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Pretutindeni, mărețe înfăptuiri 
dau viața minunatului program 
de i nai țâre a patriei socialiste iele atribute ■ ce caracterizează colectivul de ' muncă < de la „Electroputere" Craiova 

erețe» și hărnicia. Ilie A. lise. Marin Voicu. Costel Popa și Marin Colin sint.cițivii 
dintre lăcătuși: fruntași din cadrul secției montaj special al locomotivelor electrice.

„Sintem la sfirșitul primului an al 
cincinalului 1976—1980. care are un 
rol hotăritor in înfăptuirea hmăriri
lor Congresului al XI-Iea al partidu
lui, a Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism. Putem constata cu deplină sa
tisfacție câ rezultatele primului an 
sint bune in toate sectoarele de ac
tivitate. că întregul nostru popor 
muncește in entuziasm și hotârire 
pentru a da viață prevederilor Con
gresului, planului cincinal 1976—1988 
de dezvoltare economi co-socială a pa
triei".

Aprecierile secretarului genera’ _al 
partidului. tovarășul Nteoîae 
Ceaușescu. cuprinse m Cuvînsarea 
rostită la recenta Adunare a activu
lui de partid și a ca
drelor de conducere 
din Ministerul de In
terne. își găsesc o 
elocventă exoresie in 
bogatele realizări pe 
care oamenii muncii 
din industrie și agri
cultură. ’ de ’ pe șan
tiere și din institutele 
de proiectări și cerce
tări le raportează pa
triei și partidului in 
aceste zile care mar
chează finalul primu
lui an al cincinalului 
revoluției tehnico-iti- 
ințifice. Anul 1975. 
primul an al celui de 
ăl șaselea. cincinal.’ ve
ritabilă platformă pe 
care se așează măre
țele obiective ale aces
tei perioade, definită ca perioadă de 
afirmare a revoluție: tehnico-știin- 
țifice. a prilejuit pentru întregul nos
tru popor o puternică angajare in 
uriașul efort pe care ii necesită mo
dernizarea tuturor ramurilor econo
miei naționale, introducerea tehnicii 
avansate, aplicarea intensă a noilor 
cuceriri ale științei și tehnicii, pen
tru ridicarea calitativă a producției, 
creșterea venitului național și pe 
această bază asigurarea unor condiui 
superioare ridicării continue a nive
lului de trai material și spiritual al 
tuturor oamenilor muncii.

An al up ei activități multilaterale, 
în care factorul decisiv l-a cor.stttu:: 
omul tot mai bine pregătit, mai bine 
dotat cu mijloacele tehnicii modeme, 
cu o înaltă responsabilitate in înfăp
tuirea sarcinilor de care depinde pro
gresul- economic social al țării. 
1976 înscrie ir. bogata cronică a rea
lizărilor. noi și semnificative succese 
— temeiul convingător al hotăriru cu 
care întregul ’ nostru popor s-a 
angajat in opera de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a Românie: spre comu
nism. Argumentele acestei depline 
angajări sint faptele de muncă, rit
murile înalte înregistrate in toate

mentare de oțeL ingrășămmte chi- 

șini și utilaje, bonuri de larc cor.sum 
și alte produse. Sorcese cu atit ma? 

municipiul București, de judeîe <*n 

mdustnsdă - a ’ țârii. Printre ele. 
Hunedoara. Sibiu. Brașov. Pra
hova. Timiș. Caraș-Severin. Oft. 
județe care dau cea mai mare parte 
din producția de oțel, instalații și 
utilaje de înaltă tehnicitate. Este un 
bilanț bogat, valoros nu numai prin

PATRIE
MUMELE TĂU

Foto : ORESTE PLECAN

domeniue de aer 
producției industrii 
peste 11 la sută. :

TEMEIUL
NESTRĂMUTATEI

ÎNCREDERI
vederilor cincinalului și realizarea 
unei producții suplimentare de peste 
10 miliarde lei. cea mai mare recoltă 
obținută de agricultura țârii, succe
sele raportate ifi toate celelalte sec
toare ale economiei, demonstrează 

fermă cu care oamenii muncii de la 
orașe și sate acționează pentru a 
face din fiecare obiectiv și prevedere 
a cincinalului, realități concrete. Stă 
mărturie m ac^sx «cns faptul că ptr.a 

pontat îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan pe 1976. punîndu-se

JUDEȚUL OLT 
A ÎNDEPLINIT 

PLANUL ANUAL
Oamenii muncii din indus

tria județului Olt, raportează 
realizarea integrală, la data de 
27 decembrie, a planului anual 
la producția globală.

'Colectivele ele muncitori, 
tehnicieni și ingineri vor în
scrie, astfel, în coftțul angaja
mentelor, la data de 31 de
cembrie, fabricarea suplimen
tară a unor produse în valoa
re de- peste 150 milioane lei. 

în telegrama adresată cu 
acest prilej Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. de 
către Comitetul județean Olt 
al P.C.R., se spune, între alte
le : Exemplul personal, rodni
ca activitate ce o desfășurați. 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru pro
gresul și prosperitatea națiunii 
noastre socialiste, 
chemare adresată 
popor cu prilejul 
plenare a C.C. al. P.C.R. de-a 
acționa cu fermitate pentru a 
transpune în viată programul 
partidului, ne călăuzesc și ne 
mobilizează zi cu zi. Vă ra
portăm Că producția anuluj 
1977 este pregătită corespun-

vibranta 
întregului 

recentei

zător sub aspectul asigurării 
bazei țehnico-materiale. con
tractării și' nominalizării pro
duselor. Concomitent, în ceea 
ce privește investițiile, ac
ționăm hotărît, în spiritul in
dicațiilor . date de dumnea
voastră, pentru a realiza ace
leași capacități de producție 
cu fonduri mai mici decît cele 
prevăzute inițial. Am reanali- 
zat fiecare investiție în parte, 
adoptînd soluții constructive 
moderne și eficiente care per
mit — pe întregul cincinal — 
la 100 obiective reducerea vo
lumului .total cu 490 milioane 
lei, a lucrărilor de construcții 
montaj cu 345 milioane lei, 
economisirea a însemnate can
tități de ciment, material lem
nos și-metal. Vom canaliza în
treaga activitate în direcția 
punerii. în valoare a rezerve
lor interne, valorificării su
perioare a resurselor materia
le și bănești, folosirii intensi
ve a utilajelor și forței de 
muncă, contribuind din plin la 
ridicarea României pe noi 
culmi.de progres; și civilizație, 
la creșterea prestigiului ei 
în lume. ' *. ■ r ■

Rodul inițiativelor uteciste

•sre județe, preocuparea 
lor permanentă in ve
derea înfăptuirii pro
gramelor de asimilare 
a noilor produse, creș
terii productivității 
muncii. reducerii
costurilor. Toate aceste 
realizări, cărora, cu si
guranță. pinâ la sfir
șitul anului li se vor 
adăuga altele, la fel 
de rodnice. de
monstrează elocvent 
realismul sarcinilor 
mari și complexe, jus
tețea politicii econo
mice a partidului, ca
racterul profund știin
țific al prevederilor 
pianului. Ele au in
fluențat' puternic hî-
treaga evoluție a vie
ții noastre economico- 
sociale. au asigurat di

namismul și stabilitatea întregii e- 
conomii naționale, creșterea rapidă a 
venitului național. îmbunătățirea con
dițiilor de viață materiale și spiri
tuale ale întregului nostru popor.

Desigur, intr-un asemenea bilanț 
rodnic care incorporează munca și 
strădania colectivelor de oameni ai 
muncii de pe întreg cuprinsul patriei, 
cei mai adine și expresiv omagiu

CONSTANTIN DUMITRU 
DAN VASILESCU

(Continuare in pag. a Ill-aj

Însemnele celui de al vj.lea cincinal

Îmi amintesc că la una dintre 
cele mai importante reuniuni 
desfășurate in ultimii ani, Ia 
Conferința națională a cercetării 
științifice și proiectării, din 1974. 
secretarul general al parti
dului. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, compara pe cei 
aproape 150 000 de cercetători și 
proiectanți cu o puternică ar
mată ; o armată de tip nou. 
pusă in slujba progresului, a 
creației, care joacă un rol tot 
mai important in dezvoltarea 
forțelor de producție, in crește
rea bunăstării poporului. Cu 
trei decenii in urmă, cei car? 
purtau făclia științei și tehnicii 
românești nu făceau nici cit un 
regiment. E drept, fusese un re
giment de elită care a dat de-a 
lungul deceniilor citeva zeci de 
eminenți generali — personali
tăți care au adus o contribuție 
remarcabilă la îmbogățirea te
zaurului științei naționale, in
clusiv a celei universale, impu- 
nindu-se în numeroase domenii 
ale rștiinței și tehnicii contem
porane. O poziție care, in noile 
condiții ale revoluției tehnico- 
șțiințifice, nu se putea menți
ne prin puținii generali fără 
soldați.

De aceea poate că una dintre 
cele mai importante realizări ale 
acestor ultime trei decenii a fost 
accentuata democratizare a ști
inței și tehnologiei. Oameni de

toate viratele și profesiile, din 
toate mediile sociale și zonele 
țării. au (nu atit datorită proli
ferării mijloacelor de informare 

numite politici de propagandă șt 
educație tehnico-științifică), do-

STHNTA
•>

componentă de 
bază a muncii 

cotidiene
sibilități la care n-ar fi îndrăz
nit sa se gindească altădată : să 
cunoască cele mai recente des
coperiri și realizări ale științei 
mondiale și românești, dar și 
ceea.ce poate și trebuie să fie 
aplicat in munca lor cotidiană 
pentru a o face mai productivă 
•și mai de calitate, mai ușoară 
și mai interesantă. Căci, dincolo 
de marea1 armată de cercetători 
și'proiectanți,' oameni de toate

virstele și profesiile, din toate 
mediile sociale și zonele țării 
sint chemați și îndemnați, sint 
îndrumați și ajutați să promo
veze spiritul științei, tot. ceea ce 
aduce nou tehnica, in activita
tea lor de zi cu zi. O mentalitate 
și o atitudine nouă își fac din 
ce in ce mai mult simțită pre
zența : sintem răspunzători fie
care. în primul rind la locul 
nostru de muncă, in toate dome
niile de activitate, de introdu
cerea progresului tehnic, de a- 
plicarea celor mai noi cuceriri 
ale științei.

Cit ii privește pe tineri, în 
urmă cu decenii, șansa de a in
tra in rindul acelora ce urmau 
să se bucure de prestigiul și plă
cerea de a face știință o aveau 
foarte puțini. Ei se recrutau mai 
ales dintre cei cu o poziție, so
cială privilegiată ori cu norocul 
de a veni in contact cu marile 
personalități științifice ale tim
pului. Astăzi, e in plin proces 
de constituire o amplă mișcare 
de masă, bucurindu-se de spriji
nul și îndrumarea a mii de lu
crători cu renume în frontul ști
inței și tehnicii românești, din 
care jac parte zeci de mii de ti
neri, și vor fi, probabil, in anii 
următori, 'sute de mii. Tot atiția

VIRGIL SIMION

(Continuare in pag. a IlI-a)

Patrie, numele tău cel mai tînăr
Este cintec și rod
Și ochi și rădăcină albastră
Din care coboară in adine izvorul 
Cerul
Marea
Și cu...

Flacără a lumii semințelor ești, patrie
Trecută prin lumea de rouă,
Imn și cintec și rod
Imn și cintec curat
In lumina care nu se mai termină

GABRIEL STĂNESCU

PESTE SECOLE
TARA

Izvor de-azur ești pină-n profunzime, 
stăpin pe-o undă pururi mișcătoare, 
ființa ta cea făr-asemănare 
vine din raza biruinței prime...

Șir, secole ce au adus ninsoare 
și au turnat peste grădini asprime 
nu te-au știut în larguri anonime 
prins de-a secundei vană destrămare.

Treji în lumina vie ne-oglindim 
cum sintem, cum am fost și vom rămîne, 
ochi și-nceput al firii, prag sublim

Crescut în lutul arderii române, 
ca pe un cîmp de rapiță și grîne 
de două mii de ani, trăim, trăim...

GEORGE CHIRILĂ

'La-Expoziția-națională-de-artă* fotografică . a pionierilor., și - școlarilor-

Pentru harnicul 
colectiv al Filaturii 
de bumbac din. Olte
nița, importantă u- 
nit-ate economică a 
județului Ilfov a că
rei medie de vîrstă 
nu denăseste 22 de 
ari. inițiativele celor 
1 600 de utecisti s-au 
materializat în suc
cese de prestigiu. 
Angajamentele asu
mate în marea în
trecere utecistă „Ti
neretul — factor ac
tiv în realizarea cin
cinalului revoluției 
tehnico-stiințifice" au 
fost realizate și de
pășite exemplar. Bri
găzile tinerilor gos
podari care înscriu 
la loc de frunte nu
mele tinerelor Stanca 
Dobre. Alexandra

Ninea, Anica Căbașu. 
Maria . Postelnicu . și 
Rădica Fldrea, au 
raportat economisi
rea unor cantități de 
materii prime și ma
teriale în valoare de 
220 000 lei. în cinstea 
zilei Republicii. cele 
peste 700 de tinere 
din cadrul Filaturi
lor B și C. rapor
tează realizarea pes
te sarcinile de plan 
a 16 tone de. fire de 
cea mai bună cali
tate. Rezultatul este 
de fapt concretiza
rea inițiativei lan
sată și generalizată 
în toate 
..Prietenii 
?e agenda 
tor se mai
alte succese la fel 
de mari : folosirea

secțiile 
calității", 
realizăr i- 
înscriu și

Ja întreaga capacita
te a. mașinilor, efec
tuarea reviziilor și 
reparațiilor în cel 
mai scurt timp și 
de cea mai bună ca
litate, 
secția 
peste 
au participat la 
ampla acțiune de 
reducere a deșeuri
lor. In cadrul pre
ocupărilor pentru re
ducerea importuri
lor. colectivul de 
proiectare piese de 
schimb din cadrul 
atelierului mecanic a 
reușit să execute de 
la începutul anului 
30 de repere, care 
aduc economii valu- 

la

Totodată, în 
finisaj, cei 

700 de tineri 
participat 

acțiune

tare estimate 
169,2 mii lei.

I. PODOLEANU

î . Iposibilele „învățătorul 
MONUMENTE iar |_,
------------------------ ieși juiui i a

s-a legat de sat 

legat de veșnicie
I

„TE SLĂVIM, 
REPUBLICĂ 

IUBITĂ*
Ai de la bun început 

sentimentul că nu pă
trunzi într-o expoziție, ci 
într-o adevărată Iurile. în 
lumea lor, a copiilor, bo
gată, însorită și voioasă, 
lată-i învățînd să meargă, 
prin rouă ierbii, spuriînd 
„Bună dimineața" unei 
flori, lată-i, în șorțulețele 
lor albastre.de grădiniță, 
întrecîndu-se îndîfjit în 
primul concurs sportiv, la
tă-i, în clipa solemnă a 
primirii cravatei roșii cu 
tricolor, scrutînd cu ochi 
mari, serioși, viitorul, la
tă-i în ateliere și" lăbofa- 
toare, mînuind aparate 
complicate, cu dezinvoltura 
omului stăpîn pe învăță
tura sa. Expoziția națio
nală de artă fotografică 
a pionierilor și școlarilor 
este, nimic mai firesc, de
dicată aniversării Republi
cii. Ei, copiii, realizatori 
ai lucrărilor prezentate 
nu au fost martorii eve
nimentelor din 30 Decem
brie 1947, nu au văzut, cu 
ochii lor prea mylți ani 
din istoria Republicii. Ei 
văd mai cu seamă rezul
tatele acestei, istorii — 
țara așa cum este ea as
tăzi, lumea mihunată în 
care trăiesc. Așa cum se 
și intitulează o fotografie, 
copiii .au prins „în obiec
tiv" prezentul.; Prezentul 
care înseamnă imagini 
ale vieții lor fericite, ca 
un prinos de recunoștin
ță adus partidului și pa
triei pentru condițiile de 
viață care li se oferă, 
pentru școlile cu mușcate 
in fereastră, t pentru . Ja- 
boratoarele > modernjuti
late, în care' vor căpăta 
brățara de aur a f mese
riei,* pentru * orașele "f și .sa
tele -în careț s-au „născut, 
pentru .. viața . plină ’.«de 
bucurie pe .care/o ^tră
iesc/ Prin aceste ■ imagini, 
încărcate de gingășe 
semnificații, copiii -rriuLțli- 
mesc fierbinte' celor .'care 
s-au jertfit, cîndva jn lup
tă . pentru, ca lumea să j a - 
r.ate. asțăzi așa cum|lhse 
înfățișează lor. Mulțumesc 
părinților și. fraților mai 
mari, tuturor celor'în,dare 
ei văd constructorii.2acfes- 
tei lumi, pe care, o , nu
mesc' cu. mîndrie _,,a ldri!. 
Mulțumesc și totodată’• se 
angajează, prin cutezanța 
priviri lor, prin ■■ fapte ■ d e 
munqă 1 încărcate‘v-dă ^dă
ruire, prin dragostea,cqjdă 
cu, care își privesc patria, 
să continue opera înain
tașilor” lor. Să ridice mai 
aproape de soare clădi
rile orașului, să facă sa
tele • mai. moderne, să a- 
ducă noi cuceriri științei 
și. noi frumuseți artei. Să 
desăvîrșească lumea .care 
îi crește pu atîta. grijă, 
s-o înalțe pe noi culmi de 
progres și civilizație.

MONICA 
ZVIRJINSCHI

AURELIA RADUNAGHEORGHE VARZA LEANA PUIU

Știrea (desprinsă din rubrica de fapt divers a unei reviste) con
semnează lapidar : „Cel dintîi monument ridicat în memoria 
unui dascăl sătesc îl aflăm inaugurat la 29 octombrie 1892. în
vățătorul Ion Zaharescu, după douăzeci de ani de apostolat 
practicat intr-un local de școală insalubru din comuna Dridu, 
județul Ilfov, murise de tuberculoză și sătenii inițiaseră cinstirea 
memoriei sale, lansind liste de subscripție în tot județul pentru 
stringerea fondurilor necesare înălțării unui semn comemorativ, 
în două luni, cele 69 de liste fuseseră completate cu sume de 50 
de bani pînă la 5 lei — în total 1 490 de lei, care au fost plătiți 
«pentru lucrarea monumentului, a crucii, a lemnului și a grila
jului de fier împrejmuitor»”.

ION ANDREIȚA

(Continuare în pag. a Il-a)
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OKKAXIZATIA T.T.C.
Calitatea acțiunilor-un argument pentru

CALITATEA STILULUI 
DE MUNCĂ

— Tovarășe prim secretar, cum 
este organizată munca de con
cepție în cadrul Comitetului ju
dețean Prahova al U.T.C.?

— Pînă nu demult exista în 
munca noastră tentația' centra
lizărilor; multe acțiuni erau or
ganizate la nivelul- județului. 
Or. coordonarea cu obiectivele 
actuale care revin colectivelor 
'de tineri face necesar ca cen
trul de greutate al activității 
politico-educative să fie în în
treprinderi, in școli, in facul
tăți, la sate. S-a impus o schim
bare de viziune în conceperea 
întregii activități: reducerea 
ședințelor la strictul necesar, 
trecerea la acțiune directă a tu
turor activiștilor în colectivele 
;cte muncă și de învățătură. Acum 
toate cadrele, incepintî eu mem
brii secretariatului comitetului 
județean, participă direct la or
ganizarea acțiunilor în colecti
vele uteciștilor, îndrumă direct 
•activitatea unor organizații.

— Faptul că activistul este 
prezent în mijlocul tinerilor și 
participă efectiv la organizarea 
unor acțiuni cuprinse in progra
mul lor de activități nu stânje
nește afirmarea spiritului de 
inițiativă in colectivele respec
tive?

— Uneori, da! Mă refer la si
tuații în pare activistul nu se 
dovedește temeinic pregătit pen
tru un dialog deschis cu tinerii. 
Dar in majoritatea cazurilor 
cele mai interesante inițiative 
aparțin tinerilor. Ei le gindesc 
și tot e£ pregătesc transpunerea 
lor în fapt. Acordăm in prezent 
o mare atenție pregătirii tutu
ror cadrelor noastre pentru ca 
îndrumarea pe care o exercită 
în organizații să conducă la dez
voltarea răspunderii - tinerilor 
față de muncă, față de obliga
țiile profesionale și obștești, la 
afirmarea spiritului creator. Aș 
sublinia aici că în foarte multe 
organizații U.T.C. din cadrul 
Combinatului petrochimic Brazi, 
întreprinderii mecanice Plopeni, 
întreprinderii mecanice Sinaia, 
întreprinderii de utilaj chimic 
din Ploiești actul elaborării fie
cărui program de activități, al 
fiecărei acțiuni începe cu con
sultarea largă a uteciștilor. cu 
analizarea inițiativelor acestora 
și se încheie cu participarea ti
nerilor., la organizarea și desfă
șurarea a’cțiunilor programate.

— Privind îndrumarea orga
nizațiilor U.T.C., ce acțiuni sînt 
înscrise pe agenda de lucru a 
primului secretar?

— Noi am realizat o eșalonare 
a deplasărilor în cadrul secre
tariatului. Fiecare secretar o zi 
din săptămînă face de serviciu 
la sediu, trei zile este prezent 
în unități industriale, două zile 
la sate, o zi in școli. Primul

1, Ce trăsături considerați că vă caracterizează pe voi și pe colegii 
voștri și care vă dau dreptul să răspundeți următoarei întrebări ?

2. Ce înseamnă a fi tînăr revoluționar ?

Să ne formăm astfel, ca la rîndul 
nostru să putem forma alți oameni

Eu cred că noi, -cei

I
care ne pregătim, 
pentru cariera de 
dascăl, trebuie să 
dobindim cele mai 
alese trăsături de 
caracter. După opinia mea, 

trăsăturile care caracterizea
ză pe orice tînăr revoluționar 
— dragostea nețărmurită de 
patrie, de partid, dorința de 
a izbuti în viață prin mun
că — e necesar să se regă
sească in chip adecvat fiecă
rei profesiuni care, după 
cum știm, impune trăsături 
aparte, incluse în profilul 
etic al tînărului. Nu pot uita, 
de pildă, că primul om la 
care m-am raportat, dorind 
să-i urmez modelul — în afa
ra părinților mei, desigur — 
a fost învățătoarea, dovadă 
că am decis să devin și eu 
învățătoare. De aici deduc 
eu că fiecare copil și fiecare 
adolescent se raportează, do
rind să le semene, la- dascălii 
săi. Nu se poate deci prega- 
tindu-ne să devenim învăță
tori, să nu ne punem proble-^ 
ma cum ne pregătim să apă
rem in fața elevilor noștri, ce 
vor învăța ei de la noi.

o
Aș spune că tână
rul revoluționar 
este un tînăr obiș
nuit și, totodată, un 
erou. Zilnic, erois
mul oamenilor ne 

întîmpină pretutindeni incit 
a devenit un mod de exis
tență.

Mă gindesc la un exem
plu. In acest an de toam
nă rumenă, vremea amenința 
să pună in primejdie boga
tele roade ale pămintului. In 
acele zile cind termometrul 
se apropia amenințător de 
zero grade, colegii mei au 
răspuns „prezent" la muncă. 
Le-am privit chipurile la 
sfirșitul unei zile de muncă: 
erau obosiți, dar purtau in 
ochi lumina izbinzii. Nu știu 
cum arăta tinărul necunoscut 
care răspîndea manifeste.
dar^ cu siguranță că după
ce-rși duceau la îndeplinire

Convorbire cu 
Zaharia Vlăsceanu, 

prim-secretar al Comitetului 
județean Prahova al U.T.C.

secretar are același program. 
Un exemplu ar fi. poate, mai 
concludent. Am fost nu de mult, 
la întreprinderea ..1 Mai" din 
Ploiești. Am ales din programul 
de activități citeva acțiuni la 
care am participat direct, atit la 
pregătirea cit și la desfășura
rea lor. Totodată am discutat cu 
tinerii in legătură cu întreaga 
activitate politico-educativă: des
pre calitatea și eficiența acțiu
nilor programate, despre parti
ciparea lor la aceste acțiuni, 
despre problemele concrete ale 
muncii educative din fiecare co
lectiv. Pe baza acestor discuții 
am făcut propuneri concrete 
pentru îmbunătățirea activității.

— Cc criterii aveți în vedere 
cind faceți repartizarea cadrelor 
pentru a sprijini direct și efec
tiv activitatea unor organizații?

— Accelerarea dezvoltării eco- 
nomico-sociale a județului Pra
hova, ridicarea unui mare nu
măr de obiective industriale in 
numeroase localități (Ploiești, 
Cîmpina. Sinaia. Brazi. Plopent 
Mizil. Teleajen etc.), elaborarea 
și aplicarea unor ample progra
me de pregătire a cadrelor mun
citorești necesare in întreprin
deri. pe șantiere, in alte unități 
economice au influențat puter
nic structura organizației jude
țene a tineretului: in prezent din 
totalul uteciștilor. peste 50 la 
sută sînt muncitori. La acest 
criteriu specific județului nos
tru adaug un altul, cu carac
ter general: acela că întreaga 
activitate a organizației noastre 
are drept componentă funda
mentală preocuparea pentru re
zolvarea problemelor de mun
că, de educare, de viață ale ti
neretului muncitoresc. Iată de 
ce, sarcina noastră principală o 
reprezintă îndrumarea organi
zațiilor U.T.C. din marile între
prinderi și platforme industriale.

— Dar in ce constă această 
preocupare principală pentru 
organizațiile U.T.C. din marile 
întreprinderi și platforme in
dustriale, care sini liaiile ei di
rectoare?

— Nu este vorWa o preo
cupare ..in general-, ci de re
zolvarea unor probleme con
crete privind activitatea tineri
lor in producție, pregătirea pro
fesională. cazarea, condițiile de 
petrecere a timpului liber etc. 
Deplasarea in teren a activîștî-

Preocuparea noastră, a celor 
care învățăm la școala învă
țătorilor este să creștem in
tr-un climat de aleasă com
portare ; mi se pare firesc să 
ne îngrijim de formarea ca
racterului nostru, să ne co
rectăm permanent felul de a 
fi. Ne privim noi mereu cu 
ochii celor pe care ne pregă
tim să-i formăm? Ne punem

A fi tînăr 
revoluționar

problema să creștem ca niște 
tineri drepți. Viitorii noștri 
elevi vor trebui să învețe de 
la noi pasiunea pentru o 
muncă de calitate, pentru 
creație, să ne cunoască ca ti
neri permanent preocupați 
să ne autodepășim. Aceste 
lucruri se învață in școală, 
în organizație, refuzind, cum 
încercăm noi s-o facem, me
diocritatea, învățătura din

Pregătirea multilaterală —
cerință actuală
misiunea ochii-i erau la fel 
de luminoși.

Prin noi curge sîngele lui 
Ștefan și Mircea și tara ne 
aduce aminte că ei au existat 
ca să fim noi, și noi sintem 
cei care acum trăim și mun
cim in această minunată 
„gură de rai" pentru a o 
transmite altor generații. Se 
conturează, astfel, uriașa răs
pundere pentru tot ceea ce 
facem la școală, acasă, în 
orice alt loc, pentru cum 
trăim.

Unii dintre colegii mei 
învață bine, chiar foarte 
bine, dar la întrebarea 
„Ce ai făcut pentru ca și 
cel ce se zbate în apele sub
mediocrei note cinci să te 
ajungă din urmă ? — pleacă 
privirea și ridică din umeri. 
Așadar, nimic. Sînt cazuri 
izolate, dar nici cazurile izo
late nu le putem accepta. 
Înaintăm, umăr la umăr, ne- 

lor este in așa fel programată 
îneît ponderea cea mai mare să 
revină preocupărilor pentru rer 
zolvarea problemelor tineretului 
muncitoresc. Sarcinile noastre in 
acest domeniu au sporit și mai 
mult ca urmare a hotăririlor re
centei Plenare a C.C. al U.T.C. 
Ni se cere inițiativă, spirit crea
tor pentru a găsi cele mai efi
ciente modalități in realizarea 
unei depline angajări a tineri
lor muncitori. ingineri, tehni
cieni la înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor economice. Trebuie 
să crească efectiv preocuparea 
pentru atragerea tinerilor la ac
tivități de cunoaștere și popu
larizare a celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii, la 
introducerea mecanizării și au
tomatizării. la organizarea su
perioară a producției și a muncii.

— Un mare număr de tineri 
lucrează insă in alte domenii de 
activitate, care, de asemenea, cu
nosc o puternică dezvoltare ia 
acest județ: unități agricole, 
școli, facultăți, institute de pro
iectare și cercetare. Cum asi
gurați îndrumarea organizațiilor 
U.T.C. din aceste domenii în 
condițiile in care principala 
preocupare o acordați tineretu
lui muncitoresc?

— Experiența arată că acor
dând cea mai mare atenție tine
rilor muncitori contribuim de 
fapt la îmbunătățirea întregii 
munci politico-educative a or
ganizațiilor U.T.C. Explicația 
este următoarea: pe de o parte 
a crescut preocuparea pentru 
antrenarea tineretului muncito
resc ia activitatea generală de 
educare comunistă, pentru creș
terea influenței și rolului ute
ciștilor din marile întreprinderi 
in ansamblul munci și vieții ti
neretului: pe de altă parte, ac
tivitatea const! uctivă pe care 
tinerii munoton o desfășoară pe 
toate planurile — profesional, 
politic, educativ — are o mare 
forță de înrâurire in toate or
ganizațiile U.T.C. Fiecare acti
vist îndrumă direct activitatea 
organizapiior U.T.C. din una- 
două întreprinderi: în același 
timp însă asigurăm prezența ca
drelor din aparatul comitetului 
județean in toate colective
le de tineri. Una dintre preo
cupările noastre de bază este 
pregătirea in așa fel a acti
viștilor incit să evr.oască bine 
munca și viața tuturor tir.eri-

fruntă organizațiile U.T.C Pen
tru « acorda continuu un spri
jin eficient.

ADMAN VASILESCU
laurențiu olan

buchea cărții. Cea mai acută 
problemă pe care ne-o pu
nem este, ^.deci, lupta împo
triva pregătirii mediocre și, 
în consecință, crearea clima
tului de exigență față de noi 
înșine și față de cei din jur. 
Ne interesează cu deosebire 
modul cum evoluează invâță- 
mintul modem în țara noas
tră. ca să ne formăm pentru 
o școală a viitorului. $i acest 
interes, cred eu, că face parte 
din trăsăturile tînărului re
voluționar.

Nici un om nu s-a 
născut revoluționar 
ci a devenit revo
luționar. Modele de 
asemenea deveniri 
avem in comuniști 

și depinde numai de noi ce 
învățăm, de la aceștia. Ceea 
ce pot spune cu certitudine 
este că dorim să învățăm, 
vrem să devenim revoluțio
nari, dascăli comuniști.

RODICA DRANCA, 
anul IV. învățători 

secretara comitetului U.T.C.
Liceul pedagogic — Arad 

îngăduind ca cei care nu în
vață și nu muncesc să trăias
că în umbra celor buni, ca- 
re-și fac datoria. Tinerii re
voluționari de azi sînt comu
niștii de mîine, așadar, des
tinul națiunii noastre viitoa
re, incit formarea ca oameni 
multilaterali este o cerință 
acută; fiecare dintre noi con
tează în angrenajul societății.

Vom ajunge și vom 2 fi cu adevărat re
voluționari cind ca
zurile de excepție 
nu vor mai exista, 
cind vom înțelege, 

fiecare, că noțiunea despre 
care discutăm desemnează o 
stare de conștiință perma
nentă.

MARIANA VASILE, 
anul III,

secretara comitetului U.T.C., 
Liceul nr. 2, Galați

Festivalul national 
„CÎNTAREA 
ROMÂNIEI"

Desfășurarea etapei de masă 
a Festivalului național „Cinta- 
rea României" este in aceste 
zile, dominanta manifestărilor 
cultural-educative programate 
in diverse localități din țară. 
Din agenda culturaiă a zile: de 
ieri. rezervată acestor acțiuni, 
menționăm : prezentarea filmu
lui .,Gorj. străveche țară nouă-, 
(cuprinzătoare monografie a 
județului de la poalele Parin- 
gului), la cinematografele din 
Tg. Jiu. în aceeași zi. la casele 
de cultură și cluburile muncito
rești din județ, au fost prezen
tate expuneri cu tema ..Contri
buția Gorjului la războiul pen
tru independență", urmate de 
montaje de cintece și-versuri 
patriotice, iar membrii cenaciu.- 
lui ..Columna" s-au intilnit cu 
cimentiștii din Birsești, unde 
au prezentat montajul literar 
..Frumoase versuri scrie țara".

♦
..Festivalul republicii" este 

genericul spectacolului prezen
tat., luni seara, la casa de cul
tură din Drobetă Turnu Seve
rin. și la care și-au adus con
tribuția formaiii reprezentative 
de pxxuer.. utecișt: și «:ași. 
Un spectacol aserr-ănător va fi 
susținut și de către corurile, 
orchestrei* de muzică populară 
și ușoară, de fanfare, recitatori 
și formați: de dansuri din ca
drul caselor de cultură, sindica
lelor și școid populare de artă 
du*. localitate.

Toc lum s-a încheiat decada 
acțiunilor cultural-educative in
titulata «Jtacuna munci:", ini- 

• tiară în enstea fruntașilor in 
producție din primul an al cin- 

I emahxlui revoluției tehnico-ști- 
ir.țifice de către Consiliul jude
țean al sindicstekx* Mehedinți.

„Cercul de sculptură" de Alexandru Getevleceanu, de la Casa 
pionierilor din Ta. Mureș

„Tainele T.V." de Mitică Nichituș de la Școala generală nr.,23 lași

(Urmare din pag. I)

Așadar, un nou Domn Tran
dafir rămînea în memoria _ oa
menilor, a posterității dacă nu 
imortalizat în literatură, cel pu
țin înnobilat prin piatra cea 
peste timp dăinuitoare. Și, evi
dent. întâmplătoare șansă, de a 
fi fost cel dinții monument ri
dicat în memoria unui dascăl 
sătesc. Dar. semnificativă coin
cidență. înălțat tocmai acolo 
unde, scormonind pămîntul, ar
heologii au descoperit urme e- 
sențiale în ceea ce privește is
toria poporului român.

Mai întîi de toate însă ce în
seamnă locul și omul acesta.

Comuna Dridu, una din cele 
mai vechi așezări rurale din sud- 
estul țării, mărginea latura es
tică — și ultimă — a milenaru
lui codru al Vlăsiei. Atestarea 
ei documentară este semnalată 
pentru prima dată (pînă la a- 
ceastă oră !) pe la 1500, în 
timpul domniei lui Radu cel 
Mare ; manuscrisul nr. 462 al 
Arhivelor Statului glăsuiește 
cum , că domnitorul înzestrează 
măițBstirea Dealul cu moșia Dri- 
dovâ. Același act il întărește, 
în secolul al XVII-lea, Radu 
Mihnea Voievod. (Dealtfel, la în
ceputul secolului al XVI-lea, 
Dridu era deja o așezare întă
rită. fapt ce i-a permis lui Vla
dislav al III-lea să emită, la 24 
iulie 1524, un document din 
Dridrin, în drum spre Bucu
rești). Și pentru a se ști că ro
mânii sînt de pretutindeni unde 
se vorbește și se gîndește ro
mânește, în timpul lui Mihai 
Viteăzu are loc aici o colonizare 
cu români ardeleni (fostul sat 
Drîdu-Movila avea un „cartier" 
Ungpreni) ; mai tîrziu apoi, la 
1634, s-a alcătuit1 și un sat Mol
doveni (existent și astăzi), ca 
urmare a luptelor dintre Matei 
Basșrab și Vasile Lupu, sat 
populat îndeobște cu resturi ale 
armatei lui Vasile Lupu.

In această „minicapitală"' ro
mânească s-a înălțat monumen
tul Întâiului dascăl din țară.

Despre dascăl, puține mărtu
rii. Ca dealtfel și despre școală.

Marele popor al tracilor des
pre care Herodot (cu îndreptă
țit temei supranumit „părinte
le istoriei") spunea că „este cei 
mai numeros din lume, după 
cel ai iniilor, a jucat tin impor
tant rol timp. de peste 12 secole 
cit este prezent activ în istoria 
lumii grecești, romane sau bi
zantine. In cadrul Imperiului 
Roman și al celui bizantin faza 
de maximă afirmare, .mai ales 
pe plan politic și militar se re
feră la răstimpul cuprins intre 
secolele III și IV e.n. Acum 
provincialii traoo-rcitiani vor 
participa intens ia viața statu
lui roman ajungând chiar în 
fruntea acestuia, fără să mai 
vorbim de nenumărații militari 
și comandanți de toate gradele 
sau de cei care au deținut func
ții de răspundere in aparatul 
de stat sau o importantă pon
dere in activitatea economică. 
Toate acesiea sint minuțios a- 
nalizate in monografia lui I. I. 
Rusu intitulată : Elemente tra- 
co-getâce ir. Imperiul Roman și 
in Byzantium (veacurile III-VII. 
publicată cu ocazia celui de al 
II-lea Congres Internațional de 
Traccriogie care a avut loc la 
București intre 4 și 10 septem
brie 1976. Cartea este bazată pe 
o largă documentare istorică și 
filologic-antroponomastică suptft 
nind unei pertinente analize an
samblul de documente din va
riate domenii. din unghiul și 
perspectiva unuia dintre cei mai 
bum specialiști.

Au fost analizate și supuse 
unui serios examen critic toate 
informațiile din textele istorice- 
iiterare. epigraf:ce și papirolo- 
gkre legate de etnicii tracic de 
pe întreaga lor arie ‘de’ râspin-

Din Expoziția 

naț'rC-nală de artă 

fotografică a pionierilor 

si școlarilor

Două aparțin unor oameni din 
Dridu, consemnate în urmă cu 
zece ani, cînd aceștia încă mai 
trăiau. își amintește (citiți la 
timpul trecut) Banu Ilie, în 
vârstă de 93 de ani : „Fiecare 
copil venea cu scăunelul de â- 
casă. Scriam pe tăblițe de pia
tră, ținute pe genunchi. Dacă 
nu aveam scăunele stăm pe jos, 
pe pămînt". Și Alecu Dragomir, 
în vîrstă de 97 de ani atunci, în 
1966 : „Școala era o casă țără
nească scundă, cu ferestre mici, 
fără bănci și cu o ladă cu nisip 
pe care scriam cînd nu aveam 
tibișir. Dascăl l-am avut pe das
călul Ion Zaharescu". Atit — 
sau cam atât. Prea multe des
pre învățătorul Ion Zaharescu 

„miĂTORIJL S A LEGAT OE SAI, 
IAR SATUL I A IECAT RE VEȘNICIE '

nu se cunosc, dacă subînțelegem 
faptul că oamenii Iodului i-au 
păstrat imaginea unui apostol 
aureolată de nobila datorie a 
misiunii sale. S-ar mai putea 
consemna deviza vieții și mun
cii sale, pe care am întîlnit-o 
săpată într-una din laturile mo
numentului : „Școala este mama 
culturii si dușmana ignoranței".

Au trecut de-atuncî 84 de ani. 
Peste Dridu, peste țară a trecut 
aproape un veac, în timpul nos
tru, socialist patria s-a înnobi
lat de înnoiri fundamentale.

Ce se întâmplă, deci, astăzi, în 
Dridu ? Cum aspiră, trăiesc și 
muncesc urmașii lui Ion Zaha- 
rdscu ? Mai ales, eu: ce credin
ță muncesc și trăiesc ?

Unul din interlocutori făcea o 
observație esențială : „Dascălul 
Zaharescu s-a legal de sat. Iar 

dire. La toate acestea 1.1. Rusu 
a adăugat faptele de natură 
lingvistică-onomatologică și ele 
în măsură să contribuie la cla
rificarea multor aspecte pe di-. 
ferite coordonate din istoria' se-, 
calelor HI—VII e.n.

Cartea;la care ne referim de
monstrează in mod convingător 
rolul deosebit de important pe 
care l-au deținut traco-geții din 
Peninsula Balcanică in. perioa
da tirzie a antichității, atit in 

rm-cffii
m sfeoLfif iiivii

Ion Horațiu Crișan
cadrul Imperiului Roman de a- 
pus cit și in" perioada de în
ceput a cehii bizantin. în strin- 
să dependență cu procesul ro
manizării acestui spațiu și în 
consecință cu procesul de etno- 
geneză a românilor, continua
tori și descendenți direcți ai 
traco-romanilor.

Interpretarea amplă a tuturor 
știrilor furnizate de diferite 
discipline istor.ee și filologice a

Ce poate fi mai firesc ? Vio
rica Monu din comuna Indepen
dența, județul Galați, a terminat 
liceul încă de acum doi ani și 
vrea să lucreze pe un șantier. Nu 
reușește să fie angajată și scrie 
televiziunii. în cadrul Orei tine
retului (o nouă emisiune, care 
a început bine și căreia ii urăm 
succes) ni se citesc citeva pro
poziții din scrisoarea ei. lată-le, 
cuvint cu cuvint : „Aș vrea să 
lucrez pe șantierul hidroenergetic 
de la Siriu. Nu vă întreb cum se 
ajunge acolo, pentru că știu. Am 
scris mai multe scrisori acolo, 
dar n-am primit nici un răspuns. 
Aș vrea să mă ajutați să mun
cesc acolo unde eu simt că pot 
da tot ce e mai bun in mine"

Nu ni se citește toată scrisoa
rea, iar reportera ne previne că 
ea ar conține de foarte multe ori 
cuvinte ca „vis" și „a visa" și 
ne lasă să înțelegem că Viorica 
e înclinată să idealizeze viața de 
Pe șantier. Prudența redacției ni 
se pare la locul ei — o dovadă de 
maturitate a gindirii — și deve
nim noi înșine ceva mai atenți. 
Poate pentru că scrisoarea e cam 
convențională. Poate pentru că 
Viorica s-a adresat televiziunii 
intr-o chestiune ce se putea re
zolva. cu puțină insistență, și pe 
plan local. $i totuși faptul că 
Viorica a sens multe sen-
son- pe adresa unui șantier — 
și incă a unuia pe care și l-a 
ales singură — ni se pare un 
semn de seriozitate și de eviden
tă bună credință.

Dorința firească a Vioricăi 
Monu nu este, în același timp, și 
foarte simplă. Vor apărea greu
tăți. Eroina noastră nu are nici 
o profesiune. Desigur, un absol
vent de liceu se califică mai ra
pid, dar meseria e meserie și tre
buie învățată bine. De fapt, a 
văzut Viorica Monxr vreun șan
tier ? „Am fost o dată, așa, in
tr-un fel de vizită... Foarte mult 
mi-a plăcut. Aș vrea să învăț o 
meserie, două, cite pot". Nu nu
mai atit : a și fugit de acasă 
pentru a se angaja acolo. N-a 
reușit și s-a întors la părinții ei, 
suparăți de absența ei nepre
văzută. „Nu cred că* le suride 
ideea să lucrez așa, pe urt șan
tier. Mi-au spus că poate de 
dragul aventurii... Dar nu fac 
nimic de dragul aventurii. Am 
ajuns la concluzia că eu, așa, ca 
om... Mi-ar place să lucrez nu 
intr-un birou, ci afară, în aer 
liber. Numai la asta mă gindesc".

Povestea s-a terminat — cam 
copilăros — cu un telefon pe 
masa reporterei. A fost chemat 
— așa, în fața noastră, a telespec
tatorilor — șantierul de la Siriu 

satul l-a legat de veșnicie". Și, 
meditativ, adăuga : „Ce-și poate 
visa mai mult un om pătruns 
de credința datoriei sale ?“

Sub auspiciile acestei nobile 
embleme a debutat discuția 
noastră. Se confesează tinărul 
Constantin Dedu, profesor de 
istorie și director coordonator 
al școlilor din comună : „A fost 
o vreme, nu departe de memo
ria noastră, cind dascălul, noul 
intelectual al satului, impresio
na, cel puțin la prima vedere, 
prin îmbrăcăminte. Să credem 
că ne-am ruralizat ? Eu aș sus
ține că da, într-un anumit și 
în alt sens. Pentru că a ne rura- 
liza astăzi înseamnă a ne inte
gra unui sat aflat el însuși în 

marea debarcare spre civiliza
ție, și a-1 ajuta să atingă mai 
repede aceste culmi. De aceea, 
eu cred că intelectualul din me
diul rural de azi impresionează 
prin cultură și modul în care își 
pune cultura și conștiința lui în 
slujba satului. Și, neapărat, prin 
modestie. Dealtfel, satul, consă
tenii lui, după aceste criterii îl 
socotesc. Desigur, în primul rînd, 
după cum știe să-i învețe pe 
copii, să-i educe, să-i facă oa
meni".

Fie-i îngăduit reporterului să 
sublinieze numai latura emoțio
nală a unor lecții de istorie pe 
care profesorul Constantin Dedu 
le preda elevilor săi. Cu toții 
știm, de pildă, din vremea șco
lii noastre, ce înseamnă cultura 
de Dridu, atât în ceea ce pri
vește continuitatea daco-romană 
într-o perioadă mai Înnegurată 

dat posibilitatea autorului să e- 
vidențieze apartenența etnică a 
nenumărate personalități dintre 
acei ..romani" ridicați din Pe
ninsula. Balcanică sau din zona 
Dunării de' Jos iîn .importante 
fu-netii ăe conducere a adtnini'-" 
strației sau a armatei și de mai 
multe ori chiar ..suirea'pe .tronul 
■imperial. Aceeași interpretare a 
dus la dovedirea în chip eloc
vent a procesului de dăruire și 
al romanizării tr.aco-moeso-geți- 

lor din spațiul carpa+o-balcanic 
pînă în secolul al VII-lea eln. 
Aceștia au adus un serios aport 
etnic, au deținut un important 
rol militar-politic și mai ales pe 
plan social-econom ic, contri
buind din plin la dezvoltarea și 
structurarea societății romane. 
Tocmai datorită importanței și 
ponderii de care vorbeam 
statul bizantin timpuriu a fost 
considerat, intr-un anume sens, 
„imperiul roman de neam tra

LAȘUL
și am aflat că Viorica este aș
teptată acolo de către inginerul 
șef. Toate bune și frumoase. Dar 
neliniștea din glasul reporterei 
ni s-a transmis și nouă și am 
rămas puțin îndoiți : nu cumva 
această plecare-pe-șantier cu 
spectatori are ceva cam prea tea
tral ? O să reziste Viorica sau 
o să dea bir cu fugiții la primele 
greutăți (mai ales că sintem și 
pe timp de iarnă) ? Se va potrivi

CRONICA T.V?

de Florin Mugur

locul real de lucru cu ceea ce a 
văzut sau a citit ea despre mun
ca de șantier ?

Ascultăm din nou emisiunea 
(am avut prudența să imprimăm 
partea vorbită pe bandă de mag
netofon). Și avem deodată reve
lația glasului. A glasului Viori
căi. Nu sintem ghicitori in gla
suri și nici nu ne lăudăm că 
putem afla totul din tonul -unui 
răspuns. Dar acum, urmărind mu 
liniște cuvintele normale ale fe
tei. descoperire, cu ce glas puț 
și liniștit a răspuns Ia întrebări. 
E glasul unui om care nu numai 
că nu minte, dar știe și pe ce 
lume trăiește. Urt glas responsa- 
bil.. Viorica nu s-a speriat de ve
nirea la ea acasă a trimișilor te

INSTITUTUL DE MEDICINA Șl FARMACIE CLUJ-NAPOCA 

anunță scoaterea la concurs a postului de asistent la catedra 
nr. 7, .discipline Farmacologie, poziția, 5, de la Facultatea 

de medicină generală. f »

Candidații la concurs vor 
depune la secretariatul rec
toratului Institutului de me
dicină și- farmacie din Clui- 
Napoca str. 1 Mai nr. 13, în 
termen de 15 zile de la data 
apariției acestui anunț în 
Buletinul Oficial al R.S.R., 
Partea IlI-a, cererea de în
scriere însoțită de actele 
prevăzute de Legea nr. 
6 1969 privind Statutul per
sonalului didactic din Repu
blica Socialistă România, pu
blicată in Buletinul Oficial 
al R.S.R. Partea I-a nr. 33 
din 15 martie 1969 și de In
strucțiunile Ministerului E- 
ducației și învățămîntului 
nr. 84 539/1969.

Concursul se va ține la 

a istoriei naționale, cît și cris
talizarea primelor formațiuni 
social-politice care stau la baza 
statelor feudale românești. Alt
fel se vor fi emoționat însă 
acești copii și acest dascăl par- 
ticipînd la săpăturile arheolo
gice, la descoperirea — în bor
deiele timpului — a numeroase
lor probe materiale : ceramică, 
sigilii, podoabe, urcioare amfo- 
roidale și renumita rîșniță de 
tip roman.

Aici istoria s-a învățat pe viu.
Cum a devenit dascăl Con

stantin Dedu ? Dragostea pen
tru istorie — și, de aici, setea 
de învățătură — a deprins-o 
din locul natal. Din familia De
du, șapte urmași, șapte tineri ai 
zilelor noastre sînt dascăli. în 

comună există la ora actuală 5 
școli (cu 1 101 elevi), 5 grădi
nițe (cu 210 preșcolari) și 57 de 
cadre didactice. Mulți s-au pen
sionat de la aceste școli, cum 
este cazul familiilor Maria și 
Marin Tu riga, Elisabeta și Ale
xandru Chițulescu, azi respec
tați de întreaga colectivitate 
sătească. Foarte mulți, cei mai 
mulți sînt băștinași, care au în
țeles că numai reîntorej-ndu-se 
la vatră pot aduce prinosul lor 
de recunoștință locului natal. 
Băștinașă este și tînăra profe
soară de matematică Puiu Lea
ns. Nu atit despre activitatea 
ei didactică ține să relateze, cît 
despre integrarea dascălilor în 
viața obștei. ea fiind și direc
toare a căminului cultural. 
„Unul din punctele concrete de 
referință — îmi spune — îl con
stituie munca în cadrul căminu- 

cic". el fiind • continuatorul în 
această parte .-a lumii al forme
lor culturale^, și- i'politipe, al in
stituțiilor șiM „tradițiilor Romei. 
Este cit se-.'poate de firesc ca 
tradiî,.; acei tracorromani de 
fapt/'■ 'să 'fie atrași în orbita 
Constant:copoiului, ajungind să 
dețină 'ralul..-.conducător mai a- 
lfes între aft-iî 450 și 610.

Documente analizate de. I. I. 
Rusu cohA’ei'g in. a dovedi că 
populația traco-getică romaniza
tă liu părăsit teritoriul
pentru a.'pleca/ ,ih alte pro
vincii.- Ea< -vă rămîne pe loc, 
pe același : spațiu, după ce 
armatele romane s-au retras 
(sfirșitul sec. III) la sud de 
Dunăre, său mai ’ târziu (sec. 
VI—VII) cind stăpînirea roma- 
no-bizantiftă . rip mai era ca
pabilă să-și apere teritoriile în 
fața presiunii mereu crescânde 
a slavilor.

Cartea lui I. I. Rusu contri
buie în largă măsură la o mai 
bună gi justă înțelegere a struc
turii societății și a istoriei tra- 
co-geto-dacilor, a procesului de 
romanizare al acestora la sfîr- 
șitul antichității, la contribuția 

■ pe care a. aduș-o tezaurul ci
vilizației anticp- pe care s-a clă
dit cea modernă. Cartea consti
tuie în același timp o contribu
ție de seamăj adusă la desluși
rea perioadei de' sfirșit a Impe
riului Roman de apus și în cea 
de început a celui bizantin. Ea 
se adresează deopotrivă cerce
tătorului olt și mărelui/public.

leviziunii, și nici, nu s-a bucurat 
peste măsură. Pentru ea era vor
ba nu de altceva decît de un 
mijloc de a-și îndeplini viisul. 
Voia intr-adevăr sa lucreze pe 
șantier și — sintem siguri — va 
și lucra acolo. Nimic pompie
ristic și nimic demagogic nu nu
mai 4n cuvintele, ci și in glasul 
ei. Viorica ne-a vorbit cu glasul 
inimii și bine a făcut redacția 
emisiunilor, pentru tineret că a 
crezut-o. Să le urăm „La mulți 
ani (și redacției, și Vioricăi) 
și să fim convinși că-i vom în
tâlni „pe șantier", 'cu inima cu
rată și cu gindul bun,, și de a- 
cutii; incblo.

...Două propuneri la sfirșit și 
la ifteeput de an. Am . văzut in 
1976 citeva anchete admirabile, 
așezate sub semnul „T" (de la 
Tineret). Realizatori, între alții: 
Vartan Arachelian, Anca Arion, 
Cristian Thau, Anca Fusariu. Ce 
s-a întâmplat mai departe cu e- 
roii unora ditâre aceste anche
te ? Prea rar șe revine, cum se 
mai spune, '„amțpra mateTiălelor 
publicate". AnV/vrea să nă dăm 
seama, concret), cit de eficiente 
au fost cTtticile''tâ sugestiile care 
s-au fbstiț. A^gva pțg^mer&: 
a trecut desfvt-de multă vrevee 
de la programarea emisiunilor 
de ix.rțiere muzicală realizate de 
Leonard Bernftein. N-ar putea 
fi reluate ? Crgdem că da — și ar 
fi spre folosul’duturor celor care 
se interesează 'de tainele muzicii 
ori puf și simplii le place să as
culte muzică bună.

sediul institutului ta; iețwten 
de cel mult 15 zile de la data 
expirării termenului de în
scriere la concurs.

Candidații care funcționea
ză într-o instituție de învă- 
țămînt superior, sînt obligați 
să comunice în scris, recto
rului acesteia înscrierea la 
concurs.

Informații suplimentare 
privind condițiile de înscrie
re la concurs, precum și te
matica de concurs se pot ob
ține la rectoratul Institutului 
de medicină și farmacie din 
Cluj-Napoca, str. 1 Mai nr. 
13, etaj I, camera 19, tele
fon : 2 61 79.

lui cultural. Și nu m-aș referi 
doar la faptul că facem parte 
din anumite formații — grup 
vocal, brigadă de agitație, dan
suri, teatru — sau că instruim 
aceste formații artistice, aflate 
în plină pregătire și desfășura
re a Festivalului „Cântarea 
României". Aș sublinia în mod 
deosebit contribuția noastră, a 
celorlalți intelectuali din comu
nă, la activitatea de promovare 
a culturii și științei, atit in ca
drul unor acțiuni ca simpozioa
ne, întâlniri, expuneri, seri de 
calcul, cît și al brigăzilor de 
specialitate". Tinărul Varză 
Gheorghe, secretar adjunct cu 
probleme de educație politică și 
cultură socialistă din cadrul co
mitetului comunal de partid, 
sublinia că „practic nu există 
domeniu al activității obștești 
la care intelectualii să nu fie 
solicitați și să nu răspundă cu 
toată puterea și pasiunea lor".

L-am cunoscut la locul de 
muncă și pe cel mai tînăr das
căl din comuna Dridu. Se nu
mește Rădună Aurelia, are 20 
de ani și se află în primul an 
de învățământ. Răspunde de 
formarea a 32 de copii, care se 
află la vîrsta cînd toți, dar ab
solut toți, sînt hotăriți să fie 
premianți. Deocamdată au ajuns 
la cea de-a 12-a literă a alfabe
tului : T.

Va urma, desigur : Ț. Intiile 
cuvinte alcătuite cu aceste lite
re sînt tată și țară, dovada unui 
semnificativ mod de a sădi sen
timentul patriotic în fragedele 
inimi, cu strădania cu care și-a 
consacrat viața și învățătorul 
Ion Zaharescu. Pentru dascălii 
de astăzi, însă, am înțeles de-a 
lungul discuțiilor purtate, nu 
monumentul este răsplata aștep
tată. Ei sînt mulțumiți cu o bi
nețe rostită cu sufletul, trăiesc 
adinca bucurie de a fi utili se
menilor lor în ampla aspirație 
spre fericirea cplectivă.

...Deși, mă gîndesc, pentru a- 
semenea dascăli există tot atâ
tea posibile monumente ale sti* 
mei și respectului ce li se cu
vin.

istor.ee
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ZALĂU

TELEGRAMA
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis Regelui Nepalului, BIRENDRA BIR 
BIKEAM SHAH DEVA, următoarea telegramă :

Cea de-a 31-a aniversare a Zilei naționale a Regatului Nepal îmi 
oferă plăcuta ocazie de a adresa Maiestății Voastre cordiale felicitări, 
urări de sănățate și fericire personală, iar poporului prieten nepalez 
progres continuu și bunăstare.

Am ferma convingere că relațiile strînse de prietenie și cooperare 
care există intre țările noastre vor continua să se întărească și diver
sifice in interesul celor două popoare ale noastre, al păcii și colabo
rării internaționale.

ale noastre, al păcii și colabo-

MANIFESTĂRI DEDICATE
ANIVERSĂRII REPUBLICII

Simpma 
consacrat

răscoalelor

Tinerii și controlul obștesc ȘTIINJA

• Vrancea, ținut de legendă, pă- 
mint pe care s-au jertfit eroii 
pentru păstrarea ființei naționale, 
martor al impresionantelor mo
mente istorice din viața poporu- 
lui român, găzduiește in aceste 
zile un eveniment emoționant. 
400 de purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor — reprezentanți 
ai pionierilor din întreaga țară 
— au poposit pe legendarele 
plaiuri ale Mioriței cu prilejul 
celei de a noua ediții a acțiunii 
,.Ambasadorii prieteniei*, inițiată 
ce Consiliul Național al Orga- 
r.izației Pionierilor. Oaspeților, 

de elevi focșăneni le-au asi
gurat, pe durata întregii acțiuni, 
găzduirea și ospitalitatea specific 
zrrincenească.

Ediția din acest an a acțiunii 
^Ambasadorii prieteniei* s-a 
desfășurat sub genericul „Glorie 
eternă neamului*, generic ce și-a 
pjs amprenta pe întregul pro
gram de acțiuni și manifestări 
desfășurate. Un program vast 
din care am spicuit doar citeva 
secvențe : vizitarea muzeelor și 
întreprinderilor din municipiul 
de pe Milcov ; intilniri cu co
mandamentele â'e pionieri din 
școlile focșănene ; excursie la 
mausoleele Mărășești, Mărăști, 
Soveja; spectacole vocale la 
mausoleul Mărășești și montajul

literar-muzical „Te slăvim, Re
publică iubită !“ ; intilniri cu re
prezentanți ai vieții politice, 
culturale, științifice. (V. Negoiță).

• Dintre manifestările orga
nizate de către tinerii județului 
Gorj în cinstea aniversării pro
clamării Republicii, am reținut 
spectacolul complex pe care 
l-au oferit uteciștii 
tului de lianți și 
Birsești — Tg. Jiu 
Casei de cultură a 
din localitate. S-a 
succes i • = ’ ’ * 
ție, Republică ilustnnd ma
rile înfăptuiri socialiste cu rea
lizările de prestigiu ale acestei 
unități industriale. Tot in cin
stea acestui eveniment a avut 
loc și faza județeană a con
cursului gen ..Cine știe ciștigă“ : 
Congresul al XI-lea al P.C.R. 
— congresul devenirii comuniste 
a patriei. Din cele 13 echipaje 
ale tineretului, ciștigătoare au 
fost desemnate, in ordine, re
prezentativa Liceului Novaci, 
a întreprinderii județene de con- 
strucții-montaj și a Liceului 
pedagogic.

Un concurs cu temă. „Cinstim 
memoria înaintașilor eroi", a 
avut in obiectiv cunoașterea 
istoriei așa cum apare ea in 
filmele- românești. (V.R.).

Combina- 
azbociment 
pe scena 

sindicatelor 
bucurat de 

montajul literar „Slavă 
iiblină iliictr-ind ma-

tâmești din 1907
In seria manifestărilor consa

crate. apropiatei împliniri a 70 
de ani de la răscoalele țărănești 
din 1907, Cenaclul literar al Li
ceului real-umanist din Zalău 
a înscris un simpozion avînd ca 
temă oglindirea acestui semni
ficativ episod al istoriei noas
tre in literatură și artă. Simpo
zionul. organizat sub îndruma
rea profesoarei Ileana Moldo
van și desfășurat in prezența a 
peste 300 de elevi, a cuprins 
comunicările „1907 — pagină în
sângerată din istoria luptei po
porului nostru pentru dreptate 
socială", „Ecoul răscoalelor ță
rănești in literatura română", 
,.1907 tn opera lui Tudor Ar- 
ghezi" și ..Ecoul răscoalelor din 
1907 in arta plastică româneas
că". prezentate de elevii Elena 
Deheleanu (anul IV C), Florica 
Iepan (anul IV C). Ileana For- 
tună (anul IV D) și respectiv 
Corina Trif (anul II O. ca și 
pamfletul ..Jertfa celor 12 000“ 
de N. D. Cocea și fragmentul 
„Iarba" din ..Desculț" de Zahă- 
ria Stancu. in lectura artistică 
a lui Jeni Simonca (anul III D) 
și a Liviei Cristea (anul IV D).

AL ȘTEFANESCU

Este cunoscut rolul controlu
lui obștesc ca factor de îmbu
nătățire a activității în cele 
mai diverse domenii. Cu atit 
mai mult.se evidențiază necesi
tatea exercitării lui în dome
niul educației tinerei generații. 
In acest sens. Legea nr. 6 din 
21 aprilie 1972 dă dreptul și 
responsabilitatea organizațiilor 
de tineret, respectiv. U.T.C. și., 
A.S.C., do a efectua, cu spriji
nul consiliilor Frontului Unită- 

.ții Socialiste, controlul obștesc 
în cămine, internate, cantine,
cluburi și instituții sanitare
care deservesc studenții și e- 
levii. Este și aceasta încă una 
din nenumăratele dovezi de în
credere pe care partidul le a- 
cordă tinerei generații, capaci
tății sale de organizare și mo
bilizare la rezolvarea celor 
mai importante probleme ale 
societății. Activitatea de con
trei obștesc in scoli și in in
stitutele de învăț ămlnt superi
or evidențiază rolul echipelor 
respective in atragerea elevilor 
și studenților la autogospodări- 
rea internatelor. căminelor și 
cantinelor, la utilizarea corectă 
a bunurilor destinate asigurării 
studiului si condițiilor de viață 
corespunzătoare. Prin manifes
tarea cu regularitate și intran.- 
sigență. controlul obștesc în 
unitățile de invățămint devine 
un factor activ, eficient, de e- 
ducare cetățenească a elevilor 
și studenților.
acest sens, ne oferă activitatea 
echipelor de control 
din municipiul Constanța.

In anul de învățămint ante
rior au acționat in școlile con
st ăn ten e 113 echipe, cu rezulta
te positive in activitatea de con
trol obștesc, dovedindu-și utili-

tatea în munca educativă a or
ganizațiilor U.T.C. Intre acestea 
echipa de control obștesc a Li
ceului pentru alimentație pu
blică poate fi socotită, cu ade
vărat. un real sprijin pentru 
conducerea școlii in activitatea 
instructiv-educativă. Ne mărtu
risește cu satisfacție. referin- 
du-se și la activitatea din acest 
an. însăși tovarășa directoare 
Maria Doina Mihai. ..De fiecare 
dată membrii echipei vin cu 
propuneri privind imbunătâți-

na, Filip Elisabeta. Cristeseu 
Ioana și Ionescu Nelu, îndru
mată de profesorul Virgil Sîr- 
bu, se sfătuiește cu direcția 
școlii, analizează cauzele și 
caută soluții pentru remedierea 
neajunsurilor.

O bună experiență a acumu
lat și echipa de -control obștesc 
a Liceului electroenergetic. Con
trolul minuțios, repetat de mai 
multe ori, atunci cind a fost 
considerat oportun, adoptarea 
de măsuri imediate- s-au dove-

UN RAID IN UNITĂȚILE ȘCOLARE 
DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

Argumente, in

obștesc

rea condițiilor din internat. Tot 
în urma controalelor și sonda
jelor efectuate de ei. instruc
torii de practică și administra
ția cantinei au reușit să iden
tifice preferințele elevilor, ela- 
borind astfel meniul pe aproxi
mativ 10 zile. Cu ajutorul lor 
am reușit realizarea unor acti
vități pentru timpul liber al e- 
levilor intern:. Serile de poezie 
tinără. de pildă, datorate pro
punerilor reieșite în urma con
trolului obștesc, sint de mare 
atractivitate și se bucură de o 
frumoasă participare. Pentru 
duminica viitoare, au sugerat o 
ieșire organizată la obiectivele 
turistice din zona peninsulară a 
orașului : Muzeul arheologic, 
acvariul. Casa memorială „Ion 
Jalea*.

De două ori pe lună, după 
fiecare control efectuat, echipa 
formată din elevii Lur.gu Eie-

Temeiul nestrămutatei
încrederi

(Urmare din pag. I)

adus zilei Republicii, 
discerne, cu satisfacție 
mîndrie, rolul 
care l-a . avut 
nerație, modul 
ceasta a înțeles 
treaga capacitate 
slujba înfăptuirii mărețelor sar
cini trasate de partid. Expe
riența acestui an* bogatele rea
lizări obținute pe'multiple pla
nuri. au dovedit că dispunem de 
tineri temeinic pregătiți, capabili 
să abordeze cu înaltă., compe
tență cele mai cp-mplexe proble
me ale producției. Așadar, la ca
pătul acestui an de muncă 

creator înregistrăm

important 
tinăra 

în care 
să-și pună 
creatoare

putem
gi 

pe 
ge- 
a- 

în- 
in

numai cifrele unui bilanț edifi
cator, ci și noile dimensiuni ale 
responsabilității tinerei genera
ții, afirmată tot mai pregnant ca 
factor activ în îndeplinirea 
obiectivelor politicii partidului.

1976 se înscrie, astfel,' prin 
realizările obținute ca o nouă 
treaptă in mersul înainte al so
cietății noastre deschizind tot
odată. o vastă perspectivă de 
muncă și creație, de progres și 
prosperitate — temeiuri ale 
nestrămutatei încrederi pe care 
se fundamentează hotărirea 
întregului nostru popor de a 
face totul pentru înfăptuirea și 
depășirea sarcinilor celui de-al 
șaselea plan cincinal.

dit de bun augur pentru crea
rea unui climat corespunzător 
de viață în internatul școlii. 
Faptele negative înregistrate, 
sînt satirizate de fiecare dată 
in cadrul emisiunilor radiofo
nice ..Clubul căminiștilor". Pen
tru cei care se fac vinovați de 
comiterea abaterilor, echipa de 
control obștesc propune și sanc
țiuni. Astfel, autoritatea pe 
care și-au creat-o membrii e- 
chipei de control obștesc este 
unanim recunoscută și respec
tată.

Exemple asemănătoare ne o- 
feră și echipele de control ob
ștesc ale liceelor agroindustrial, 
pedagogic, industrial căi ferate 
șa.

S-a acționat in general, bine 
și la Institutul pedagogic, mai 
ales asupra îmbunătățirii și ex
tinderii activității de autogos- 
podărire in căminele studen
țești. Controlul obștesc a reușit 
să pună în evidență atitudinile 
retrograde ale unor studenți in 
ce privește respectarea norme
lor de conviețuire. Ele au fost 
dezbătute, iar împotriva vinova- 
ților s-a procedat ca atare.

Sint insă și cazuri cind echi
pele respective nu-și exercită 
controlul cu toată responsabili
tatea. Și aceasta se întîmplă de 
obicei in unitățile școlare care

nu dispun, de internate șî can
tine. .Or, știut este că activita
tea de control se extinde și a- 
supra folosirii spațiului de șco
larizare, a bazelor sportive, a 
cabinetelor medicale etc.

în alte cazuri, se acționează 
cu timiditate și atunci controa
lele evidențiază numai și nu
mai lucruri bune, despre care 
se raportează în superlative. Am 
înregistrat și situația cînd înșiși 
factorii responsabili nu au a- 
cordat importanța cuvenită ac
țiunilor specifice. Iată ce ne 
relatează tovarășul Sabin Călin, 
secretar al comitetului munici
pal U.T.C. :

— Periodic, obișnuim organi
zarea unor acțiuni comune ale 
echipelor de control obștesc și 
activiști U.T.C. Unele dintre ele 
nu s-au finalizat așa cum scon
tam. Fie că au lipsit reprezen
tanți ai școlilor. fie activiști 
care răspund de acestea. E 
drept, asemenea împrejurări a- 
rată și inconsecvența noastră 
în urmărirea activității tuturor 
echipelor. Am acționat mai 
mult — și poate aici este lipsa 
noastră — prin intermediul se
cretarilor din școli și mai puțin 
direct.

Intrarea în noul an de studii 
(s-a scurs deja un trimestru), 
creșterea responsabilităților pro
cesului instructiv-educativ im
pun reactivizarea echipelor de 
control obștesc în școli și facul
tăți. Este necesară completarea 
echipelor unde acest 
s-a făcut încă, avîrrd 
că unii membri au 
școala, instruirea lor 
zător noilor sarcini.
se relevă necesitatea unei strînse 
conlucrări a organelor U.T.C. și 
A.S.C. cu inspectoratele școla
re. cu comisiile de coordonare 
din cadrul consiliilor F.U.S., a 
organizării unor consfătuiri 
schimburi de experiență, 
lărgirea și perfecționarea sa, 
prin sporirea responsabilității 
organelor și organizațiilor U.T.C. 
și A.S.C. controlul obștesc tre
buie și poate să 
tor mai eficient 
vică a tinerilor.

(Urmare din pag. I)

inovatori și inventatori sau pur 
și simplu specialiști care, indi
ferent de nivelul de calificare, 
gindesc și acționează după rigo
rile științei, dar și în spirit re
voluționar, pentru a face din 
inițiativele și actele lor de mun
că creatoare contribuții impor
tante la dezvoltarea generală a 
țării.

Dincolo de individ, de men* 
talitatea și activitatea sa, știin
ța și tehnologia de azi s-au 
schimbat fundamental și in 
structurile lor cele mai genera
le : în bază materială, în insti
tuții, in obiective și, mai ales, 
in modul de a le atinge. De la 
450 milioane lei în 1955 (in 1950 
nici nu se alocau prin bugetul 
de stat bani pentru știință), la 
peste 3 miliarde lei in 1975 — 
iată o creștere care s-a concre
tizat an de an prin construirea 
a noi institute, centre și labora
toare ori prin dotarea celor 
existente la nivelul tehnicii ac
tuale. Crearea unui cadru insti
tuțional adecvat a ordonat flu
xul creativității românești in
tr-un amplu șuvoi de natură să 
crească necontenit rolul științei 
ți tehnologiei ca importante for
țe de producție, ca factori deci
sivi in construcția societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

INAINTE
DE A-ȘI TRĂI VIAJA

lucru nu 
în vedere 

terminat 
corespun- 
Totodată,

devină un fac- 
de educare ci-

R. VASILE

Ca în fiecare an, 
CARTEA PE CARE AȚI 
AȘTEPTAT-O 365 DE 

ZILEI

ALMANAHUL
„SCÎNTEIA44

1977
la chioșcuri și librării.

Vie activitate in portul Constanța

• Gimnasta româncă Nadia 
Comâneci și atletul cubanez Al
berto Juantorena sînt laureații, 
pe anul 1976, ai tradiționalei an
chete a agenției TASS. pentru 
desemnarea celor mai buni 6 
sportivi din lume.

La ancheta agenției TASS au 
participat principalele agenții 
internaționale de presă — Asso
ciated Press, Reuter, France 
Presse, United Press, precum și 
16 agenții naționale de 
mâții.

infor-

22 de 
presă

NOI RACHETE ROMANEȘTI 
SÎNT GATA SĂ-ȘI IA ZBORUL

La 18 ani, Florica Matei 
din comuna Ileana, județul 
Ilfov, ar fi putut să pășească 
in viață cu toate visurile sa
le, demnă, fără remușcări, 
ca orice tinăr de virsta ei. 
Avea deja asigurat un Ioc 
corespunzător de muncă la 
întreprinderea „Aurora" și 
condiții depline de afirmare. 
Un pas greșit ar mai fi pu
tut fi corectat cu luciditatea 
și cu sprijinul celor din jur. 
Dar n-a apelat la nimeni. A 
păstrat în taină „secretul". 
Un „secret*, ce a devenit în 
final o odioasă faptă. Dînd 
viață unui copil/ înainte ca 
acesta să fi putut 
chipul mamei, l-a aruncat în 
cada 
Apoi l-a îngropat în 
unei rude. Dar n-a putut as
cunde fapta sa și irespon
sabila tinără va trebui să 
răspundă in fața justiției.

pitală au observat 1 
rea tinărului voiajor, 
nise de 5 zile și nu 
zentase niciunde cu 
de a se încadra în 
Cind l-au controlat 
mantan, au constatat 
nele ce le purta A.B. nu 
se potriveau. E normal, doar 
le furase de la Liviu Ratza, 
conorășanul său. Drept pen
tru care a fost trimis înapoi 
la Baia Mare, unde miliția 
locală i-a găsit garderoba 
pe măsură.

ezita-
Ve- 

se pre- 
dorința 
muncă, 
în gea
că hai-

S-A ÎNTIMPLAT 
ÎNTR-UN CĂMIN

cu apă, înecîndu-1. 
curtea

UN „VOIAJ" 
LA „BUDAPESTA"

veniență străină’ trădînd 
adevărata sa ocupație, biș
nița.

UN PERICULOS JOC 
DE ARTIFICII

Redactori sportivi de la 
agenții internaționale de 
au participat - la tradiționala an
chetă organizată de agenția 
P.A.P., pentru desemnarea celor 
mai buni zece sportivi europeni 
ai anului 1976. Ca și la alte an
chete întreprinse de diferite a- 
genții de presă, pe primul loc 
o fost situată gimnasta româncă 
NADIA COMANECI.

• Pe patinoarul artificial din 
parcul sportiv „23 August", au 
început luni întrecerile compe
tiției de hochei pe gheață pen
tru „Trofeul București". In pri-

meridian
mul joc, echipa Steaua a învins 
cu scorul de 8—1 (3—0, 1—0, 
4—1) formația Sportul Studen
țesc A.S.E. Astăzi, de la ora 18, 
are loc meciul Steaua—Dinamo.

• In primul tur al probei de 
simplu femei din cadrul turneu
lui internațional de tenis de la 
Sydney, jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici, a învins-o în 
trei seturi, cu 6—4, 6—7, 6—2, 
pe americanca Bunnye Brunning.

• In cadrul turneului interna
țional feminin de volei de la 
Baku, echipa ~ 
repurtat două 
Voleibalistele 
vins cu 3—2 
Voroșilovgrad . 
echipa Aurora din Riga.

Penicilina Iași, a 
frumoase victorii, 
românce au in
formația „Iskra" 
și cu același scor

O convorbire telefonică cu to
varășul Alexandru Lăzărescu, 
secretarul Federației româ
ne de tenis, ne-a dat prile
jul să aflăm că dinsul este pu
țin supărat pe ziariști. „Dumnea
voastră, să-mi fie iertat, aler
gați întotdeauna numai după ve
dete ! $i, dacă nu le găsiți, gata 
și concluziile : nu mai avem te
nismeni, federația nu se preocu
pă de creșterea viitoarelor ta
lente, și așa mai departe. Ce 
știți, de exemplu, despre acti
vitatea Centrului de pregătire a 
tinerilor tenismeni de la Com
plexul sportiv „23 August* ? Ați 
avut curiozitatea să-i vedeți la 
lucru pe acești tineri, să vorbiți 
cu antrenorii lor, să scrieți și 
despre cei care, deocamdată, sint 
niște iluștri necunoscuți ? Pină 
nu de mult și Andrei Dirzu se 
număra printre ei dar. iată că 
acum, cind a obținut citeva re
zultate bune, a intrat brusc in 
atenție, vreți să aflați totul de
spre el. De ce nu ati făcut-o 
mai înainte ? Vă sugerez o vizită 
la Complexul sportiv „23 
August*.

La Centrul de pregătire a te- 
nismenilor activitatea încă nu a 
început. Este dimineață, destul 
de devreme, și am astfel posi
bilitatea să stau de vorbă pe 
îndelete cu Vasile Serester. an
trenorul coordonator al centru
lui. „îmi pare rău că Andrei 
Dirzu nu a reușit calificarea 
mai departe. Oricum, însă, rezul
tatul său este foarte bun. El par
ticipă pentru a doua oară la 
competiția dotată cu trofeul 
„Orange Bowl*. Anul trecut nu 
a reușit să treacă de primul tur 

iată-l ajuns in Vurul 4.
Este un tenisman de viitor. îl 
cunosc bine. Am fost antrenorul

Acum...

• CE LA SPUS ION ȚIRIAC LUI ANDREI DIRZU • DE LA 
BICAZ LA BUCUREȘTI, DRUMUL LUI VIOREL CACIULESCU A 
TRECUT PRIN... COSTINEȘTI • ANTRENORUL VASILE SERES- 
TER PREGĂTEȘTI CIT1VA POSIBILU ILIE NASTASE • CE NU 
A ÎNDRĂZNIT SA VISEZE GHEORGHE DUMITRU, DEȚINĂTO
RUL PREMIULUI DE POPULARITATE AL ÎNTRECERILOR DE LA 
COSTINEȘTI.

• La Sydney au continuat 
întrecerile turneului internațio
nal de, tenis. în proba de sim
plu masculin, tînărul jucător 
australian Chris Kachel în vir- 
stă de 21 de ani l-a eliminat pe 
Arthur Ashe (S.U.A.) cu 7—5, 
7—6 iar Dick Stockton (S.U.A.) 
a ciștigat cu 4—6, 6—2/6—2, în 
fața lui Ion Țiriac (România).

său din anul 1968 pină in 1972. 
iar de atunci pină in prezent mă 
ocup de pregătirea lui aici, la 
centru. La club, la Progresul, 
se pregătește cu antrenorul Ar
nulf Schmidt. Are 18 ani neim- 
pliniți. este foarte înalt — in jur 
de 1.45 m —, învață la Liceul 
real-umanist nr. 1, in clasa a 
Xl-a, vorbește bine engleza. A 
avut o evoluție nespectaculoasâ. 
Pinâ la 15—16 ani nu a ciștigat 
nici un concurs mai important 
Apoi a intervenit saltul valoric 
care, cred eu. se datorează in 
bună măsură lui Ion Țiriac. A- 
cesta a venit la noi in sală (în
totdeauna cind este in țară ur
mărește la lucru „speranțele* 
noastre, l-a văzut, a jucat cu 
el și i-a dat citeva sfaturi : sâ-|i 
perfecționeze al doilea serviciu 
și să-si îmbunătățească voleul 
de dreapta. Aceste minusuri le 
sesizaserăm ți noi, antrenorii 
centrului, dar. se pare, mult mai 
stimulative au fost cuvintele lui 
Țiriac. în acest an, Dirzu a ciș- 
tigat campionatul național de ju
niori, categoria 17—18 ani. și a 
făcut parte din echipa ciștigă
toare a Balcaniadei d*e juniori. 
Iată-l cu bune rezultate și 
turneul de la Miami Beach 
Florida. îmi place să cred că 
avea o evoluție ascendentă 
viitor...*

in

va 
in

PM ROMÂNA

La Centrul de pregătire a co
piilor ți juniorilor se apropie 
ora începerii antrenamentelor. 
Sosesc, rind pe rind. posibilii ași 
ai rachetei. Printre ei. cunoștințe

i vechi. Viorel Căciulescu, 14 
împliniți in octombrie, fiul

ii electrician din Bicaz, acordă 
‘oltură declarații pre-

mai 
ani. 
unu 
cu dezii__  _
sei : ..Este firesc ! Cea mai scum
pă amintire a mea este legată 
de ..Cupa Sdnteii tineretului* la 
tenis. Anul acesta, la a doua 
participare a mea la aceasta 
populară competiție, am primit 
trofeul ziarului ..Sportul* acor
dată celui mai tehnic jucător. 
După cum vedeți, sint un produs 
al ... ziarelor. De citeva zile mă 
antrenez aici și, vă asigur, mun
cesc cu multă rîvnâ. Avem 
condiții excelente, antrenori pri- 
cepuți și vreau să folosesc la 
maximum acest minunat prilej 
tfe a-mi
Dumitru 
ținut. A 
de copii 
spune că nici nu ar fi indrăznit 
să viseze ci va fi chemat la o 
pregătire centralizată, alături de 
cei mai talentați copii din țară. 
„Este adevărat, am obținut la 
Costinești, in acest an, diploma 
ți premiul revistei „Cutezătorii"

îmbunătăți pregătirea*. 
Gheorghe este mai re- 
deprins tenisul Ia Casa 
din Siliștea Nouă. Ne

pentru popularitate, însă nu mă 
așteptam să-ți mai aducă cineva 
aminte de mine. Cind a sosit in
vitația, nu-mi venea să-mi cred 
ochilor...* Inutil să mai adăugăm 
că și Dumitru se antrenează cu 
multă pasiune, așa cum o fac 
Adrian Iacob — 12 ani (Galați), 
Vasile Sălâjean — 14 ani (Cluj- 
Napoca). Ștefănescu Cristi 
ani (Iași). Radu Indoleanu 
ani (Cluj-Napoca) despre 
antrenorul Vasile Serester 
spune că își dorește ca 
calce pe urmele marelui Năstase. 
La aceste nume, necunoscute 
pentru publicul larg, se pot adă
uga și altele — Daniel Stănescu 
— 16 ani (Tirgoviște), Laurențiu 
Bucur — 16 ani (București), Da
vid loanovici — 14 ani (Focșani), 
acesta din urmă un alt jucătbr 
căruia Tiriac i-a apreciat calită
țile — neputind, desigur, să-i a- 
mintim pe toți cei 60—70 de ti
neri jucători aflați in atenția 
Federației și care efectuează pe
riodic antrenamente în Centrul 
de pregătire de la Complexul 
sportiv „23 August*. Pe cițiva 
dintre ei i-arn cunoscut acum, 
cină încă nu au devenit vedete 
internaționale. S-ar putea ca in 
curind să mai auzim de ei. în 
luna ianuarie are loc selecția pen
tru formarea loturilor in vede
rea intilnirilor internaționale 
din sezonul de iarnă. In ori
ce caz, de pe rampa de lansare 
a rachetelor românești sînt guta 
să-și ia zborul noi tenismeni. 
Dorim din suflet ca acest zbor să 
fie cit mai înalt, așa cum o me
rită prestigiul tenisului româ
nesc.

— 14
— 12 
care
imi 

ei să

TEODOR POGOCEANU

• Luni la Pitești in cadrul e- 
tapei a 12-a a campionatului 
național feminin de handbal au 
fost înregistrate următoarele 
rezultate tehnice: I.E.F.S. —Mu
reșul Tg. Mureș 23—17; Univer
sitatea Timișoara — Universita
tea Cluj-Napoca 17—17; Univer
sitatea Iași — Constructorul Ti
mișoara 19—14 ; Universitatea 
București — Textila Buhuși 
19—14.

• La Banska Bystrica, în- 
tr-unul din derbiurile turneului 
campionatului mondial de ho
chei pe gheață rezervat echipe
lor de tineret, selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
4—2 (1—0, 3—2, 0—0) formația 
Suediei.

Expeditor:

Pentru 
dresa

AȚI AFLAT?
Scrisoarea Măriei ne-a sosit intr-un 
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DE LA ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT - 
TRADIȚIONALELE TRAGERI ALE REVELIONULUI Șl NOULUI AN

că Maria a completat astfel a- 
șl a noastră :

Destinatar: 
BĂRBULESCU CONSTAN- 
TIN
Șos. Panduri, nr. 147
Bloc O.D. 4, Scara C, etaj 
IX, ap. 115
Sectorul 6

76 229 - BUCUREȘTI

STĂNESCU MARIA
Bd. Păcii, nr. 77
Bloc B1, Scara A, etaj
ap. 38

8 700 - CONSTANȚA
$l dv. puteți avea aceeași surpriză plăcută dacă redactați 

complet și corect adresa expeditorului și destinatarului, neui- 
tind să înscrieți înaintea denumirii localităților numerele de 
cod poștal ale acestora

Anuol Administrația de Stat Loto-Pronosport organizează în 
aceasta perioadă tradiționalele trageri extraordinare Loto și 
Pronoexpres ale Revelionului și Noului An din 1 și respectiv 9 
ianuarie 1977 care se desfășoară după aceeași formulă teh
nică avantajoasă, ce oferă mari și numeroase cîștiguri partici- 
panților.

Reamintim cu această ocazie că la tragerile extraordinare 
de anul trecut au fost ciștigate de participant 8 autoturisme, 
peste 100 de excursii peste hotare și zeci de mii de cîștiguri 
în bani.

Marile trageri extraordinare Loto a Revelionului din 1 ianua
rie și Pronoexpres a Noului An din 9 ianuarie 1977 atribuie 
participanților autoturisme „Dacia 1300" și „Skoda S 100", 
excursii în U.R.S.S., Turul Cehoslovaciei, Paris Valea Loirei, 
Turcia, R.D.G., Italia și Grecia, cîștiguri fixe și variabile în 
bani. Ca un mare avantaj al acestor trageri este și acela că 
se atribuie și cîștiguri suplimentare din fond special.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă oferind celor dragi bilete la 
aceste tradiționale trageri, oferiți și șansa de a cîștiga auto
turisme, excursii peste hotare și bani.

Procurați din vreme bilete.

Pe cînd se afla în restau
rantul „Budapesta" din Ca
pitală, Marcel Preda, 19 ani, 
mecanic la Grupul între
prinderilor de industrie lo
cală a fost irezistibil „atras" 
de servieta unui pașnic ve
cin de masă. Fără să stea pe 
ginduri a inșfăcat-o. înă
untru se aflau obiecte teh
nice și acte de identitate. 
Dar n-a apucat să se bucure 
de prada sa că a și fost 
depistat de organele Circum
scripției nr. 10 Miliție 
i-au pregătit alt fel de 
gaj".

într-una din nopțile tre
cute, la căminul de nefami- 

vedea liști al întreprinderii de
' ' panificație „Titan" din stra

da Viitorului, a izbucnit o
ceartă între Roman Tonet (24
de ani, comuna Botoșani — 
Suceava) și Stei Matei (22 
de ani, din Colceag — Pra
hova), ambii lucrători ai uni
tății amintite, cazați aici. 
Cearta a devenit atit de a- 
prinsă incit R.T., pentru a-și 
convinge adversarul, a scos 
cuțitul. Rănit grav în regiu
nea toracelui, victima a de
cedat în scurtă vreme. îm
potriva celui în cauză s-au 
luat toate măsurile prevăzu
te , de lege. Dar faptul petre
cut aici ne duce cu gîndul 
la activitatea educativă pe 
care au obligația socială și 
morală s-o desfășoare factorii 
responsabili ai acestor câini-!- 
ne, în primă instanță orga
nizațiile U.T.C., pentru 
asemenea cazuri grave 
încălcare a disciplinei au 
fost semnalate.

că 
de 

mai

Așteptăm cu emoție și bucu
rie sfîrșitul anului cu serbă
rile sale încărcate de semnifi
cația muncii împlinite. Ne 
pregătim de pe acum recuzita 
de sărbătoare din care nu 
lipsesc artificiile și alte 
asemenea obiecte de antren, 
în afara celor pe care co
merțul le pune în vînzare, 
o serie de indivizi, chili
pirgii, confecționează și vînd 
pe sub mînă, pocnitori din 
fosfor și clorat de potasiu, 
de-a dreptul periculoase. 
Astfel, in subsolul unei clă
diri de pe Calea Rahovei 
nr. 237 din Capitală, a avut 
loc o explozie provocată de 
cele circa 2 000 de pocnitori 
făcute de către Marian 
Ciucur, 21 de ani, muncitor 
la întreprinderea „Autobu
zul", domiciliat la această 
adresă. Explozia a provocat 
degradarea ușilor și feres
trelor imobilului. Din mo
tive asemănătoare s-au pro
dus explozii cu avarii Ia 
clădiri, mobilier și arsuri la 
diverse persoane in mai 
multe locuri.

Recomandăm cetățenilor 
să nu cumpere asemenea 
produse de la acești indivizi, 
ci numai din rețeaua co
mercială. Dacă-i întîlnesc 
cu astfel de îndeletniciri, să 
semnaleze organelor de mi
liție.

care
„ba-

CĂLĂTORIE 
RETURATA

Tot în voiaj plecase 
Baia Mare și tînărul 
xandru Balint. 21 de ani. Le 
spusese probabil alor săi că 
se duce în căutare de lucru. 
Graba lui nu a părut ni
mănui suspectă. Numai orga
nele de miliție de la Cir
cumscripția nr. 8 din ;Ca-

din 
Ale-

COLABORARE 
„EXTERNĂ"

Anghel Octavian, 24 de ani, 
fără ocupație, din strada 
Predeal, nr. 24, sector II, 
București, avea totuși o o- 
cupație. Din cînd în cînd co
labora cu O.N.T. pentru di
verse servicii. Dar această 
colaborare s-a dovedit a fi 
„externă" principiilor noas
tre de muncă și viață. Pen
tru că, la domiciliul său, au 
fost găsite radiocasetofoa- 
ne și alte bunuri de

MOMENT FESTIV
50 de elevi de la Școala 

generală nr. 182 din Bucu
rești, care au împlinit virsta 
de 14 ani, au primit în ca
dru festiv buletinul de i- 
dentitate. Cu această ocazie 
lucrători de miliție au 
lucrat unele prevederi 
Legii 5/1971, Decretul __
1970 șl H.C.M. 772/1966. Ase
menea acțiuni sint frecvente 
in școli, ele constituind ade
vărate lecții de educație ce
tățenească.

V. RAVESCU

pre- 
ale 

153/

găsiți în ma- 
raioanele de 
încălțăminte, 

și marochină-

LUNA DECEMBRIE
LUNA CAD©URIIL©R

Vă sugerăm cite va ar
ticole ce pot constitui 
cadouri agreabile, ce vor 
fi primite cu încîntare și 
pe care le 
gazinele și 
confecții, 
galanterie 
rie ale COMERȚULUI 
DE STAT:

• paltoane, costume, 
taioare, fuste, pantaloni;

* cămăși, bluze, trico
taje ;

* fulare, șaluri, ba
ticuri, eșarfe, cravate, 
pălării și căciulite;

• genți, serviete, 
coșe, cordoane, curele, 
mănuși;
• pantofi, ghete, ciz- 

mulițe, papuci de casă.
astltl magatinele COMERTtLNU UITAȚI 1 Vizitați chiar__________________________

LUI DE STAT pentru a pregăti din timp darul pe care-l 
veți oferi celor dragi.

CASA DE CULTURĂ 
„NICOLAE BALCESCU'

Universitatea 
cultural-științificâ 

a sectorului 5

Str. 11 Iunie, nr. 41 
(Parcul Libertății) 
Telefon: 23 43 45

ORGANIZEAZA 
URMĂTOARELE CURSURI 

INTENSIVE 
DUPĂ O PROGRAMA 

ANALITICA NOUA

Stenografia, dactilogra- 
fia, secretariat, minuirea 
aparaturii telex, minuirea 
mașinilor de calcul meca
nice, electrice și pe benzi 
perforate, engleza, fran
ceza (cu folosirea mijloa
celor fonice), desen teh
nic (în construcții, arhi
tectura și sistematizare), 
cerc de arta plastica, ba
let copil, croitorie, acor
deon.

înscrierile se primesc 
zilnic, între orele 8-20, la 
sediul indicat mai sus.

mult.se


delp
film, NOU. COMENTARII • ȘTIRI. NOTE. COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI

Continuă acțiunile de protest 
împotriva arestării tovarășului 
Santiago Carrillo, a celorlalți 

militanți comuniști spanioli

»

TINERETUL LUMII

R.F.G.

Șomaj in rindul
profesorilor

France 
avocații

MANIFESTĂRI CONSACRATE
ROMÂNIEI CU PRILEJUL
ANIVERSARII REPUBLICII

MADRID. — Agenția 
Presse informează că 
care apără pe secretarul general 

- al Partidului Comunist din Spa
nia au prezentat luni judecăto
rului de "____
Chapparo. un apel împotriva 
acuzațiilor ' ’ '____
de autorități in legătură cu ares
tarea tovarășului Santiago 
Carrillo și a celorlalți șapte 
conducători ai P.C. din Spania, 
în apel se cere încetarea acțiunii 
judiciare și punerea in libertate 
imediată a secretarului general 
al P.C. din Spania. Santiago 
Carrillo, precum și a celorlalți 
șapte conducători arestați im- 
preună săptămina trecută și de
ținuți in prezent la închisoarea 
Carabanchel.

instrucție. Gomez

nefondate formulate

Tntr-o declarație dată publi
cității. un grup de juriști spa
nioli condamnă existența tribu
nalului special care ar urma să-I 
judece pe Santiago Carrillo, se
cretarul general al Partidului 
Comunist din Spajjia. și pe cei
lalți conducători ai partidului, 
arestați 
Grupul

,,.Justiția Democratică- — a arâ- 
! tat'că Tribunalul ordinii publi
ce a fost creat special pentru 
reprimarea oponenților regimu
lui și este lipsit de independen
ță juridică. Tribunalul ordinii 
publice, subliniază declara*ia. 
însărcinat cu judecarea acuzați
lor politici, a fost înființat sub 
regimul dictatorial al lui Fran
co și a fost folosit

săptămina trecută, 
de juriști — intitulat

1
turor celor care 
ternului franchise

Cu prilejul aniversării Repu
blicii. consulul general al Româ
niei, Ia Bratislava, Carol Coana.

din Hamburg

R. S. SI

represivese in

L. Peziar. sec 
n SlovatBUDAPESTA. — Comitetul 

Central al P.MS.U. a adresat o 
telegrama Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Spam; 
in legătură cu arestare? 
secretarului general al par*.:du 
lui. Santiago Carrillo, și a al 
conducători al acestui partid.

In telegrama se exprimă si 
daritatea comuniștilor unguri 
tovarășii spanioli arestați. J 
sprijinim lupta Partidului < 
munist din Spania pentru eh 
berarea tov» 
Carrillo și a 
tori ai Partid 
Spania și sprij; 
mocrate din Spania 
pentru asigurarea d 
libertăților* demoerai 
transformări cerne 
tară-, se spune in te

Fl, Ha.-.--
e R-F. Germa-
at:v 1 3M de ca- 1

șo^neaiâ. Con— 1

1 dintre orașe i
1 nia, aproxînt 

dre didact -re
I comiîer.*. ir.

I tat nciixSepi
a pr j-gram-eL*r <co!are. Orga- |

i luzațăa dm îîan-±urg a P.C. I
becnai populația |

1 orvuisi <â miirtexe pentru
i ae*«tei «itua-

» câre au ât
arii, de pe ornia 1
Ssjfen: atit ca- 1

jgrrak koL

ficiale guineeze. membri ai cor
pului diplomatic, reprezentanți 
ai presei și radioului, un nu
meros public.

A fost de față ambasadorul 
României la Conakry. Valeria 
Georgescu.

Filmele romi 
rat de multă aț

s-au buc

capitala 
R.P.D. Coreene apar noi 
construcții, noi cartiere de 
locuințe. Recunoscutei fru
museți a peisajului natural 
al orașului i se adaugă, 
astfel, atributele arhitectu
rii moderne, așa cum se 
poate vedea și din această 
vedere panoramică asupra 
unui cartier din Phenian

prăpastiei care separa țai 
bogate de cele sărace"

UN INTERVIU AL LUI KURT WALDHEIM

Bra1

ORIENTUL APROPIAT

s

HAVANA. — Intr-o decora
ție dată publicității la Havana. 
C.C. al P.C. din Cuba ifi ex
primă profunda îngrijorare față 
de arestarea secretarului gene
ral al P.C. din Spania. Santiago 
Carrillo, și a altor conducători 
ai acestui partid, cetind elibe
rarea lor imediată- Arestarea hn 
Santiago Carrillo — se spune in 
declarație — nu poate constitui 
decit o piedică in calea procesu
lui de democratizare a vieții po
litice spaniole, aspirație scumpă 
poporului spam o L privită cu 
simpatie și speranță de către 
toate popoarele lumii, latre care 
F- poporul cubanez.

ale autorităților rasiste sud-africane
Av2«ritâti> d * la Pre

toria aa axrrat M «Cîrial 
câ. îa urma rcprr'ifvWr 
iaireprîgsr damiaicâ »- 
potriva papal tfiri africa- 
*e dia reoeie jaâefit ale 
orașolaî Capetwwa — 
Gațnlcw și Nyanga — 
■a msir de 19 persoa- 
■e m f« arise fi aae 97 
rănite.

S-a

râ^iior pr_

îo regimu-

co-

Sa
de

conflictelor și la - o ■ relaxare a 
tensiunii in zonele respective.

Secretarul general al O.N.U. 
și-a exprimat încrederea in vii
torul organizației mondiale, ară- 
tind că cei 31 de ani de exis
tență a acesteia au dovedit că 
nu există o alternativă la 
O.N.U., organizația jucind un 
rol constructiv și fructuos in 
reglementarea problemelor in
ternaționale ; adăugind că 
O.N.U. a fost capabilă să evite 
o confruntare mondială. Wald
heim a conchis 
reprezintă încă 
speranță de pace.

MOSCOVA

într-un interviu acordat agen
ției iraniene de presă P.A.R.Ș., 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt- Waldheim, apreciind că, în 
ultimii cinci ani, Națiunile Uni
te au fost confruntate' cu o se
rie de conflicte regionale, unele 
dintre aceste probleme fiind so
luționate, și că din punct de 
vedere economic O.N.U. și-a 
concentrat atenția în acești ani 
asupra instituirii unei noi ordini 
economice în lume, a relevat : 
„O.N.U. trebuie să ducă la eli
minarea prăpastiei care separă 
țările bogate de cele sărace, iar 
în timpul celor două sesiuni 
speciale noi am încercat să a- 
bordăm aceste probleme44. EI a 
atras atenția că două treimi din 
populația globului trăiesc în 
condiții de mizerie, iar o parte 
a acestei populații chiar în pri
vațiuni severe. Waldheim a de
clarat că nu ne putem aștepta 
la stabilitate politică pînă nu 
vor fi soluționate problemele 
economice.

In altă ordine de idei, secre
tarul general al O.N.U. a apre
ciat ' tendința pozitivă de denu- 
clearizare manifestă în. anumite 
regiuni ale lumii, care, poate 
contribui, în viitor, la evitarea

Luări de poziție in legătură cu reconvocarea 
Conferinței de la Geneva

Tntr-un interviu acordat postului de radio Monte Carlo, Ismail 
Fahmi. vicepremier și ministru de externe al Egiptului, a declarat 
că țara sa are o atitudine serioasă in ce privește inițiativa de 
pace in Orientul Apropiat, iar linia sa de acțiune — fermă și 
clară — a primit un nou imbold prin recentul acord egipteano- 
sirian, care a cristalizat această tendință de pace.

Evocind problema reprezentă
rii palestiniene la o conferință 
internațională asupra Orientului 
Apropiat, Ismail Fahmi a sub
liniat că. in primul rind. aceas
ta e o chestiune de resortul pa
lestinienilor înșiși. „Or, a adău
gat el. palestinienii au ales Or
ganizația pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.) ca unic repre
zentant legitim, iar arabii au 
consacrat această alegere la re
uniunea arabă la nivel inalt de 
la Rabat”. ..O.E.P. va participa, 
deci, la Conferința de la Ge
neva pentru a apăra drepturile 
legitime ale poporului palesti-

In sfîrșit. ministrul de exter
ne al Egiptului a apreciat că 
atitudinea Israelului este contra
dictorie. atunci cind cere ca 
O.E.P. să recunoască mai intii 
statul israelian și 
guvernul de la Tel 
participarea O.E.P. 
ța de la Geneva.

Yasser Arafat. ___ ______
Ccmiteiului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. a declarai, intr-un in
terviu acordat ziarului egiptean 
„Al Goumhuria**. că este gata 
să meargă la Geneva pentru a 
participa la Conferința pentru 

Orientul Aprop

aceasta este in interesul po
porului palestinian.

Israelul va participa la Con
ferința de la Geneva pentru 
pace in Orientul Mijlociu, chiar 
dacă aceasta se va întruni îna
intea viitoarelor alegeri genera
le din țară, a declarat primul 
ministru al guvernului demisio- 
nar. Yitzhak Rabin. El a adău
gat că nu trebuie să existe nici 
ur. Iei de atitudine din partea 
Israelului din care să reiasă că 
ar încerca să evite să ia parte 
la o astfel de conferință — re
latează agenția Reuter.

înnoiri

că organizația 
cea mai bună

Deschiderea expoziției 
privind arhitectura 

din România

atunci cind 
Aviv refuza 
Ia Conferin-

președintele

La Casa centrală a arhitecților 
din Moscova a fost deschisă 
expoziția „Arhitectură Republi
cii Socialiste România'4, care în
fățișează un tablou cuprinzător 
al activității și realizărilor re
cente ale arhitecturii românești. 
Expoziția face cunoscute, tot
odată, preocupările arhitecților 
și constructorilor pentru îmbi
narea tradițiilor naționale din 
acest domeniu cu cerințele ac
tuale și de perspectivă la care 
trebuie să răspundă ansamblu
rile de locuit, clădirile 
tinație social-cult'urală.

La vernisaj au luat 
arh. Mircea Dima, 
ședințe al Uniunii arhitecților 
din România, și V.S. Egorov, 
vicepreședinte al Uniunii arhi
tecților din U.R.S.S., care au 
evidențiat dezvoltarea, relațiilor 
de coiaborare dintre uniunile de 
arhi-tecți din cele două țări, uti
litatea schimburilor de expe
riență in domeniul arhitecturii 
și construcțiilor.

Au luat parte arhitecțî din 
capitala sovietică, reprezentanți 
ai conducerii Uniunii arhitecți
lor din U.R.S.S.. membri ai 
Ambasadei române la Moscova.

colta de orez și cel de 16,2 
la sută la recolta de grîu în
registrat pe parcursul unui 
an. Potrivit datelor provenite 
din surse nepaleze, producția 
totală de cereale a acestei 
țări a marcat o creștere de 
3,4 la sută față de producția 
cerealieră realizată in anul 
fiscal anterior.

Concomitent, guvernul Ne
palului a elaborat un plan pe 
15 ani privind construirea 
unei rețele de hidrocentrale, 
destinat să ducă la mai buna 
folosire a potențialului hidro
energetic al țării. Hidrocen
tralele vor fi instalate la Kar- 
nali, Saradi, Bagnati și Gan- 
dak. Noul buget al țării pen
tru perioada 1976—1977 pre
vede un nivel record de 209 
milioane dolari.

Eforturi susținute se între
prind și pentru asigurarea 
cadrelor de tehnicieni nece
sari industriei și agriculturii 
nepaleze, fiind organizate, in 
acest sens, școli și cursuri dc 
specialitate.

O știre provenită recent din 
Nepal subliniază aportul adus 
la acest proces al înnoirilor 
de cadrele tehnice locale for
mate în anii din urmă : in 
1976 materialele din oțel rea
lizat de Combinatul siderur
gic Himal au reprezentat o 
creștere cu 5 000 tone față de 
1965, cînd nivelul producției 
a fost de 2 000 tone.

Anul fiscal 1975—1976 a fost 
pentru poporul nepalez „anul 
agriculturii*'. Prin această ac
țiune, autoritățile de la Kat
mandu urmăreau urgentarea 
aplicării programului guver
namental de reformă agrară 
și o mai eficientă gospodă
rire a terenurilor. Ca urmare, 
au fost declanșate măsuri 
care să asigure extinderea 
suprafețelor cultivate, reali
zarea unor lucrări de îmbu
nătățiri funciare necesare în 
diferitele zone ale țării, uti
lizarea de semințe selecțio
nate și folosirea pe scară mai 
largă a îngrășămintelor. Re
zultatul se poate lesne ob
serva din datele statistice di
fuzate de Ministerul de Fi
nanțe al Nepalului : suprafe
țele destinate cultivării ce
realelor au depășit eifra de 
2 185 000 hectare, adicâ au 
crescut cu 2 la sută. Au fost 
executate, de asemenea, noi 
canale de irigații și de puțuri 
pentru obținerea apei. Me
rită menționate, in acest con
text, pe lingă lucrările mai 
ample finanțate și organizate 
de guvern, proiectele simple 
și mai puțin costisitoare rea
lizate de populația nepaleză. 
S-au obținut astfel în nu
meroase regiuni două sau trei 
recolte pe an. La aceasta se 
adaugă și faptul că aproxi
mativ 20 la sută din soiurile 
de orez, cultivate în prezent 
în Nepal, sînt de mare pro
ductivitate. Așa se explică 
sporul de 6,2 la sută la rc-

c-u des-

cuvîntul 
vice pre-

care

Traficul cu droguri
se amplifică

Un articol din ziarul francez

anul preee-
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Ce este inelul lui Saturn ?

f
Deraiere in Columbia

prevederile constituționale pri
vind drepturile și activitățile or
ganizațiilor politice urujuâyene 
în actuala etapă de dezvoltare 
a

CUTlEMUtE 
IN GREOA Șl AUSTRIA

Din cauza abuzuri
lor de droguri 52 de 
persoane — din -care 
cea mai mare Trarte ti
neri — și-au pierdut 
viața, in Franța, in 
cursul primelor 10 
luni ale acestui an. 
Anul trecut numărul 
deceselor avind drept 
cauză consumul de stu
pefiante a fost de 37. 
iar cu un an înainte 
cifra a fost de *7. 
Dar in aceste statistici 
nu sînt incluse decit 
decesele care au avut 
drept cauză directă sau 
au fo9t legate intr-un 
mod prea strins de 
consumul do droguri, 
în același timp numă
rul celor care folosese 
diferite tipuri de dro
guri este — tot oficial 
— de 3 315. Numărul 
arestărilor ele anul 
trecut în cazuri de 
consum de stupefian
te (412) reprezintă o 
creștere de 38 la sută 
față de 
ciont, iar numărul a- 
restărilor din acest an 
dovedește că această 
practică este departe 
de a înceta.

Dintre capturi, cea 
mai mare parte este 
cannabis indica — pes
te 5 tone găsite anul 
trecui, din care aproa-

noua 
roinei 
sugar) 
Orient 
ravagii, fiind deosebit
de periculoasă. Pe de 
altă parte, o estimare 
a poliției apreciază că 
numărul heroinomani- 
lor francezi este in 
prezent de peste 20 000 
(cifră „inferioară**, ee-i 
drept, celei din R.F. 
Germania — 40 000 — 
și Statele Unite — 
300 000). Pentru a face 
față acestui val al pro-

CONGRESUL UNIUNII 
PROGRESISTE SENEGALEZE

Președintele Republicii Sene
gal, Leopold Sedan Senghor. a 
deschis luni lucrările Congre
sului extraordinar al Uniunii 
Progresiste Senegaleze (U.P.S.), 
partidul de guvernămint. Șeful 
statului a prezentat raportul 
politic intitulat : ..Pentru o so
cietate senegaleză socialistă și 
democratică44.

La lucrările congresului par
ticipă 1 600 de delegați. De ase
menea, sînt prezenți la lucrări, 
în. calitate de invitați, reprezen
tanții a 17 partide. Partidul 
Comunist Român este reprezen
tat de tovarășul Miu Dobrescu. 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

• CURTEA MARȚIALA uru- 
guayană a inițiat procedura pri
vind procesul intentat generalu
lui Liber Scregni, președintele 
coaliției forțelor democratice 
„Frente Amplio“. Liber Seregni 
a fost arestat pentru a doua 
oară la 11 ianuarie 1976. împo
triva lui, autoritățile au formu
lat acuzația că nu a respectat

NUMĂR SPECIAL DEDICAT 
LITERATURII $1 ARTEI 

ROMANEȘTI
Revista internațională de li

teratură și artă ..Shaniih". care 
apare la New York, a dedxa: 
un număr special liferatxrn și 
artei românești contemporan-. 
Pregătit cu sprijinul Uniunii 
scriitorilor din Republica Socia
listă România și al Bibliotecii 
române din New York, in cin
stea centenarului independenței 
de stat a României, numărul 
conține o culegere din operele 
lui Tudor Arghezi. Lucian Bia- 
ga. Marin Preda, Ștefan Augus
tin Doinaș, Ion Gheorghe. Ar.a 
Blandiana, Adrian Pâunescu. 
Constanța Buzea. Marin Sorescu, 
Nicolae Velea, Romulus Vulpes- 
cu, precum și studii cu caracter 
literar și artistic, semnate de 
renumiți critici americani.

Textele sint ilustrate de gra
ficieni și pictori români.

THE W»R5TT£A
IN AHtlCAH 108

RHODESIA. Reîntoarcerea la Salisbury a lui Abel Muzorewa, 
liderul Consiliului Național African, a prilejuit populației de culoare 
reafirmarea aspirațiilor sale legitime de a fi stăpînă in propria-i 
țară, de a trăi in libertate

registrarea de victime ome
nești.

O nouă serie de seisme a fost 
înregistrată, luni, in provincia 
Vorarlberg, din vestul Austriei. 
Informațiile transmise de agen
ția Associated Press nu indică 

sau

CABINET MINORITAR 
IN MAURITIUS

Partidul Laburist condus 
de primul ministru Seewo- 
osagur RamgooLam. va forma 
noul guvern al Insulelor Mau
ritius. deși a fost învins în ca
drul recentelor alegeri generale.

EVOLUȚIA STAȚIEI SOVIETICE „SALIUT-4
După cum rela

tează agenția TASS, 
stat ia științifică or
bitală „Saliut—4“.
plasată pe o orbită 
circumterestră la 
decembrie 1974, 
continuă zborul.

In cei doi ani 
la lansare. Ia bordul 
stației au lucrat două

SeewoGsagur Ramgoolam a 
precizat în acest sens, într-o 
conferință de presă, că va alcă
tui un cabinet minoritar.

• ȘAHINȘAHUL Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, l-a primit pe primul mi
nistru al Pakistanului, Zulfikar 
Aii Bhutto, aflat în vizită ofi
cială de două zile la Teheran. 
In cadrul întrevederii — preci
zează agenția iraniană de pre
să, PARS — au fost abordate o 
serie de probleme de interes 
comun, privind îndeosebi extin
derea și diversificarea relațiilor 
bilaterale de cooperare pe plan 
economic și comercial.

echipe de cosmo- 
nauți: Gubarev și 
Greciko, timp de 30 
zile, după care, Kli- 
muk și Sevastianov 
— timp de 63 de zile. 
Ulterior, a fost rea
lizat zborul comun 
al stației „Saliut-4" 
cu astronava „Soiuz-

20“ fără pilot, pe 
durată de trei luni.

De la 2. 
pină Ia 27 
brie, 
ția a efectuat 11585 
rotații în jurul Pă- 
mîntului. Sistemele 
de bord funcționea
ză normal.

Lacul Varșoviei
Geologii polonezi au ajuns la concluzia că. pe 

teritoriul actual al voievodatului Varșovia a 
existat, in urmă cu 150 000 de ani, un lac for
mat din alunecarea unui ghețar spre vechea al
bie a Vistulei. El a barat astfel apele rîului. 
Lacul format pe valea dintre Vistula și Bug 
avea numai o adincime de patru metri. „Lacul 
Varșoviei" a avut o existență relativ scurtă — 
400 de ani — după care apele sale au spart pla
toșa de gheață pe locul unde se află acum ora
șul Plock și s-au scurs.

Misteriosul inel din jurul planetei Saturn nu 
este altceva decit un banal curcubeu — afirmă 
astronomii de la Universitatea din Harkov 
(U.R.S.S.) Ei au studiat inelul planetei, fenomen 
unic in sistemul nostru solar, cu ajutorul unui 
telescop.- Oglinda cu un diametru de 700 mm a 
permis relevarea faptului că efectul este pro
dus de o masă de particule sferice mici și trans
parente. Au fost efectuate numeroase foto
grafii ale spectrului; studiile au condus la ipo
teza enunțată mai sus.

Ankara sub seleniu
Atmosfera capitalei Turciei conține mari can

tități de seleniu, gaz toxic cu un efect de 
10 000 ori mai puternic decit arsenicul, a decla
rat un membru al conducerii Centrului de cer
cetări nucleare din Ankara. Ilhan Olmez, șeful 
serviciului de cercetări chimice de la acest or
ganism, a precizat că seleniul provine de la 
lignitul utilizat drept combustibil în perioada

MARȚI, 28 DECEMBRIE
SERENADA PENTRU ETAJUL 

XII Scala (orele 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30; program de vacanță 
(ora 9.45); Eforie (orele 9,15: 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30): Modern (o- 
rele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15: 20,30).

100 DE ZILE DUPĂ COPILĂRIE: 
Victoria (orele 9: 11.15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15).

ALICE NU MAI locuiește 
AICI : Sala Palatului (orele 17,15; 
20,15); Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30): Favorit Zo
rele 11.30; 13,45; 16; 18.15; 20,30); 
la ora 9,15 — program de vacanță.

ROȘCOVANUL : Capitol (orele 
9,30; 11,45; 13,45; 16; 18.15; 20.30j; 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15]^; Flamura . (orele - 11,15; 
13,30: 15,45: 18; 20,15); la ora 9 — 
program de vacanță.

O fereastra SPRE CER : Lu

ceafărul (orele 9; 11.15; 13,3G; 16; 
18,15; 20,30); Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15ț 20,30): Bucu
rești (oreie 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

COLUMNA : Central (orele 9,30; 
12.30; 16; 19,15).

ȘATRA : Patria (orele 9; 11,13; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

CEI PATRU MUȘCHETARI : 
•Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

TREI ZILE ȘI TREI NOPȚI : 
Gloria (orele 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) ; Ia ora 9 — program de va
canță ; Volga (orele 9; 11,15;; 13,30; 
15,45; 18; 20); Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20,30).

MICUL INDIAN : Doina (orele 
13; 15,15; 17.-S0; 20): la orele 9,30; 
11,15 — program de desene ani
mate.

FACEREA LUMII: Timpuri Noi 
(orele 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15).

MEREU ALĂTURI DE TINE : 
Feroviar (orele 9: 11,15; 13>30: 16; 
18.15; 20,30)

A TREIA ÎNCERCARE : Dacia 
(orele 9; 11,f5; 13,30; 15,45; ÎS;
20,15).

TEC — ora 19,30; Circul „Bucu
rești: COLOMBO ȘI MISTERELE 
CIRCULUI - ora 19,30.

FRĂȚIORUL : Excelsior (orele 
•; 1U5: :iX»; 1M3;>9I,MK

BUNICUL $1 DOI DELINC- 
VENTI MINORI: B-cegi (orele 
U; U; »).

PAMÎNT NATAL t Gri vi ța (o- 
rele •; 11.15: 1XJ0; 15.45; 13; J0.15): 
Mior.ța iorele 9: UJ»; 14; 16.30;
19) .

DOSARUL GERICAROV.: Dru
mul Șării (orele 15J0;-13; 20,15).

FIECARE MOARE SINGUR : 
Buzești (orele 9: 11.15; 13,30; 16; 
18.15: 20.15).

PREMIERA : Giulești (orele
15.30; 17.4S: 2C>; Viitorul (orele 16; 
18; 20).

ÎNTOARCEREA MARELUI 
BLOND : Uxurea (orele 15,30; 17,45;
20) .

OSÎNDA : Floreasca (orele 15,30; 
18; 20.15).'

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS ; Lira (orele 15,30; 18; 
20.15).

APASH : Ferentari (orele 15,30; 
18: 20,15). : .

ÎNTOARCEREA „PANTEREI" 
ROZ : Cotroceni (orele 12; 14,30; 
16; 19,30); la org 9,30 — program 
de. -vacanță. z ■ . .

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI-: Mo
șilor (orele 15,30; 18; 20,*15).

EI AU LUPTAT PENTRU PA- . 
TRIE: Munca (orele 15,45; 19).

PE VECI. AL TAU.: Pacea (ore
le 15,30; 17.45; 20).

LUMINA PE COLINE : Flacăra 
(orele 16: 18; 20).

CĂLĂREȚUL CU EȘARFA 
ALBĂ £ Crîngași (orele 17).

OAMENI RESPECTABILI: Popu
lar (orele 15.45; 18; 20).

TĂNASE SCATIU: Cosmos (0- 
rele 15,30; 19).

EXPEDIȚIE DISPĂRUTĂ: Arta 
(orele 13; 16; 19).

TREI SCRISORI SECRETE ; Vi- 
tan (orele 16; 18; 20).

JURNALUL . UN-UI DIRECTOR 
DE șUOALĂ: RalioVa (orele 16; 
18: 20).

SCLAVA IUBIRII : Progresul 
.(orele 16 f. 18; 20).

Opera Română: LILIACUL — 
ora 19; Teatrul de Operetă: SIL

VIA — ora 19,30: Teatrul. Național 
(Sala Mare): COANA CHIBIȚA
— ora 19; Teatrul de Comedie: 
PLICUL —-ora 19,30; TeatrulGiu- . 
Iești: HOTEL „ZODIA GEMENI
LOR" — ora 15; REGELE IQAN.
— ora 19,30; Teatrul, „Ion Crean
gă": SFIRLA NĂZDRĂVANUL — 
premieră — ora 17 ; Teatrul

.„Țăndărică" (Sala- Victoria) :
PISICA DE UNA SINGURA
— ora 10 : Teatrul Mic : VREȚI
SA JUCAȚI CU NOI ? —
ora 15: DUPĂ CĂDERE — ora

; 19.30; Teatrul „C. Tănase" (Sala
Savoy): REVISTA CU PAIAȚE — 
ora 19,30; (Sala Victoria): E NE
MAIPOMENIT — ora 19,30; An
samblul „Rapsodia Română": 
NE-AM PUS DORURILE-N CIN-

GIULIO ANbREOTTI DESPRE 
SITUAȚIA ECONOMICA 

A ITALIEI
Subliniind că anul 1977 este 

un an decisiv in cadrul efortu
rilor depuse pentru a scoate 
tara din criza economică actua
lă, intr-un interviu acordat ra
diodifuziunii italiene, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Italiei, Giulio Andreotti, a ,re- 

. levăt că guvernul preconizează 
completarea programului de 
austeritate cu măsuri de rațio
nalizare a consumului cărnii și 
carburanților. .

„Avem o balanță de plăti cu 
străinătatea' care riscă să ne 
lase în curînd fără devize pen
tru a cumpăra mărfurile cele 
mai necesare44 — a declarat în
tre altele Giulio Andreotti.

iernii la Ankara. El a sugerat crearea, cit mai 
rapid posibil, a unui organism avind drept sar
cină combaterea poluării.

Săptămîna trecută asociâțiile ■ medicilor și 
chimiștilor din Ankara au declarat că în cu- 
rînd numeroase decese ar putea fi înregistrate 
in capitala turcă, unul din cele mai poluate i 
orașe din lume. ’

„Valea templelor" în pericol
O alunecare de teren care a avut loc în Sici

lia, in apropiere de Agrigento, în așa numita 
„Vale a templelor", amenință direct existența 
„templului Concordiei", unul din cele mai fru
moase monumente din Sicilia.

Alunecarea a provocat un gol de teren pe un 
front de 300 metri cu o adincitură de 600 de 
metri.

Potrivit experților locali, ea se datorează 
construcțiilor de locuințe din ultimii 30 de ani.

In „Valea templelor" există, trei principale 
monumente construite în secolele VI și V i.e.n. 
— Templul Junonei, Templul Concordiei și - 
Templul lui Hercule.

Un număr de 20 de persoane și-au pierdut 
viata și alte 20 au fost rănite, dintre care unele 
in stare gravă, cu ocazia deraierii unui tren in ■ 
Columbia, la 250 kilometri nord de Bogota.

Garnitura, alcătuită din locomotivă și 7 va
goane de pasageri, rulind cu viteză excesivă, 
a părăsit calea ferată în apropiere de orașul 
Puerto Nare, între departamentele Antioquia și 
Boyaca.

PROGRAMUL 1
10’00 Teleșcoală. 11,00 ' Film ar

tistic: „Aleargă- . repede, aleargă 
liber". Producție a studiourilor 
engleze. 12,35 Făclia tipografilor. 
Selecțiuni din spectacolul susținut 
în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României". 12,55 Telex. 
13,t00 închiderea programului. 16,00 
Teleșcoală. Cea dinții carte a nea
mului (Istoria României): Bure- 
bista. 16,30 Matineu de vacanță: 
„Crăiasa zăpezii" (II). 17,00 Telex. 
17.15 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. 17,45 Ho
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chei: U.R.S.S. — Cehoslovacia. Re
zumat înregistrat de la Mâscova. 
18,45 Telecronica pentru pionieri. 
19,00 Temelii de țară nouă. Docu- 

’ mentar care prezintă dezvoltarea 
impetuoasă pe care.au cunoșcut-o 
în anii Republicii vechile tîrguri 
de odinioară: Slobozia'. 19,20r 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 1976 
— Anul politic intern. 20.30 Tea
tru TV: „Casa care a fijgit ,pe 
ușă" de Petru’Vintilă. 22,15 Inter-, 
preț! ai 'cîntecului popular. 22,35 
Eroismul cotidian. 23,05 Telejurnal.

PROGRAMUL 2
20,00 Eroi îndrăgiți de copii: 

„I-Ieidi". 20,25 Cu sentimentul da
toriei împlinite. 20,45 Armonii in
time: Johannes Brahms. 21,15 Te
lex. 21.20 1976 — ultimele file de 
calendar. 21,40 Ferestre deschise 
spre lume — Pămîntul oamenilor.
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