
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Doresc ca in numele acestui forum suprem, care reunește 
organele de conducere ale partidului și statului, să adresez 
întregului nostru popor chemarea de a-și uni și mai strins rindu- 
rile, de a-și intensifica eforturile pentru a asigura realizarea 
cu succes a planului pe acest an, a planului cincinal, triumful 
societății socialiste multilateral dezvoltate și al comunismului 
în Republica Socialista România".

NICOLAE CEAUȘESCU
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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MUNCĂ FĂRĂ PREGET PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI

Unul dintre numeroșii tineri fruntași ia produc
ție, de la I.C.M. Reșița — frezorul Ion Birta, 
secretarul organizației U.T.C. mașini, hala 3.

Foto ; O. PLECAN

Prin recuperarea 
unor materiale, 

80 000 lei economii
Prin recuperarea pieselor a 

350 bucăți turbosuflante pentru 
tractoare de mare capacitate, 
brigăzile uteciste ale tinerilor 
din întreprinderea „Hidromeca- 
nica“ Brasov au realizat pînă 
în prezent o economie în valoa
re de 80 000 lei. Astfel a fost re
cuperată o însemnată cantitate 
de otel înalt aliat din care s-a 
turnat 200 rotoare, iar o impor
tantă cantitate de fontă a fost 
predată turnătoriei întreprinde
rii. S-au evidențiat în această 
activitat» de munoă patriotică 
trieri: Nicolae Suciu. loan Ama
ri? 1. Eugen 7xna. Constantin 
Tatua s. Gyula Wass.

ADINA VELEA

Obiectivul 
fiecărei formații 

de lucru — devansarea 
termenelor de execuție
Participarea tinerilor la reali

zarea de producții suplimentare 
este asigurată în Șanr.erul na
val din Galați prir. organizarea 
sistematică a schimburilor pre
lungite. Inițiativa utecistă a fost 
însușită de toate colectivele a- 
telierelor si este susținută cu 
deosebită însuflețire de forma

țiile de lucru ale tinerilor. Am 
putut consemna o largă mobili
zare în cadrul acestei acțiuni a 
tinerilor din atelierul de con
fecții. „Lucrăm cu toții pentru 
devansarea termenelor de exe
cuție, ne spunea Ion Olaru, loc
țiitorul secretarului comitetului 
U.T.C. pe secție. SInt prezent! 
toți cei 238 de tineri. Urmare a 
eforturilor depuse de la începu
tul anului, dar mai aleș ta ulti
mele 3 săptămîni, producția su
plimentară realizată în Șantierul 
naval din Galați se ridică la 
10 000 000 lei.

ION CHIRIC

Schimburi prelungite,

crează în schimburi prelungite, 
rezultate deosebite ootinind ti
nerii de la secția finisaj, reme
dieri finale si de la atelierele 
frine si tracțiune. în același 
timp. în Întreprindere au fost 
constituite colective mixte de 
specialiști și tineri muncitori 
care studiază căile si mijloacele 
mai bunei gospodăriri a mate
rialelor și a materiilor prime si 
propun soluții de optimizare a 
fluxului tehnologic. Printre al
tele. tinerii s-au angajat să eco
nomisească 20 kg electrouzj ia 
fiecare vagon nou produs.

5. CIONOFT

Lună record 
de producție și calitate
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Spațiile productive, 
mai rațional utilizate
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Cei peste 1060 de utecisti ai 
Combinatului pentru industriali
zarea lemnului Pipera din Capi
tală au botărit. alături de în
treg colectivul de muncă de aid. 
să transforme lupa *nar --» intr-o 
..Lună regard de prodoctie si 
calitate*.  Lucrind în erTftr-.Șr.— 
prelungite, utiîizind intens, cu 
un randament superior, toate 
rele^ 180 de minute, ace«r harnic 
detașament munritares.? s-a an
gajat să realizeze pir.ă la sfâr
șitul aceste: luni. uesta .peeve- 
ierile planuta-, o popSA^ie eu 
15 la sută mai mare. Est riaax ta 
i.-oduSe aceasta echivalează mr

000 garnituri JDrooeta*.  156 de 
lormitoare si camere combina

re a .rrr-zuhii Drobe^a
- Severin o ecnmturr.o-
zarea si rationahzarea flu-

riolog.ee dfn cadrul
reior secții ale cotnbinatu-

ici Î! erea obținerii unor
SPOȚ-J ? men tare de produc

ție tehnologilor s-au
. recent, ta modemi-

zarea depcoituîui de cherestea

exer.
iueerea oaler rării ta 

ooeratiilor de ma-^rv-- cherestelei. Astfel.

o suprafață de 
tri pătrați. Prin 
t create premisele 

ioc 4 500 mp în ca
de mobilă, unde 

■.oLogice ce urmea- 
e vor permite ob- 
roducții suplimen- 
e de citeva zeci 
La amenajarea și 
cestor sectoare ti- 

in primele rin- 
un mare număr 
â patriotică.

Ritm Intens, calitate sporită — iată imperativele 
zilei in campania de primăvară. Fotoreporterul 
i surprins două lucrări care trebuie urgentate : 
plantatul cartofilor (la Glodeanu Sărat, jud. Bu
zău) ți pregătirile în plantațiile viticole (la 

I.A.S. Urziceni, jud. Ilfov).

Fotografii de GHEORGHE CUCU

Campania 
i agricolă
LA TOATE

LUPTA PENTRU IE A
CALITĂȚII TUTUROR PRODUSELOR

O știre sosită ieri Ia redacție ne anunță că, 
în preocuparea lor pentru realizarea importan
tului indicator de plan care se cheamă calita
tea produselor, constructorii de utilaj petrolier 
din Ploiești, Tîrgoviște și Cimpina au reușit să 
sporească randamentul mediu la familia insta
lațiilor de foraj de peste două ori în compara
ție cu tipurile similare fabricate pînă în anul 
1975. Mai mult decît atît, să adauge vechilor 
tipuri, acum substanțial modernizate, noi agre
gate capabile să funcționeze în toate straturile 
geologice și diferite condiții de climă cu ran
dament și siguranță de funcționare ridicate. 
Ceea ce înseamnă competitivitate și eficiență 
sporite. în uliima instanță un plus adăugat avu
ției naționale.

Fără îndoială, acest exemplu nu este nicide
cum singular. Zilnic, numeroase colective mun
citorești din toate județele țării raportează rea
lizări similare. Dar tot atît de adevărat este 
faptul că rezultatele obținute pînă în prezent 
in această direcție nu sînt încă nici pe măsura 
cerințelor, nici la nivelul posibilităților de care 
dispune economia noastră. Motiv pentru care 
lupta pentru calitate — a produselor și, impli
cit. a muncii — trebuie să se situeze în perma
nență in centrul activității tuturor colectivelor 
din cercetare și proiectare, din întreprinderi. 
Această sarcină a cărei însemnătate deosebită 
pentru toate domeniile de activitate a fost sub
liniată în Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în Hotărîrea adoptată de recenta 
ședință comună a C.C. al P.C.R., Marii Adunări 
Naționale. Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și activului central de 
partid și de stat, este necesar să reprezinte o 
coordonată fundamentală a preocupărilor ute- 
ciștilor. a organelor și organizațiilor U.T.C., să 
determine noi și valoroase inițiative.

O PROBLEMA DE CONCEPȚIE. Asigurarea 
calității începe în laboratoarele de cercetare și 
pe planșetele proiectanților. Caracterul creator al 
acestor activități și ritmul desfășurării lor de
termină, într-o primă instanță, evoluția unui 
indicator devenit din ce in ce mai important în 
aprecierea performanțelor economiei naționale, 
ca și a fiecărei ramuri și întreprinderi în parte : 
asimilarea de noi produse și modernizarea celor 
existente. De aceea, definirea condițiilor de 
bază ale calității la principalele grupe de pro
duse industriale și, plecind de aici, asigurarea

0 PERMANENTĂ ÎNDATORIRE 
PENTRU FIECARE TÎNĂR MUNCITOR 

SAU SPECIALIST

acestora prin proiecte, prezintă o maximă im
portanță și răspundere pentru toți cei care lu
crează in domeniul cercetării și ingineriei teh
nologice. După cum, tot atit de importantă este 
conceperea unor tehnologii și a unor sisteme 
de fabricație (instalații, utilaje, aparatură de 
măsură și control etc.) capabile să asigure în 
procesul de producție, in condiții de maximă 
eficiență economică, realizarea tuturor caracte
risticilor de calitate prevăzute în proiect.

O PROBLEMA DE ORGANIZARE. Fără în
doială, un proiect bun este necesar, dar nu și su
ficient pentru a asigura calitatea. Din păcate, 
mai găsim încă numeroase exemple care con
firmă această afirmație. Decisivă devine or

ganizarea activității in sfera producției, astfel 
incit nici un factor perturbator să nu poată im
pieta asupra performanțelor produselor. Este 
vorba de asigurarea unui nivel calitativ supe
rior tuturor produselor din intreaga economie 
națională și, corespunzător, din fiecare ramură, 
întreprindere, secție și atelier de producție. 
Căci, pe parcursul complexului larg de fabri- , 
cație care nu se închide într-o intreprindere 
sau centrală, fiecare scădere de calitate — la 
materia primă, materiale sau subansambie — 
se cumulează în mod nedorit în produsul fi
nal. Mai este vorba de organizarea unui sistem 
de control — in care autocontrolului ii revine 
o maximă importanță — in egală măsură cu
prinzător și eficient, care să excludă, fără a 
încărca costurile de fabricație, orice posibilitate , 
de strecurare pe fluxul tehnologic a unor pro
duse necorespunzătoarc. Și tot la fel de impor
tantă este asigurarea unei asistențe tehnice de 
inaltă competență la fiecare Ioc de muncă și, 
mai ales, in toate schimburile care să faciliteze 
repunerea operativă la parametrii normali a ori
cărui component din complexele sisteme indus
triale.

Factorul hotărâtor care determină valorificarea 
deplină a acestor disponibilități și resurse ră- 
mîne însă omul : competența și pregătirea lui 
profesională și, mai cu seamă, conștiința și 
responsabilitatea prin care el conferă prin fie
care act de muncă adevărata măsură calității 
produselor. Din acest punct de vedere mai ales, 
organizațiilor U.T.C. le revin sarcini cu mult 
sporite, ele fiind chemate să creeze în rîndul 
tinerilor un climat care să stimuleze promova
rea și afirmarea noului, întărirea spiritului de 
exigență față de propria lor activitate.

VIRGIL SIMION

I. D. CUCU

EXAMENUL
CEL MAI GREU

Au trecut trei săptămîni de la 
noaptea care ne-a clătinat pe 
neașteptate firescul existenței. 
Trei săptămîni de cind ne lup
tăm cu urmările unui dezastru 
petrecut in citeva clipe. Urme 
râmîn în sufletul fiecăruia, atî- 
tea dispariții absurde ne vor în-. 
durera ori de cite ori vom gîndi 
la ele. dar mai presus de toate, 
deasupra a tot ce ne-a pus. în 
față acest timp de aprigă încer
care. va dăinui felul in care 
ne-am împotrivit lui. Modul 
cum am înțeles să-i primim pro
vocarea și să răspundem la ea. 
Cum am raționat și, mai ales, 
cum am acționat.

O demonstrație exemplară de 
patriotism și putere de dăruire, 
de omenie și înaltă răspundere, 
de intervenție înțeleaptă și ener
gică ne-a oferit, încă de la în
ceputul acestei bătălii, primul 
bărbat, primul comunist al țării, 
secretarul general al partidului. 
Un stil de conduită și acțiune 
căruia i s-a conformat prin gînd 
și faptă toată suflarea țării, un 
model a cărui forță mobilizatoa

re a însuflețit, fără excepție, 
întregul popor.

Am fost, fără să dorim sau să 
bănuim, supuși unei verificări 
de o exigență fără precedent 
Fiecare trăsătură — umană, pro
fesională, politică — a trebuit 
demonstrată practic, fiecare din
tre crezurile și aspirațiile pe care 
le mărturisim au trebuit susți
nute prin fapte concrete. S-au 
salvat vieți și s-au pus la adă
post, s-au recuperat bunuri, au 
fast redate circuitului economic 
instalații și utilaje avariate, au 
fost silite, cele aflate in stare de 
funcționare, să producă mai mult. 
Peste tot, efortul s-a situat la 
limita superioară a randamentu
lui și calității. Dar tot el. efor
tul, a furnizat dovezile cele mai 
expresive, răspunsurile cele mal 
calificate asupra profilului mo
ral al celor care l-au întreprins.

Bilanțul concret al cîtorva de
cenii de serioasă și statornică

SOFIA SCORȚARU-PAUN

(Continuare in pag. a ll-a)

Din găleata cu fier topit, o- 
prită brusc din alunecarea pe 
cablu. sar jerbe de scintei. 
Ttnărul care a executat mane
vra dispare. Apoi, după o clipă, 
chipul său se ivește din nou, 
neatins și vesel.

— Pe mine metalul mă cu
noaște, îmi strigă 
le pilnie la gură, 
face auzit prin 
vuietul neconte
nit al cuptoare
lor.

Ca și cum me
talul ar fi un 
personaj impor
tant și influent, 
această relație 
i-a conferit de 
multă vreme lui 
loan Costina un 
prestigiu apar
te printre cole
gii săi de la În
treprinderea de 
armături industriale din fonti 
și oțel Zalău. El este privit cu 
un mare respect, indeminarea 
sa de metalurg provocind ace
eași admirație (și secretă invi
die) ca driblingul unui as al 
fotbalului sau temeritatea unui 
personaj dintr-o carte de aven
turi.

Această formă spontană de 
prețuire a muncii este extrem

el cu muni- 
pentru a se

de elocventă, tocmai prin spon
taneitatea ei. Ca reporter, am 
cunoscut sute de tineri, dar 
nu-mi amintesc ca vreunul să-și 
fi ascuns, printr-un gest reflex, 
la spate miinile bătătorite sau 
„murdare" de muncă. Dimpotri
vă. fiecare ținea parcă să le a- 
rate, cu o abia reținută mîn- 
drie. Este, la fel, foarte rar ca

Acest mîndru și simplu blazon 
după care ne recunoaștem

OM AL MUNCII
zul ca un tinăr si se „rușineze" 
că are o meserie mai grea de- 
cit cunoscuții tăi din aceeași 
generație ; in schimb se intim- 
plă adeseori ca un asemenea 
tinăr să povestească cum se 
trăiește pe șantier sau la son
dele de fora) cu o însuflețire 
contaminantă.

Toate aceste atitudini și reac
ții, cu care ne-am obișnuit pini

intr-atit incit nici nu le mai 
observăm, reflectă o profundă 
mutație petrecută in conștiințe, 
constituirea unei noi mentali
tăți : munca a devenit princi
palul criteriu de judecare a oa
menilor. Și nu doar in situațiile 
cu caracter oficial — la un exa
men sau într-o ședință — ci și 
in viața zilnică, in stabilirea ce

lor mai elemen
tare relații.

La Iași, l-am 
cunoscut pe tî- 
nărul zidar Aris- 
totel Șutic a 
cărui biografie, 
iluminată de bu
curia de a con
strui, ar merita 
povestită mai pe 
larg. Deocamda
tă, nu voi evoca 
decît un episod 
al ei, și anu
me acela al le

gării unei prietenii. La puțină 
vreme de la începerea muncii 
pe șantier, Aristotel Șutic a fost 
repartizat intr-o formație care 
mai cuprindea un singur om, pe 
Constantin Dobirceanu. Erau 
amindoi cam de aceeași virstă

ALEX. ȘTEFĂNESCU

(Continuare in pag. a Il-a)
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EFIGIA SOLIDARITĂȚII
mentul deplin față de patria 
noastră socialistă.

Am răspuns in unanimitate 
chemării secretarului gene
ral al partidului. Am acțio
nat solidar indiferent de na
ționalitate. Vreau însă să sub
liniez că solidaritatea a- 
ceasta este firească. Ea nu 

’ trebuie să mire pe nimeni, 
căci este justificată de o în-

Aceste zile de primăvară 
sint marcate decisiv de erois
mul și solidaritatea cetățeni
lor României socialiste, de 
munca exemplară a întregu
lui popor consacrată dezvol
tării accentuate a economiei 
naționale. Obiectivul nostru 
esențial este realizarea pre
vederilor cincinalului și chiar 
depășirea lor, așa cum sub
linia recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Este un 
obiectiv care stă în puterea 
noastră, un obiectiv pe care-l 
vom transpune solidari in 
faptă toți locuitorii patriei 
noastre : rom&ni, maghiari, 
germani și de alte naționa
lități. Ne stăruie proaspete 
in memorie faptele exemplare 
ale ostașilor noștri, sim
țim puternic emoția produsă 
de inițiativele curajoase ale 
muncitorilor care au repus 
in funcțiune, cu rapiditate, u- 
zinele avariate sau au parti
cipat masiv la munca de pe 
șantierele refacerii. Ne-a tul
burat neodihna medicilor, o 
neodihnă ce exprimă 
sul cel mai bun nu 
dragostea față de 
față de popor, ei ți

de Anton Breitenhofer

CULTURILE,

inspectarea 
graficelor 
de muncă, 
asigurarea 
calității 
lucrărilor

IN PAGINA a 3-a

in ten- 
numai 

oameni, 
devota-

treagă istorie de luptă co
mună, de visare comună a 
acelorași idealuri, de mate
rializare comună a acestora. 
Noțiunile de umanism și de 
dăruire au în aceste zile di
mensiuni tulburătoare. Emo
ționantele gesturi ale soli
darității nu sint însă numai 
apanajul momentelor excep
ționale. Ele doar prefigurea
ză o epocă de efort unanim, 
încordat și susținut. Sint 
multe ! Sint emoționante ! 
Desprind din agenda de re
porter doar citeva dintre 
faptele muncitorilor reșițeni: 
români, germani, maghiari, 
sirbi. Toate poartă amprenta

NOASTRE
acestor zile, dar au puternic 
imprimată amprenta continu
ității, a comunității de des
tin. Specialiștii și muncito
rii care au plecat să ajute 
pe colegii lor din alte județe, 
cei 200 de siderurgiști bare 
au donat semenilor din flui
dul lor vital, colectivele care 
au livrat întreprinderilor „23 
August" din București, „1 
Mai" Ploiești, „Electropu- 
tere" Craiova instalații care, 
conform prevederilor, ar fi 
trebuit să fie furnizate mai 
tîrziu reprezintă tot atîtea 
exemple care demonstrează 
vitalitatea, coeziunea marii 
noastre familii socialiste. So
lidaritatea muncitorească are 
în orașul meu natal, Reșița, 
tradiții vechi de secole. De 
peste două veacuri, în preaj
ma furnalelor trăiesc și mun
cesc români, germani, ma
ghiari și sîrbi. Ca într-o fa
milie mare ei se ajută reci
proc, atît la locul de muncă, 
cit și în viața de toate zi
lele. Nimic nu-i poate des
părți, așa cum nimic funda
mental nu i-a despărțit în 
trecut. Împreună ei au su
portat vremurile grele ale

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Momente de seamă din lupta seculară
a țărănimii împotriva asupririi sociale și

maghiari învață
și mai dreaptă

de Gheorghe Doja
Războiul țărănesc condus

naționale, pentru o viață mai bună

ÎNCREZĂTORI ÎN PUTEREA LOR UNITA
Puternica răscoală din anul 

1907, de la a cărei izbucnire se 
împlinesc în acest an șapte de
cenii. a fost, precedată de nu
meroase alte ridicări ale țără
nimii, participantă activă la e- 
popeea luptei seculare a po
porului român pentru dezvolta
rea și păstrarea ființei sale na
ționale. pentru libertate și ne- 
atîrnare. Istoria înscrie între 
aceste ridicări eroice răscoala 
din anul 1514 condusă de Gheor
ghe Doja. Semnificativă măr
turie a tradițiilor glorioase de 
acțiune comună a poporului ro
mân și a naționalităților con
locuitoare, această răscoală — 
care, așa cum sublinia Fr. En
gels, s-a dovedit a fi un ade
vărat „război general al țără
nimii" — a unit în luptă ronjâni, 
maghiari și germani.

Desigur, răscoala din anul 1514 
a izbucnit in condiții specifice 
și a avut numeroase trăsături 
proprii. Dar atit cauzele ei cit 
și ampla desfășurare de forțe 
pe care a angajat-o îi reliefea
ză apartenența, ca o verigă im
portantă. la lanțul de foc al 
răscoalelor țărănești care brăz
dează întreaga noastră istorie. 
Vitejia, puterea de sacrificiu, 
dragostea de patrie cu care ță
rănimea s-a avîntat la luptă 
in războaiele purtate sub con
ducerea lui Mircea cel Bătrin, 
Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul 
au însuflețit-o și în toate ma
rile răscoale. De la tribuna Con
gresului educației politice și al 
culturii socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
„în toată această perioadă isto
rică. principala forță socială a 
poporului nostru a fost țărăni-

mea, ea jucînd rolul esențial 
atit în luptele pentru dreptate 
națională și socială, pentru in
dependență. în producerea bu
nurilor materiale ale societății, 
cit și în conservarea limbii și 
îmbogățirea continuă a culturii 
românești".

Răscoala condusă de Gheorghe 
Doja și-a adus o contribuție 
de seamă la fundamentarea a- 
cestui important rol ce i-a re
venit țărănimii în întreaga is
torie a patriei noastre.

De fapt, evenimentele petre
cute în furtunosul an 1514 au 
constituit apogeul unui întreg 

(șir de frămîntâri și mișcări ță
rănești care au dominat începu
tul veacului al XVI-lea în 
Transilvania. Ele izbucneau în 
condițiile in care, odată cu creș
terea producției agricole, ca ur
mare a dezvoltării 
și intensificării 
obligațiile feudale 
ce în ce mai 
toare. Fuga de pe 
carea în haiducie erau for
me frecvente de luptă împotri
va nedreptăților sociale. 
însă jugul 
devenea < 
clanșau răzvrătiri și 
De la sfirșitul secolului 
XV-lea, cînd s-au ridicat 
luptă minerii maramureșeni, an 
de an. pînă in 1514. țăranii din 
Transilvania s-au răsculat din 
dorința de a scăpa de dările 
care nu se mai isprăveau și de 
viața de mizerie în care erau 
siliți să trăiască.

Toate aceste seîntei au pregă
tit aprinderea focului marii răs
coale din anul 1514. Acest an în
cepuse furtunos în întreaga Eu-

orașelor 
comerțului, 
erau din. 
impovără- 
mosii. ple- 
erau

Cind 
1 exploatării feudale 
de nesuportat se de- 

răscoale. 
al 
Ia

ropă. Răscoalele pornite cu un 
an înainte, în Spania, au cu
prins cea mai mare parte a 
continentului. Ardeau castelele 
celor avuți, ardeau registrele în 
care figurau cumplite datorii ; 
flacăra speranței într-o 
mai bună și mai dreaptă 
na masele exploatate.

Declanșarea răscoalei 
Transilvania a fost favorizată 
de pregătirea unei „cruciade" 
antiotomane. Peste 40 000 de ță
rani s-au adunat sub arme. Ce 
i-a îndemnat să-și părăsească 
satele, familiile și să se înro
leze în armată 7 Cronicarul ita
lian Paolo Giovio precizează că 
„sătui de viața pe care o du
ceau" ei au Înțeles că plecarea 
în „cruciadă" însemna o șansă 
de salvare. Dealtfel, Gheorghe 
Doja, ales comandant datorită 
calităților sale și faptelor sale 
de arme, li chema pe țărani in 
tabără ca pe niște egali îndrep
tățiți, făgăduindu-le că vor fi 
scutiți de obligații feudale.

Faptul că erau foarte mulți 
acei iobagi care încercau să-și 
schimbe condiția umană a pro
dus spaimă în rîndurile nobili
mii. Au fost grabnic 
opreliști în ceea ce 
părăsirea domeniilor 
și au început persecuțiile 
potriva familiilor celor plecați. 
Fusese coborîtă o barieră în ca
lea libertății și țărănimea, bi
ne înarmată, avînd conducători 
pricepuți, a hotărit s-o sfărî- 
me. „Cruciada" s-a transformat 
astfel într-o mare răscoală 
populară. Gheorghe Doja che
ma mulțimile la luptă împotri
va nobililor feudali, care „să fie 
aduși la realitate". El cerea „să

viață 
domi-

in

instituite 
privește 
feudale 

îm-

cufie pedepsiți acești oameni 
inimă de piatră, pentru crimele 
lor".

Desfășurată pe un spațiu foar
te larg, răscoala a atins maxi
mum de intensitate in Transil
vania. Banat și Crișana. Prin
cipalele revendicări ale răscula- 
ților au fost desființarea iobâ- 
giei precum și a calității de no
bil, 
țărani. Mase tot mai 
orășeni, lucrători la 
sare, mici proprietari 
au susținut acțiunile 
lor, fie că au p; 
la luptă alături de ei.

Documentele istorice atestă 
faptul că s-au purtat lupte crîn- 
cene, în care țărănimea a dove
dit înflăcărare, curaj și eroism 
și a avut numeroase victorii. A 
pierdut însă bătălia hotăritoare 
de Ia Timișoara pentru că nu a 
avut armamentul necesar cuce
ririi unei cetăți întărite. Armata 
feudală a beneficiat aici de 
forțe proaspete care, călări, i-au 
înconjurat pe răsculați.

Răsculații au fost pedepsiți cu 
cruzime. Gheorghe Doja a mu
rit ars pe rug. A avut loc o 
ședință a dietei — intrată în is
torie sub un nume de tristă fai
mă : „dieta sălbatică" — care a 
hotărit .ca întreaga țărănime să 
fie condamnată la „deplină și 
perpetuă iobăgie".

Răscoala a fost deci înfrîn- 
tă. Dar victoriile repurtate ini
țial de răsculați au devenit o 
pildă vie pentru cei care, în 
alte etape ale istoriei patriei, 
s-au ridicat la luptă împotriva 
asupririi sociale și 
pentru libertate

ADRIAN

laîmpărțirea pâmînturilor 
largi 

ocnele
— fie 
răsculați- 

larticipat direct

de 
că

nationale, 
și dreptate. 
VASILESCU

Azi, prin locuri străbătute de răsculați în anul 1514

CÎNTAREA ROMÂNIEI u

ODOREU - o comună în care toți tinerii români, 
valorile de adevăr si frumos

s
Începînd de azit

proprn
Odoreu. o comună din județul 

Satu Mare. O comună mare și 
frumoasă, care a dobîndit, mai 
cu seamă în ultimii ani. aspec
tul unui posibil orășel. Un cen
tru civic modem. în ansamblul 
căruia se înscriu o frumoasă 
clădire a consiliului popular, un 
complex de deservire si mai cu 
seamă căminul cultural recent 
inaugurat — iată primele repere 
cu care iei contact ca o confir
mare a spiritului gospodăresc, 
ce se simte aici cu adevărat ca 
la el acasă. Tînărul primar 
Gheorghe Cristea nu mai con
tenește cu explicațiile : „Școala 
de 10 ani încă n-ați văzut-o“... 
,.E păcat să nu trecem și pe la 
cooperativa agricolă de produc
ție".......Nu se poate să plecați
fără să vedeți căminul cultu
ral"... Simți in neliniștea lui că 
nu ai să poți pleca fără să vezi 
cum se cuvine căminul si simți 
în vorba lui acea 
mindrie a lucrului 
certitudinea omului care știe 
ce a făcut, dar si ceea ce 
cuvine să mai facă.

într-un asemenea climat 
munci 
tarea României

frumoasă 
bine făcut, 

si 
ae

al 
Festivalul național Cin- 

a declanșat, 
sau mai bine spus a stimulat, 
intr-un mod cu totul aparte pa
siunea pentru frumos. incit — 
după aprecierea directorului că
minului cultural. Ioan Crețu — 
mai mult de jumătate din popu
lația comunei, români și ma
ghiari laolaltă este cuprinsă in
tr-o formațiune artistică fie de 
dansatori. Ce în grupul vocal, 
fie ele montaje literar-muzicale. 
Ce în formația de teatru. „De 
la mic la mare", adaugă loan 
Crețu, ..adică de la copii si oină 
la vîrstnici". „De la mic la 
mare", adică de la micuții co
munei care, recent, s-au con
stituit în organizația „Șoimii 
patriei" și au fost prezenți 
alături de frații, de părinții și 
bunicii lor la întrecerile festîva-

spiritualității noastre
lului. Și nu s-ar putea spune că 
au lipsit confirmările. îndrumați 
cu grijă și pricepere de educa
toarea Angela Cristea, cîțiva 
dintre prichindeii comunei sint 
astăzi .soliști de nădejde în for
mațiile căminului cultural, ca, 
de pildă, recitatoarea Maria Ho- 
rotan sau dansatorii Mariana 
Pali și Melania Cristea.

La rindul lor, pionierii și ute- 
ciștii instruiți de profesoarele 
Florica Marchiș și Elisabeta Ni- 
coară și-au constituit citeva for
mații artistice proprii, una de 
montaje, un grup vocal, una de 
recitatori, un ansamblu de mu
zică populară în care activează 
peste 150 de pionieri și elevi, 
intre care se disting Mircea 
Korodi. Maria Tămaș, Ana Tă- 
maș sau uteciștii Rodlca Rusu, 
Alexandrina Pop și Camelia 
Codreanu.

Dincolo de datele pur statis
tice. avem in toate aceste exem
ple dovezi vii. convingătoare că 
la Odoreu. arta, ca și munca, 
este un obiect de învățătură ce 
începe din fragedă tinerețe și 
se desăvârșește în timp cu răb
dare și migală. Si aceasta, ține 
să remarce primarul comunei, 
pentru că educarea tinerelor ta
lente. de la micuții cuprinși în 
„Șoimii patriei" pînă la pionieri 
si uteciști, stă în atentia per
manentă a tuturor factorilor 
educativi ai comunei, intrind 
deja in practica curentă a ac
țiunilor culturale organizate in 
comună de către pionieri si ute- 
ciști. „Cu toții, români și 
maghiari, adaugă el. sint fiii 
noștri, ai comunei ai. la rin
dul nostru, noi sintem cu toții 
datori să-i învățăm cum se cu
vine de la cea mai fragedă 
virstâ alfabetul frumosului și al 
binelui".

„Cu toții"... Aceasta Înseamnă, 
alături de exemplele de mai 
sus. și frumosul pasiunii cărții

pe care învățătoarea Maria Pe- 
t-reuș, statornicită aici de aproa
pe un sfert de veac, o pune in 
slujba cititorului unei biblioteci 
moderne, cu peste 11 000 de vo
lume. „Mai cu toții mi-au fost 
elevi, ne spunea ea. eu le-am 
pus condeiul în mină si simt 
nevoia să o fac și acum, cînd îi 
învăț mai departe alfabetul căr
ților". „Cu toții"... mai înseamnă 
și dăruirea cu care Florica 
Marchiș culege motive populare 
din zonă specifice 
românesc și 
răstimpul ei 
casa sa fete 
tru a le învăța tainele 
deriei și ale gherghefului, 
teșug aflat la mare cinste 
la Odoreu.

„Cu toții", adică toate aceste 
exemple la un loc definind mo
dul în care comuniștii, educato
rii. de . fapt locuitorii comunei 
Odoreu, români și maghiari. în
frățiți in muncă, in aspirațiile 
de viitor prin istoria lor co
mună, înțeleg să dea viață 
uneia dintre cele mai impor
tante sarcini încredințate de 
partid, aceea de educare a tine
rei generații în cultul păstrării 
și sporirii valorilor de adevăr . 
și frumos atit de proprii timpu
lui nostru istoric. Tocmai de 
aceea am și înțeles-o si i-am 
dat dreptate Măriei Florescu. 
secretara comitetului comunal 
U.T.C., cfr.d îmi spunea, la des
părțire : ..Desigur, dorim din 
tot sufletul să obținem rezul
tate rit mai bune la actuala edi
ție a festivalului național. Dar 
eu aș spune că. dincolo de aces
te rezultate, mai important 
pentru noi e faptul că sub 
impulsul festivalului național la 
Odoreu s-a făcut un frumos 
început care stă în puterea 
noastră să-1 continuăm și sâ-1 
desăvîrșim".

„LUNA CÂRTII IN
ÎNTREPRINDERI

Șl INSTITUIII"

folclorului
maghiar și 
liber adună 
și neveste ]

în 
în 

pen- 
bro- 
meș- 
aici.

Ș. CIONOFF

După victoriile obținute cu 
armata sa de țărani la Nâdlag 
si Cemat, Gh. Doja ajunge la 
Siria, iar de aici, peste dealuri, 
la 7 iunie 1514 coboară in Li
pova. Iși pregătește oștile pen
tru asedierea cetății Timișoara. 
de care îl despărțeau doar vreo 
50 de kilometri. în muzeul o- 
rașului, privările din portretul 
său avertizează vizitatorul că 
se află între mărturiile istoriei 
pe care el. cu peste 450 de ani 
in urmă, a încercat să o schim
be. Alături de el. chipul voie
vodului Mihai Viteazul care, in 
drumul spre prima înfăptuire a 

"uTiirii tuturor românilor.^.
nevoit să assdieze și cetatea 
Lipovei. Documentele vremii a- 
mintesc despre năvăliri tătare 
și turcești, despre stăpini hră
păreți și haiduci viteji. Dar mai 
vorbesc și despre plugari har
nici și meșteșugari iscusiți. Ei 
au fost cei care i-au oferit lui 
Slavici substanța romanului 
„Mara". Secole de-a rindul, e- 
xistența lor s-a desfășurat uni
form pe făgașul tradițiilor, iar 
zorii veacului al XX-lea i-au 
găsit la fel de modești. în 1920, 
pentru cei 12 000 locuitori ai Li
povei existau doar 4 școli pri
mare și 9 învățători. Băncile pe 
care învățau copiii aveau cel 
puțin 100 de ani. întregul ma
terial didactic se reducea la două 
cărți și citeva planșe cu li
terele alfabetului. Bani pentru a 
fi îmbogățit nu existau, dar a- 
nual erau alocate sume pentru 
procurarea trestiilor folosite la 
aplicarea pedepselor. Ce uriașă 
diferență intre acele vremuri și 
prezent, cînd din bugetul orașu
lui pentru invățămînt se alocă 
anual 30—35 la sută. Cei 2 400 
de elevi (exact o cincime din 
populația actuală) sint pregătiți 
de 115 cadre didactice. în ace
lași an, 1920, indicele mortali
tății infantile reprezenta 14.3 
la sută din decese. în 1976, în 
statistici, acest indicator a ră
mas doar ca amintire. Coopera
torului Ion Juja i se pare fi
resc. „Aveam, ne spune el. în 
două orașe doi medici și citeva 
surori, pe vremea cind eram eu 
copil. La ei se mai înghesuiau 
și locuitorii satelor din jur. A- 
cum, știu de la fata mea. Doi- 

sînt pes- 
paturilor 
de 400.

Apoi, ce să vă spun, altfel 
sint casele și alta e minca- 
rea noastră astăzi. De nimic 
nu ducem lipsă. Poate doar de 
dorul copiilor, plecați pe la 
școli să Învețe și rămași prin 
locuri de mai mare trebuință 
pentru țară". Baci Ion știa el 
ce știa. Are trei fete. Doina e 
medic chirurg, iar Otilia și Da
niela sint ingineri constructori. 
Bucuria bătrineții stă în grija 
nepoților.

De Ia tovarășul Vasile Popa, 
primarul orașului, mai aflăm și 
alte date care vorbesc despre 
ce au însemnat anii socialismu-

cimpia romană. Casele mari, 
impunătoare aveau cam aceeași 
formă cu ale germanilor,' însă 
influenta română e uimitoare. 
Iată, spre exemplu, unele din 
case au cite o prispă, templu 
de construcție desăvirșită care 
se reazimă pe patru coloane. 
Cine nu-i orb sau cu idei pre
concepute trebuie să recunoas
că aceste mărturii ale culturii 
române drept dovezi că acest 
popor iși are locul pe ruinele 
Daciei Traiane și că e poporul 
băștinaș in această țară". Ace
lași scriitor scria despre el în
suși : „Viata noastră se ri-

DE LA LIPOVA
LA TIMISOARA

3

na, 
te 
în spital

numai doctori
40, iar numărul 

a trecut

Iul pentru oamenii din Lipova. 
în 1951, cei 30 de muncitori, 
cîți erau pe atunci, realizau o 
producție globală de 200 000 lei. 
în 1967 era de 30 de milioane, 
iar în 1976, de 186 milioane lei. 
Numărul muncitorilor va ajunge 
in curînd la 2 500. în 10 ani, 
lungimea rețelei de canalizare 
s-a împătrit, iar numărul apar
tamentelor proprietate de stat 
se apropie de 500. ajungind să 
se dubleze In 1980. O secție a 
întreprinderii de strunguri din 
Arad, ce va intra în viitor în 
folosință, plus alte obiective de 
investiții, vor face ca la sfirși- 
tul actualului cincinal toate a- 
ceste cifre să se dubleze. Agri
cultura, profilată cu precădere 
pe pomicultură și viticultură, a 
înregistrat anul trecut o depă
șire a producției de mere cu 
peste

De 
spre 
tatea 
mentar in 1347, despre ea scrii
torul de limbă germană Adam 
Muller 
aceste 
mânui 
lor" :

1 000 tone.
la Lipova, la vreo 10 km. 
Timișoara, se află locali- 
Zăbrani. Atestată docu-

Gutengrunn. născut pe 
meleaguri, scria in ro- 
său „Crepusculul idoli- 
„Cit colorit în această 

imagine a satului românesc, 
parcă ai păși dintr-o dată

de 
in

dică In părțile noastre (...). Sînt 
amețit, răvășit de vești tocmai- 
față de mine, acela care pe vre
muri am fost cel mai 
cel mai din urmă copil 
lui".

„în 1949. ne spunea
Budău. eram cel mai sărac om 
din sat. Tot în acel an am fost 
primul care am depus cerere de 
înscriere in gospodăria colec
tivă. Și tot primul am fost din
tre cooperatori care și-a 
casă nouă", 
e medic și 
Aidoma lui 
comunei.

Bunăstarea oamenilor a cres
cut de La an la an. în ultimii 
10 ani. producțiile medii la grtu 
au crescut cu 1 000—1 500 kg. iar 
la porumb cu 2 500 kg. Spocnrea 
veniturilor a impus dezvoltarea 
unui puternic sector al prestă
rilor de servicii. Anul trecut, în 
cele 22 de secții ale sale, pro
ducția s-a ridicat la peste 6 mi
lioane lei. !n afara cooperației 
meșteșugărești cu caracter de 
producție industrială, unde pro
ducția a trecut de 9 milioane. 
Educația celor 502 elevi și 200 
copii de grădiniță este asigura
tă de 37 cadre didactice, limba 
de predare fiind, deopotrivă.

sărac și 
al satu-

Vasile

zidit
Are doi feciori. Ion 
Vasile e încă elev, 
sini toți locuitorii

româna și germana. Deși Ză- 
brani contii/uă să fie comună, 
viața oamenilor se desfășoară 
după canoanele vieții urbane. 
Televizorul, Ifrigiderui, mobila, 
încălzirea chiar și autoturisme
le, in număr de aproape 100, 
au încetat să mai fie un lux. 
Sint bunuri accesibile tuturor.

Pe același drum, străbătut 
de Tierbintea vară a lui 1514 de 
țăranii lui Doja, porniți să-și 
facă dreptate singuri, să-și cîș- 
tige viața pe care o meritau, 
alta decit în sărăcie, să fie ei 
stăpini ai muncii lor. satele de 
astăzi se ivesc printre dealuri 
domoale, vestindu-și trăinicia 
și prosperitatea prin binecunos
cutele construcții agrotehnice, 
apoi prin desăvirșită ordine si 
curățenie care dau mai multă 
personalitate caselor impună
toare. Verdele crud al griului, 
ogoarele arate încă din toamnă 
ascund o liniște aparentă care 
în faptul zilei dispare. întregul 
pămint va ieși în întimpinarea 
zîmbetului abia perceptibil al 
omului mistuit de tainica bucu
rie de a se ști stăpinul acestei 
inestimabile comori.
pentru citeva
Apoi 
1942.
avea 
șește 
pere o cocină de 
său. Azi, el și cele 
ale sale, cooperatoare, au „casă 
întoarsă", adică in formă de ,X“ 
cu geamuri la stradă și alte ca
mere de-a lungul grădinii- loan 
Dea. cu cei 9 copii ai săi. păzea 
porcii satului. Azi. fiecare din
tre ei au casa lor, iar a lui Pe
tru. făcută in ultimul an, are și 
etaj. Anual. în medie, 50 de 
cooperatori beneficiază de bilete 
pentru odihnă și tratament. în 
exemplele menite să ilustreze 
viața nouă a oamenilor, prima
rul comunei Ma$loc. Helmut 
Gutti. folosește același argu
ment intilr.it pretutindeni. Oa
menii muncesc cu rivnă fiindcă 
știu că totul le aparține. Con
tribuie la aceasta și înaltul grad 
de cultură și civilizație dobîn
dit. Omogenitatea, 
sentiment colectiv 
concretizarea valorilor 
și etice. Ele sint ciștiguri do- 
bindite în anii socialismului.

Ne oprim 
ceasuri la Alioș. 

la Mașloc. La Fibiș. in 
Sabin Petrol, pentru a 

unde sta cu familia, reu- 
cu mare trudă să-și cerni

ta stăpinu! 
două fete

intensul 
au dus la 

morale

ION DANCEA

ACEST MÎNDRU ȘI SIMPLU
BLAZON DUPĂ CARE
NE RECUNOAȘTEM

OM AL MUNCII
(Urmare din pag. 1) 

și aveau să execute împreună 
lucrări dintre cele mai 
fante. Aristotel Șutic a 
intii cu neîncredere 
„asociație" : pentru el.

impor- 
privit 

această 
munca 

de constructor reprezenta tot ce 
avea mai de preț ; nu intimplă- 
tor, hotărise să sărbătorească in 
fiecare an ziua de 17 septem
brie, cind zidise prima cărămi
dă. Iar acum, trebuia să im
portă pur și simplu meseria cu 
altcineva; va ști noul venit 
s-o prețuiască tot atit de mult? 
Neliniștit, tînărul iși studia to
varășul de muncă : parcă nu 
netezea tencuiala cu destulă tra
gere de inimă, parcă nu urmă
rea cu suficientă atenție firul 
cu plumb. Treptat, insă, această 
susceptibilitate s-a stins. Con
stantin Dobirceanu i-a dovedit,

fără vorbe — n-au vorbit nici
odată despre așa ceva — că e 
un partener de muncă reduta
bil. Și astfel au devenit prieteni. 
Au întemeiat o prietenie 
împrumută parcă zi de zi 
din trăinicia zidurilor pe 
le înalță împreună.

Autoritatea însăși care, 
deosebire de prietenie, pare să 
se poată impune, se construieș
te, de fapt, tot prin muncă. 
Tinărul’ maistru Constantin Cră
ciun, șeful unui schimb de la 
secția II a întreprinderii „Ca
blul românesc" din Ploiești, nu 
are, de exemplu, nici unul din
tre atributele exterioare, con
venționale ale unui om autori
tar : nu strigă și nu bate cu 
pumnul in masă, nu tace enig
matic cînd i se cere o lămurire 
și nu ține secret faptul că el 
insuși mai are multe de invă-

care 
ceva 
care

spre

țat. Cu toate acestea, cei șaizeci 
ți doi de tineri pe care ii con
duce, ca și elevii practicanți a- 
flați sub îndrumarea sa. îl as
cultă cu un mare respect. De 
ce ? Pentru că maistrul este 
primul care execută o dispozi
ție înainte de-a o da ; pentru 
că adeseori poate fi văzut ală
turi de „subalternii" săi lăsin- 
du-se cu totul absorbit, ca de-o 
arzătoare problemă personală, 
de repararea unei mașini ; pen
tru că „pune suflet" in tot ceea 
ce face. Așa se explică, de alt
fel, insuși faptul că tinărului i 
s-a încredințat sarcina de a 
conduce un schimb. Cind a ve
nit la „Cablul românesc" nu cu
noștea pe nimeni, dar, in scurt 
timp, s-a făcut cunoscut, prin 
propriile forțe, prin muncă.

Prețuită întotdeauna de gin- 
direa populară și transformată 
intr-un criteriu valoric 
codul moral comunist, 
reprezintă pentru noile 
ții un mod de a fi, o 
spirit,, un climat.
du-se tuturor blazoanelor și ve
leităților, ea a devenit un inalt 
titlu, pentru obținerea și men
ținerea căruia tinerii intră 
cea mai nobilă concurență.

unic in 
munca 

genera- 
stare de

Substituin-

în

Solista Popescu Doina cu formația „Getic" de la A.S.E.
Foto : O. PLECAN

CRONICA DISCULUI

Pagini corale pentru tineret 
in interpretări de excepție

JJ

Difuzarea vastului nostru re
pertoriu coral — clasic și con
temporan — destinat mișcării 
corale de tineret a tării con
stituie o preocupare permanentă 
a Electrecordului, care oferă pe
riodic tinerelor formații valoroa
se modele interpretative, indis
pensabile în activitatea lor de 
instruire artistică.

Impresionanta serie discogra- 
fică realizată de Electrecord 
de-a lungul ultimelor decenii 
s-a îmbogățit recent cu cîteva 
noi discuri remarcabile atît ca 
valoare muzicală a partiturilor 
înregistrate și diversitate tema
tică. cit și înaltă ținută inter
pretativă.

• Din rindul acestora amintim 
în primul rind pe cel intitulat 
Coruri pentru copii de Ioan D. 
Chirescu. (STM — EXE 01198) 
decanul de vîrstă al muzicii 
noastre corale — ce cuprinde o 
parte — doar 23 de piese — din 
cele 31 de titluri ce alcătuiesc 
cunoscutul său volum de ooruri

EXAMENUL
(Urmare din pagina l)

muncă educativă, roadele unui 
proces formativ de mare răspun
dere s-au relevat cu deosebită 

■ claritate în aceste momente.
Stăpinirea de sine — o formă 

de rezistență la durere și calea 
cea mai sigură de înfrîngere a 
ei — tenacitatea, curajul, res
ponsabilitatea asumată fără ezi
tare. dîrzenia, spiritul de sacri
ficiu. puterea împinsă uneori 
peste limitele obișnuite — toate 
aceste trăsături din care se îm
plinește profilul omului nou. 
constructor al unei orinduiri su
perioare s-au manifestat fără 
întrerupere. Bătrini și tineri, 
bărbați și femei, oameni de 
toate profesiile au participat 
solidar și eficient la înlăturarea 
efectelor dezastrului, la redresa
rea cît mai grabnică a economi
ei. pentru ca viața să reintre pe 
făgașul firesc.

Pentru tineret, examenul aces
tor ultime trei săptămîni a avut 
o încărcătură suplimentară : 
niciodată pînă acum, cei nă scuti 
în urmă cu două-trei decenii nu 
s-au aflat în fața unei confrun
tări cu un asemenea grad de 
dificultate, niciodată n-au avut 
de înfruntat un adversar atît de 
cumplit ca cel care ne-a lovit

în noaptea de 4 martie. Băieții 
și fetele care aflaseră ce în
seamnă un război din lectură 
sau din povestirile părinților 
s-au pomenit antrenați dintr-o 
dată intr-o bătălie adevărată, 
au fost chemați la o luptă se
rioasă și foarte grea.

Au muncit zi și noapte, și-au 
aminat odihna și somnul, au fost 
prezențe active, competente și 
eficiente pretutindeni unde era 
nevoie de energia, elanul și pu
terea lor de rezistență. Au apli
cat. în aceste împrejurări dra
matice 
lungul 
tească 
rindul 
citind și muncind. S-au condus, 
în fiecare acțiune întreprinsă — 
multe, veritabile fapte de eroism 
— după exemplele cele mai con
vingătoare cu care s-au întilnit. 
care le-au fost oferite de gene
rația virstnică, de comuniștii ală
turi de care trăiesc și muncesc. 
Au acționat împreună cu ei, în 
același ritm și cu aceeași dă
ruire, dinamizați asemenea lor, 
asemenea întregului nostru popor 
de încrederea 
nimic nu 
dice pașii, 
buie să 
drept, așa

tot ce au deprins de-a 
anilor în casa părin- 

și în școală, activind în 
organizației de tineret.

nestrămutată că 
trebuie să ne împie- 
că mersul nostru tre- 
continue frumos și 
cum a început.

la unison cu acompaniament de 
pian Ale noastre, ale voastre pe 
versuri de Ștefan Tita. tipărit 
în 1959 de către Editura muzi
cală.

Interpreții acestor valoroase 
cintece sint talentații membri 
ai Corului de copii al Radiote- 
leviziunii Române dirijat de Ion 
Vanica •>— la pian Ioana Tho- 
masz —. care prin acuratețea 
vocilor, nuanțe și elanul vîrstei 
reușesc să ofere un plus de di
namism și culoare acestor îndră
gite cintece.

• Corul Madrigal — al Con
servatorului „Ciprian Porum- 
bescu" dirijat de Marin Constan
tin — Cîntă copiilor pagini alese 
din muzica corală românească 
se intitulează ultimul opus dis- 
cografic (STM — EXE 01247) al 
acestui ansamblu de prestigiu 
internațional ale cărui perfor
manțe interpretative au fost 
comparate — printre altele — 
de presa străină „cu o vioară 
Stradivarius în mina lui Paga
nini".

Cu excepția cîtorva noi titluri 
— Coasa de I. Vidu. Cîntec de 
primăvară de T. Popovici. Cîntă 
țara ca vioara de V. Donose, 
Li li oara de V. Grefiens și 
două melodii populare : Ciobă
naș cu trei sute de oi și Cîntec 
de dragoste din Maramureș — 
el poate fi considerat o reedi
tare a debutului discografic al 
formației (EXD — 1204) ce a 
purtat același titlu și s-a bucu
rat de concursul acelorași re- 
putați soliști (Nicolae Herlea și 
Valentin Teodorian).

• După aproape opt ani de 
susținută activitate artistică — 
în tară și peste hotare — Corul 
Gaudeamus al Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu" dirijat de 
Gheorghe Oprea se află în 
zent în posesia primului 
disc editat de Electrecord : 
crări corale de compozitori 
mâni (STM — EXE 01243).

Alcătuit din reprezentative 
pagini corale ale secolului XX 
semnate de M. Jora. P. Con- 
stantinescu. M. Andricu. D. Cu- 
clin, Sigismund Toduță. Alexan
dru Pașcanu, Liviu Comes. Li
viu Glodeanu ș.a., acest reușit 
disc constituie un nou și sem
nificativ element de referință al 
înaltei arte interpretative a stu
denților bucureșteni apreciată 
în decursul anilor, atît în țară 
prin numeroase distincții în ca
drul Festivalului artei studen
țești, cit și peste hotare.

pre- 
său
Lu-
ro-

ALEXANDRU POPA

Printre manifestările cele 
mai recente care îmbogățesc 
tradiția noastră culturală se 
numără și „Luna cărții in 
întreprinderi și instituții" ca
re începe de azi și ține pină 
la 30 aprilie și este organiza
tă de Consiliul Central al 
Sindicatelor, Uniunea scrii
torilor și Centrala editorială.

Acțiunile accetei „luni" 
vor fi structurate pe trei ca
dre : între 1—10 aprilie — li
teratura social-politică; 11—20 
aprilie — cartea tehnico-ști- 
ințifică ; 21—30 aprilie — be
letristica și se vor desfășura 
în librării, la case de cultură, 
biblioteci și cluburi, cămine 
de nefamiliști etc. Scopul ac
țiunilor îl va constitui popu
larizarea și difuzarea docu
mentelor de partid, a legilor 
statului, a lucrărilor privind 
politica internă și externă a 
P.C.R., probleme de educa
ție moral-cetățenească a ma
selor în lumina Codului eti
cii și echității socialiste, rea
lizările dobîndite în făurirea 
societății socialiste multila
teral dezvoltate in patria 
noastră. De asemenea, prin 
propagarea literaturii de spe
cialitate, vor fi impulsionate 
participarea maselor Ia crea
ția științifică și tehnică, per
fecționarea pregătirii profe
sionale a lucrătorilor ăia 
marile unități economice, 
contribuția acestora la înde
plinirea exemplară a sarci
nilor actualului cincinal.

Cei mai cunoscuți scriitori 
se vor întîlni cu modelele 
eroilor lor contemporani in 
Capitală și în județele Ar
geș, Brăila, Buzău, Constan
ța, Dîmbovița, Dolj, Galați, 
Gorj, Ialomița, Ilfov, Olt, Te
leorman, Tuleea, Vilcea etc. 
Asociația scriitorilor 
București va organiza 
de acțiuni — întilniri cu ci
titori, șezători, recitaluri din 
lirica patriotică și revoluțio
nară, montaje literar-muzi
cale, simpozioane, seri de în
trebări și răspunsuri, consfă
tuiri cu membrii cenacluri
lor literare etc. — in colabo
rare cu comitetele de cultură 
?i educație socialistă ale ju
dețelor respective.

H. LEREA

din 
zeci

In faza județeană

scena Casei de cultu- 
sindicatelor din Cimpu- 
Muscel, timp de patru 
se vor întrece zece

Pe 
ră a 
lung 
zile, 
brigăzi artistice. 18 formații
de teatru, montaj literar, re
citatori, din așezămintele de 
cultură și unități militare ; 57 
formații muzical-coregrafice 
din județ și 15 din orașul 
gazdă.

dramatizare de Valeriu Sirbu
după Liviu Rebreanu

Dramatizarea — transcriere, 
ori rescriere? Iată o dilemă ușor 
soluționabilă prin acceptarea 
celui de-al doilea termen. Pen
tru că, cine dorește să regăseas
că integral intr-o prelucrare 
atu-urile operei de bază, sufe
ri — întotdeauna — o decepție. 
Mai ales in cazul unui autor de 
complexitatea lui Liviu Re
breanu — scriitor pe cit de difi
cil pentru dramatizare (parado
xal !), pe atit de des dramati
zat : e de ajuns să amintesc că 
in ultimii ani s-au jucat j>e sce
nele noastre Ion și 
spînzuraților sau s-a 
pe undele radiofonice 
dra ; iar acum. Teatrul 
silescu (unul din 
cele mai har
nice colective 
bucureștene) ne 
oferă o prelu
crare și drama
tizare a Răscoalei, 
Valeriu Sirbu.

Rebreanu insuși intenționa să 
scrie (înaintea elaborării roma
nului) o dramă in patru 
cu titlul (inițial) Țăranii 
(ulterior) Răscoala. Printre 
nuscrisete lui s-au găsit 
multe file interesante, aferente 
acestui subiect : din ele am a- 
flat că modelul operei era 
hauptmannian („Voiam ceva ca 
Țesătorii, dar obiectiv, simplu, 
îngrozitor"...), iar 'personajele, 
distribuite selectiv, reprezentau 
trei grupuri sociale : al proprie
tarului cu arendașul și familii
le lor, al funcționărimii satu
lui și, in fine, cel mai numeros, ■ 
al țăranilor (amănunte supli
mentare în revista Transilvania, 
numărul 9U973).

Deși Valeriu Sirbu debutează 
acum pe scena unui teatru, s-a 
făcut deja cunoscut datorită 
meritoriilor sale scenarii radio
fonice (majoritatea, de aseme
nea, dramatizări). Putem spune 
că avem de-a face cu un specia
list in acest gen teatral deloc 
comod. Extrăgind din bogăția 
de fapte, stări și caractere a ro
manului citeva din aspectele 
cele mai semnificative, ordo- 
nind (nemilos de selectiv, dar 
cu siguranță) ideile centrale 
ale cărții, Valeriu Sirbu ne-a 
oferit un caleidoscop rebreanian 
de sinteză maximă, al cărui

Pădurea 
transmis 
Ciulean- 
Ion Va-

TEATRU
datorată lui

acte 
sau 

ma- 
mai

moto (surprinzător de potrivit) 
eristă tot printre manuscrisele 
clasicului : „Toată lumea, in
clusiv țăranii, caută să evite 
răscoala, să lecuiască relele, să 
o previe — ți totuși țișnește 
singură, brusc, imposibilă de o- 
prit, ca puroiul dintr-o rană 
veche ascunsă subt [sic ! — 
n. n.] pojghiță subțire". Desi
gur, multe personaje Iși pierd 
din consistență, altele — aproa
pe ci nu se mai văd deloc, dar 
ritmul cinematografic, al lucră
rii ne ține permanent atenția 
trează, alinind ușoarele (și inu
tilele) noastre mâhniri de citi
tori pasionați ai lui Rebreanu.

Regia spectacolului a fost in- 
credințată altui 

■ debutant pe o 
scenă bucureș- 
ieană, tinărului 
Radu Boroianu; 
se poate spune 

că acesta a servit cu... maturi
tate textul, realizind un spec
tacol dinamic, captivant chiar, 
datorită unei foarte abile alter
nări a celor două planuri so
ciale antagonice. I-aș reproșa 
însă directorului de scenă dis
tribuirea eronată a actorului 
Stelian Cremenciuc în rolul 
bătrinulpi Iuga, de sub peruca 
rebarbativă a actorului nefă- 
cindu-și drum spre sală priviri 
și tonalități convingătoare. Dim
potrivă. Un cuvint bun merită 
scenografia ingenioasă, mobilă, 
discret transformabilă sbmnată 
de Vladimir și Diana Popov (in 
ciuda aspectului pauper al unor 
elemente vestimentare cu pre
tenții de lux) sau ilustrația mu
zicală anxioasă, însoțind exce
lent clocotul crescind al răs
coalei, semnată de Iosif Herțea.

Din rindul foarte numeroasei 
distribuții, merită menționați : 
Ion Lemnaru, Constantin Răț- 
chitor, Iulian Marinescu, Cor
nel Gîrbea, Boris Olinescu, 
Adrian Petrache, Sanda Maria 
Dandu, Marieta Luca, Ileana 
Mavrodineanu, Sorin Postelnicu 
(care-au conferit forță, culoare, 
gradație in atitudini grupului 
țăranilor) și Dinu Cezar, Mihae- 
la Dumbravă, Maria Chira, Mi
hai Dobre (notabili pentru na
turalețea cu care-au conturat 
clanul Iuga).

BOGDAN ULMU

intilr.it
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TELEGRAMĂ
Tovarășul MANEA MANESCU, prim ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, a trimis domnului MORAR.II DESAI, 
prim ministru al Republicii India, următoarea telegramă :

îmi este plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mal bune 
urări de succes cu prilejul numirii dumneavoastră în înalta funcție 
de prim ministru al Republicii India.

Folosesc ocazia pentru a-mi exprima încrederea că relațiile ro- 
mâno-indiene de prietenie și colaborare pe multiple planuri, precum 
și conlucrarea dintre Republica Socialistă România și Republic® 
India pe tărîmul vieții internaționale se vor dezvolta în continuare, 
corespunzător intereselor celor două popoare, cauzei păcii, securității 
și înțelegerii internaționale.

O delegație condusă de tova
rășul Emil Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat, 
a plecat, joi dimineața, la Braz
zaville. pentru a participa la fu
neraliile președintelui Comite
tului Central al Partidului Con- 
golez al Muncii, președintele 
Republicii Populare Congo. Ma- 
rien N’Gouabi.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost de fată tovarășii 
Ștefan Voitec, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Stat. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe. A fost prezent Jo
seph Gampouo, ambasadorul 
Republicii Populare Congo la 
București.

★

Joi după-amiază. a părăsit 
Capitala tovarășul Vasil Bilak, 
membru al Prezidiului, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, care, la invi
tația C.C. al Partidului Comu
nist Român, a făcut o vizită da 
prietenie în tara noastră. Oas
petele a fost însoțit de Vladimir 
Micka, șeful secției economica 
a C.C. al P.C.R.. de activiști de 
partid.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni au fost prezenti tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Turcuș si Alexa Ha- 
ralambie, adjuneți de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Au fost prezenti Teodor Has, 
ambasadorul tării noastre la 
Praga, și Lumlr Hanak. ambasa
dorul Republicii Socialiste Ce
hoslovace la București.

*
Sub egida Academiei de Ști

ințe Sociale și Politice. Acade
miei de Științe Agricole și Sil
vice, Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Produc- 
șie și Institutului de Studii Is
torice și Social-Politice, joi di
mineața, la Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării 
revoluționare șli democratice din 
România, au început lucrările 
sesiunii științifice cu tema 
„Lupta de veacuri a țărănimii 
pentru libertate și dreptate so
cială. pentru progresul, unitatea 
națională și neatîrnarea patriei 
noastre, participarea activă, a- 
lături de clasa muncitoare, la 
victoria revoluției și construcției 
socialiste în România".

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, au fost transmi
se un cordial salut participan- 
ților, precum și urări de suc
ces deplin lucrărilor sesiunii 
care omagiază marea răscoală a 
țăranilor din 1907.

La ședința de deschidere au 
fost prezenți tovarășii Cornel 
Burtică, Ilie Verdeț, Nicolae 
Giosan. Constantin Dăscăles- 
cu, Angelo Miculescu, Vasile 
Vîlcu.

La lucrările acestei ample 
manifestări din Capitală, ce se 
desfășoară timp de două zile 
(31 martie — 1 aprilie) parti
cipă activiști de partid și de 
stat, țărani cooperatori din În
treaga țară, muncitori, acade
micieni, cercetători șli istorici, 
oameni de cultură ți artă.

în cele peste 40 de comuni
cări și referate sînt evocate, 
cronologic, pagini de seamă din 
istoria mișcărilor țărănești din 
patria noastră care au culmi
nat cu marea răscoală de acum 
șapte decenii, semnificațiile pro
funde ale luptei înfrățite a 
țăranilor români, maghiari, sași

spowsport
— ___________ • - - ................... ' - ------------ ■■______

UNIVERSIADA ’77
Dintre competițiile inter

naționale de anvergură, după 
jocurile olimpice, firește, sînt 
universiadele, un fel de cam
pionate mondiale deschise spor
tivilor de performantă studenti. 
Jocurile universitare de vară 
1977 sint programate să se des
fășoare. cum se știe. între 17 si 
28 august în capitala Bulgariei 
prietene. Potrivit informațiilor 
primite de la secția de speciali
tate a U.A.S.C.R.. sportivii stu
denti români vor fi reprezentați 
la această ediție la toate disci
plinele din program. Respectiv, 
la atletism participăm cu o echi
pă puternică formată din 30 de 
atleți. dintre care 12 fete ; la 
gimnastică, atît la masculin, cit 
și la feminin participăm cu 
echipe complete (cite 6 spor
tivi) ; sîntem prezenti. la între
cerile de scrimă, băieți si fete 
cu 20 de sportivi ; nu lipsim de 
la înot (4 sportivi), sărituri în 
apă (2). polo (14). volei (echipe 
de fete și băieți), baschet la fel, 
«tenis, lupte greco-romane și 
lupte libere.

Rezultatele cele mai bune 
le-am obținut la Universiada 
desfășurată la Moscova. în 1973, 
cind am cucerit locul 3 în clasa
mentul pe națiuni, și un număr 
total de 19 medalii. Obiectivul 
pe care și-1 propun sportivii 
noștri studenti este de a se 
menține în fruntea ierarhiei 
sportive universitare, de a cu
ceri un număr de medalii de aur 
și locuri între primii 6 clasați 
care să onoreze mișcarea sporti
vă din România. Lucru, de alt
fel. posibil avînd în vedere com
ponenta loturilor noastre. în care 
sînt cuprinși sportivii tării cei 
mai valoroși. Printre atletii stu

și secui, de-a lungul veacuri
lor, pentru realizarea aspirații
lor de libertate și dreptate so
cială, pentru înfăptuirea idea
lurilor de unitate și indepen
dență. Numeroase lucrări re
liefează pregnant momente ale 
solidarității muncitorilor și ță
ranilor, solidaritate cimentată 
în focul luptelor de clasă, rolul 
comuniștilor, al partidului cla
sei muncitoare pentru transpu
nerea în fapt a năzuințelor de 
secole ale țărărnimii. Sînt ilus
trate, de asemenea, înflorirea de 
astăzi a vieții satelor, afirmarea 
plenară a geniului creator al 
țărănimii, dezvoltarea impetu
oasă a agriculturii socialiste.

★
Ambasadorul Uniunii Sovietice 

la București. V.I. Drozdenko, a 
organizat, joi Ia amiază, la Am
basada U.R.S.S.. o conferință de 
presă consacrată celei de-a 
60-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie.

în expunerea sa. ambasadorul 
sovietic a subliniat importanța 
istorică a Revoluției din Octom
brie. înfăptuită sub conducerea 
partidului comunist, condus de 
Lenin, eveniment care a marcat 
Începutul epocii trecerii omeni
rii de la capitalism la socialism. 
Au fost Înfățișate, in continuare, 
asnecte reprezentative ale dez
voltării societății sovietice în 
cele șase decenii care au trecut 
de la victoria Revoluției, succe
sele obținute de popoarele aces
tei țări în construcția comunis
mului. in înfăptuirea programu
lui Congresului al XXV-lea al 
P.C.U.S.

V.I. Drozdenko s-a referit apoi 
la politica externă promovată de 
U.R.S.S. pentru consolidarea 
păcii și securității ta lume, pen
tru întărirea mișcării comuniste 
și muncitorești.

Evodnd dezvoltarea raporturi
lor de colaborare româno-sovie- 
tică. ambasadorul a subliniat ro
lul deosebit al convorbirilor din
tre tovarășul Leonid Brejnev și 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
pentru continua întărire a prie
teniei româno-sovietice. pentru 
adîncirea relațiilor dintre cele 
două partide, țări și popoare.

Au fost prezentate apoi filme 
documentare dedicate personali
tății lui V.I. Lenin, realizărilor 
de astăzi ale Uniunii Sovietice.

*
La Muzeul de artă al Repu

blicii Socialiste România a fost 
deschisă, joi. Expoziția „Desena
tori și acuareliști englezi" (1900— 
1950). organizată în cadrul acor
dului cultural dintre tara noas
tră și Marea Britanie. de către 
Consiliul Culturii si Educației 
Socialiste și Consiliul Britanic.

(Urmare din pagina l)

exploatării capitaliste, îm
preună au luptat împotriva 
patronilor și a armelor lor 
otrăvite : șovinismul și na
ționalismul. Cu decenii in 
urmă, asupritorilor care ac
ționau de Pe platforma co
mună a exploatării li s-au 
împotrivit, indiferent de na
ționalitate, toți ceț ce mun
ceau, toți cei ce creau valori. 
Uniți în luptă ți In munci 
au ciștigat greve, au impus 
revendicările lor juste fabri
canților, au făcut față pri
goanei fasciste. Am trăit a- 
cele vremi. Cind am început 
să scriu, am hotărît să-mi 
dedic întreaga creație celor 
ce au făurit această solidari
tate frățească și trainică pre
cum granitul, celor ce-i duc 
tradițiile mai departe. Gin- 
dul meu s-a îndreptat întot
deauna spre ei. Nu am cla
sificat niciodată oamenii 
după naționalitate, ci după 
faptele lor, după omenia lor.

denti îi întilnim pe Doina Spinu 
(lungime). Natalia Mărășescu 
(800 și 1 500 m). Cornelia Popa 
(înălțime, ultimul rezultat 1.89 
m). Alina Gheorghiu (lungime) 
Eva Zorgo (suliță). Valentina 
Cioltan (greutate). sprinterii 
Toma Petrescu și Claudiu Șușe- 
lescu (100 și 200 m plat). Gh. 
Dulgheru (400 m). fondiștii Gh. 
Ghipu și Ilie Floroiu. săritorul 
Bedros Bedrosian. medaliatul cu 
bronz la J.O. de la Montreal Gh. 
Megelea (suliță). O echipă de ta
lente avem la gimnastica femi
nină (Anca Grigoraș, Gabriela 
Trușcă, Alina Goreac etc.) ca si 
la cea masculină (Dan Grecu. 
Mihai Borș. Sorin Cepoi etc.). 
Printre luptătorii de la greco-ro
mane îi amintim pe demult con- 
sacratii în arena internațională 
Ștefan Rusu. Ion Păun. Mihai 
Boțilă, Constantin Arapu. Nicu 
Gingă și Gh. Berceanu. iar la 
„libere" pe Ladislau Simon, Ste- 
lică Morcov. Cristian Emilian, 
Constantin Mindrilă. Echipa 
noastră de polo nu mai are ne
voie de alte recomandări, după 
ce a ocupat locul 4 la J.O. de la 
Montreal. Loturi la fel de va
loroase și care emit pretenții 
justificate la rezultate bune si. 
in consecință, la medalii si locuri 
fruntașe, avem la scrimă, volei, 
baschet etc. Participăm, cu șan
se mari, la tenis de cimp unde 
ne vor reprezenta Virginia Ru- 
zici. Florența Mihai. Dumitru 
Hărădău și Marian Mîrza.

în momentul de fată sportivii 
noștri , se pregătesc intens pentru 
Universiada de la Sofia, hotărîti 
să adauge noi succese de presti
giu international sportului româ
nesc.

V. CĂBULEA

"'Xt:i.' RESPECTAREA GRAEICELOR Ot MUNCA,
ASIGURAREA CAEITAflI LUCRĂRILOR

FOLOSIREA LA 
CAPACITATEA MAXIMA 
A PARCULUI DE MAȘINI

Ager, da de muncă a coopera
torilor din Glodeanu Sărat, ju
dețul Buzău este foarte Încăr
cată. După ce au Încheiat de 
semănat sfecla de zahăr meca
nizatorii au trecut pe terenurile 
destinate florii soarelui. Din su
prafața planificată de 330 ha, 
prin angajarea a 3 utilaje SPC- 
6. au fost Însămânțate deja 200 
ha. pină la afirsitul săptăminii 
preconizindu-se finalizarea lu
crării. .Jn centrul atenției noas
tre. ne spune lor. Davidoiu. 
președintele unității, la această 
dată este huna organizare a 
muncii in sectorul de mecani
zare. Pentru folosirea integrală 
a parcului de mașini au fast În
tocmite grafice zilnice de ac
țiune. organizarea în flux con
tinuu a utilajelor, astfel ca prin 
lucrările efectuate să păstrăm 
rezerva de umiditate din sol și 
să realizăm economii de carbu
ranți* *.  Ne convingem de acest 
fapt pe una din tarlale, ur.de 
ducă două discutai urmează o 
mașină de erb.cidat și apoi se- 
mănă’oarea. Pe parcela „Săl- 
cianca*.  mecanizatorul Ion Ră- 
duță plantează cartofii pe ulti
mele 20 ha din cele 100 planifi
cate. Au început și pregătirile 
pentru suprafața de 605 ha des
tinată porumbului, unde se ac
ționează grupat cu 6 discuri ți 
două grape reglabile. Pentru 
menținerea apei in sol două 
tractoare viticole mobilizează 
superficial pămir.tul in plantația 
de vie. iar cel de al treilea, 
pentru a nu staționa, a fost re
partizat la grăpatul griului.

• ÎN CADRUL turneului in
ternațional de tenis de la Lon
dra, concurs contînd pentru 
„Circuitul W.C.T.", jucătorul 
român Ilie Năstase l-a învins cu 
7—6. 6—3 pe campionul olandez 
Tom Okker. în alte două par
tide disputate, Wojtek Fibak 
l-a întrecut cu 7—6, 6—4 pe Jan 
Kodes, iar Dick Stockton a dis
pus cu 6—3, 7—6 de Ray Moore.
• COMPETIȚIA europeană 

feminină de baschet „Cupa Li
liana Ronchetti" a fost cîștigată 
la actuala ediție de echipa 
Spartak Moscova. în finala dis

MAI MULTĂ ORDINE Șl 
DISCIPLINĂ ÎN 

SECTORUL 
LEGUMICOL

Numai 20 ha de legume cu
prinde ferma Loloiasca a coope
rativei agricole Tomșani. jude
țul Prahova. 20 de ha. dar cu 
probleme cit pentru o sută. De 
ce ? Pentru că stadiul .Ja zi*  al 
lucrărilor este foarte întirziat. 
Din cele 1,5 ha pentru varză, 
numai 70 la sută au fost realizate, 
cu toate că în unitățile vecine 
lucrarea s-a încheiat demult. 
Pregătirea răsadurilor este, de 
asemenea. întirziată. fără a se 
cunoaște încă exact cantitățile 
care trebuie asigurate. Șeful de 
echipă. Gh. Bratu. menționează 
citeva date de genul ..am semă
nat 34 m.p. tomate. 56 nt.p. 
vinete. 36 m.p. gogoșari. 56 m.p. 
ardei", dar cite fire are de pro
dus tui știe. „Cine a stat să le 
numere ?“. vine cu o justificare 
Gh. Bratu. Iată îi>să un exemplu 
concret, de natură să explice o- 
biectiv situația restantelor. Pen
tru cele 5 ha tomate, trebuie asi
gurate circa 300 mii fire de ră-

Eroii cărților mele sînt in e- 
gală măsură români și ger
mani, tineri și virstnici, dar 
in primul rind oameni ce se 
prețuiesc reciproc, oameni 
care au o identitate colecti
vă și o tară comună căreia 
ii dedică toate forțele lor. 
Vechea solidaritate muncito-

EfIGIA SOLIDARITĂȚII NOASTREa
reasci » iobindit o strălucire 
nouă in ax:: soci afirm ului. 
Ani care se disting, să nu 
uităm, ți prin faptul ci e- 
cordă tuturor cetățenilor 
României somai: st e drepturi 
egale ți șanse egale de afir
mare ți dezvoltare a perso
nalității. Iată de ce noi. oa
menii muncii de naționalitate 
germană, simțim in curan
tele torarățului N:co’.ae 
Ceaușescu. rostite luni, 2! 
martie, adevăruri pe care le

AMPLE COMPETIȚII DE MASĂ
ORGANIZATE DE U.T.C.

e TELEORMAN : Duminică, 
la Alexandria. Turnu Măgurele 
și intr-un număr însemnat de 
comune din județul Teleorman 
au avut loc frumoase manifes
tări sportive, un loc central ocu- 
pindu-1 întrecerile din cadrul 
„Crosului tineretului". Dintre cei 
peste 4 00 participant! me
rită "a fi evidențiate numele ur
mătorilor tineri care s-au deta
șat in ciștigători : Hagiu Ioana 
(Liceul industrial nr. 1. Alexan
dria). Chiriță Alexandru (Liceul 
I.P.T.E. Alexandria), Stoicea 
Georgeta (Liceul industrial nr. 
1. Alexandria), Bratu Florian 
(Liceul I.R.A. Alexandria), Mi- 
troi Lucica (Grupul școlar chi
mie Alexandria), Biță Paul 
(Grupul școlar chimie Alexan
dria), Lupu Tudorița (Liceul a- 
groindustrial Tr. Măgurele), Co
joc Marcel. Dumbravă Vladimir 
și Neculal Cornelia de la Grupul 
școlar chimie Tr. Măgurele.

Tot duminică, la Alexandria a 
avut loc etapa județeană a „Cu
pei Independenței" la tenis de 
masă și Festivalul ansambluri
lor școlare de gimnastică rit
mică modernă. Pe primele locuri 
s-au clasat : Poroschianu Ana 
(Școala nr. 2 Alexandria), Mari
nescu Liviu (Liceul nr. 1 Roși
ori), Văsui Corina (comuna Sal
cia), Pantea Antonică (comuna 
Scrioaștea).

La gimnastică ritmică moder
nă s-a remarcat în mod deose
bit ansamblul Liceului „Unirea" 
din Tr. Măgurele, care a ocupat 
locul I și va participa la finala 
pe țară de la Baia Mare, iar pe 
locurile 2 și 3 clasîndu-se An
samblul Liceului agro-industrial 
Alexandria și. respectiv, ansam
blul Liceului de construcții din 
Alexandria. (Ion Alboiu).

• SUCEAVA : în Sala de 
aport a Institutului pedagogic

Serrcnoful culturilor treble impulsionat In tocit județele țării

sad. din care pină in prezent 
numai 40 mii amt repicate. Și 
dacă r.e gtadim că un Cr de 
răsad valorează 0.40 let cit va 
costa materialul cumpărat de 
unitate in cazul dnd .numără
toarea din final*  nu va acoperi 
balanța ? Și ir.că un calcul, de 
la fiecare Cr de răsad bine pre
gătit și plantat la timp in cimp. 
se poate obține 2—2.5 kg to
mate. In caz cor.trar. producția 
scade la mai puțin de jumătate.

PE PLANTAȚIILE NOI, 
TEHNOLOGII 

MODERNE
Urziceni. județul Ilfov, 
terenuri impracticabile 
cerealelor, au fost in- 
cu mai mulți ani in

1

I.A.S.
Aici, pe 
culturii 
ființate 
urmă moderne plantații viticole. 
Aplidnd o tehnologie științifică 
de îngrijire, cu fiecare an pro
ducțiile au crescut. Oamenii au 
Învățat bine meseria de viticul
tor. La ferma nr. 4 întilnim pe 

-■jefui de echipă Vasile Pintea
K. ne spune : ..Din suprafața 
J tajată in acord global am 

ectuat tăierile de rodire și cer
utul pe aproape 70 la sută, 
truc 60 de brațe, echipa mea, 

|vt prezente Ia lucrările de in- 
^5;:re necesare acum, primăvara. 
.rtȚ te mulți Stat tineri șT au 
hurăiat meseria aici". Notăm 
cieva nome : Ioana Petre. Ră- 
d.ja Utaeanu. Ștefan Uleștaapu, 
Efech.r Zaiet. Ilie Ivan. Ștefan 
cruță, care s-au specializat in 
Profesia de viticultor. Tinerii 
mecanizatori Constantin Zamfir 
s: Petre Er.e au de efectuat un 
«olum mare de lucrări.

purtam demult în inimă : 
„România a rezolvat demult, 
in mod radical, problemele 
fundamentale de viață ale 
întregii națiuni. în țara 
noastră a fost lichidată pen
tru totdeauna exploatarea o- 
mului de către om. s-au 
creat condiții de muncă pen- 

trj toți cetățenii, s-a pus 
capăt vechii politici de în
vrăjbire națională, asigurin- 
du-se deplina egalitate in 
i>i[Hml a tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, posibilitatea lor 
de a se bucura din plin de 
cuceririle socialismul^:. de 
a duce o viață liberă și 
demnă, participind activ și 
efectiv la conducerea socie
tății. la făurirea conștientă 
a propriului destin, a pro

din Suceava s-a desfășurat eta
pa județeană a „Cupei Indepen
denței" la gimnastică ritmică, 
reunind 10 ansambluri. în urma 
concursului, clasamentul este 
următorul : locul I — Liceul

• Cupa Independenței
• Crosul tineretului • 
Concursul ansambluri
lor școlare de gimnasti

că ritmică-modernă

„Ștefan cel Mare" din Suceava ; 
locul II — Liceul economic Su
ceava ; locul III — Liceul „E. 
Hurmuzachi" din Rădăuți.

Tot în cadrul „Cupei Indepen
denței". sîmbătă și duminică în 
municipiul Suceava s-a desfă
șurat etapa județeană la tenis 
de masă pentru categoriile 14—19 
ani, elevi, șl 15—30 ani tineri 
din mediul rural. Au participat 
peste 100 concurenți. Câștigăto
rii sînt : Apreotesei Iulia (sa
tul Găinești), Ursan Viorel (Li

fete. 14—19 ani : Doina Han-
ganu, Liceul agro-industrial 
Focșani ; Claudia Bobocea — 
același liceu ; Florica Chiriac 
— Liceul industrial nr. 1 : bă
ieți, 14—19 ani ; Costel Teodo- 
rescu — Liceul industrial nr. 1, 
Adrian Ghimeș — același liceu; 
Petruță Vasile — Școala ge
nerală nr. 4. Aceștia au obținut 
dreptul de a participa la etapa 
județeană, li s-au inmînat, de 
asemenea, premii și diplome de 
către Comitetul municipal Foc
șani al U.T.C. (Ion Roman).

ECONOMII DE 
CARBURANȚI 
PE SEAMA... 

STAȚIONĂRILOR
Secția nr. 4 a S.M.A. Mizll. 

județul Prahova. Din 22 tractoa
re. in plină zi de campanie. 6 
nu lucrau. Urmărind repartiza
rea utilajelor in cimp. pe tarla
lele cooperativei agricole Mizil 
— deservită de această secție — 
de fapt numai 7 tractoare efec
tuau lucrări de semănat și în
treținere a solului, restul fiind 
afectate altor unități — pajiști, 
pomicultură. în curtea secției 
un disc și o semănătoare pentru 
prăsitoare erau pe butuci, in 
vreme ce Insămințatul sfeclei de 
zahăr nu se încheiase, iar la 
floarea soarelui abia se înce
puse. De ce stau insă cele 6 
tractoare ? Mecanicul de secție 
Mihail Mihalcea ne spune : 
..Trei sînt defecte și trei din 
lipsă de lucrări". Să acceptăm 
această justificare, acum în 
campanie ? „De fapt nu prea 
stăm bine nici cu motorina, nu 
că nu am avea, dar sînt cote 
stricte de consum pentru fiecare 
lucrare". Noi zicem că e bine 
așa. dar lucrările tot trebuie 
efectuate și consumul de carbu
rant nu se diminuează prin sta
ționare. întrebăm dacă s-au 
luat ceva măsuri, dar răspunsul 
primit este negativ. La ora 13 și 
45 minute cînd părăseam secția 
nr.. 4 alte două tractoare se în
torceau din cimp.

ȘTEFAN DORGOȘAN

• Activitatea Pe ogoarele 
județului Brașov s-a inten
sificat. Mii de mecanizatori, 
țărani cooperatori și munci
tori din I.A.S. participă din 
zori și pină seara, pe alocuri 
chiar si in două schimburi, 
la semănatul plantelor fura
jere. legumelor, sfeclei de 
zahăr si a cartofilor. O aten
ție deosebită este acordată 
plantatului cartofilor. în 
cooperativele agricole de 
producție — Săcele. Hârman, 
Bălchiu. Prejmer, Cristian, 
Feldioara și altele din bazi
nul Țării Bîrsei, această lu
crare este intr-un stadiu a- 
vansat.

• Stațiunea de cercetări 
agricole Brăila a organizat, 
în toate cooperativele agri
cole din județ, cimpuri ex
perimentale pentru principa
lele culturi. în cadru! aces
tora se urmăresc : randamen
tul unor soiuri și hibrizi noi, 
densitatea optimă a plantelor 
în funcție de agrotehnologie, 
eficiența aplicării unor doze 
diferențiate de îngrășăminte 
chimice, stabilirea amestecu
rilor de erbicide pentru evi
tarea remanentei acestora în 
sol. Concomitent. laboratorul 
de agrochimie și pedologie 
execută, în acest an. cartarea

priei lor istorii". Sînt cuvin
te vii, sînt cuvintele inimii 
noastre, efigia partinității și 
a solidarității noastre.

In pofida demagogilor care 
se agită pe aiurea, ne sim
țim solidari cu acest pămint 
cu oamenii lui, cu istoria lui, 
care este și istoria noastră. 
România este patria noastră. 
Fiindcă patria înseamnă me
diul in care ai crescut, te-ai 
format și ai devenit om. Pa
tria nu se poate împrumuta 
sau schimba precum veșmin
tele. Patria este singurul 
spațiu in care omul devine 
OM. adică demn de titulatu
ra sa. Este adevărul pe care-l 
știe încercatul detașament al 
muncitorilor reșițeni : ro
mani. germani, maghiari și 
de alte naționalități, dar este 
și adevărul suprem al tutu
ror celor care, pretutindeni 
in această tară, edifică soli
dari o societate umanistă. Un 
umanism al faptei, nu al de
clarațiilor demagogice.

ceul „Eudoxiu Hurmuzachi", Ră
dăuți), Răuț Maria (Vicovul de 
Sus),' Gh. Bărgăuanu (Bogdă- 
nești).

în toate localitățile județului 
s-a desfășurat etapa de masă a 
„Crosului tineretului", la care 
au participat peste 10 000 de 
tineri. (Dumitru Pasniciuc).

• FOCȘANI, 
fășurat. la 
municipală a 
pendenței" la 
Au participat

Ieri s-a des- 
Focșanl, etapa 
„Cupei Inde- 
tenis de masă.
70 de fina- 

liști ai etapelor pe asociațiile 
sportive școlare. In urma între
cerilor viu disputate, locurile 
fruntașe au fost cucerite — la

putată la Roma, baschetbalis
tele sovietice au întrecut cu 
scorul de 97—54 (53—25) forma
ția bulgară Minior Pernik.
• ÎN PRELIMINARIILE cam

pionatului mondial de fotbal 
(zona europeană) s-au disputat 
alte două partide, încheiate cu 
următoarele rezultate tehnice : 
Anglia — Luxemburg 5—0 (1— 
0). Cele 5 puncte au fost mar
cate de Keegan, Francis, Ken
nedy, Channon (2, dintre care 
unul din 11 m) ; Țara Galilor — 
Cehoslovacia 3—0 (1—0). Au în
scris James (2) și Deacy.

ALTE VEȘTI 
DE PE OGOARE

agrochimieă a unei suprafe
țe de 85 MO ha, operație prin 
care se va determina starea 
de fertilitate a solului. în 
vederea aplicării diferențiate 
a îngrășămintelor chimice.

• în comuna Gîngiova. Ju
dețul Dolj, sînt două unități 
agricole cooperatiste, unde în 
această perioadă întreaga su
flare a satului este angajată 
la efectuarea lucrărilor de 
sezon. Prin buna organizare 
a muncii la semănat, cele 50 
ha. destinate culturii de floa- 
rea-soarelui. au fost încheia
te în numai două zile. I-am 
intilnit pe mecanizatorii Ion 
Doru și Ștefan Boiangiu pe 
„Tarlaua Lungă" finalizînd 
lucrarea, iar avizul de recep
ție al calității a fost : foarte 
bine. în punctul „Găvanul" 
Ilie Coțofană, Firu Isac și 
Gh. Ilie pregăteau terenul 
prin discuiri, în vederea 
păstrării rezervei de umidi
tate din sol. De altfel, o 
bună parte din cele 1 500 ha 
pe care urmează porumbul 
au fost grăpate. în sectorul 
legumicol continuă cu inten
sitate sporită acțiunea de re- 
picat a tomatelor timpurii 
în vederea plantării lor pe 
cele 30 ha planificate.

Consfătuire „ ae orientare școlară și
profesională

Ministerul Educației și în- 
vățămintului organizează la 
Brașov, azi și mîine, o con
sfătuire pe probleme de ori
entare școlară și profesiona
lă la Liceul „Hidromecani
ca". cu participarea inspec
torilor școlari și responsabi
lilor laboratoarelor de spe-

AZI — acum

Corul de renume mondial 
„Madrigal", de sub conduce
rea prof. Marin Constantin, 
care a fost distins recent cu 
Marele premiu italian „Mi
chelangelo", se deplasează 
astăzi, vineri, 1 aprilie, în ju
dețul Teleorman. Cd toate că 
la Zimnicea nu mai există 
în prezent nici o sală de 
spectacole, entuziaștii cîntă- 
reți și dirijorul lor vor sus
ține mici concerte ad-hoc, 
intr-o sală de clasă, în hala 
unei unități productive, sau 
de-a dreptul pe unul dintre 
șantiere. Totodată, madriga- 
liștii vor folosi acest prilej 
pentru a se întiln» cu tine
rii și constructorii orașului.

Locuitorii din Lehliu-gară 
beneficiază de serviciile 
prompte ale P.T.T.R. care 
și-a mutat sediul în noua 
clădire din centrul comu

nei
Foto : ILIE PÂNDELE

cialitate din Întreaga țară. 
Vor fi vizitate, cu acest pri
lej, în cadrul unor schim
buri de experiență, unități 
școlare și laboratoare de spe
cialitate din municipiul ți 
județul Brașov. (N. Lepă
data).

100 de ani
• ta cadrul Consiliului de Miniștri se desfășoară o ședință 

lărgită a cabinetului la care se încheie o minută intitulată „Con
siliul ținut sub prezidenția Prințului, la 1/13 aprilie 1877, referi
tor la linia de conduită de urmat de țară In cazul declarării 
războiului dintre ruși șl turci". Cu acest prilej se hotărăște ca 
România să semneze convenția militară cu Rusia. In urma aces
tei hotăriri ministrul de război, colonelul George Slăniceanu, 
transmite ordine telegrafice comandanților diviziilor teritoriale prin 
care Ii se cerc să cheme imediat sub arme toate rezervele ar
matei permanente și să efectueze urgent concentrarea regimen
telor de dorobanți și de călărași pentru ca trupele să fie gata 
de marș la primul ordin. Concentrarea avea să se Încheie in nu
mai citeva zile, militarii prezentîndu-se la unități animați de ho- 
tărîrea de a-și pune toată energia in slujba dobîndirii Indepen
denței de stat a țării.

Corul „Madrigal" în mijlocul locuitorilor din 
Zimnicea și Alexandria

Un concert extraordinar va 
avea loc în aceeași zi. la o- 
rele 20, la Casa de cultură a 
sindicatelor din Alexandria. 
Fondurile ce se vor realiza 
din acest spectacol vor fi în
scrise în contul omeniei și 
solidarității.

Poetul Niculae Stoian, care 
va însoți pe madrigaliști în 
deplasare va recita din ver
surile sale închinate patriei, 
luptei pentru independentă 
și eforturilor actuale de re
facere și reconstrucție.

RAD
„De la moară, pîn’ la gară". 

Pe străzile Hațegului puteau fi 
văzuți și mai ales auziți în- 
tr-una din nopțile trecute, doi 
tineri care se întreceau, care 
din ei să cînte mai tare și mai 
cu foc, tulburînd liniștea ora
șului. Erau frații Sălăjan — 
Gheorghe și Silviu, primul 
de 19 ani, fără ocupație, celă
lalt de 25 de ani, angajat la 
Exploatarea minieră Băița. în- 
tîrzlaseră prin Hațeg, fiindcă 
ei ar fi trebuit să ajungă la 
Cula-Mare, satul Răchitova, 
județul Hunedoara. Mai o bere, 
mai încă o bere, îi apucase 
dorul de doinit, dar cum în- 
trecuseră măsura, nu mai ți
neau minte decît un vers din- 
tr-un cîntec și pe acela îl stri
gau din toate băierele inimii • 
„De la moară, pîn-la gară". 
„Duetul" lor a fost auzit de 
organele de miliție, oare le-au

TABERE DE PROFIL 
Șl DE ODIHNA

Chiar din primele zile ale 
vacanței se vor inaugura nu
meroase tabere de elevi. în pro
gramul cărora se armonizează 
plăcut activitățile educative cu 
odihna și recrearea, dar si cu 
munca. Sînt mii și mii de elevi 
care primesc invitații pentru 
tabere. Și în această vacanță, 
pe prim plan se situează tabe
rele de profil. Amintim. în pri
mul rind, tabăra de instruire 
secretari U.T.C. din școlile pro
fesionale — organizată de C.C. 
al U.T.C. la Brașov. în perioada 
7—12 aprilie ; celor 400 secretari 
U.T.C. li se oferă prilejul să se 
pregătească temeinic în dome
niul muncii pe care o desfășoară 
în organizațiile U.T.C. din pro
priile școli. în fiecare județ se 
organizează 2—3 tabere de pre
gătire pentru apărarea patriei, 
pentru instruirea viitorilor co-

PE AGENDA VACANTEI
A

DE PRIMĂVARA

A ELEVILOR

mandanți de grupă din rindul 
utecistilor claselor a VIII-a. care 
vor cuprinde aproximativ 30 000 
de elevi. Urmează, apoi, taberele 
pe discipline școlare. Astfel, 
două tabere de limba si litera
tura română — una pentru ele
vii școlilor generale și una pen
tru cei din licee — vor fi găz
duite la Călărași si respectiv 
Blaj ; tabăra de etnografie și 
folclor va activa in Mărgineanca
— Doicești ; tabăra matema
ticienilor îșl va avea sediul la 
Pitești, fizicienii sînt invitați In 
tabăra de la Sinaia, chimiștii la 
Rîmnicu-Vilcea. biologii la Baia 
Mare și Timișoara Iar geografii 
la Beiuș. O tabără cu profil 
mecanic îsi deschide porțile 
pentru elevii liceelor, la Reșița. 
Trei mii de „sanitari pricepuți" 
și din „Patrulele școlare de Cir
culație*  vor fi organizați ta sis
temul taberelor-cancurs. timp 
de șapte zile ; elevii sportivi au 
și «1 citeva tabere pe ramuri de 
sport. Se înțelege că ln.tiln.ln- 
du-se la un loc elevi cu ace
leași pasiuni, vor pregăti îm
preună programe de activitate 
specifice pe profil, din dome
niul disciplinei preferate, ma
nifestări omagiale dedicate eve
nimentelor istorice pe care le 
sărbătorim, schimburi de expe
riență, concursuri, excursii și 
acțiuni sportive. Alte citeva mii 
de elevi au deja biletul de 
drum pentru taberele de odihnă
— de 7—10 zile — ce vor fi or
ganizate in numeroase stațiuni 
ale tării ; îi vom găsi. începînd 
cu prima zi de vacantă, ne V» 
lea Prahovei, la Slănte ’’ 
Călimănești. c"
nesP

că- 
iar izolat 

..ța ți ninsoare in 
vestul și nordul țării. în 
rest, ploi izolate. Vintul 
va sufla potrivit, cu in
tensificări in sudul Bana
tului și zona de munte. 
Maximele vor fi Cuprinse 
între 5 și 12 grade în ju
mătatea de sud-vest și 
10—16 grade în rest. Mi
nimele vor oscila între 
minus 2 și plus 3 grade in 
nordul și vestul tării, și 
intre 2 și 8 grade în rest.

CONCURS
Cea de a șasea ediție â 

Festivalului orchestrelor de 
muzică ușoară, desfășurată 
recent pe scena Casei de 
cultură a sindicatelor din 
Alexandria, sub egida Co
mitetului județean Teleor
man al U.T.C. și Consiliului 
județean al sindicatelor, a 
desemnat, din cele opt fina
liste, următoarele câștigătoa
re: formația Casei de cul
tură a sindicatelor din Tr. 
Măgurele, a Comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea 
de rulmenți, a Casei de cul
tură a sindicatelor din. Ale
xandria. a tineretului din 
orașul Videle.

Pentru examenele de 
bacalaureat și admi
tere în învățămîntul 

superior
în Editura tehnică a apă

rut azi lucrarea „Probleme 
de mecanică și acustică pen
tru examenele de bacalau
reat și admitere în învăță
mîntul superior". Volumul, 
aflat la cea de-a doua edi
ție, cuprinde probleme refe
ritoare la : mărimi și unități 
de măsură, sistemul de uni
tăți, cinematică, statică.

A R
oferit o „scenă" corespunză
toare.

„Magnificii". Ei nu erau 
șapte. Formaseră un grup mai 
restrtns, din trei oameni. Ac
ționau pe raza municipiului 
Timișoara. Cei trei „magni
fici" șl-au înscris în palmares 
peste 25 de tîlhării, spargeri 
de școli, tonete, a unor mici 
prăvălii de zarzavat, chioșcuri 
de pîine, furturi de motorete, 
din mașini, etc. Este vorba 
despre ștefan Dumbravă, 17 
ani. Pop Ludovic, 19 ani și 
Aurel Dorobanțu, 27 de ani, ul
timii doi foști muncitori la în
treprinderea „victoria" din 
Timișoara.

Rubrică realizată de 
MIRCEA TACCIU 
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România sprijină lupta 
popoarelor din Africa australă 

împotriva apartheidului 
si discriminării rasiale>
Cuvîntul reprezentantului țării noastre 

în cadrul dezbaterilor din Consiliul de Securitate 
al O.N.U., asupra problemei Africii de Sud

în Consiliul de Securitate 
al O.N.U. continuă dezbate
rile asupra problemei Africii 
de Sud și consultările vizînd 
elaborarea unui document 
care ar urma să fie adoptat 
la incheierea deliberărilor.

România, în calitate de stat 
membru al consiliului, participă 
aetiv,’ alături de delegațiile afri
cane și ale altor țări in curs de 
dezvoltare și nealiniate, la con
sultările și negocierile cu gru
pul de delegații ale țărilor occi
dentale vizînd redactarea unei 
declarații a Consiliului de Secu
ritate asupra problemelor Afri
cii. de Sud.

Negocierile au loc în prezert 
pe baza unui contraproiect pre
zentat de delegațiile africane 
care au apreciat proiectul ini
tial avansat de țările occidentale 
drept nesatisfăcător.

în continuarea dezbaterilor 
asupra problemei Africii de Sud 
au luat cuvîntul reprezentanții 
Canadei, R.F.G., României, Ja
maica!, Tanzaniei și Mauritaniei.

în intervenția sa. ambasadorul 
tării noastre. Ion. Dateu, a sub
liniat că România sprijină în în
tregime cerințele exprimate în 
cursul acestor dezbateri de ma
joritatea delegațiilor statelor 
membre, precum și de reprezen
tanții mișcărilor de eliberare 
națională din Azania.

Referindu-se la măsurile luate 
în ultimii ani de regimul de Ia 
Pretoria de înăsprire a opresiu
nii și discriminării, de reprimare 
brutală a acțiunilor de protest 
ale populației de culoare la mă
surile vizînd consolidarea ocu
pației militare a Namibiei și la 
actele de agresiune comise de 
Africa de Sud, ambasadorul 
român a subliniat că o sim
plă repetare a rezoluțiilor 
precedente ale O.N.U. nu este 
suficientă pentru rezolvarea si
tuației de criză din sudul Africii. 
Pentru a fi cu adevărat eficace, 
măsurile ce vor fi- adoptate de 
Consiliu trebuie să tindă la era
dicarea apartheidului și la eli
minarea cauzelor care deter-

Sarcinile 
guvernului 

francez 
prezentate de 

președintele Valery 
Giscard d’Estaing

rele franței. Văleîț 
Qk—  ru,.~3'ng. a luht cuvîn
tul joi în fața noului Consiliu 
de Miniștri, căruia i-a făcut cu
noscute „sarcinile esențiale pen
tru următoarele 12 luni" — 
menționează agenția France 
Pres.se.

„Prima sarcină a guvernului 
— a precizat șeful statului — 
este aceea de a face economia 
franceză să iasă din situația de 
criză în care se află, menținind 
in același timp un echilibru, iar 
cea de-a doua de a elabora un 
program coerent și echilibrat de 
ameliorări sociale". El a afir
mat că „acum trebuie acționat 
de așa manieră incit să fie scoa
să Franța din criza economică 
ce se manifestă la scară inter
națională".

„Calea spre ieșire din criză 
și un program de ameliorare a 
situației sociale vor face obiec
tul unui plan pe 12 luni pe care 
primul ministru are misiunea de 
a-1 pregăti" — a arătat, în con
tinuare, șeful statului. 

mină politica și practicile segre
gation iște.

în spirit de solidaritate mili
tantă cu popoarele africane — 
solidaritate reafirmată Încă o 
dată de președintele României. 
Nicolae Ceausescu, cu ocazia re
centei sale vizite în 5 țări afri
cane — delegația română se află 
alături de delegațiile africane 
care în cursul dezbaterilor ac
tuale au cerut să fie adoptate 
măsuri hotărite. inclusiv insti
tuirea unui embargo obligatoriu 
asupra vînzărilor de arme către 
Africa de Sud și sancțiuni eco
nomice cu scopul de a fi eli
minate apartheidul și discrimi
narea rasială în Africa australă.

Manifestări consacrat» 
centenarului 

Independenței de stat 
a României

VIENA — în cadrul marnfes- 
tărilor ce se dedică in. Austria 
pentru marcarea centenarului 
Independenței de stat a Româ
niei și a celei de-a 70-a aniver
sări a răscoalei țărănești din 
1907. la cinematograful societă
ții Urania din Viena au început 
„Zilele filmului românesc".

Seara de gală cu filmul „Bal
tagul" s-a bucurat de un frumos 
succes de public. Au participat 
numeroși reprezentanți ai unor 
instituții centrale austriece, oa
meni de cultură și artă, membri 
ai corpului diplomatic, ziariști. 
Despre arta cinematografică ro
mânească a vorbit dr. Waiter 
Petrasch. directorul societății 
culturale Urania, și prof. univ. 
dr. Hans Sittner. președintele 
de onoare al Asociației de prie
tenie Austria—România.

ACCRA — în cadrul acțiuni
lor prilejuite de marcarea cen
tenarului Independentei de stat 
a României ambasada tării 
noastre din Ghana a predat con
ducerii Universității pentru ști
ințe și tehnologie din Kumasi 
un set de cărți, ilustrind trecu
tul istoric al poporului român, 
geografia, cultura, arta și reali
zările obținute de țara noastră 
în opera de construire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. sub conducerea Partidu
lui Comunist Român.

Necesitatea lansării unui proces dc negocieri 
concludente și substanțiale pentru găsirea 
unei soluții politice a situației din Cipru

K. WALDHEIM A DESCHIS CEA DE-A ȘASEA RUNDA 
A CONVORBIRILOR INTERCOMUNITARE CIPRIOTE

Potrivit agenției Reuter. în 
cițvîntarea de inaugurare a con
vorbiri lor dintre reprezentanții 
celor două comunități cipriote, 
de la' Viena, secretarul general 
al O.N.U.. Kurt Waldheim, a 
arătat „Pentru binele tuturor 
locuitorilor Ciprului și în bene
ficiul păcii in general, sper că 
vom fructifica posibilitatea care 
ni se prezintă astăzi". El a a- 
firmat că stadiul la care s-a 
ajuns oferă posibilitatea ținerii 
unor negocieri fructuoase. Ele
mentele de bază au fost incluse 
in cele patru principii funda
mentale asupra cărora au căzut 
de acord președintele Makarios 
și Rauf Dehktaș. a spus Kurt 
Waldheim, evidențiind că cele

Reducerea înarmărilor - cale sigură 
pentru adincirea procesului destinderii

Proliferarea urii și a violenței 
in lumea dominată 

de atotputernicia capitalului
Suedia se pronunță pentru 

continuarea politicii de destin
dere. pentru incheierea unor noi 
acorduri de natură să excludă 
pericolul războiului —* a subli
niat in Parlament ministrul de 
externe suedez, d-na Karin Soe- 
der. care a prezentat o declara
ție guvernamentală în proble
mele politicii externe. Ea a sub
liniat că. pentru adincirea pro
cesului de destindere, o impor
tanță deosebită o au tratativele 
vizînd reducerea înarmărilor, în 
special in domeniul armelor nu
cleare. Ministrul suedez al afa
cerilor externe s-a pronunțat 
pentru interzicerea totală a ex
periențelor nucleare.

Actul final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa, a spus Karin Soeder, 
conține o întreagă serie de re
comandări menite să promoveze 
colaborarea in numeroase dome
nii si să asigure destinderea o 
îndelungată perioadă. Vorbitoa-

ORIENTUL APROPIAT
• ÎNCHEIEREA SESIUNII CONSILIULUI LIGII ARABE • VIZITA PRE
ȘEDINTELUI R. A. EGIPT IN R. F. GERMANIA • DEMONSTRAȚII 
ALE POPULAȚIEI ARABE DIN TERITORIILE OCUPATE DE ISRAEL

CAIRO — Miercuri s-au în
cheiat la Cairo lucrările celei 
de-a 67-a sesiuni a Consiliului 
Tffi Arabe.

în eedmța de închidere. Con
siliul Iagii a aproba: prelungi
rea mandatului forței arabe de 
descurajare in Laban (F A D.) 
per.tru o nouă perioadă de 6 
luni, ir.cepmd de ia 27 aprilie. 
Fondul special creat pentru fi
nanțarea operațiunilor F.A.D. va 
râmir.e în vigoare pentru aceeași 
perioadă si va beneficia de un 
buget similar perioadei rrece- 
denie — 90 milioane dolari.

în același sens. Comitetul 
evadripartit Însărcinat cu apli
carea acordurilor de la Cairo și 
a altor documente anexe vizind 
prezența rezistenței palestiniene 
in Liban își menține conforma
ția sa actuală, grupînd reprezen
tant: ai Egiptului. Siriei. Arabiei 
Saudite și Kuweitului, si va 
continua să funcționeze încă 
două luni coordonindu-și acțiu
nile cu șeful statului libanez, 
Elias Sarkis.

Consiliul a recomandat, de a- 
semenea. statelor membre ale 
Ligii să stabilească legăturile 
necesare cu cele .două mari pu
teri care asigură copreședinția 
Conferinței de la Geneva, cu 
alte state europene și țări neali
niate per.tru a aborda de o ma
nieră constructivă evoluția si
tuației din regiune și a populați
ei din teritoriile ocupate.

Consiliul a subliniat ..sprijinul 
total" ai statelor arabe pentru 
independența și stabilirea unei 
autorități naționale in Afar și 
Issa.

două părți sînt pregătite să dis
cute toate aspectele situației și au 
convenit că este esențial să se 
ajungă la o soluție globală, că, 
„acordul asupra oricărui aspect 
va deveni definitiv numai în ca
drul unui acord asupra tuturor 
aspectelor". „Ceea ce trebuie să 
facem aici — a adăugat secreta
rul general al O.N.U. — este să 
lansăm un proces de negocieri 
concludente și substanțiale care 
ne vor da posibilitatea să sta
bilim cadrul unui acord pentru 
o perioadă de timp rezonabilă".

Kurt Waldheim va prezida 
convorbirile pînă sîmbătă cînd 
această sarcină va fi preluată de 
un locțiitor. 

rea și-a exprimat speranța că 
viitoarea intilnire. de la Bel
grad. a reprezentanților statelor 
participante la Conferința ge- 
neral-europeană va contribui 1» 
întărirea păcii.

Luind cuvîntul în cadrul unei 
conferințe de presă la Bonn, 
cancelarul federal al R.F.G., 
Helmut Schmidt, s-a referit ia 
unele probleme internaționale, 
subliniind că guvernul acordă o 
mare însemnătate destinderii 
internaționale. Noi facem acest 
lucru, a spus el, deoarece nu 
dorim repetarea celor îndurate 
de generația noastră.

Vorbind despre viitoarea reu
niune de la Belgrad privind 
securitatea și cooperarea în Eu
ropa. Helmut Schmidt a rele
vat că ea ar putea dezbate pro
bleme de interes general pentru 
națiunile europene, cum ar fi, 
de pildă, cele privind coopera
rea in domeniul energetic și in 
protecția mediului ambiant

BONN — Președintele R. F. 
Germania. Walter Scheel, a con
ferit joi cu președintele Egiptu
lui. Anwar El Sadat, aflat ln- 
tr-o vizită oficială la Bonn. Vi
neri. șeful statului egiptean va 
avea o primă rundă de convor
biri cu cancelarul Helmut 
Schmidt.

TEL AVTV — în unele locali
tăți din teritoriul de la vest de 
Iordan, aflat sub ocupația forțe
lor israeliene, miercuri au avut 
loc demonstrații ale populației 
arabe. în localitatea Hebron șl 
in zona Ramallah, au fost ope
rate arestări.

Pe de altă parte, o grevă ge
nerală, declarată la chemarea 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, a paralizat parțial 
activitatea comercială locală șl 
școlile in cea mai mare parte a 
teritoriului de la vest de Iordan.

Comunicat privind 
convorbirile 

sovieto-americane
în comunicatul privind convor

birile de la Moscova între Leo
nid Brejnev, Andrei Gromîko șl 
secretarul de stat al S.U.A., 
Cyrits Vance, se relevă că au 
fost discutate în principal pro
bleme ale relațiilor sovieto-a
mericane și unele probleme in
ternaționale de interes reciproc, 
relatează agenția TASS.

Un loc central in convorbiri a 
fost rezervat analizei probleme
lor referitoare la desăvîrșirea 
pregătirii unui nou acord re
feritor la limitarea de către 
cele două țări a armelor strate
gice ofensive, părțile convenind 
să continue discutarea proble
mei respective. Au fost aborda
te probleme referitoare la în- 
tilnirea de la Belgrad, situația 
din Cipru și din Africa austra
lă. Un loc deosebit l-au ocupat 
discuțiile privind situația din 
Orientul Mijlociu. S-a realizat o 
înțelegere privind o nouă intil
nire a miniștrilor de externe ai 
celor două țări în luna mai.

REUNIUNE A NOULUI CABINET 
PAKISTANEZ

Primul ministru al Pakistanu
lui, Zullikar Aii Bhutto, a pre
zidat o reuniune a noului cabi
net constituit iu baza rezultate
lor recentelor alegeri, în cadrul 
căreia a fost examinată situația 
politică, economică și socială, 
dificilă, creată în țară ca urma
re a acțiunilor dezorganizante 
și provocatoare inițiate de par
tidele de dreapta după infringe- 
rea lor în alegeri.

Violența, sub formele sole grave de manifestare : crimina
litate, delincventă juvenilă, jafuri, cunoaște o amploare creș- 
cindă in țările occidentale, siimind temeri ți îngrijorare in 
rlndul populației. Escaladarea actelor de violență îți găsește 
o puternică reverberație in statisticile oficiale. Paginile pre
sei din aceste țări nu mai prididesc in a consemna cazuri dJe 
violență izolate sau in grup, generate de creșterea șomaju
lui. criza valorilor etice, de fenomene de descompunere mo
rală, de consecințele nefaste ale crizei economice care zgu
duie constant așa-zisa societate de consum.

„Multă violență, pornografie 
și escrocherie" — așa iși ince- 
pe cunoscuta revistă americană 
„U.S. NEWS AND WORLD RE
PORT1 amplul său oomentariu 
privind declinul moralității și 
eroziunea valorilor culturale in 
S.U.A. „în frunte se află, din 
nefericire, violența" — sub acest 
titlu, ziarul belgian „LE SOIR" 
prezintă o impresionantă serie 
neagră de crime, atacuri și ja
furi comise in număr mane in 
orașele din această țară. ..Italia: 
crima a devenit o activitate de 
rutină" — remarcă revista ,JLJE 
POINT", concluzionind că socie
tatea de consum, ea însăși ge
nerează fenomene de proliferare 
a crimei.

Microbul urii și al violenței 
alimentat de tare sociale și de 
poluarea culturii infestează în 
primul rind tineretul din lumea 
capitalistă. Refuzlnd tinerilor 
dreptul de a avea acces la în
vățătură și de a găsi un loc co
respunzător pe piața muncii „so
cietatea de consum" îi «acrilică 
la virsta care ar trebui să fie 
a împlinirilor șl năzuințelor, 
perspectivelor de realizare, a 
șanselor de a duce o viață 
omenească.

unor Idei și 
„religioase", 
produse ale

concepții nociva 
pretins filozofice, 
subculturii, care

Categorii importante de tineri 
din țările occidentale, frustrați 
de drepturile elementare la în

Dimensiunile pe care le-a luat valul de violență în 
statele capitaliste sînt ilustrate de numeroase exem
ple : • în ultimii cinci ani, numărul persoanelor ră
pite în S.U.A. a crescut de 24 de ori (TIME); • 
criminalitatea a sporit în Marea Britanie cu 36 la 
sută și furturile au crescut cu 31 la sută în 1976 
(raport al MINISTERULUI ENGLEZ DE INTERNE); 
• la fiecare 31 de secunde în S.U.A. se înregistrează 
o „crimă violentă", la 65 secunde un atac armat, la 
68 secunde un jaf, la 10 secunde un furt și la 32 se
cunde un furt de autovehicule (date publicate de 
F.B.I.) • Criminalitatea a crescut cu 26 la sută la 
Stockholm și cu 11 la sută la Goteborg (date publi
cate de BIROUL CENTRAL DE STATISTICA AL 
SUEDIEI). • Numărul actelor infracționale comise în 
Japonia în 1975 a fost de peste 1 234 000 („CARTEA 
ALBA PRIVIND ACTIVITATEA POLIȚIEI" elabo
rată de poliția niponă). • între septembrie 1974 — 
august 1975 în Italia au fost comise peste 1 846 000 
delicte, în închisorile italiene aflîndu-se 33 000 de
ținuți de drept comun (INSTITUTUL CENTRAL DE 
STATISTICA DIN ITALIA). • în anul 1976, în Bel
gia a avut loc cite un hold-up la fiecare două zile 
(FRANCE PRESSE).

vățătură și muncă, loviți la tot 
pasul de greutăți materiale, de
zorientați de o adevărată „edu
cație a crimei" pe care le-o 
fac, voluntar sau involuntar, 
mass-media și cinematografia, 
c.ad ușor în mrejele atmosferei 
de violență întreținută și de or
ganizațiile de extremă dreaptă, 
neofasciste, de bandele de ma- 
fioți, rasiști și teroriști în slujba 
unor cauze obscure, reacționa
re. Pe de altă parte, vehicula
rea în multe țări occidentale a 

propagă violența, imoralitatea, 
misticismul, exorcismul contri
buie, la rîndul lor, la poluarea 
și decăderea morală a tinerilor. 
Lipsiți de apărare și de îndru
mare ei ajung în număr mare 
pe băncile acuzării și în închi
sori.

Statisticile oficiale, extrasele 
de presă și afirmațiile unor fi
lozofi, sociologi, psihologi șl 
profesori devin condamnări im
plicite ale principalei surse ge
neratoare de criminalitate și vio
lență de tot felul: orinduirea ca
pitalistă care, prin însăși alcă
tuirea ei structurală, cultivă 
inegalitatea, egocentrismul, ati
tudinile dominatoare, lipsa de 
respect față de valorile morale, 
de demnitate spirituală a omu
lui și de drepturile sale funda
mentale.

Faptul că 60 la sută din cei
150 000 americani întemnițați 

sînt tineri sub 30 de ani este 
explicat de săptămînalul „PA
RADE", prin creșterea fără pre
cedent a numărului șomerilor, 
escaladarea consumului de stu
pefiante, sporirea numărului 
americanilor care trăiesc sub 
limita sărăciei la 25.7 milioane, 
chiar și fuga după senzații tari 
a unor tineri lipsiți de idealuri 
provenind din. familii înstărite. 
Un cunoscut specialist, Daniel 
Freedman, președintele Depar
tamentului de psihiatrie de Ia j 
Universitatea din Chicago, citat ■ 
de revista „U.S. NEWS AND j 
WORLD REPORT", opinează că 
așa-zisa „libertate a individu
lui" pe care ar genera-o sorit— 1 
tatea de consum s-a dovedi: i 
iluzorie. Această societate a dsz. 
naștere la grave probleme ir j 
adaptare șl de împovărare * 
omului cu solicitări inexinrs-.e 
in trecut. „Unele libertăți ta ex
primare și acțiune — deriaa*  | 
Freedman — nu au dus la f - 
minuarea cazurilor de beii «e»- j 
tale și sinucideri, conductei A» 
fapt, la creșterea proemr-e >»r 
pentru ambele situații*.

„Educația violențe*  se terert 
văzul tuturor prin y vi*  • • 
de televiziune și 
groază care abundă pe ——, . | 
în numele unei p-—— •--■»»» 1 
tăți de exprimare. •- ntl, U_n 
occidentale proliferează px eocu. 
de „sisteme filozofice egocen- 
trlste" care fac apologia indivi
dualismului, urii șl violenței, 
fără ca autoritățile să Intervină 
pentru a stopa revărsarea veni
nului în mințile receptive »! 
dteodată prea credule ale tine- ■ 
rei generații. După un asrtei de 
sistem, numit „Erhard S»---- —
Training", cei ce doresc ai ee 
inițieze sînt închiși în n. ~it- 
cite 250 într-o Încăpere, în le- 
curs de trei ședințe de 15 ore 
fără hrană și instalații sa.-_-.are 
și sînt Încurajați să se L-.s_ - 
reciproc, să se încaiere pentru 
a ajunge la... conștiința proprie: ■ 
personalități și la «tăpinirea de i 
sine. Astfel de situații care cul
tivă atitudini și deprinderi no
cive, gustul pentru plăceri ief
tine, subminând morala publi
că, caracterizează frecvent sri- 
iul de viață occidental. încercă- 
rile de combatere a criminali- ' 
tății sînt timide și, evident, fără ’ 
efect: sporesc efectivele poli
ției, se reoomandă femeilor să 
se plimbe singure numai dacă 
au mici bombe defensive cu gaze 
lacrimogene sau Iritante, se dau 
sfaturi cum să-i respingi pe ata
catori etc. Propaganda imorali
tății și a violenței rămîne, așa
dar, neafectată eon.tinuîndu-și 
misiunea de a debusola indivi
dul pentru a-i micșora capaci
tatea de a protesta sau de a se 
opune unui stil de viață dezu- 
manizant.

S-au găsit persoane și institu
ții care să evalueze costul glo
bal al criminalității (spitalizări, 
zile nemuncite etc.). Astfel, Ser
viciul de studii penale șl crimi
nologies al Ministerului Justiției 
al Franței avansa cifra de 37,13 
miliarde franci pe care i-a su
portat societatea franceză în 
1970. Celor care încearcă să sta
bilească statistici de acest gen 
le scapă din vedere tocmai 
OMUL, care mutilat sufletește 
sau trupește, rămîne pierdut 
pentru umanitate.
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SPANIA : PARTIDUL SOCIALIST 
DIN ANDALUSIA A FOST 

LEGALIZAT
Ministerul spaniol al afaceri

lor interne a confirmat joi le
galizarea Partidului Socialist 
din Andalusia (P.S.A.) — s-a
anunțat oficial la Sevilla.

Secretariatul P.S.A. a precizat 
eă partidul a fost înscris in re
gistrul asociațiilor și partidelor 
politice din Spania.

CYRUS VANCE 
LA BONN Șl LONDRA

Secretarul de stat al S.U.A., 
Cyrus Vance, a conferit joi la 
Bonn cu cancelarul R.F.G., Hel
mut Schmidt, și cu ministrul de 
externe Hans-Dietrich Genscher. 
După cum a declarat la sfirșitul 
convorbirilor Cyrus Vance, au 
fost examinate evoluția relații
lor bilaterale, probleme econo
mice și politice internaționale, 
inclusiv situația din Orientul A- 
propiat.

Premierul britanic, James Cal
laghan, a primit joi seara pe se
cretarul de stat al S.U.A., Cyrus

Vance, sosit lntr-o vizită oficială 
la Londra.

CONVORBIRI 
ROMĂNO-TUNISIENE

Delegația Asociației de 
prietenie romăno-tunisianâ, 
condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Petrescu, președintele a- 
sociației. care întreprinde o 
vizită in Tunisia, a avut con
vorbiri cu Mohamed Sayah, 
ministru delegat pe lingă pri
mul ministru, directorul Par
tidului Socialist Desturian. si 
Hamad Zghal. secretar de 
stat pe lingă ministrul edu
cației naționale. în timpul 
convorbirilor a fost relevată 
dezvoltarea ascendentă a re
lațiilor româno-tunisiene.

Cu prilejul vizitei a fost 
semnat un plan de colabora
re pe anii 1977—1978. intre 
Asociația de prietenie ro- 
mâno-tunisiană și Asociația 
dc prietenie Tunisia-Roma
nia.

• LA 31 martie a luat sfir- 
șit vizita oficială de prietenie în 
Angola a lui Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Consiliului 
de Stat și al Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Cuba.

înainte de plecare. Fidel Cas
tro a avut o întrevedere cu con
ducători ai mișcărilor de elibe
rare națională din Africa Aus
trală.

SESIUNEA SEIMULUI 
R. P. POLONE

I-a Varșovia s-a deschis joi 
sesiunea Seimului R.P. Polone. 
La ședință participă Edward 
Gierck. prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și alți conducători de 
partid și de stat polonezi.

Piotr Jaroszewicz, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, â prezentat infor
marea guvernului privind rea
lizarea programului social care 
rezultă din hotăririle congrese
lor al VI-Iea și al VII-lea ale 
P.M.U.P.

V 
\ 
\

ț
ț

i

Cel mai albastru lac
Lacul Issik-Kul, aflat la o mare altitu

dine, in Kirghizia, întrece in culoarea sa 
albastră lacul Geneva. Scafandrii care 
pătrund in Issik-Kul sint văzuți de la 
suprafață pini la adincimea de zeci de 
metri.

Ce determină această claritate deosebită 
a lacului ?

Compușii organici vărsați in lac de 44 
de riuri — afirmă specialiștii — se trans
formă rapid, sub influența planctonului 
și a altor microorganisme, in săruri mi
nerale care se precipită in apa lacului.

Descoperiri în Chittagong
Recentele descoperiri arheologice din a- 

propierea localității Mainamati (Bangla
desh) au oferit dovezi că primele așezări 
omenești din această țară au o vechime 
de peste 7 000 de ani. Aici, la poalele 
Munților Chittagong, arheologii au desco
perit topoare din piatră și obiecte casnice 
din lemn de peste 7 milenii. Tot aici 
s-au mai descoperit resturile unui templu 
budist și ale unei mănăstiri. Specialiștii 
Universității din Dacca susțin că aceste 
descoperiri infirmă versiunea bazată pe
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PARADA SURPRIZELOR : Tim- 
puri Noi (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20).

RICHARD AL III-LEA: Eforie 
(orele 9: 11,15; 14,30; 17,15; 20).

FARA POVEȘTI NU SE FACE 
NIMENI MARE : Doina (orele 
13,30; 15,30; 19,30).

RÎNDUNELE ȘI AMAZOANE î 
Doina (orele 9,30; 11,30; 17,30).

SFÎRȘITUL LEGENDEI : Scala 
(orele 9,15; 11,45; 14,15; 16,45; 19,30); 
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 18;

18,15; 20.30); Favorit (orele 1; 11,15; 
13,15; 15,30; 17,45; 20).

CUIBUL SALAMANDRELOR : 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,30; 
17,45; 19,45); Central (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20); Floreas- 
ca (orele 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20).

ÎNGERAȘII NEGRI : Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30); Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

CĂLUȚUL COCOȘAT : Buzeștl 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20); 
Cotroceni (orele 10; 12; 14; 16; 
18; 20).

LUMEA CIRCULUI (ambele se
rii) : Grivița (orele 9; 12; 16; 19); 
Flamura (orele 9; 12; 16; 19).

ACCIDENT : Pacea (orele 15;

mituri religioase că primele așezări ome
nești de pe teritoriul Bangladeshului ar 
fi apărut numai in urmi cu 3—4 milenii.

Amănunte privind inelele 
planetei Uranus

Cercetătorul american James Elliot, 
care a descoperit recent împreună cu un

Potrivit cercetătorului american, inelele 
ar fi constituite din fragmente cu un dia
metru de cel puțin 2 kilometri. Aceste 
fragmente ar putea proveni din materiale 
existente in epoca formării sistemului 
nostru solar și care nu au fost niciodată 
aglomerate în sateliții planetei Uranus, 
sau ar putea fi sateliți propriu-ziși, care 
s-au dezintegrat ulterior.

Cele cinci inele existente in jurul pla
netei Uranus au fost descoperite intimplă- 
tor luna trecută de James Elliot și asis
tenții săi, cu prilejul unui zbor efectuat 
la bordul unui observator mobil al 
N.A.S.A., instalat Intr-un avion cvadri- 
motor ,C-14T‘.

\

grup de asistenți existența a cinci inele 
in jurul lui Uranus, a declarat, in cadrul 
unei conferințe de presă, că acestea se 
află la o distanță de aproximativ 18 000 de 
kilometri de suprafața planetei. Primele 
patru, a afirmat el, par să aibă o grosime 
de aproximativ 10 kilometri, evoluînd pe 
orbite circulare. Grosimea inelului exte
rior ar fi de 100 km aproximativ, iar or
bita sa, potrivit primelor aprecieri, ar 
putea să nu fie circulară. In total, cele 
cinci inele sint situate pe o bandă cu o 
lățime de 1000 kilometri.

Haga — orașul cel mai scump 
din lume

Haga este orașul unde costul vieții este 
cel mai ridicat din lume — se arată in
tr-un document al O.N.U. Costul vieții 
este cu 133 la sută mai mare pentru func
ționarii O.N.U. la Haga, spre exemplu, 
decit pentru cei rezideați la New York. 
Alte orașe cu un înalt nivel al prețurilor 
sint Tokio, Geneva, Bruxelles, Copenhaga, 
Viena.

17,15; 19,30); Ferentari (orele 9,30; 
11.30; 13,30; 15.30; 17,30; 19.30).

ȘATRA : Lira (orele 9,30; 11,30; 
13,30; 15,30; 17,45; 20); Munca (o- 
rele 10; 12; 14; 16; 18; 20).

LEGENDA ȘERIFULUI DIN 
TENNESSEE : Drumul Sării (ore
le 15.30: 17,45; 20).

ACTORUL ȘI SALBATICn : Vi
itorul (orele 9; 12; 15; 18).

UN SURÎS, O PALMA, UN SĂ
RUT : Gloria (orele 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20); Tomis (orele •; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

SOLITARUL DE LA FORTUL
HUMBOLDT : Miorița (orele 9; 
11; 13,15; 17,15; 19,30).

RÎUL DE AUR : Cosmos (orele 
9,30; 11,30; 13,45; 15,45; 18; 20,15).

AFRICA EXPRESS : Arta (orele 
10; 12; 14; 16; 18; 20).

PRIETENII MEI, ELEFANȚII 
(ambele serii) : Giuleștl (orele
9,15; 12; 16; 19,15).

PIVOTUL ECHIPEI DE BAS
CHET : Flacăra (orele 9,30; 11,30; 
13,30; 16; 18; 20).

Teatrul „Ion Vasilescu" : VA
RIETĂȚI ÎN...PLIC — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă" : 13 + 1 
(O ISTORIE CU HARAP ALB) — 
ora 17 ; Teatrul „Țăndărică" (la 
Clubul sindicatelor din construc
ții) : FATA BABEI ȘI FATA MOȘ
NEAGULUI — ora 17; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Victoria) : 
DESCHIS PENTRU RENOVARE — 
ora 19; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână" : CUNUNA DE FRUMU
SEȚI — ora 19,30; Circul Bucur 
rești : (țIRCUL MARE DIN VAR
ȘOVIA — ora 19,30;

Opera Română : LILIACUL — 
ora 19; Teatrul Național (Sala 
Mare) : RICHARD AL III-LEA — 
ora 19 : (Sala Mică) : COMEDIE 
DE MODA VECHE — ora 19; (Sala 
Atelier) : DESTINE — ora 19,30 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala Studio) : RACEALA 
— ora 19 ; Teatrul Mic : RAȚA 
SĂLBATICA — ora 19,30; Teatrul 
de Comedie : PREȘUL — ora 19,30;

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10.00 Film artis
tic : „Paravanul". 11,35 Prejmer 
1977 — reportaj. 11,55 Telex. 12,00 
închiderea programului. 16.00 Te
lex. 16,05 Teleșcoală. 16,35 Curs 
de limbă franceză. 17.05 Emisiu
ne în limbă germană. 18,50 Tra
gerea loto. 19,00 Idei (Contempora
ne. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 19,50 La ordinea zilei. 20,00 
Teatru TV : „Amurgul unui co
cor" de Junsi Kinoshita. 20,50 
Prim-plan : „Nana Lena". 21,05 
Instrumentiști virtuozL 21,40 Ate
lier de creație literar-artlstlcă.
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Guvernul indian 
va continua politica 

de nealiniere 
DECLARAȚIE A MINISTRULUI 

DE EXTERNE AL INDIEI
Noul guvern, indian va con

tinua politioa de neaLiniere si 
va căuta să stabilească relații 
prietenești și normale cu toate 
țările. în special cu statele ve
cine. a declarat, în. cadrul unei 
conferințe de presă, noul mi
nistru indian al afacerilor ex
terne, Atal Behari Vajpayee.

în ceea ce privește negocieri
le cu Bangladesh, referitoare la 
folosirea apelor Gangelui, Vaj
payee a declarat, că guvernul său 
va relua convorbirile în acest 
sens cu autoritățile de resort din 
tara vecină pentru identificarea 
unei soluții reciproc acceptabile.

Referitor la situația din Orien
tul Mijlociu el a afirmat că 
India susține rezoluțiile O.N.U. 
care cer Israelului să se retragă 
de pe teritoriile arabe ocupate 
și să respecte drepturile legitime 
ale palestinienilor.

82,05 Grave probleme sociale șl 
umanitare în lumea capitalului. 
22,20 Telejurnal. 22,30 închiderea 
programului.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Portativ bucu- 
reștean. 17,35 O viață pentru o 
idee : Gheorghe Vâlsan. 18,05 Pu
blicitate. 18,10 Melodii lirice. 18 35 
Reportaj TV : Pe șantierele tine
retului. 19,00 Radar pionieresc 
bucureștean. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 19,50 La ordinea 
zilei. 20,00 Cîntece vechi, doine, 
balade șl cîntece ostășești, cu an
samblul „Ciocîrlia". 20,20 Publici
tate. 20.25 Bloc-notes — informații 
utilitare. 20,45 Computerele — do
cumentar. 21,30 Telex. 21,35 Actua
litatea bucureșteană. 22,00 închide
rea programului.
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