cu grîu. La Mahmu- 
dia. secretarul organizației 
U.T.C., Ion Suciu, tehnician 
hidrotehnist, ne spunea că pom
pele se opresc doar atît cît 
este nevoie pentru mișcarea 
conductelor și aripilor în lanu
rile de grîu. Printre cei care 
alături de secretarul organiza
ției U.T.C. țin. zi și noapte, în 
schimburi prelungite asperșoa- 
rele sub presiune pentru iriga
rea a 330 hectare cu grîu, se 
numără și tinerii motopompiști 
Ion Razim. Nichita Iacoblev, Ni
colae Sava, Petre Sacolec.

N. COȘOVEANU

cu ploaie și surprize

In cind..
In minutul 43, cind balonul a căzut în capul lui 
Leșeanu și s-a prelins în poartă,. Răducanu a 
pășit în cealaltă parte. Intr-o altă fază critica 
același Răducanu a ieșit la linia de 16 m și a 
pierdut mingea in favoarea unui rapidist care a 
și trimis-o spre poarta goală, in care, din feri
cire, apăruse Ciugarin care a scoș-o cu capul in 
afara terenului, spălînd de rușine obrazul por
tarului echipei naționale. Mi-am și spus atunci 
că Rișniță sau Rontea, ori alt fost coleg l-au 
invitat pe Rică să le fie naș. Totuși, deși con
duși cu 2—0, băieții lui Angelo Niculescu au 
repetat figura din meciul cu Steaua, reușind, 
mai ales după introducerea lui Cazan, foarte 
activ, să egaleze prin golurile lui Marica și Mir
cea Sandu, ultimul impunîndu-se printr-un joc 
constructiv și eficace. Egalitatea de pe tabela de 
marcaj ne-a sugerat și echitatea, periclitată la 
un moment dat in acest meci. Și cind totul se 
sfirșește cu bine... Pentru Sportul studențesc 
care nti-și arată ambițiile, cum credeam, pentru 
a ocupa locul 3 și, deci, pentru a participa în 
„cupele europene" zilele care se vOr scurge de 
acum încolo sint zile senine ; pentru Rapid in 
schimb cele 5 etape care au mai rămas înseam
nă tot atîtea mari bătălii. Giuleștenii, ca să se 
salveze, trebuie să cucerească puncte acolo unde 
echipele pe care le vor întîlni au, la fel ca și 
ei. mare nevoie de victorii pentru a supraviețui.

Din rezultatele de ieri rețin atenția și se im
pun ca surprize infringerile suferite pe teren 
propriu de către Olimpia și F.C. Argeș unde 
reșițenii și, respectiv, feroviarii clujeni — la 
aceștia din urmă să fie o ultimă tentativă de 
salvare ? — au ciștigat infirmând pronosticurile. 
Victoria fotbaliștilor mureșeni in fața studenți
lor de pe Someș, care nu se mai regăsesc de un 
sezon întreg este absolut normală, in urbea de 
la poalele Feleacului n-a ciștigat anul acesta 
numai cine n-a vrut.

Intrucit s-a epuizat și ultimul cuplaj inter- 
bucureștean interesul pentru acest campionat 
inodor și incolor cum este o expresie foarte des 
uzitată, dar potrivită nu-l mai menține decit cu
riozitatea de a vedea care va fi cea de-a treia 
echipă ce va retrograda, precum și de a cunoaște 
echipa de pe locul trei ce ne va reprezenta in 
„Cupa U.E.F.A.". Cu aceste curiozități așteptăm 
etapa intermediară de miercuri în măsură, întru- 
cîtua, sd elucideze lucrurile.

V. CABULEA

DIVIZIA B
SERIA I. F.C.M. Galați — 

C.F.R. Pașcani 4—0, Cimentul 
Medgidia — C.S. Botoșani 1—0, 
Celuloza Călărași — C.S. Tul
cea 2—0, Ceahlăul P. Neamț. — 
Prahova Ploiești 4—0, Gloria 
Buzău — C.S.M. Borzești 1—0, 
Unirea Focșani — F.C. Brăila
1— 0. Metalul Plopenl — C.S.U. 
Galați 2—1, Petrolul Ploiești — 
C.S.M. Suceava 3—0, Viitorul 
Vaslui — Victoria Tecuci 2—1.

După 29 etape, F.C.M. Galați 
conduce în clasament cu 42 
puncte.

SERIA A n-A. Chimia. Tr. 
Măgurele — Dinamo Slatina
2— 0, Voința București — Meta
lul Mija 1—1, Chimia Km. Vîl- 
cea — Minerul Motru 0—1. Pro
gresul București — C.S. Tîrgo- 
viște 1—0, Tractorul Brașov — 
Ș. N. Oltenița 2—0, Steagul 
roșu — Unirea Alexandria 3—0, 
Electroputere Craiova — Auto
buzul București 1—0, F.C.M. 
Giurgiu — Metrom Brașov 2—0, 
Nitramonia Făgăraș — Metalul 
București 1—0.

Progresul București conduce 
în clasament cu 43 puncte.

SERIA A in-A. Gloria Bis
trița — Unirea Tomnatic 4—6, 
C.I.L. Sighet — C.F.R. Timișoa
ra 3—0. Dacia Orăștie — Șoimii 
Sibiu 0—1, Minerul Moldova 
Nouă — Sticla Turda 0—2, U.M. 
Timișoara — Victoria Cărei 0—0, 
Ind. sîrmei C. Turzii — F C 
Baia Mare 1—1, Rapid Arad — 
Victoria Călan 1—0, Gaz metan 
Mediaș — Mureșul Deva 1—0, 
Corvinul Hunedoara — Metalur
gistul Cugir 3—0.

Corvinul Hunedoara continui 
să conducă cu 45 punct*.



Vizita primului ministru al
Guvernului Republicii Socialiste România,

Manea Mănescu, in India

„Scînteia tineretului"
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începerea convorbirilor oficiale
ta Delhi au început sîmbătă 

convorbirile oficiale între pri
mul ministru al guvernului 
remân, Manea Mănescu, și pri
mul ministru al guvernului in
dian, Indira Gandhi. Tovarășul 
Manea Mănescu a transmis pre
mierului Indira Gandhi, 
partea președintelui ~ 
Socialiste România, 
Nicoiae Ceaușescu, și 
șei Elena Ceaușescu, 
de salut cordial, de 

cu cele mai 
sănătate și 
succese în activitatea 
o desfășoară pentru 

economic, social și

din 
Republicii 
tovarășul 
a tovară- 
un mesaj 
prietenie, 

i bune 
fericire,

cele, două țări să elaboreze pro
grame pe termen lung, de ex
tindere a schimburilor comer
ciale, de dezvoltare a cooperării 
in industrie, agricultură și în 
sfera tehnico-științifică.

Cei doi prim-miniștri au efec
tuat un larg schimb de păreri 
asupra principalelor aspecte ale 
vieții internaționale. Ei au con
statat cu multă satisfacție iden
titatea sau similitudinea punc
telor de vedere

Chavan, ministrul afacerilor ex
terne : P. N. Dhar, secretar al 
primului ministru ; B. D. Pânde, 
secretar la Ministerul Petrolu
lui ; Bipin Pal Daș, ministru ad
junct al afacerilor externe, și 
M. A. Vellodi. secretar in Minis
terul Afacerilor Externe. Au 
fost prezenți Petre Tănăsie, am
basadorul României la Delhi, și 
S. L. Kaul. ambasadorul Indiei 
la București.

Tovarășul Manea Mănescu a

Evoluția situației din Liban
• Lupte puternice în orașul Zahleh • Noul pre
ședinte al țârii continuă eforturile pentru a se 

ajunge la o încetare a focului

ilin țările socialiste

împreună 
urări de 
precum și 
pe care 
progresul 
prosperitatea poporului prieten 
indian.

La rindul său, doamna Indira 
Gandhi a rugat pe tovarășul 
Manea Mănescu să prezinte to
varășului Nicoiae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu cele 
mai călduroase mulțumiri pen
tru mesajul transmis, împreună 
cu urările sale de fericire și 
multă sănătate, de noi succese 
în neobosita activitate a pre
ședintelui României, dedicată 
infloririi patriei sale.

în cadrul convorbirilor, care 
•-au desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, de înțelegere, au 
fost apreciate rezultatele obținu
te în dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări. în același 
timp, au fost evidențiate posi
bilitățile de extindere a colabo
rării economice româno-indiene 
și s-au stabilit măsuri ce vor fi 
întreprinse de ambele părți pen
tru dezvoltarea pe o bază stabi
lă și de perspectivă a cooperării 
în producția industrială, în do
meniile construcțiilor de mașini, 
energeticii, metalurgiei, petrolu
lui, precum și în agricultură.

De asemenea, au fost conve
nite acțiuni de cooperare in do
meniul tehnico-științific și mă
suri pentru intensificarea schim
burilor ‘comerciale, pe bază de 
acorduri .și contracte pe termen 
lung.

Ținînd seama de faptul că 
economiile celor două țări se 
dezvoltă pe bază de planuri cin
cinale și de perspectivă mai în
delungată, părțile au căzut de 
acord ca, în cadrul Comisiei 
mixte guvernamentale româno- 
indiene de cooperare, organele 
de planificare și comerț exte
rior și alte instituții centrale din

Aspect din timpul întrevederii de lucru dintre cei doi prim-miniștri

Paralel cu eforturile între
prinse pentru soluționarea con
flictului din Liban, la Beirut și 
în alte localități din această țară 
au continuat duminică lupte 
violente, în cadrul cărora au fost 
folosite pe scară largă, ca și in 
zilele precedente, duelurile de 
artilerie și tirurile cu rachete. 
Surse ale poliției libaneze, cita
te de agenția Associated Press, 
au precizat că în cursul lupte
lor de duminică s-au înregistrat 
45 de morți și un mare număr 
de răniți, precum și importante

pagube materiale. Lupte puter
nice au avut loc în orașul Zah- 
leh, situat la circa 50 km est de 
Beirut, în zonele orașelor Tri
poli și Zagharta. Agenția Asso
ciated Press relatează că noul 
președinte al țării Elias Sarkis, 
continuă eforturile pentru a se 
ajunge la o încetare a focului și 
realizarea unei întilniri la masa 
verde a părților în conflict, exi_ 
stind perspective, potrivit acele
iași surse, ca negocierile in acest 
sens să înceapă marțea viitoare.

Programul electoral al 
Partidului Socialist Italian

Primul ministru al guvernului 
român, tovarășul Manea Mănes
cu, a avut o convorbire cu D.K. 
Barooâh, președintele Partidului 
Congresul Național Indian, la 
cererea acestuia, referitoare la 
dezvoltarea relațiilor bilaterale 
și la unele aspecte actuale ale 
situației internaționale.

Președintele D.K. Barooah a 
oferit un dineu în onoarea de
legației române. Au participat 
R. Bharat, președintele Camerei 
Deputaților a Parlamentului In
diei Y B. Chavan, ministrul a- 
facerilor externe, T. I. Pai, mi
nistrul industriei și aprovizio-

Iordania
La 25 mai 1946. emiratul 

Transiordaniei și-a dobindit in
dependența de stat, schimbin- 
du-și numele in „Urdun", Ior
dania de azi.

• Situată în 
piat, in partea 
Asiei, Iordania 
suprafață de 97 740 kmp, dintre 
care patru cincimi sînt consti
tuite din deșert.

• Cu toate condițiile naturale 
vitrege, prin eforturi perseve
rente, poporul iordanian a reușit 
să schimbe in mare parte înfă
țișarea țării.

Acordind prioritate agricultu
rii, prin investiții sporite și mă
suri de fertilizare susținute, te
renurile aride au început să ro
dească. Culturile de plante s-au 
diversificat, in prezent pe pă- 
minturile iordaniene crescind 
griu, orez, porumb, sorg, tutun 
ca și măslini și portocali, caiși 
și piersici, meri și cireși. Pre
ocupări importante s-au făcut 
remarcate, mai cu seamă în ul
timii ani, și pentru dezvoltarea 
sectorului industrial, pentru va
lorificarea resurselor subsolului, 
care ascunde minereuri de fier,

Orientul Apro- 
de sud-vest a 
se întinde pe o

Ziua de 25 mai, „Ziua revolu
ției", are o mare insemnătate 
pentru poporul sudanez deoare
ce evocă evenimentul de mare 
importanță din 1969, cind pu
terea a fost preluată de Consi
liul Revoluției, in frunte cu 
Gaafar Mohammed Nimeiri.

care cu
ce»

• Sudanul — țară 
prinde intre granițele sale 
mai vastă întindere națională 
din Africa: 2 505 813 km.p. și o 
populație de peste 16 milioane 
de locuitori — oferă 
imaginea unui stat 
rui popor, nutrind 
țe de progres, i 
tă eforturile spre 
spre valorificarea 
plină a propriului 
man și material, O 
tenție se acordă, în

astăzi 
al că- 
năzuin- 

își indreap- 
dezvoltare, 

cit mai de- 
potențial u- 
deosebită a- 

i acest cadru, 
făuririi unei industrii autohto
ne, capabilă să pună în valoare 
bogatele resurse ale subsolului 
cum ar fi aurul, zincul, fierul, 
cuprul. în ultimii ani pe harta 
economică a Sudanului au 
apărut peste 300 de obiective 
industriale. Se află, de aseme
nea, în construcție sau in fază 
de proiect importante unități in
dustriale, între acestea numă- 
rîndu-se o filatură de bumbac 
cu o capacitate de 5 000 tone de 
fire. (Sudanul este cunoscut ca 
țara „aurului alb", furnizînd cir-

lor lor față de problemele 
discutate și au exprimat hotă- 
rîrea României și Indiei de a 
acționa pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale, a unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Cei doi șefi de guverne s-au 
informat reciproc asupra reali
zării planurilor de creștere eco
nomică și au dat o apreciere po
zitivă cursului dezvoltării eco- 
nomico-sociale din țările lor, 
precum și programelor de dez
voltare în perspectivă.

La convorbiri au participat, 
din partea română : Nicoiae Io- 
nescu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice In
ternaționale ; Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe ; Ion Șt. Ion, secretar al 
Consiliului de Miniștri : iar din 
partea indiană : K. D. Malaviya, 
ministrul petrolului ;

* ★
Y. B.

★
nării civile, dr. Karan Singh, 
ministrul sănătății și planificării 
familiei, K. D. Malaviya, minis
trul petrolului, prof. Nurul Ha
san, ministrul de stat al învă- 
țămîntului. Om Mehta, ministrul 
de stat la Ministerul de Inter
ne, cei patru secretari generali 
ai Partidului Congresul Național 
Indian, Swaran Singh, președin
tele Comitetului pentru modifi
cări constituționale. Au partici
pat, de asemenea, persoanele o- 
ficiale române.

Tovarășul Manea Măneseu s-a 
întilnit cu conducerea Asociației

cupru, mangan. Cea mai impor
tantă avuție naturală o repre
zintă insă zăcămintele de fos
fați, cu cea mai mare pondere 
în exporturile țării. In 1975 
producția de fosfați a țării a 
fost de 3 milioane tone, iar pen
tru 1980 se preconizează ca a- 
ccastă producție să depășească 
10 milioane tone. Planurile gu
vernamentale acordă o atenție 
deosebită și invățămintului, for
mării cadrelor naționale recla
mate de dezvoltarea economică 
a țării. Numeroaselor școli ele
mentare și secundare și Univer
sității din Amman li se vor ală
tura in viitor alte școli secun
dare și superioare, un institut 
politehnic la Amman, o facul
tate de agronomie la Irbid, o 
serie de școli tehnice.

• Urmărite cu simpatie și in
teres, succesele poporului iorda
nian sint prețuite in țara noas
tră. Relațiile româno-iordaniene 
de prietenie și cooperare activă 
au căpătat dimensiuni noi in 
urma vizitelor președintelui 
României, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, la Amman, și a re
gelui Hussein la București. Con
vorbirile purtate, acordurile în
cheiate, schimbul constructiv de 
idei privind necesitatea solu
ționării pe cale pașnică a situa
ției din Orientul Apropiat s-au 
înscris ca o importantă contri
buție ia dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două popoare, în 
interesul reciproc, al cauzei în
țelegerii, păcii și securității în 
lume.

D. I.

ca 30 la sută din producția mon
dială de bumbac), o uzină pen
tru utilaje agricole și camioa
ne, o fabrică de ciment de 40 000 
tone pe an etc.

• Ca țară în care aproxima
tiv 80 la sută din populație se 
ocupă cu agricultura, Sudanul 
acordă o mare atenție și acestei 
ramuri economice. Noul plan de 
dezvoltare a țării (1977—1982), 
aflat în curs de elaborare, va 
acorda prioritate extinderii su
prafețelor irigate, creșterii șep- 
telului. După părerea specialiș
tilor, în regiunea savanei există 
o suprafață de 200 milioane acri, 
din care nu este utilizată decît 
o mică parte. Au început lucră
rile pregătitoare pentru constru
irea canalului Gongoli, unul din 
cele mai grandioase proiecte de 
transformare a naturii de pe 
continentul african. Este vorba 
de săparea unui canal lung de 
280 km și lat de 40 de metri, 
între localitățile Gongoli și Ma- 
lakal, care ar urma să adune 
apele unor riuri risipite în mlaș
tini și să le îndrepte spre Nil.

• între România și Sudan 
s-au stabilit și se dezvoltă re
lații de prietenie și colaborare 
bazate pe stimă și respect reci
proc. Vizitele și convorbirile 
rodnice la nivel înalt au creat 
condiții favorabile dezvoltării 
pe o treaptă superioară a rela
țiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală între cele două 
țări și popoare.

R. Ț.

primit, în cursul aceleiași zile, 
pe K. D. Malaviya, președintele 
părții indiene din Comisia mixtă 
guvernamentală româno-indiană 
de cooperare economică, tehnică 
și științifică, ministrul petrolu
lui al Indiei.

Cu acest prilej, au fost abor
date probleme ale dezvoltării 
colaborării economice, ale extin
derii relațiilor de cooperare în 
producție și tehnjco-științifice, 
precum și ale amplificării schim
burilor comerciale între cele 
două țări.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia a depus o coroană de flori 
la Monumentul „Rajghat" din 
Delhi. în semn de omagiu adus 
lui Mahatma Gandhi — eminent 
luptător pentru libertatea și 
independența Indiei.

Au participat membri ai dele
gației române și oficialități in
diene.

de prietenie indiano-română. cu 
care a avut convorbiri cordiale 
referitoare la dezvoltarea rapor
turilor de prietenie intre cele 
două țări și popoare.

Duminică dimineața, primul 
ministru al guvernului român, a 
avut o intilnire cu un grup de 
oameni de afaceri, parteneri în 
schimburile comerciale româno- 
indiene. Cu acest prilej au fost 
analizate posibilitățile de am- 
plificare a schimburilor comer
ciale și a acțiunilor concrete de 
cooperare în producția indus
trială intre România și India.

RELAȚII DIPLOMATICE INTRE 
LIBIA Șl SURINAM

• LIBIA ȘI SURINAMUL au 
convenit să stabilească relații 
diplomatice la rang de amba
sadă, anunță un comunicat ofi
cial al Ministerului libian de 
Externe, dat publicității la Tri
poli. După cum relevă agenția 
A.R.N.A., guvernele celor două 
țări sint hotărîte să dezvolte 
relațiile de prietenie și coope
rare bilaterală.

Intilnire intre

Miniștrii de externe ai Gre
ciei și Turciei, Dimitrios Bitsios, 
și Ihsan Sabri Caglayangil. care 
au participat la sesiunea Consi
liului ministerial al N.A.T.O. de 
la Oslo, au avut sîmbătă o con
vorbire consacrată examinării 
problemelor aflate în suspensie 
între cele două țări. După cum 
se precizează in comunicatul dat 
publicității în urma convorbiri
lor, cei doi miniștri au hotărît 
să continue eforturile pentru so
luționarea disputei dintre Grecia 
și Turcia în problema platoului 
continental al Mării Egee și a 
survolării spațiului aerian al a- 
cestui bazin maritim. Miniștrii 
au convenit ca experții celor 
două țări să se întrunească în 
luna iunie pentru a continua 
examinarea problemei platoului 
continental din Marea Egee. 
S-a precizat, totodată, că vor fi

Partidul Socialist Italian a dat 
publicității, la Roma, programul 
său electoral în vederea alegeri
lor politice generale de la 20 și 
21 iunie, în care subliniază ca 
element de primă importanță 
faptul că, după alegeri, socialiș
tii nu vor lua în considerație 
alte soluții pentru formarea 
viitorului guvern in afara celei 
a unei „ample coaliții", decît în 
cazul în care aceste soluții vor 
implica o profundă schimbare 
spre stingă a conducerii țării. 
Documentul-program al P.S.I. 
confirmă faptul că socialiștii 
sint in favoarea asumării de că
tre comuniști a responsabilită
ților directe in ce privește gu
vernul. După cum se știe, P.C.I.
— primul partid care și-a dat 
publicității programul electoral
— e evidențiat necesitatea con
stituirii, după alegeri a unui 
„guvern unitar de salvare și de 
renaștere a țării". Ca și P.C.I., 
care s-a pronunțat pentru „o 
vastă coaliție unitară, deschisă 
tuturor forțelor democratice", și 
Partidul Socialist cere o schim
bare radicală a direcției politice 
și propune formarea unui gu
vern care să cuprindă toate for
țele democratice disponibile.

Documentele 
programatice și statutul 

Partidului Popular 
Revoluționar din Benin
La Cotonou au fost date pu

blicității documentele progra
matice și statutul Partidului 
Popular Revoluționar din Benin, 
adoptate la primul congres ex
traordinar al partidului, care 
și-a încheiat recent lucrările.

Partidul Popular Revoluțio
nar din Benin, se arată in do
cumente, trebuie să devină un 
partid revoluționar, care iși 
întemeiază activitatea pe ideo
logia marxist-leninistă, aplica
tă la condițiile istorice ale A- 
fricii și Republicii Populare 
Benin. Partidul iși propune li
chidarea deplină a dominației 
imperialiste și edificarea unei 
economii naționale independen
te de tip socialist. Se prevede, 
intre altele, înfăptuirea refor
mei agrare. Crearea organiza
țiilor de masă — sindicale, de 
tineret și de femei — este a- 
preciată drept o sarcină deose
bit de importantă a viitorului 
apropiat.

Documentul respinge „menți
nerea hegemoniei democrat- 
creștine", pe care o consideră 
„cauza fundamentală a crizei pe 
care o traversează Italia".

în ce privește reformele de 
ordin intern, programul subli
niază că P.S.I. va acționa pentru 
afirmarea unor valori noi, pen
tru folosirea deplină a forței de 
muncă și dezvoltarea regiunilor 
din sudul țării, pentru un nou 
tip de planificare a economiei 
care să răspundă aspirațiilor și 
necesităților țării. Documentul 
se pronunță pentru o reînnoire 
a sistemului bancar, pentru un 
control al programelor de in
vestiții. asigurarea stabilității 
prețurilor, precum și pentru re
evaluarea potențialului agricol 
național. Programul propune, de 
asemenea, reforme în sistemul 
judiciar și al structurilor de 
stat, pentru garantarea unor 
drepturi constituționale.

în program se subliniază, tot
odată, că P.S.I., garantind liber
tatea bisericii, cere „respectarea 
absolută a autonomiei și su
veranității statului și se opune 
in mod ferm oricărei ingerințe".

Documentul relevă hotărirea 
P.S.I. de a respecta angajamen
tele internaționale ale țării și se 
pronunță pentru sprijinirea 
luptei popoarelor care și-au do- 
bindit recent independența, pen
tru susținerea țărilor în curs de 
dezvoltare, arătînd, de aseme
nea. că socialiștii vor continua 
să lupte împotriva fascismului 
și ..se vor opune cu fermitate 
ingerințelor străine in politica 
internă italiană".

în centrul orașului 
Banskă Bystrica, pe o 
colină, se înalță o con
strucție originală — 
două uriașe emisfere 
de beton nesupuse 
parcă legilor gravita
ției — care domină 
împrejurimile : este
monumentul-expoziției 
ridicat în memoria in
surecției naționale 
slovace.

Acest monument o- 
feră, și la propriu și la 
figurat, posibilitatea 
unui vast tur de ori
zont. în primul rînd, 
fotografiile, documen
tele și obiectele expu
se in încăperile sale 
dau o idee despre am
ploarea 
actelor 
care a 
pentru 
mîntului țării de sub 
ocupația fascistă. în al 
doilea rind, întreaga 
concepție arhitectura
lă — autor: dr. ing. Du
san Kuzma — consti
tuie o sinteză deosebit 
de expresivă a voca
ției armoniei și a îm
plinirilor prin care se 
caracterizează, azi, 
viața și munca oame
nilor din aceste locuri. 
Și, in al treilea rind, 
de la ultimul etaj al 
edificiului pot fi vă
zute — de data aceas
ta in înțelesul concret 
al cuvîntului — reali
zările în materie de 
urbanistică ale anilor 
socialismului.

Situat pe valea rîu- 
lui Hron, la numai 50 
de kilometri de munții 
Tatra Mică, și avind o 
vechime de peste 700 
de ani, orașul Banskă 
Bystrica numără in

sacrificiilor și 
de eroism de 

fost nevoie 
eliberarea pă

miniștrii de

continuate eforturile pentru re
zolvarea problemei traficului 
aerian în această zonă.

Dimitrios Bitsios și Ihsan 
Sabri Caglayangil au trecut in 
revistă, de asemenea, evoluția 
situației din Cipru după ultima 
lor intilnire, care a avut loc la 
Bruxelles în decembrie 1975, cu 
care prilej s-a realizat un acord 
asupra continuării eforturilor 
politice în vederea rezolvării 
problemei cipriote.

în comunicat se precizează că 
cei doi miniștri de externe au 
convenit să se întilnească din 
nou pentru a discuta problemele 
litigioase dintre cele două țări 
ori de cite ori vor lua parte la 
diferite conferințe internaționa
le, fără a se specifica însă exact 
cînd va avea loc următoarea 
rundă de convorbiri.

prezent 56 000 de lo
cuitori. Deși, relativ, 
puțini, ei au reușit să 
imprime străvechii a- 
șezări un ritm de dez
voltare trepidant. De 
jur împrejurul zonei 
in care se mai păs
trează unele clădiri 
din Evul Mediu — ti
pic gotice și, parțial,

case vechi și cohtami- 
nîndu-se de liniște, se 
scurge maiestuos pe 
sub zidurile lor, atit de 
aproape incit cei dină
untru ar putea pur și 
simplu pescui de la 
ferestre ; în sfirșit, a- 
jungînd iar în vecină
tatea unor construcții 
de dată recentă, iși

RANSKA RVSIR1CA
VEDERE PANORAMICĂ

influențate de renaște
rea italiană — se în
tind modernele carti
ere de locuințe cons
truite in ultimii ani. 
Rîul Bystrica, care taie 
orașul în două, s-a a- 
daptat parcă noului 
peisaj : la intrarea in 
oraș trece în grabă, fi
del numelui său, prin
tre blocuri multicolo
re ; apoi, intilnind

reia rostogolirea vije
lioasă.

înnoirile care au 
transformat Banskă 
Bystrica n-ar fi fost 
posibile dacă nu s-ar 
fi schimbat radical în
suși modul de viață. 
Deși are o bogată tra
diție muncitorească — 
minele de argint 
(„băile") îl concurează 
în privința vechimii —,

orașul a căzut, după o 
primă perioadă de în
florire, într-o lungă 
somnolență, legănat de 
scirțîitul 
griu și 
neșă a 
această 
celență 
văratul 
cunoscut în anii 
după Eliberare, cînd, 
conform unor proiecte 
științifice, de anver
gură, și-a reluat pe 
baze noi activitatea in
dustrială. în momen
tul de față, fabricile 
de cherestea și de chi
brituri, de tricotaje, 
de bere și de ciment, 
la care se adaugă o 
mare secție a renumi
tei întreprinderi de a- 
parate electronice 
„Tesla", constituie mo
torul progresului său 
evident și rapid.

O atenție deosebită 
se acordă in Banskă 
Bj-strica amenajărilor 
turistice și, în special, 
celor necesare practi
cării sporturilor de 
iarnă. Patinoarul, 
trambulinele și pistele 
de schi din împreju
rimi primesc, în fie
care an, numeroși oas
peți din țară și de 
peste hotare.

în orașul de pe va
lea HronulUi, care mai 
păstrează ecoul eroice
lor lupte împotriva 
fascismului, în cursul 
cărora ostașii noștri 
s-au acoperit de glo
rie, am intilnit oameni 
plini de viață, gata în 
a-ți prezenta realiză
rile și preocupările ce
lor ce trăiesc pe aces
te meleaguri.
ALEX. ȘTEFANESCU

dc 
le- 
din 
ex-

carelor 
de forfota 

tirgoveților 
zonă prin 
agricolă. Ade- 
reviriment l-a 

in anii de

PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT
• PREȘEDINTELE Republi

cii Populare Democrate Coree
ne, Kim Ir Sen, a primit dele
gația militară condusă de Mo
hamed El Gamasy, vicepremier 
și ministru de război șj al 
producției militare al Republicii 

oArabe Egipt, care efectuează 
vizită oficială la Phenian.

• SENATUL IRANIAN 
aprobat definitiv Protocolul 
semnat anul trecut de Iran și 
Irak, in privința reglementării 
problemelor de frontieră dintre

a

cele două țări și a realizării unei 
politici. de coexistență — infor
mează ziarul iranian „Kayhan 
International". Protocolul a fost 
elaborat in conformitate cu a- 
cordul intervenit în martie 1975, 
la Alger, între Șahinșahul Ira
nului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, 
Consiliului 
Revoluției 
Hussein.

Dezvoltare Socială. Ele vor 
amplasate 
Koum și 
Egipt vor 
sități.

fi 
la Ismailia, Shebin El 
Minia. în total, in 

funcționa 11 univer-

TINERETUL LUMII

Experiența „samaria"
Preocupări ale tineretului din Niger
Sub denumirea de „sama

ria" („tinerețe" — în limba 
hausă), populația Nigerului 
cunoaște o amplă campanie 
a tineretului consacrată in 
principal asigurării unei e- 
ducații civice pentru popu
lație, sprijinirii proiectelor de 
dezvoltare economică și cul
turală a țării. Experiența 
„samaria" — serie „Jeune 
Afrique" — a pătruns in 
toate regiunile Nigerului, la 
orașe și sate, in toate gru
purile etnice. „Samaria" — 
de astă dată in sensul de re
considerare a limbilor națio
nale — este, în același timp, 
un pelerinaj la izvoarele au
tenticității naționale, o recu
cerire a autenticității cultu
rale umbrită de secole de 
dominație colonială, o recon
siderare a valorilor cultu
rale și spirituale ale poporu
lui. în cadrul acestei campa
nii — afirmă autoritățile de 
la Niamey —, tineretul și-a 
asumat sarcina de a impul
siona interesul general pen
tru ceea ce ține de dezvol
tarea țării. Tinerii Nigerului, 
membri al „samariei", și-au 
adus, anul trecut, contribu
ția la munca de reconstruc
ție a țării greu lovită de se
ceta din anii trecuți : in ca
drul „operațiunii Sahel", ei 
au plantat peste 300 000 de 
arbori, au construit 2 500 săli 
de clasă din cărămidă desti
nate să înlocuiască vechile 
școli improvizate. Deocam
dată, rata școlarizării este 
mică, Nigerul aflindu-se

printre ultimele țări africane 
în ce privește numărul copii
lor școlarizați, dar planuri
le de dezvoltare a țării pre
văd ca, incă în actualul plan 
trienal (1975—1977), să creas
că și numărul elevilor în
scriși în școli. Dealtfel, au
toritățile de la Niamey a- 
mintesc, cind este vorba de 
dezvoltarea invățămintului, 
că în momentul eliberării 
numai 3 la sută dintre copiii 
țării frecventau o școală, iar 
în 1975 procentul era de 13 
la sută ; numai pentru anul 
1976 a fost alocat pentru 
dezvoltarea invățămintului 
20 la sută din bugetul țării.

Dar astăzi. în Niger, siste
mul de invățămint nu-i cu
prinde numai pe copii. Din 
1961, in țară funcționează 
peste 300 de centre de alfa
betizare pentru adulți în lim
bile naționale.

Paralel cu dezvoltarea în- 
vățămintului, experimentul 
„samaria" se aplică și con
servării patrimoniului cultu
ral al Nigerului. Numeroși 
specialiști — etnografi, fol
cloriști, coregrafi, muzicieni 
—, in majoritate tineri, stră
bat așezările rurale și culeg 
comori folclorice transmise 
din generație in generație. 
Pentru Niger, ca și pentru 
întreaga Africă, necesitatea 
păstrării patrimoniului cul
tural este atributul indispen
sabil afirmării conștiinței na
ționale.

G. S.
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NOI AVENTURI CU TOM ȘI
JERRY : Scala (orele 8,45; 10,45; 
12.45: 14.45: 18.45: 20,45).

PRIETENII ----- -----------------
Luceafărul
19.30) , 
16.30; 
12,15; 
rești

FATA CARE CAUTĂ O FUN
DA ROȘIE : Lumina (orele 9; 
11.15: 13.30: 15.45; 18; 20).

VÎNZĂTORUL DE BALOANE ; 
Patria (orele 9; 11.15: 13.30; 16; 
18.15; 20.30), Modern (orele 9; 11.13; 
13.30; 16; 18,15: 20.30), Grădina Ca
pitol (ora 20), Grădina Modern 
(ora 20).

VIATĂ PERSONALA : Victoria 
(orele 9.30; 11.30; 13.30; 16; 18; 20), 
Cotroceni (orele 10; 12; 14; 16; 
18: 20).

CEL ALB, CEL GALBEN. CEL 
NEGRU : Festival (orele 9 ; 
11.15; 13,30; 16: 13.15: 20.30). Fero
viar (orele 9: 11,15: 13.30: 16; 18.15;
20.30) , Melodia (orele 9; 11.15:
13,30; 16; 18,15; 20,30), Flamura (o-

MEI, ELEFANȚII : 
(orele 9; 12,30; 16;

București (orele 9; 12,15; 
19,45), Favorit (orele 9,15; 
16.15; 19,15), Grădina Bucu- 
(ora 20.15).

rele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20). 
FRATELE MEU ARE UN FRATE 

FORMIDABIL : Central (orele 9,15; 
11,30; 13.45; 16; 18.15; 20,30), Volga 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20), 
Grădina Luceafărul (ora 20).

DACII : Doina (orele 13,15; 15,30; 
17.45; 20),

DOI OAMENI IN ORAȘ : Excel
sior (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 
20,30), Gloria (orele 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30). Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15).

PATIMA : Timpuri Noi (orele 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15).

SIMON BLANCO; Buzești (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15), 
Giulești (orele 15.30; 17,45; 20).

TEROARE PE .ULIȚA : Grivița 
(orele 9; 11,15: 13,45: 16; 18,15;
20.15) , Unirea (orele 16; 18; 20).

FRAȚI DE CRUCE : Dacia (ore
le 9: 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20,15).

MERE ROȘII : Bucegi (orele 16;
18). Drumul Sării (orele 15,30; 18; 

■ 20,15), Floreasca (orele 15,30; 18;
20.15) 1 Grădina Bucegi (ora 20). 

1NTÎLNIRE LA AEROPORT ;
Lira (orele 15.30; 18; 20,15), Arta 
(orele 15,30; 17,45; 20).

ZILE FIERBINȚI : Ferentari (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI : 
Pacea (orele 15,45; 18; 20,15).

PRIMUL PAS : Cringași (ora 17).

CĂLINA ROȘIE : Viitorul (orele 
15,30; 18; 20).

CURSA GREA : Miorița (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20), Gră
dina Festival (ora 20).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII : 
Moșilor (orele 15,30; 18; 20).

EXPLOZIA : Popular (orele
15.30; 18; 20.15).

VINĂTORUL DIN TAIGA : 
Munca (orele 15,45; 19).

OPERAȚIUNEA ..MONSTRUL" J 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

DICTATORUL : Tomis (orele 9; 
11,30; 15,30; 18; 20,30).

TIMPUL ȘTERGE TOTUL : ,Vi- 
tan (orele 15,30; 18).

ZORRO : Flacăra (orele 9,30; 
15.30; 18). Grădina Vitan (ora 20).

STEAUA FERICIRII CAPTIVE ; 
Progresul (orele 15,30; 19).

programele de muzică ușoară 
transmise prin Interviziune de la 
Moscova, Sofia, Berlin. 20,50 Re
portaj T : „Constructorii". 21,15 
Publicitate. 21.20 Roman-folleton : 
„Forsyte Saga". . Episodul XXII — 
„Lingura de argint". 22,10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului.

și vicepreședintele 
Comandamentului 

din Irak, Saddam

PARTID IN FRANȚAUN NOU
ÎN orașul francez Rennes — 

centrul administrativ al provin
ciei Bretania — a fost anunțată, 
simbătă, crearea unui nou 
partid — Centrul democraților 
sociali, care ii va reuni pe sim- 
patizanții a două formațiuni po
litice care s-au autodizolvat : 
Centrul Democrat și Centrul 
Democrație și Progres. Acestea 
se separaseră în anul 1969, da
torită deosebirilor de vederi in 
ce privește strategia lor.

In funcția de președinte al 
noului partid a fost desemnat 
Jean Lecanuet, care este minis
tru al justiției în actualul gu
vern, iar în postul de secretar 
general — Jacques Barrot.

• UN LOT EXPERIMENTAL 
de tractoare de 330 CP va fi 
supus in acest an testelor în 
diferite ramuri ale economiei 
naționale a Uniunii Sovietice. 
Froducția acestora va începe 
în actualul cincinal la Cebok- 
sarî, oraș pe Volga.

Destinate efectuării unei game 
variate de lucrări pe șantierele 
conductelor de țiței și gaze, 
canalelor de irigație, precum și 
in exploatările miniere la zi, 
noile tractoare pot funcționa in 
cele mai diverse condiții clima
terice.

• PREȘEDINTELE Austriei, 
Rudolf Kirchschlaeger, va face 
o vizită oficială in Iran la 30 
mai, s-a anunțat oficial la 
Teheran.

PROGRAMUL I

16,00 Tele'școală. 16,30 Emisiune 
In limba maghiară. 19,00 Familia, 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Colocvii contemporane. 20,30 
Stelele... cintecului. Selecțiuni din

PROGRAMUL II
17,00 Telex. 17,05 

veci Românie. 17,15 
,,Moara cu noroc", 
tinereții — program muzical. 19,20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Film serial pentru copii : Daktari. 
20,25 Prognoze pentru sezonul 
estival. 20,45 Telex- 20,50 Teatru 
TV : „Vlad Țepeș în ianuarie" de 
Mircea Bradu. Spectacol cu public 
realizat în colaborare cu Teatrul 
dramatic din Brașov. 22,30 închi
derea programului.

Laudă ție. în 
Film artistic : 
19,05 Chitarele

Teatrul de Comedie: VARA 
TRECUTA LA CIULIMSK (Tea
trul Tineretului din Piatra Neamț) 
— ora 19.30; Circul „București": 
CIRCUL PE GHEATĂ — Ora 19.30; 
Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Savoy): 
REVISTA CU PAIAȚE — ora 19,30.

• ÎN EGIPT vor fi înființate 
alte trei universități, se arată 
intr-un comunicat dat publici
tății la Cairo la încheierea unei 
reuniuni a Ministerului pentru

ACORD AMERICANO-EGIPTEAN
LA CAIRO a fost semnat 

un acord in baza căruia Egiptul 
va primi din partea S.U.A. un 
credit în valoare de 50 milioa
ne de dolari. Suma face parte 
dintr-un program de cooperare 
financiară dintre cele două țări, 
in valoare totală de 700 milioa
ne dolari.

CONFERINȚA DE LA CARACAS
La Caracas au fost inaugu

rate lucrările unei Conferințe, 
cu participarea unor delegații 
socialiste și social-democrate din 
25 de țări din Europa occiden
tală, America Latină și zona 
caraibiană. Sînt prezenți, între 
alții, cancelarul federal al Aus
triei, Bruno Kreisky, premierul 
danez, Anker Joergensen, fos
tul cancelar vest-german Willy 
Brandt, secretarul generai al 

■ Partidului Socialist Portughez, 
Mario Soares, liderul Uniunii 
Civile Radicale din Argentina, 
Ricardo Balbin, conducătorul 
partidului peruan A.P.R.A., 
Victor Haya de la Torre, și 
președintele Partidului Revolu
ționar Instituțional din 
Porfirio Munoz Ledo.

Referindu-se la scopul 
ferinței de la Caracas,

Mexic,

Con- 
convo-

cată din inițiativa partidului 
venezuelean de guvernămînt, 
Acțiunea Democrată, președin
tele partidului, Gonzalo Bar
rios. a subliniat că acesteia ii 
revine misiunea de a lărgi dia
logul Nord-Sud, privind dez
voltarea țărilor așa-numltel 
lumi a treia și așezarea pe noi 
baze a relațiilor acestora cu 
statele industrializate. Evidenți
ind că ” 
tă ca 
noască
țiunilor in curs de dezvoltare, 
în degajarea unor mai bune și 
mai echitabile condiții de des
fășurare a schimburilor econo
mice internaționale, Gonzalo 
Barrios a menționat că actuala 
Conferință se va desfășura, timp 
de trei zile, sub genericul „So
lidaritate și cooperare".

Venezuela este interesa- 
țările dezvoltate să cu- 
și să sprijine cauza na-
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• TRATAMENT DE DEZINTOXICARE A CONSUMATORILOR 
DE STUPEFIANTE. Medicul Josă Pozuelo, care lucrează la un 
spital din orașul american Cleveland, a anunțat descoperirea 
unui tratament de dezintoxicare a persoanelor care consumă 
droguri. Pe baza experiențelor efectuate asupra unui număr re
dus de pacienți, el a constatat că nevoia acută de un anumit 
drog, cel cu care se obișnuise toxicomanul, respectiv heroină, 
morfină, cocaină, amfetamine, dispare după un interval de 10—15 
zile de tratament cu produsul denumit alfa-metil-paratrosină, 
fără să apară simptomele clasice in cazul dezintoxicărilor, 
înainte de a putea fi aplicat pe scară largă, noul tratament va 
trebui testat în laborator și în clinici de specialitate ei IN APĂ
RAREA PĂSĂRILOR ȘI ANIMALELOR. Membri ai Fondului 
mondial pentru natura au organizat la Londra o interesantă ma
nifestație pentru a atrage atenția opiniei publice și forurilor bri
tanice de resort asupra dispariției unor specii de animale. Ma- 
nifestanții purtau pancarte pe care erau înscrise numele a 94 de 
specii de păsări și 36 de specii de animale dispărute complet în 
ultimele patru secole. Intre acestea se numără „porumbelul 
albastru" din Insula Mauritius , UN NOU AUTOMOBIL ELEC
TRIC DE CURSE, ce poate dezvolta o viteză de 26 kilometri pe 
oră, a fost construit de studenții Institutului auto-rutier din 
Harkov. Mașina, cîntărind numai 350 kilograme — numită 
,,Hadi-13“ — dispune de un motor electric de 13 KW, caroseria 
fiind realizată din masă plastică armată cu fibre de sticlă. 
„Hadi-13" atinge viteze de 100 km pe oră in 10 secunde. Pînă în 
prezent, studenții din Harkov au realizat 16 modele de electro- 
mobile de curse « TAIFUNUL „PAMELA", care s-a abătut vi
nerea trecută asupra Insulei Guam (S.U.A.), a provocat moartea 
a cel puțin trei persoane și avarierea a aproximativ 80 la sută 
din clădiri. Ca urmare a acestui bilanț, insula a fost declarată 
„zonă de dezastru major". Toate navele disponibile aflate în 
■această, regiune a Oceanului Pacific au fost afectate transportu
rilor de ajutoare pentru populația sinistrată din insulă. Taifunul 
a provocat și scufundarea a opt nave care se aflau ancorate în 
portul insulei, între care un. petrolier încărcat, din care a în
ceput să curgă țițeiul. Guvernatorul insulei a anunțat că pagu
bele materiale se ridică la peste 100 milioane de dolari, aproxi
mativ o mie de familii rămînînd fără adăpost.
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