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CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ S-A DECLANȘAT
Pentru executarea 

în cel mai scurt timp 
a tuturor lucrărilor

ACȚIUNI ENERGICE, 
MUNCĂ SUSȚINUTĂ

Acum, cind calendarul muncii la sate este deosebit de bogat, nici o clipă nu trebuie irosită, nimic nu trebuie pierdut In bătălia pentru recolte sporite în 1976.
Condițiile meteorologice prevestesc un an bun, dar el poate deveni și mai bun prin munca plină de dăruire și responsabilitate a lucrătorilor de Pe ogoare. In

ce măsură sînt folosite aceste condiții ? Cum se acționează pentru transpunerea imediată in practică a sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta
ședință de lucru a Comitetului Centrai al P.C.R. ? lată ce ne relevă, în acest sens, raidul efectuat în mai multe unități agricole din țară.

IN LEGUMICULTURA,
MAXIMA CONCENTRARE

DE FORTE
7

o AMENAJAREA ȘI REPA
RAREA SOLARIILOR, IN CEL 
MAI SCURT TIMP ÎNCHEIA
TE • RĂSADURI ÎN CANTI
TĂȚI SUFICIENTE PENTRU 
UNITĂȚILE AGRICOLE, PEN
TRU NEVOILE CETĂȚENILOR

URGENTAȚI TRANSPOR
TUL Îngrășămintelor 

PE CÎMP!
cu îngrășăminte

pro- 
ame- 

fe-

Vremea prielnică . este din 
plin folosită de lucrătorii fer
melor legumicole antrenați cu 
toate forțele în executarea ope
rativă și de calitate a lucrărilor 
de sezon, hotărîtoare pentru 
obținerea unor producții spori- 

, te, pentru buna aprovizionare a 
populației. înțelegînd importan
ța pe care o reprezintă pentru 
creșterea producțiilor execu
tarea la timp și în bune con
diții a lucrărilor pregătitoare, 
încă de la 20 februarie, legumi
cultorii din unitățile agricole de 
stat și cooperatiste ialomițene 
au raportat încheierea amenajă
rii răsadnițelor pentru culturile 
timpurii. Cooperativele agricole 
de producție au amenajat ast
fel de răsadnițe pe o suprafață 
totală de peste 40 mii m.p., în 
timp ce suprafața amenajată a

răsadnițelor destinate culturilor 
timpurii în întreprinderile agri
cole de stat este de circa 3 500 
m.p. Atenția s-a concentrat, în 
ultimele zile, pentru amenajarea 
răsadnițelor necesare celorlalte 
culturi legumicole. . Ritmul de 
lucru este deosebit de intens, 
după cum aveam să aflăm de 
la Direcția agricolă județeană, 
în chiar această săptămînă, le
gumicultorii ialomițeni 
punîndu-și să încheie 
najările planificate. în
lui acesta, fermele legumi
cole vor dispune la timp de ma
terialul săditor necesar, mai 
mult chiar, buni gospodari, co
operatorii și-au creat și o anu
mită -rezervă de răsaduri pentru 
orice eventualitate. „Capacita
tea răsadniței de la cooperativa 
noastră agricolă — ne spunea 
secretarul comitetului comunal 
de partid Dragalina — a fost, 
în anul acesta, mărită, preconi- 
zîndu-se chiar o dublare a ei. 
De ce ? Atît pentru că au spo
rit suprafețele cultivate cu le- 

cît și pentru faptul că 
luat din timp măsuri 
a avea răsaduri de re- 
pentru cazuri de îngheț, 
cazul în care plantele nu 

sînt atacate de

Fertilizarea ______
organice, acțiune de mare efi
ciență, a înregistrat în județul 
Mehedinți la sfîrșitul lunii fe
bruarie un volum de transport 
de 70 000 tone în cooperativele 
agricole și 16 000 tone în între
prinderile de stat. Acțiunea con
tinuă în ritm susținut și în a- 
ceastă perioadă. Concomitent au 
fost fertilizate cu îngrășăminte 
chimice azotoase peste 37 000 ha 
în C.A.P. și 8 500 ha în I.A.S., 
reprezentînu aproape 90 la sută 
clin suprafețele cultivate cu se
mănături de toamnă. Lucrare de

mare valoare pentru ridicarea 
potențialului de fertilitate, ad
ministrarea îngrășămintelor or
ganice și chimice este unul din 
factorii principali în realizarea 
unor producții sporite la hec
tar, fapt cunoscut de oamenii 
muncii de pe ogoarele Mehe- 
dințiului. La cooperativa agri
colă 'din Pristol, inginerul șef al 
unității, Dinu Tudor, ne spune : 
,.Anul 
dată dispunem de o cartare a- 
grochimică și în raport de re
zerva de hrană din pămînt și 
producțiile pe care dorim să le 
obținem administrăm îngrășă- 
mintele. Aceasta ne dă sigu
ranța folosirii raționale a fiecă
rui gram de substanță de care 
dispunem“. în cimp, întîlnim în 
acțiune pe mecanizatorii Ioan 
Măncescu, Constantin Ionașcu,

„Fer- 
des-

spune.

acesta pentru prima

că o 
rodul 
continuăm eforturile fără între
rupere“ — ne spune Nelu Lață. 
tn același fel gindesc și acțio
nează cooperatorii și mecaniza
torii din Gruia, Obirșia de Cîmp, 
Gîrla Mare, Salcia, care prin e- 
fectuarea corectă a fertilizărilor 
au realizat an de an producții 
record.

închei pînă nu leagă 
în spic, de, aceea noi ne

ARĂTURILE,
GRABNIC ÎNCHEIATE!

ORIGINI

Nelu Lață, 
tilizarea es 

care

Pe lîngă activitățile din legu
micultura, pomicultură, 
transportul și 
îngrășămintelor 
chimice, 
participă

(Continuare in pag. a lll-a)

cît și 
administratul 
naturale și 

activități la care 
un număr mare

gume, 
ne-am 
pentru 
zervă : 
pentru 
se prind sau 
boală". Creșterea capacității ră
sadniței de ta C.A.P. Dragalina 
mai are și un alt obiectiv : a- 
provizionarea populației din co-

(Continuare in pag. a IlI-a)

BUREBISTA,
un geniu al antichității

de Ion Horațiu Crișan

în milenara și zbuciumata is
torie a poporului român care a 
însemnat — așa cum se arată în 
Programul Partidului Comunist 
Român — „o luptă îndîrjită și 
necurmată pentru a-și păstra 
ființa, pentru a-și asigura conti
nuitatea pe teritoriul în care s-a 
născut și dezvoltat“ există mo
mente importante cu implicații 
majore în desfășurarea ulteri
oară a istoriei. Un asemenea 
moment îl constituie, fără îndo
ială, unificarea tuturor semin
țiilor geto-dacice. strămoșii ro
mânilor de azi. Despre geți He- 
rodot. considerat pe bună drep
tate părintele istoriei, spunea că 
sint „cei mai viteji și cei mai 
drepți dintre traci“, iar despre 
neamul tracilor „că este cel mai 
numeros din lume, după oel al 
inzilor“ și că. după socotința sa, 
„dacă ar avea un singur cirmui- 
tor sau dacă tracii s-ar înțelege 
intre ei, el ar fi, de nebiruit și 
cu mult mai puternic decît toa
te neamurile“. Istoricul din Ha- 
licarnas adaugă insă imediat 
„dar acest lucru nu este cu pu
tință și niciodată nu se va în
făptui“ ; și cită dreptate avea.

Niciodată tracii care locuiau 
la nord și la sud de Balcani ex- 
tinzîndu-se și în Asia Mică, în 
totalitatea lor. nu s-au unit. A 
existat însă o unire a tracilor de 
nord, a geto-dacilor. înfăptuită 
de acel unic cîrmuitor preconi
zat de Herodot. și atunci, așa 
cum prevăzuse marele istoric 
grec cu patru secole mai înain
te. ei au fost de nebiruit.

Burebista, „cel dintîi și cel mai 
mare rege din Tracta“ cum il 
numește o inscripție contempo
rană, a izbutit, pentru un mo
ment. să unifice toate seminții-' 
le neamului său de pe întreaga 
arie de locuire balcano-dunărea- 
no-pontică. El a supus geto-da
cilor pe toți străinii ce pătrun
seseră in vestul ori în estul Da
ciei : cclți, bastarni sau greci, 
„așa- încit — ne spune marele 
geograf Strabon — în cîțiva ani 
a întemeiat o mare împărăție... 
ba a ajuns să fie temut și chiar 
de romani“. Stăpînirea lui Bu
rebista se întindea de la Car- 
pații nordici și Dunărea mijlo
cie pină 1a Munții Balcani, iar 
spre răsărit cuprindea litoralul 
de vest al Pontului Euxin (Ma
rea Neagră) de la Olbia la Apol- 
lpnia. Pentru cîrmuirea unui 
atit de vast teritoriu organis
mele politice ale orînduirii pri
mitive nu mai puteau face fată.

Societatea geto-dacică. în e- 
voluția sa. a atins la începutul 
secolului I î.e.n. un înalt grad 
de dezvoltare cunoscut nouă da
torită strădaniilor a mai multor 
generații de arheologi. Existau 
toate condițiile pentru ca aceas
tă societate să treacă ta o for-

mă superioară de organizare, 
cea statală, și să-și ocupe locul 
ce i se cuvenea în istoria anti
chității ; se creaseră două mari 
clase antagoniste : cea a boga- 
ților în frunte cu marii nobili 
(tarabostes) și a poporului de 
rînd, între ele dueîndu-se o cori- 
•tinuă luptă. Societatea geto- 
dacicâ de la începutul ultimu
lui veac al erei vechi reclama o 
personalitate capabilă de a orga
niza noul stat, pentru a putea 
juca un rol de frunte în arena 
internațională. O asemenea per
sonalitate a fost Burebista. Ge
nialitatea acestuia constă în a 
fi știut să se situeze în fruntea 
neamului său, în a fi folosit 
condițiile interne și externe fa
vorabile unei atari opere și, mai 
presus de orice, In capacitatea 
de a se integra în contempora
neitate. de a impune pe cei pe 
care îi conducea. în desfășura
rea istoriei europene.

Burebista a depășit în impor
tanță limitele istoriei neamului 
său înscriindu-se printre geniile 
antichității. El este demnul ri
val al lui Cezar, cel mai de sea
mă general roman care la rîn- 
dul său va pune bazele unei noi 
forme de organizare a statului 
roman.

(Continuare in pag. a IlI-a)

Întreprinderea de medicamente Biofarm. Gabriela Paraschivescu urmărind o analiză de laborator

Curm antrenați tinerii 
în promovarea noului, 

în activitatea de creație 
tehnico-științifică ?

Togoi. 
lucrare

Foto : GH. CUCU

în pregătirea Congresului educației politice și al culturii

• PENTRU CA STUDEN
TUL DE AZI SĂ DEVINĂ 
SPECIALISTUL DE MÎINE

• EXIGENTA Șl PASIU
A

NE ÎN PREGĂTIREA PRO 
FESIONALĂ

DEZBATERI ÎN ASOCIAȚIILE STUDENȚILOR COMUNIȘTI
IN PAGINA A 3-A

PROFESOR
DE ENERGIE

Ion Lotreanu
Nu este o întîmplare că o- 

perele celor mai mari artiști 
români poartă în fibra lor 
adîncă semnul distinctiv al 
înriuririi creației populare. 
Relația este firească și, dacă 
n-o confundăm cu un deter
minism mecanic, ea explică 
înflorirea și ieșirea in lume 
a talentelor celor mai auten
tice. Eminescu și folclorul, 
Enescu și folclorul, Blaga și 
folclorul — iată subiecte ale 
exegezei devenite clasice, cri
terii în afara cărora înțele
gerea operei acestor creatori 
n-ar fi posibilă. Situația 
sculptorului Constantin Brân
cuși este similară. Născut in
tr-un cătun din Oltenia, co
pilărind in lumea mirifică a

Un spațiu spiritual:
HOBITA»

KRSneuși
satului românesc, cunoscător 
de oameni si meserii, căută
tor de frumusețe in spațiul 
sentimentelor, Brâncuși avea 
să ducă faima țării sale pe 
toate continentele. Viața sa 
Si evoluția artei sale oferă 
un exemplu de realizare a 
visului trecerii din corpora
litatea brută în zona superi
oară a semnificațiilor. Nein
comodat de canoane, fără a 
disprețul învățătura maeștri
lor si urmărindu-i numai atit 
cit e necesar, sculptorul și-a

(Continuare in pag. a Iii-a)

deAm fost în acest miez 
Iarnă pe urmele lui Brâncuși 
Ia Tîrgu-Jiu și în comuna 
natală, Peștișani. Acolo, pe 
plaiurile gorjene spiritul 
brâncușian se resimțea nu 
numai în pelerinajul pios Ia 
tripticul de la Tîrgu-Jiu sau 
prin invazia afișelor ce a- 
nunțau diverse manifestări 
în cinstea veacului împlinit 
de la naștere, ci și în tot 
ceea ce poate aduce aminte 
de marele sculptor : un por
tal închizînd în formele sale 
o posibilă geneză, niște porți 
incrustate cu linii ce se fring

Constantin Stan
in figuri geometrice ce pot 
semăna prin înlăturarea lem
nului pe care sînt prinse, a- 
” " ' • fie

cu 
poți 
zes-

dică prin esențializare, 
cu „Adam și Eva“. fie 
„Regele regilor“. Mai 
vedea și acum lăzile de__
tré ce vor fi stat ca model 
Și „Porții sărutului", dar și 
firma prin care un meșter de 
trăsuri în lemn își anunța 
clientela că acolo și nu în 
altă parte se pot construi și 
înfrumuseța cele mai trai
nice trăsuri din cîte vor fi 
existat și vor mai fi exis- 
tînd vreodată.

La Hobița ningea continuu, 
ningea ca la începutul lumii.

(Continuare in pag. a IlI-a)

Un loc distinct în cadrul recentei Consfătuiri cu activul U.T.C. 
din rîndul tineretului muncitoresc l-a ocupat concretizarea for
melor și metodelor celor mai adecvate de antrenare a tineretului 
în vederea participării active, cît mai eficiente, la realizarea sar
cinilor cincinalului 1976-1980, definit drept cincinal al dezvol
tării și afirmării ample a revoluției tehnico-științifice în toate 
sectoarele economiei noastre. Sintetizînd experiența pozitivă a 
unor organizații de tineret, rezultatele deosebite înregistrate de 
multe colective de tineri, participanții la discuții au subliniat 
rolul nemijlocit pe care il au organizațiile U.T.C. în antrenarea 
tuturor tinerilor muncitori, ingineri, tehnicieni in activitatea de 
creație tehnică, de înnoire și perfecționare a produselor, a proce
selor de fabricație, prin identificarea celor mai eficiente soluții 
tehnice și introducerea lor rapidă în producție. Despre experiența 
acumulată în acest domeniu ne vorbesc Vasile Goran, secretarul 
Comitetului iudetean Dîmbovița , al U.T.C., si Ion Lascu, secretarul
comitetului U.T.C. de la I. M.

cîmp larg 
DE AFIRMARE

SPIRITULUI
NOVATOR

Vasile Goran, 
secretar al Comitetului județean 

Dîmbovița al U.T.C.

Pot spune că în toate unită
țile economice din județul nos
tru activitatea de creație teh- 
nico-științifică în rîndul' tineri
lor, concepută ca un cadru spe
cific de implicare mai puterni
că a organizației U.T.C. la edu
carea prin muncă și pentru 
muncă a tinerei generații, Ia 
accelerarea integrării socio-pro- 
fesionale a acestora, a devenit 
o tradiție. Mai mult de jumă
tate din marile întreprinderi 
dîmbovițene,» în care ponderea 
tinerilor este de peste 70 1a 
sută, au Intrat în funcțiune In 
cincinalul trecut. Firesc, dato
rită înaltului nivel tehnic de 
dotare a acestor unități, ute
ciștii, tineri specialiști, au găsit 
aici un teren deosebit de fertil 
pentru afirmarea capacității lor 
creatoare, pentru punerea în 
practică a unor idei care vizea
ză îmbunătățirea unor tehno
logii de fabricație, moderniza
rea mașinilor și. utilajelor sau 
asimilarea de produse noi.

Timișoara.

Astfel. în anul 1975 peste-500 
de tineri din întreprinderi și 
instituții au realizat invenții 
sau inovații, studii pentru per
fecționarea unor tehnologii sau 
produse, au propus noi soluții 
menite să ridice performanțele 
tehnice ale unor mașini, uti
laje sau agregate. Rezultate 
foarte bune au fost obținute 
de către tinerii de la Combina
tul de oțeluri speciale, între
prinderea de utilaj petrolier și 
întreprinderea de strunguri 
„SARO“, care au realizat prin 
autodotare numeroase instalații, 
dispozitive și chiar utilaje mai 
complexe necesare punerii în 
funcțiune. în cincinalul încheiat 
recent, a noilor capacități de 
producție. Dintre realizările a- 
cestor colective, în anul care a 
trecut, aș aminti studiile apli
cate de uteciștii de la între
prinderea de frigidere Găești 
privind înlocuirea unor apara
te ce se aduceau din import

(Continuare in pag. a IlI-a)

CLUBUL 
CONSTRUCTORILOR 

DE MAȘINI 
Ion Lascu, 

secretarul comitetului U.T.C. 
de la Întreprinderea mecanică

Timișoara

Specificul întreprinderii noas
tre, larga utilizare a mașinilor 
și instalațiilor fabricate în uni
tate în multe sectoare ale eco
nomiei, complexitatea acestor 
mașini au făcut ca fiecare tinăr 
la locul său de muncă să gă
sească întrunite toate condițiile 
necesare promovării noului, 
continuei îmbunătățiri a pro-

NICOLAE MILITARU

(Continuare in pag, a IlI-a)

Elevul să se formeze in școală în condițiile 
in care va munci și trăi după absolvire 

Cind șefii de promoție 
se simt corigenți la disciplina 

„pregătirea pentru viată“
Se știe cit de puteralo este angajat învățămlntul nostru tn pregă

tirea generațiilor tinere pentru muncă și viață. Se Intîmplă insă 
ca, uneori, acest principiu fundamental al școlii — devenit deviză 
a sa — pregătirea pentru muncă și viață — să fie utilizat ca o sim
plă formulare, ori să fie servit numai parțial. Afirmația o explică 
răspunsurile la tradiționalul nostru chestionar lansat în fiecare an 
în rîndul unor șefi de promoție liceală. Am putea avea rezervă că 
30—10 de tineri, fie ei cei mai buni, nu-i pot exprima integral pe 
cei o sută de mii, cît formează, de regulă, promoția din fiecare an 
a liceelor. Și totuși...

Noul hotfl Cioplea din Predeal
Foto I V. RANGA

Școala v-a pregătit pentru 
viață ori numai pentru faculta
te ? — suna o întrebare adresată 
unor fruntași ai promoției 1975. 
„Pentru facultate ne-a pregătit 
foarte bine, răspunde A.F. din 
Galați. Pe mine numai un ac
cident stupid m-ar putea împie
dica să devin studentă. In pri
vința pregătirii pentru viață, așa 
cum o înțeleg eu, mă simt însă 
descoperită. Sîntem prea mult 
timp considerați copii. Colecti
vitatea ne sărbătorește majora
tul în timpul școlii, fără ea noi 
să știm prea multe și prea bine 
ce înseamnă să te întilnești cu 
viata, să-ți asumi răspunderi 
sociale și de familie, să te în
tilnești cu greul. Ne lipsesc date 
elementare care fac parte ori 
vor face parte din viață : înțe
legerea deplină a noțiunilor de 
afirmare, de eșec, de acomodare 
și participare socială și profe
sională, de găsire a echilibrului 
perfect între ceea ce dorim și 
ceea ce putem etc. Discutăm 
problemele de integrare în mun
că, ne exprimăm repulsia față 
de o existgnță parazitară (ori 
sîntem indiferenți ta problemele 
altora), totul în vorbe, căci, 
practic, cel mai adesea ne-a lip
sit contactul real cu ceea ce se 
numește viață. Eu n-aș ști, in 
cazul nereușitei la facultate, cui 
să mă adresez ea să mă înca
drez în cîmpul muncii, ce pot 
face de fapt cu diploma de ba
calaureat..." „Sîntem pregătiți 
pentru facultate, pentru con
cursuri" — iată un răspuns ce

LUCREȚIA LUSTIG
(Continuare in pag. a 11-a)
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VIAȚA BATE LA UȘA
Alături de poezia peisaj elor 

natale cu vaporoase contururi 
cimpenești sau alături de evo
cările nostalgice ale satului 
față de care orașul se subînțe
lege drept o formațiune inex
presivă de beton in măsură să 
ultragieze sensibilitatea mereu 
în căutare de refugii florale 
sau de afinități cu mitul autoh
ton, s-a afirmat în ultima vre
me, mâi ales datorită generației 
celei mai tinere, o poezie cu 
nostalgii inverse, exteriorizate 
de temperamente moderne, ur
bane sau urbane In devenire. 
Tema orașului trepidant și teh
nic, trăind intr-un flux cu in
tensități variabile, guvernate de 
un cod distinct, merită în acest 
sens o atenție deosebită cu atît 
mai mult cu cît poeții dedicați 
tumultului urban sau poeziei 
peisajului industrial alcătuiesc 
la noi o specie încă destul de 
rară. Este evident însă că mo
dificarea arhitecturală a spa
țiului existenței sociale a atras 
duDă sine apariția unor sensi
bilități lirice exploratoare, re
ceptive la farmecul autostrăzi
lor si al termocentralelor. Mai 
puțin un temperament înclinat 
către curse automobilistice și 
viața mondenă la care unii 
poeți reduc evocarea orașului, 
Mircea Florin Șandru. căci la 
el vrem să ne referim de fant 
in rindurile de față. — dețină
torul premiului de debut al 
Editurii Eminescu, ediția 1973, 
pentru volumul de versuri Ele
gie pentru puterea orașului — 
este o natură visătoare pe cale 
de a se iniția într-o realitate 
inedită pentru care simte o 
chemare magnetică. Asemenea 
unui călător într-o cetate ne
maivăzută. poetul nu percepe 
asperitățile marelui oraș ci nu
mai incărcătura 
obiectelor 
caută acel 
te“ propriu 
de legendă, 
du-se bine 
specială pe 
merările umane, poetul este un 
provincial cu suflet de citadin 
care mitizează metropola : „Di
mineața cind orașul își mătură

de poezie a 
sale. îndeobște se 
„mister fără moar- 
locurilor îmbibate 
Fantazînd, simțin- 
in acea securitate 
care o acordă aglo-

Cronica Ansamblului 

artistic al U.T.C

Un debut

cerul și 7 Acoperă copacii cu o 
funingine de argint / Să fii pri
mul trecător venit dintr-o în
depărtată provincie / 
de sfioși castani și 
tremurătoare / Și să 
orașul și marea lui 
de a se trezi / In lumină. Și 
să te plimbi / în Inima lui ca 
o fantomă / Severă și tristă. 
La nesfîrșit să te plimbi, de-a 7 
Lungul străzilor lui tulburătoa
re / Și să te bucuri că ziua vine 
sfioasă / Peste umerii tăi ca 
o / Aureolă peste umerii unui 
adolescent / împovărat de pro
pria lui frumusețe / Și să te 
bucuri“ (Să te bucuri). Specta
colul matinal al orașului agi- 
tîndu-se febril către o nouă zi 
de muncă creează o adevărată 
stare de euforie lirică : „Oame
nii blînzi, cum intră în uzine

Un ținut 
stradele 
înțelegi 

siguranță

ca sub niște cupole 7 E pe 
străzi o trombă de frunze dimi
neața cind se trezesc 7 Prin 
sînge de ei mă leg, cu cea mai 
curată elegie pe care o mur- 

■ mur / în zori de ziuă cind ca
sele albesc / Să înțelegi pute
rea orașului prin minte în
seamnă a o iubi / Ca o inimă ro
șie pulsînd noaptea abia o pre
simți, / Inalți și subțiri, iubito, 
cind trecem între noapte și 
zi“ (...) (Puterea orașului). Den
sitatea materială și spirituală a 
așezării, percepută ca o „pu
tere“ colosală de atracție, aca
parează, asemenea unui sorb 
uriaș, tot ceea ce vine în atin
gere cu ea : porumbeii diafani 
sînt absorbiți de vîrtejul ora
șelor, tinerii „obosiți de bucu
ria aceasta adincă“ cad „ca o 
ploaie de flori în pilnia orașe
lor" etc. Un moment de pleni
tudine este trăit lîngă o baltă 
de ulei de lîngă zidul unei ter
mocentrale, altădată frenezia 
tinereții se manifestă prin- 
tr-un dans pe acoperișurile de 
fontă. Există în aceste notații o 
putere lirică de a se comunica 
sentimentele directe și acide 
ale tinereții care. trecută în 
planul meditației, ar putea for
ma blazonul unui poet matur 
și adevărat. Cind reveria plim
bărilor nocturne guvernează, 
orașul se diafanizează. străzile 
și tramvaiele se topesc în cea
ță, întreaga așezare pare de 
fapt să sufere o ireală alune
care „intr-o mare subterană“. 
Masa copleșitoare a orașului îl 
înghite pe meditativ printr-o 
metaforă remarcabilă : „Seara,

lirică îngrădită de un 
sentiment, astfel că a- 

refuzînd să mai răspun- 
frustețea și spontaneita- 

începutului, se înlocuiește

în cea de-a doua 
orașului, Editura 
1975

lent, orașul asupra mea se co
boară / ca o lovitură de apă 
mă va acoperi / cu mașini ude 
și cartiere îndepărtate“... (Sen
timent).

Incîntarea de a exista in ce
tate, exteriorizată de la un 
timp monoton, tocește sensibi
litatea 
singur 
ceasta, 
dă cu 
tea 
de către o imagistică grațioasă 
și diafană. Mai puțin vizibil în 
prima carte dar foarte vizibil 

Luminile 
Eminescu, 

unde liniile virile ale 
peisajului modern se estompea
ză sub arabescuri fragile dar 
compacte. Tînărul cu senzații 
atît de inedite lîngă zidul 
termocentralei devine un me
lancolic „Prinț al nopții“ iar 
orașul în a cărui „inimă“ palpa 
„un simțămint de putere / Cu 
statuile, cu oamenii, cu uzinele 
noptatice,' / Cu podurile lor de 
argint“... — cadrul feeric al fe
ricirii maritale. Poetul este 
preocupat acum să comunice 
iubitei sentimentele prin alego
rii galante în care se metamor
fozează grațios în copac, cerb, 
pasăre et.c. Mașinăriile nu mai 
sînt agreate : „Mașinile ca gîn- 
dacii umplind șoselele și fiind / 
Niște ființe oarbe care se-nea- 
că-n mare“... Totul e fantastic 
și cantabil. Ne aflăm de fapt 
în fața unui poet care iși schim
bă sensibil datele lirice : „Meri 
albi, îi găsești în fața orașului 
ca o cortină. / Miresele să 
se-ntilnească cu strălucire de 
polen, / Vechi nunți să se iveas
că iarăși peste oraș, ca o lu
mină. / Miri să scoboare subți- 
rateci, în gări pe treptele de 
tren. / Pe floarea de cais trec 
muzici, încearcă să-ți aduci a- 
minte 7 Vechi obiceiuri 
cheamă, la 
gînditori, / 
turate din 
te, / Aerul 
răsuflarea 
blînde se desfată, trec lăutari 
în pas de dans, 7 Triști pelerini 
de îngînare și iubitori de cintec 
lin, / Trece mireasa-nlăcrăma- 
tă. cu voalurile în balans / Ve- 
niți să închinăm prieteni o cupă 
albă de pelin“. (Obiceiuri).

In poezia ultimilor ani Mircea 
Florin Șandru se distinge, în 
special dacă ne gîndim la pri
ma lui carte, ca o prezență li
rică interesantă care percepe 
orașul modern sau obiectul in
dustrial sub forma unei stări 
de spirit fertile lirismului și nu 
ca o simplă și declarativă apli
cație tematică.

stinse 
porți sînt oameni 
Străzi line și nemă- 
vremile de dinain- 
verii amiroase ca 
unei flori / Casele

MIRELA ROZNOVEANU

ea examenul de

primăvara să 
floare.

Miroase a var proaspăt în 
căsuța ascunsă discret de 
privirile trecătorilor. Miroa
se a dafin și a mere în acest 
loc devenit liman al liniștii 
după oboseala și emoțiile zi
lei. Pianul a tăcut și acum 
sunetele viorii umplu încă
perea cu muzica Iui Mozart.

Serile în familia șoferului 
pensionar Ion Mihăilescu au 
un farmec aparte. Uneori se 
transformă în mici concerte: 
trei viori și doi spectatori. 
Alteori în discuții „furtu
noase“. Ta
tăl a fost a- 
proape 40 de 
ani as al vo
lanului. A- 
cum, la anii 
de pensie, nu 
are odihnă. 
Este „gospo
darul casei" 
și așteaptă 
scoată albinele la 
Mama, o fire blindă și teri
bil de romantică, nu pregetă 
la treabă. „Cind plec Ia mun
că am un singur gînd — 
să-mi fac datoria". Părinții 
au transmis copiilor această 
demnitate a muncii. George, 
Elvira, Mihai. Au figurat, 
rînd pe rind, in cataloagele 
aceleiași școli generale. Vi
oara a trecut din mină în 
mină. Acum, cele trei viori 
răsună grav sau melodios în 
corul de cameră al medicilor. 
Pe 19 februarie au fost in
vitați la concertul de la A- 
teneu.

Absolvenți ai aceluiași li
ceu „Neculce" — Clasa spe
cială de matematică. George, 
Elvira Mihai au devenit... 
mediciniști. George își va lua 
diploma Ia toamnă, după ce 
va susține lucrarea ne care o 
pregătește sub îndrumarea 
medicului primar Ion Du
mitru. Lucrează mult. Nu se 
plînge de oboseală. A luat cu 
brio examenul de 
și Ia 7,30 fix se 
Polizu, la raportul 
dică. La anul va 
dic Elvira. în toamnă 

internat 
află la 
de con
fi me

ta

susține și 
ternat. Mihai, mezinul, este 
abia în anul I. Trei nume, 
un singur destin. Modelat în 
acest climat de grijă față 
de om. Mama l-ar fi vrut 
măcar pe George — profesor 
de muzică, violonist. Cind a 
reușit la medicină, printre 
primii 40. ochii săi au ră
mas deschiși. Și era, își a- 
mintește dinsa... o noapte cu 
ploaie... „M-am făcut medic 
—- spune George — fiindcă 
m-au pasionat științele biolo-

MEDICINIȘTII

grija de-
9

Ea mi-a 
Medicină

gice. M-a ajutat mult profe
sorul de naturale, azi pensio
nar, Cornel Raianu, Dar mai 
ales părinții, cu dragostea 
lor față de noi, cu 
licată.

— Și matematica
— Matematica ? 

organizat gîndirea. 
înseamnă și fizică, și chimie.

Primul caz, în octombrie, 
1975, la Brincovenesc. Ora 3 
noaptea, de gardă. „Abia am 
reușit să urcăm bolnava și 
am asistat la prima naștere: 
doi gemeni". 4 februarie, de 
gardă Ia Polizu. Ce-a fost 
mai deosebit ? „Rodica, so
ția colegului meu Davidescu 
a născut un băiat. 3,400 kg.“ 
Mă simt puțin descumpănită 
in fața tînărului în halat alb, 
în biografia căruia sint peste 
50 de copii aduși pe lume. 
Discuția noastră se între
rupe pentru cîteva ore. To
varășul doctor — cum i se 
spune Ia Polizu — este urgent 
chemat la o intervenție. 
Știu că după ce totul se va 
sfirși cu bine va alerga la 
bibliotecă pentru a căuta tot 
soiul de implicații ale bolii. 
„Pentru că — spune el — 30

de cazuri cu același diagnos
tic sint 30 de cazuri diferite". 
Reluăm discuția seara în că
suța cu nr. 42 de Ia margi
nea Capitalei. Mi-e greu să 
mi-o închipui pe Elvira gra
vă. Așa, cu păru] strîns sub 
bentiță, pare mai curind o e- 
levă din clasele mari. Da. 
sigur, de la părinți a moște
nit calitatea de a nu fi nici
odată tristă. Cît de mare să 
ti fost fericirea Elvirei cind 
comuniștii au primit-o, acum 
o lună, în rindurile lor ?

George are 
în partid 4 
ani vechime. 
Mihai este 
utecist. Seri
le, cind vio
rile stau cu
minți în cu
tii, sînt seri 
de

mai„Tu 
„Tu

ce-ai 
ce-ai mai

discuții, 
făcut?“, 

învățat a- 
rolo?" Se-ntreabă frații. „Ce 
invățați?" întreabă părin
ții pe copii. Părinții care 
nici acum nu pregetă să 
fugă la facultate să vadă 
ce mai fac viitorii me
dici, să se uite nerăbdători 
la ceas cind mezinul „parcă 
face prea mult de la facul
tate acasă“... Fiecare se re
trage vremelnic în el. Elvira 
citește. George-și pregătește 
lucrarea de diplomă. Mihai 
mai are de uscat cîteva fo
tografii, să rămînă în albu
mul familiei. Tatăl calcu
lează cîte zile mai sint pînă 
la primăvară și are grijă să 
nu se stingă focul. Mama-și 
face mereu de lucru. Potri
vește ceasul pentru a doua 
zi dimineață, cind va pleca 
la centrul de pîine unde lu- 
lucrează, George la Polizu 
și Elvira Ia Caritas și mezi
nul la facultate. Casa rămine 
învăluită în liniște. Miroase 
a var proaspăt, a dafin și a 
mere. Iar seara, muzică de 
Mozart. sau Beethoven...

LIDIA POPESCU

la Facultatea de psl-

Novaci : Liceul seral 
de cinci ani.

Un grup de elevi, Liceul „I. 
Slavici", Panciu : N-au interve
nit modificări în privința disci
plinelor și desfășurarea con
cursului la facultățile care vă in
teresează : Electrotehnica, T.C.M. 
Mecanică, Construcții. Pentru 
specialitățile Metalurgie extrac
tivă. Turnătorie, Prelucrări me
talurgice probele de concurs sînt 
următoarele : Algebră și Ele
mente de analiză matematică, 
scris ; Geometrie plană și în 
spațiu și Trigonometrie, scris ; 
Fizica (mecanică, fizica molecu
lară și căldura, electricitatea) 
scris sau o disciplină de specia
litate la alegere — scris, aceste 
disciplipe opționale neinteresîn- 
du-vă pe voi cei de la liceele 
real-umaniste, întrucît nu le-ați 
studiat.

Ion Amariei, București : Bro
șura „Admiterea în școlile de 
specializare postliceală“ a apărut 
în vară și s-a epuizat, dar va 
apărea, după cîte știm noi, o 
alta peste aproximativ două 
luni. Școala care te interesează, 
de hidrologie. meteorologie și 
protecția calității apelor se află 
la Arad. str. N. Grigorescu, nr. 
8—10, telefon 1 66 45. Spune-i 
prietenului tău, Ionescu Aurică, 
că nu există o_ secție „Medicină 
psihiatrie“ 
hologie.

D. Piciu, 
are durata

Luiza Ciobanii, Moinești, Ba
cău : Foarte bine că te-ai gîn- 
dit la un liceu sanitar. Ca să 
intri în anul I, nu trebuie să 
susții nici un concurs de admi
tere, prima treaptă a liceului fi
ind obligatorie. Numai în situa
ția în care se vor înscrie mai 
mulți candidați decît numărul 
locurilor planificate se vor or
ganiza probe de verificare a cu
noștințelor la matematică și. la 
alegere, limba română, fizica 
sau chimia, numai lucrări scrise, 
și numai din materia clasei a 
VlII-a. Durata studiilor la acest 
liceu este de cinci ani ; vel do- 
bîndl în final o profesie în do
meniul sanitar. După absolvirea 
liceului sanitar, ca șl după ab
solvirea unui liceu real-umanist, 
te poți înscrie la concursul de 
admitere la medicină. In Bacău 
există liceu sanitar pe str. Gri- 
vița Roșie, nr. 35.

Liliana Druncea, comuna Uni
rea, Ialomița și tuturor acelor 
care ne pun întrebări privitoare 
la trecerea în treapta a doua de 
liceu : încă nu sîntem în mă
sură să vă informăm asupra 
condițiilor de trecere în treapta

a doua de liceu, lucrurile aflin- 
du-se în curs de definitivare la 
forurile de resort. Cu titlu in
formativ, vă spunem însă că nu 
va fi posibil decît în cazuri 
cu totul excepționale să se 
treacă de la un profil la altul 
— aceasta pentru motivul că e- 
levii care au urmat liceele de 
specialitate — cum sint și cele 
sanitare — au studiat și în anii 
I și II discipline de profil pe 
care cei de la real-umanist nu 
le-au făcut. Așteptați însă pre
cizările oficiale.

Liviu Voicu, Saelele, Teleor
man : Da, disciplinele amintite 
de tine se vor cere la probele 
de verificare a cunoștințelor, în 
caz că va fi nevoie să se or
ganizeze. Nu știm însă cum vei 
rezolva problema întrucît licee 
cu profil de informatică se află 
doar în București, Cluj-Napoca, 
Timișoara și Iași. Adresa liceu
lui din București este Arhitect 
Mincu, nr. 10, sect. I ; cel din. 
Iași se află pe str. Culturii nr. 2, 
iar liceul din Cluj-Napoca pe 
str. 23 August, nr. 22. Trebuie să 
te interesezi, mai întîi, unde vei 
locui pe timpul școlarizării.

Neculai Obreja, Tg. Neamț : 
Nu funcționează o școală de spe
cializare postliceală în industria
lizarea lemnului, există numai o 
facultate de industrializarea 
lemnului, la Brașov, dar nu ne 
dăm seama dacă te interesează 
facultatea. Dacă te interesează 
revino cu o scrisoare.

George Gh.,’ Brașov : Te ru
găm să citești rubrica întrebeirL 
și răspunsuri, apărută în numă
rul nostru de vineri, 20 fe
bruarie, a.c. ; aici vei găsi 
lămuriri cu privire la regimul 
subinginerilor. întrucît ai sem
nat în anul I un contract cu fa
cultatea, în care te-ai angajat 
să profesezi timp de un număr 
de ani în domeniul șl locul pen
tru care te-ai pregătit, după 
acest număr de ani poți urma 
o altă facultate la cursurile de 

fără examen de ad- 
poți transfera de la 
la alta, la aceeași 
condiția să ai a-

zi. Dar nu 
mitere. Te 
o facultate 
secție, cu
probarea conducerii facultății 
de Ia care pleci și a celei la 
care dorești să urmezi, întrucît 
numai ele sînt în măsură să 
cîntărească motivele, să se ori
enteze dacă cea care te primește 
are loc disponibil prin planul 
de școlarizare și celei de la care 
pleci nu-i descompletezi numă
rul.

LUCREȚIA LUSTIG

strălucit
La Sala mică a Palatului 

i avut loc — în cadrul ci
clului ..După amiezile muzi
cale ale tineretului" — de
butul Orchestrei de camera 
fără dirijor „Polifonia“ a An
samblului Artistic al U.T.C., 
moment ce a prezentat un 
deosebit interes și prin a- 
pariția unui nou ansamblu 
cameral in viata noastră de 
concert.

Urmărind diversificarea 
manifestărilor în educarea 
cultural-artistică și estetica a 
tineretului. Ansamblul Artis- 

‘ U.T.C. a înființat, a- 
al

un

55Cel mai bun om pe care I cunosc6* Cind șefii de promoție se simt corigent!
(Urmare din pag. I)

tic al 
șadar. o nouă formație 
cărei debut a constituit 
examen foarte serios, a pus 
în valoare posibilitățile or
chestrei si perspectivele sale 
de dezvoltare.

Orchestra de cameră _ fara 
dirijor „Polifonia" alcătuită 
din tineri instrumentiști de 
valoare — profesori, studenți 
și elevi — vădește o capaci
tate de omogenizare depă
șind așteptările și se remar
că printr-un bun echilibru în
tre compartimente. Dragostea 
pentru muzică, stăruința și 
studiul îndelungat în vede
rea redării conținutului ope
rei muzicale se desprind de 
la bun început. Omogenita
tea, sonoritatea limpede și 
cristalină, unitatea de simți
re in cele mai subtile nuanțe 
sint calitățile de seamă ale 
ansamblului. Acestea nu s-au 
putut cuceri, fără îndoială, 
decît printr-un studiu temei
nic, o mlădiere a personali
tății fiecărui instrumentist 
în scopul realizării unui stil 
armonios și unitar.

Programul, inteligent alcă
tuit. divers și dificil, a cu
prins lucrări de Marcello. 
Bacii. Vivaldi. Haendel. Dom 
Popovici. și Sostakcvici. Ti
nerii soliști Adelina Oprean 
— vioară. Radu Chișu — 
oboi, Mirel Iancovici ș' Ilie 
Ionescu — violoncel și-au 
dat concursul la reușita con
certului, fiind răsplătiți din 
plin cu aplauzele publicului 
tînăr entuziast.

Profesorul Adrian Petcu. 
animatorul și conducătorul 
formației, el însuși un re
marcabil instrumentist, ne-a 
declarat după concert : „Sîn
tem bucuroși că am găsit la 
conducerea Ansamblului Ar
tistic al U.T.C. sprijinul și 
condițiile necesare desfășu; 
rării activității 
noastre. De aceea 
ca debutul nostru 
măsura încrederii 
fost acordată cit și pe măsura 
realizărilor și tradiției de care 
se bucură celelalte formații 
ale Ansamblului. Dorim ca 
intr-un viitor cît mai apro
piat. printr-o muncă susținu^ 
tă Orchestra de cameră fără 
dirijor „Polifonia“ să se in
tegreze stagiunii camerale 
din Întreaga țară, prin abor
darea unui repertoriu de gen 
cît mai variat, prin colabora
rea cu noi tineri soliști-in- 
strumentiști de frunte“. Con
siderăm că aceste deziderate 
sint posibil de realizat de că
tre Adrian Petcu, Emilian 
Piedicuță, Constantin Șerban, 
Florin Paul. Cristina Săndu- 
lescu, Mircea Petcu, A.nca 
Mihalcea. Anca Bifan, Tibe- 
riu ldvorean, Mihaela Calef, 
Matin Cazacu. Viorel Ale
xandru, membrii formației 
„Polifonia", pentru al cărei 
debut și viitoare intenții pu
tem spune : „Sincere feli
citări !“.
CONSTANTIN DRAGOI

E vorba de un grup 
de muncitori, elevi la cursu
rile serale ale unei școli 
dintr-un oraș bulgar ; dealt
fel. filmul (pe care l-am vă
zut acum cîteva zile) păs
trează titlul compunerii. E 
un film, cu oameni buni, plin 
de autenticitate : elevi care 
lipsesc o zi de la cursuri, 
un miner ce-i cedează a- 
partamentul unui coleg cu 
mai mulți copii, 
care 
unui 
și 
de bărbați sobri, de vîrste 
diferite, a 
fată, o fată de șaptespre
zece ani. extrem de sfioasă, 
cu o biografie accidentată : 
a fost nevoită să treacă și 
printr-o instituție de reedu
care a minorilor delincventi. 
Fata nu s-a împăcat încă 
prea bine nici cu noua ei 
muncă, nici cu locuința, nici 
cu colegii — oameni înțele
gători. dar care au și alte 
griji decît sentimentele ei 
delicate. în ziua primului sa
lariu vine la școală cu cîteva 
cutii de jeleuri. 
sînt 'nelămurite 
clipă colegii nu 
pre ce e vorba, 
ei. Dar apoi, într-o clipă, iată 
ceata de bărbați tineri și ma
turi năvălind — intr-o atmos
feră de voioșie indescripti
bilă. pofticioși, nebuni de 
poftă, ca niște băiețași care 
de o mie de ani tot la je- 
leufi au poftit — asupra bie
telor zaharicale, cuprinși de

moare 
muncitor 

stinqaci.

alt elev 
salvind viața 

nou-venit 
Intre douăzeci

nimerit și o

Gesturile ei 
și în prima 
înțeleg des- 
ce vrea cu

elan care o molipsește și 
tinăra sfioasă, topindu-i

un
pe .............
timiditatea și obligînd-o să 
ridă fericită.

Nu numai la locul lor de 
muncă și nu numai in familie 
pot fi cunoscuți bine munci
torii. oamenii cei mai de 
treabă pe care i-am întîlnit. 
Ei pot fi văzuți și iubiți 
invățați pe dinafară și 
dinăuntru în orele lor

?i 
pe 
de

CRONICA r.v.
de Florin Mugur

studiu, la așa numitele licee 
serale. Ajung la cursuri după 
o zi de muncă. Sint chemați, 
după ce au lucrat opt ore la 
sonde, să ia cunoștință de 
măreția lui Eminescu. Uită 
tot ce a fost, în afară de obo-, 
seală, un anumit tip de obo
seală fizică ce te face mai 
receptiv la lucrările intelectu
lui ; sînt nu terasafi, ci sen
sibilizați de otita muncă și 
ascultă versurile lui Emi
nescu. intelegindu-le ca niște 
savanți ai eforturilor esen
țiale. Interesantul reportaj 
Cursa de % 000 de Horia Va- 
siloni a fost dedicat sondori
lor care sapă in pădurea Co- 
biei cea mai adincă sondă din 
Europa. Ei își pettec în mod 
organizat timpul liber : par
ticipă la seri de dans și în
vață limba engleză cu pro
fesor. Și de dansat învață tot 
cu profesor.

...Un cuvint despre cele 
două importante concursuri 
pe care le organizează redac
ția emisiunilor pentru copii 
și tineret. Drum de glorii, 
despre care am mai vorbii, 
este o manifestare amplă și 
excelent pusă la punct, ale 

■ cărei înalte țeluri educative 
sînt evidente. Emisiunea a 
reușit să-și creeze fără mari 
șovăieli un drum al ei, un 
ton. un tipar. Fapte și oa
meni din istoria patriei, de
dicat pionierilor, se află încă 
la început. In ce 
complexitatea și 
probelor, concursul 
cei mici nu se poate compara 
cu celălalt : el își propune 
țeluri educative tot atît de 
înalte, dar nu are atîta am
ploare. Există însă un punct 
în care și : „cei mari“ trebuie 
să învețe de la copii. Drum 
de glorii este, hotărit, mai 
impresionant decît concursul 
copiilor. Dar. după opinia 
mea. e mai puțin simpatic. 
In timp ce „echipajele“ copii
lor sînt formate din indivi
dualități (copiii își fac unii 
altora, chiar și în versuri, 
prezentarea), echipajele ma
turilor rămin destul de 
departe de telespectatori (nu 
și de spectatorii din sală, 
care-i cunosc), iar faptul că 
răspund perfect și fără șovă
ială la toate întrebările nu 
reușește — firesc — să ni-i 
apropie. Am vrea nu numai 
să admirăm, ci și să iubim.

privește 
mulțimea 

pentru

revine stăruitor însoțit de cam 
temătorul „dar nu și pentru 
viață“. „Mulți dintre noi își vor 
pierde busola dacă nu vor reuși 
la facultate", spune I.C. din Su
ceava. „Creți că ideea de a reuși 
la facultate, la un concurs de 
admitere, pe care se bate atîta 
monedă, ne orbește și nu ne mai 
gindim la alt fel de a debuta în 
viață“, adaugă R.E. din Bucu
rești.

Răspunsurile ne amintesc cele 
spuse de cunoscutul pedagog 
Gaston Berger. despre necesita
tea ca adolescentul să. fie pre
gătit în școală pentru toate si
tuațiile în care va fi pus. O a- 
semenea pregătire depinde esen
țial de societatea care creează 
toate aceste situații în care este 
pus tînărul — adăugăm noi. 
„Pentru elevii britanici care au 
depășit virsta de 13 ani s-a in
trodus anul acesta, în mod obli
gatoriu — experimental în 130 
de școli — o nouă disciplină : 
„Lipsa de ocupație", ceea ce în 
traducere exactă înseamnă șo- 
maj. Șeful serviciului juridic al 
Ministerului Școlilor din Anglia 
a declarat : „Vrem să-i pregă
tim pe tineri pentru neplăcerile 
vieții. Trebuie să-i pregătim 
pentru posibilitatea de a fi șo
meri. pentru consecințele acestei 
■ituații".

O asemenea pregătire pentru 
viață mai bine lipsă, căci deși 
pentru moment ai putea fi ispi
tit să vezi în această măsură o 
atentă grijă pentru tineri, rea
litatea este cu totul alta. O so
cietate care nu-și asumă obli
gația să garanteze dreptul la 
muncă se disculpă cu un sim
plu „scuzați, dar s-ar putea să

vă pregătiți degeaba, să n-aveți 
de lucru după absolvire".

„S-ar putea să n-avem nevoie 
de voi, de cunoștințele voastre“ 
— tînărul nostru nu va auzi a- 
semenea cuvinte. De fiecare și 
de toți la un loc este o nevoie 
acută. . Numai necesarul de 
forță de muncă pentru anul 
1976. primul an al cincinalului 
și este edificator pentru a re
flecta o realitate de la noi. Va 
fi nevoie de 424 111 persoane 
din care 315 750 muncitori cali
ficați, 21 830 tehnicieni, maiștri 
și alte categorii de personal cu 
nivel mediu, 31 620 cadre cu 
pregătire superioară care termi
nă studiile anul acesta. Intr-un 
an țara are nevoie de aproape 
jumătate de milion de noi cadre. 
Adică de toți atîția tineri cîți se 
află la pregătire în diversele 
forme de învățămînt. Simplifi- 
cînd voit lucrurile — aceasta 
este situația în care sînt puși 
tinerii noștri ; să se pregătească 
pentru un viitor sigur, cunoscînd 
domeniul în care vor lucra, a- 
desea chiar și locul concret de 
muncă unde sînt așteptați. In- 
tilnirea proaspătului absolvent 
al unei forme de învățămînt cu 
viața se confundă cu întîlnirea 
cu munca. Școala este eliberată 
astfel de întreprinderea penibilă 
de a-1 pregăti pe tînăr, amăgin- 
du-1 ani de zile, pentru un vii
tor Incert, ori să-și ocupe tim
pul cu lecții care să-1 fortifice, 
să-l pregătească psihologic pen
tru un asemenea viitor.

I se cere și școlii noastre să-1 
fortifice pe absolvent, spiritual 
și moral, dar în alte direcții. 
Pedagogia comunistă cara se 
consolidează de mai mulți ani. 
născută din concepția profund 
novatoare a secretarului general

al partidului, privind rosturile 
școlii, acreditează ideea potrivit 
căreia copilul care devine ado
lescent și adolescentul care de
vine tînăr nu trebuie crescut în 
condiții de aeră, ferit de ce se 
întimplă în afara școlii, cu ochii 
acoperiți să nu vadă dificultăți, 
greutăți, griji, probleme de viață 
care l-ar putea tulbura. Princi
piul „aruncării“ în viață abia 
după aceea, după școală — „că 
doar tînărul are tot timpul să 
se lovească și de greu, cum mai 
susțin unii — e profund dăună
tor. Aruncafea aceasta în apele 
limpezi, uneori și tulburi, ale 
vieții — nu spartană, ci necesară 
și mai cu seamă- vegheată — 
pentru a-i învăța să înoate și 
să iasă la suprafață din toate 
situațiile — nu oricum, nu cu 
orice preț — trebuie făcută cu 
îndrăzneală, mult mai devreme. 
Școala noastră este pregătită 
pentru o asemenea performanță, 
deține structuri și condiții să-i 
pună pe adolescenți în situația 
de a străbate timpuriu apele 
vieții, începînd cu cele mici și 
sfirșind cu traversări care cer 
antrenament, suflu puternic, 
voință. Dacă n-o face întotdeau
na, cum ne lasă să înțelegem 
tinerii cărora ne-am adresat cu 
întrebările chestionarului, asta 
se datorează unor stagnări din
tr-o școală sau alta, inerțiilor 
unor slujitori ai școlii, poate 
conservatorismelor altora. Și de 
aici vine tulburarea unor tineri 
în fața situațiilor de viață în 
care sînt puși, mai cu seamă 
cind trebuie să ia decizii — de
cizii pentru ei, în primul rînd.' 
Pentru numeroși tineri bacalau- 
reați reușita în viață se confun
dă, de fapt, cu reușita la facul
tate, iar nereușita este conslde-
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FACULTATEA DE INDUSTRIE 
ALIMENTARA ȘI TEHNICA 

PISCICOLA

Catedra de microbiologic — ope
rații: șef lucrări la disciplina: 
„Operații șl utilaj in industria ali
mentară", poziția 10; asistent la 
disciplinele: „Utilaj special în in
dustria produselor de origine ani
mală" și „Utilaj de depozitat și 
transportat“, poziția 26; asistent la 
disciplinele: „Tehnologia conser
velor de legume șl fructe" șl „Teh
nologii generale în industria ali
mentară“, poziția 28.

Catedra de tehnică piscicolă și 
construcții: șef lucrări la disci
plinele: „Căi de comunicații" șl 
„Instalații in construcții șl lucrări 
edilitare“, poziția 18; asistent la 
disciplinele: „Valorificarea plante
lor șl animalelor acvatice", „Con
strucții piscicole" șl „Amenajări 
piscicole", poziția 19.

FACULTATEA DE ÎNVĂȚĂMÎNT 
PEDAGOGIC•

Catedra de matematică: asistent 
la disciplinele: „Analiză matema
tică și matematici speciale" șl 
„Matematici superioare", poziția 23.

Catedra de limbi și literaturi: 
lector la disciplinele: „Literatura 
și civilizația rusă", „Limba rusă 
contemporană și Limba rusă curs 
practic", poziția 10; lector la dis
ciplinele: „Literatura și civilizația 
franceză", „Limba franceză curs

practic" și „Limba franceză", po
ziția 14; asistent la disciplina: 
„Limba germană", poziția 21; asis
tent la disciplina: „Limba fran
ceză", poziția 23.

Catedra de educație fizică: asis
tent' la disciplinele: „Atletism“ șl 
„Educație fizică", poziția 23.

FACULTATEA DE MECANICA

Catedra de științe sociale: asis
tent la disciplina: „Economie po
litică“. poziția 32.

Catedra de electrotehnică și au
tomatizări: șef lucrări la discipli
nele: „Electrotehnică și mașini
electrice“, „Automatizări și no
țiuni de calculatoare electronice“ 
șl „Introducere în informatică“, 
poziția 11; șef lucrări la discipli
nele: „Electronică industrială",
„Electrotehnică" și „Introducere in 
informatică“, poziția 13; asistent 
la disciplina: „Electrotehnică șl 
mașini electrice", poziția 21.

Catedra dc organe de mașini și 
desen: șef de lucrări la discipli
nele: „Desen tehnic", „Organe de 
mașini și mașini de ridicat“ și 
„Mecanică, rezistență șl organe de 
mașini", poziția 15; asistent la'dis
ciplinele: „Organe de mașini",
„Organe de mașini șl mecanisme" 
șl „Mecanică rezistență și organe 
de mașini“, poziția'28; asistent la 
disciplinele: „Geometrie descripti
vă și desen“ și „Desen tehnic", 
poziția 33; asistent la disciplina : 
„Desen tehnic", poziția 34; asistent

la disciplinele: „Geometrie de
scriptivă și desen“ și „Desen teh
nic“, poziția 37; asistent la disci
plina: „Desen tehnic“, poziția 38.

Catedra de tehnologia construc
ției de mașini: șef lucrări la 
disciplinele: „Tehnologia sudării“ 
și „Tehnologia materialelor“, po
ziția 16; șef lucrări la discipli
nele: „Utilaj metalurgic“, „Uti
laje și automatizări siderur
gice“ șl „Utilaje șl instalații si
derurgice“, poziția 19; șef lucrări 
la disciplinele: „Tratamente ter
mice“, „Așchlere și scule așchie- 
toare“ și „Ștanțe și matrițe“, po
ziția 23; asistent la disciplinele; 
„Mașini unelte“, „Exploatarea ma
șinilor unelte" și „Mașini unelte 
șl control dimensional", poziția 
33: asistent la disciplinele: ..Teh
nologia deformărilor plastice", 
„Tehnologia utilizării și elaboră
rii oțelului" și „Construcția dis
pozitivelor șl Instalațiilor de su
dură“, poziția 36: asistent la disci
plinele: „Tehnologia sudării".
„Utilajele-sudării elastice" șl „Teh
nologia materialelor", poziția 37; 
asistent la disciplinele: „Bazele 
prelucrării pe mașini unelte", 
„Proiectarea sculelor așchletoare" 
și „Așchlere și spule așchietoare", 
poziția 40; asistent la disciplinele: 
„Tehnologia construcției de ma-

șinl“ șl „Tehnologia fabricației 
mașinilor", poziția 42; asistent la 
disciplinele: „Tehnologia fabrica
ției mașinilor", „Mașini unelte șl 
control , dimensional" șl „Mașini 
unelte", poziția 43.

Catedra de mecanică aplicată șl 
Instalații navale: șef lucrări la 
disciplinele: „Teoria mecanisme
lor și a mașinilor" și „Mecanică", 
poziția 14; asistent Ia disciplinele: 
„Mecanică și rezistența materiale
lor" șl „Mecanică", poziția 20; 
asistent la disciplinele: „Mecani
că“, „Hidraulică șl acționări hi
draulice" șl „Mecanica fluidelor", 
poziția 21.

Catedra de construcții navale și 
rezistenta materialelor: șef lucrări 
la disciplinele: „Construcția navei" 
și „Tehnica probării ' " "
navelor", poziția 14; 
disciplina: „Rezistența 
lor", poziția 21.

Catedra de mașini 
frigotehnie: conferențiar la disci
plina: „Calculul și construcția
compresoarelor", poziția 5: șef lu
crări la disciplinele: „Mașini șl 
instalații navale" și „Curs general 
de mașini", poziția 13: asistent la 
disciplinele: „Instalații de forță
navală", „Termotehnică și hidro
mecanică" șl „Mașini șl instalații 
de
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materiale-
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propulsie“, poziția 18.

FACULTATEA DE MEDICINA

— ASISTENT la catedra XH, dis
ciplina Farmacologie, poziția 
XII/4.

— ASISTENT STAGIAR la- -------------- ca-
tedra I. disciplina Anatomie, po-

Candidați] 
versității din 
tru posturile 
posturile de

la concurs vor depune la 
Galați, str. Republicii nr. 
de conferențiar și șef de , _ __ ___ _

asistent) de la data publicării acestui anunț în Buletinul 
Oficial, cererea de Înscriere, la care vor anexa actele prevăzute de 
Legea nr. 6 privind Statutul" personalului didactic din Republica So
cialistă România, publicată in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 33 din 
15 martie 1969 si de Instrucțiunile Ministerului Educației si Invățămîn- 
tului nr. 84 539/1969.

Concursul va avea loc la sediul Universității din Galați în confor
mitate cu prevederile art. 102—134 din Legea sus-menționată.

Candidați! trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Decretul 
nr. 54/1975 și în Decretul nr. 153/1974; de asemenea, candidați] la con
curs sînt obligați să comunice în scris conducerii instituției sau între
prinderii unde își desfășoară activitatea, înscrierea la concurs.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Universității, 
telefon 1 43 64.

secretariatu! rectoratului Unl-
47, în termen do 30 zile (pen- 
lucrări) și de 15 zile (pentru

rată egală cu un viitor ratat. Ca 
și cum o situație de moment 
poate fi o situație definitivă de 
viață, ca și cum te-ai putea rată 
la 18 ani ! Ar exista toate mo
tivele să nu se cadă în aseme
nea eroare. în școală se desfă
șoară activitatea productivă, e- 
levii învață și produc, înaintîn- 
du-se în acest sens pînă la in
troducerea în universul învă- 
țămîntului a ambianței din pro
ducție — planul, normele, între
cerea etc. Acolo unde există mi- 
croîntreprinderi, elevul este fie 
muncitor, fie ajutor de maistru, 
șef de serviciu, director ori in
giner șef, fiind solicitat în func
ții nu atît administrative, cît 
sociale. Bine utilizate și valori
ficate. aceste funcții trebuie 
să-i confere elevului o anume 
siguranță pentru viitor, să-l pre
gătească pentru multiple decizii 
de viaț„ă. De ce, dacă el este pus 
în situații atît de diverse, va
rianta lui la absolvire este una 
singură ? De ce sînt atîtea des
cumpăniri la ora debutului în- 
tr-o nouă situație în care tină- 
rul trebuie să treacă după ab
solvire ? Poate pentru că se mi
zează încă prea mult pe exer
citarea acestor funcții sociale 
introduse în școală ca simple 
lecții de învățat.

Elevul — o recunosc și cei 
care ne-au răspuns — se simte 
foarte bine pregătit pentru mun
că, pentru profesie, din punctul 
de vedere al „echipamentului“ 
de cunoștințe solide, al deprin- 
Serilor practice. Mai puțin, însă, 
pentru a ști ce să facă cu ele. 
Dacă este să facem o sinteză a 
răspunsurilor ce le deținem, de
ficitul pe care îl sesizează su
biecții noștri se resimte pe pla
nul dobîndirii acelei atitudini 
interioare, care să le fie „arma“ 
cea mai prețioasă pentru mo
mentul ce urmează să-1 inaugu
reze. Citeam, deunăzi, că în 
două din liceele bucureștene 
s-au inaugurat cursuri faculta
tive de istoria filmului. Notabilă 
inițiativă 1 E cazul însă să ne 
întrebăm cîți elevi s-ar înscrie 
la cursuri facultative în care 
oamenii de maximă competență 
să-i pună în fața unor cunoștin
țe despre viață, să-i pregă
tească pentru acele „țoate si
tuațiile în care vor fi puși“. 
Să-i învețe sugestiv, nu cu re
țete, să înceapă ceva, să încea
pă bine, curajos, să nu se spe
rie, să nu intre în panică. Să-i 
învețe marea lecție a simțului 
măsurii, al echilibrului. Să-i în
vețe să aștepte, dar nu ațipind, 
ci luptînd, Să-i învețe totul.

Spunem o banalitate, știm, a- 
firmînd că trăim într-o lume 
extrem de grăbită care impune 
alte ritmuri de muncă, alt stil 
de viață, alte dimensiuni pen
tru cele 24 de ore. O epocă în 
care, spunea același pedagog ci
tat mai sus, tineretul trebuie 
pregătit cu deosebire pentru 
calm. Unde să învețe acest calm 
dacă nu în școală în cei 10 ori 
12 ani cîți îi petrece aici ?

Ne sperie nonconformismul 
tinerilor ? Ne este teamă că s-ar 
simți dădăciți ? Dar ei tocmai 
asta vor, să fie ajutați să se 
maturizeze din punct de vedere 
social, al înțelegerii răspunderi
lor de toate felurile, pe măsura 
rapidei maturizări intelectuale 
pe care o străbat.

Cind 30—40 șefi de promoție 
nevorbiți între ei, se consideră 
că n-ar fi luat, ori l-ar fi luat 
modest, bacalaureatul la disci
plina pregătirea pentru viață, 
deși notele lor la învățătură sint 
maxime, chiar dacă răspunsul 
lor n-are. științific vorbind, pu
tere de eșantion, trebuie să ră- 
mînem măcar pe ginduri.

— ASISTENT STAGIAR 
dra IV, disciplina Clinica 
medicale, poziția IV/3.

— ASISTENT STAGIAR 
dra V, disciplina Clinica 
trie, poziția V/4.

— ASISTENT STAGIAR 
dra VI, . :
poziția Vl/3.

— ASISTENT STAGIAR la cate
dra VIII, disciplina Clinica orto
pedie traumatologie, poziția VIII/2.

— ASISTENT STAGIAR la cate
dra XI, disciplina Clinica I me
dicală, poziția XI/14.

— ASISTENT STAGIAR la cate
dra XI, disciplina Clinica a Il-a 
medicală, poziția XI/17.

— ASISTENT STAGIAR Ia cate
dra XII, disciplina Flziopatologle, 
poziția XII/4.

la eate- 
urgențe

la cate-
Pslhla-

— --------------  Ia cate-
disclpllna Microbiologìe,zlția 1/18.

— ASISTENT STAGIAR la 
dra I. disciplina Anatomie, 
țla 1/19.

— ASISTENT STAGIAR la 
dra I, disciplina Anatomie, 
ția 1/20.

— ASISTENT STAGIAR la 
dra I, disciplina Histologle, 
ția 1/5.

— ASISTENT STAGIAR la 
dra II, disciplina Clinica I 
rurgie, poziția 11/11.

— ASISTENT STAGIAR la 
dra IV, disciplina Clinica a 
medicală, poziția IV/10.

Candidați: la concurs vor__,____ ___ ______ _______ ___ _________
careu acestui anunț in Buletinul Oficial, Ia ~_
Institutului din Iași, str. Universității nr. 16, cererea de înscriere, îm
preună cu actele prevăzute de Legea nr. 6 privind Statutul personalu
lui didactic din Republica Socialistă România, publicată în Buletinul 
Oficial, Partea I, nr. 33 din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile Ministe
rului Educației șl Invățămîntului nr. 84 539/1969.

Concursul se va ține la sediul institutului in termen de 15 zile' de 
la data expirării termenului de înscriere la concurs.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul institutului.

cate- 
pozl-

cate- 
pozl-

cate- 
pozl-

cate- 
chi-

cate- 
IlI-a

depune în termen de 15 zile de la publi-
1. la secretariatul Rectoratului 

, cererea de înscriere, im-
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TELEGRAMĂ în pregătirea Congresului educației politice și al culturii SPORT • SPORT
MINUTUL... 121 ’

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis generalului OLUSEGUN OBASANJO, șef al 
Guvernului Militar Federal, comandant șef al Forțelor Armate ale 
Republicii Federale Nigeria, următoarea telegramă :

Numirea dumneavoastră in înalta funcție de șef al guvernului 
militar federal și comandant șef al Forțelor Armate ale Republicii 
Federale Nigeria îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez, în numele 
poporului și guvernului român, precum și al meu personal, felicitări 
cordiale, urări de sănătate și fericire personală, de pace, prosperitate 
și unitate poporului nigerian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
existente între Republica Socialistă România și Republica Federală 
Nigeria se vor dezvolta continuu, pe multiple planuri, spre binele 
popoarelor român și nigerian, al păcii și colaborării între popoare, 
al instaurării unei noi ordini politice și economice internaționale, al 
făuririi unei lumi mai drepte și mai bune.

Pentru ca studentul de azi 
să devină specialistul 

de mîine

-—- ---------------------- ----------------------

Exigență și pasiune 
în pregătirea 
profesională

ACEVfM
COCTEIL

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a Armatei Populare 
Naționale a Republicii Democra
te Germane, atașatul militar, 
aero și naval al acestei țări la 
București, colonel Werner Nie- 
mand, a oferit luni seara un 
cocteil în saloanele ambasadei.

Au participat general-maior 
Gheorghe Gomoiu. adjunct al 
ministrului apărării naționale și 
secretar al Consiliului Politic 
Superior al Armatei, general
colonel Sterian Țîrcă și general
colonel Vasile Ionel, adjuncți ai 
ministrului apărării naționale, 
general-maior Constantin Oltea- 
nu, adjunct de șef de secție ia 
C.C. al P.C.R., Constantin Oan- 
cea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, generali și ofi
țeri superiori.

Au luat parte, de asemenea, 
de misiuni diplomatice acre- 

tivtați în țara noastră, atașați mi
litari.

SPECTACOL
Sub auspiciile Consiliului Cul

turii și Educației Socialiste, luni 
seara a avut loc în sala Casei 
de cultură a I.R.R.C.S. un spec
tacol de gală cu filmul dedicat 
de cinematografia japoneză 
Festivalului de muzică ușoară și 
tradițională — Japonia 1975.

MANIFESTĂRI
CULTURALE

în cadrul programului ■ de 
schimburi culturale româno-ele- 
ne, la Atena se va desfășura, cu 

începere din 7 martie, Săptămî- 
na culturii românești. Sînt pre
văzute, în acest scop, mai multe 
manifestări care vor prezenta 
publicului elen aspecte variate 
ale realizărilor obținute in țara 
noastră în domeniile culturii și 
artei.

O amplă expoziție de carte 
cuprinzînd 1 000 volume va pri
lejui cunoașterea bogatei noas
tre activități editoriale. La loc 
de cinste se vor afla operele to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
editate în țară și peste hotare, 
în standurile expoziției vor fi 
prezentate lucrări din literatura 
social-politică, beletristică, teh
nică, științifică, enciclopedică, 
turistică, din literatura pentru 
copii, precum și un însemnat 
număr de traduceri din limba 
greacă.

O expoziție cu un alt profil, 
de artă decorativă, va fi deschi
să, în aceeași perioadă. Selecția 
întrunește creații semnate de 
Patriciu Mateescu, Costel Ba
dea, Ana Tamas, Zoe Băicoianu, 
Pavel Codiță, Florin Ciubotaru 
și ale altor artiști care cultivă 
acest gen al artei.

Cu același prilej, au fost pro
gramate și Zilele filmului româ
nesc. manifestare la care va 
participa și o delegație de ci
neaști din țara noastră. Progra
mul prevede citeva apreciate 
producții ale cinematografiei ro
mânești. cum sînt „Pe aici nu 
se trece“. „Ilustrate cu flori de 
cimp“, „Mușchetarul român“ și 
„Moartea lui Ipu“; Se mai în
scriu în aceeași suită de mani
festări o serie de expuneri pri
vind activitatea de restaurare a 
monumentelor istorice și de 
artă din țara noastră.

Dezbaterea modului în care a 
acționat și acționează Consiliul 
Asociațiilor Studenților Comu
niști în direcția înfăptuirii Pro
gramului ideologic al partidului 
a fost așteptată și primită cu 
multă responsabilitate de către 
studenții Facultății de medicină 
generală din Tg. Mureș. Rezul
tatele obținute în toate laturile 
vieții universitare, deși meri
torii, au constituit doar elemente 
de comparație, de referință 
pentru ceea ce vor și ceea ce 
trebuie să fie toți studenții. E- 
lisabeta Gurban, Agneta Co
vaci. Andrei Iacob. Maria Tu- 
dosie, Zoltan Pali, Dan Cristiu, 
Vasile Marian și multi alții au 
evidențiat rezultatele obținute 
la învățătură, în direcția inte
grării învățămintului cu cerceta
rea și producția, autogospodări- 
rea căminelor și cantinei stu
dențești. în munca patriotică, 
toate acestea ca o reflectare a 
conștiinței dobîndite de fiecare 
prin participarea la învățâmîn- 
tul politic, simpozioane, dezba
teri. mese rotunde. întîlniri cu 
activiști de partid si de stat, cu 
profesori din cadrul catedrei de 
științe sociale. S-au criticat tot
odată unele neimpliniri sesizate 
în perioada analizată. Chiar dacă 
aspectele negative sîrut puține, 
necaracteristice studenților, ele 
au fost nominalizate, vorbitorii 
propunînd în același timp mă
suri pentru eliminarea lor din 
viața facultății.

— Ne mindrim, arăta, printre 
altele, Zoltan Pali, că în con
cursul desfășurat sub genericul 
Fiecare A.S.C. un colectiv de 
.educare prin muncă și pentru 
muncă am obținut, în anul tre

cut. locul doi pe tară : procen
tul de promovabilitate în recen
ta sesiune este unul dintre oele 
mai ridicate : în cercurile știin
țifice activează 230 de studenți 
ai facultății. Dar din organizația 
noastră fac parte și aceia, puțini 
la număr, care nu și-au luat un 
examen sau două, care, chiar 
dacă au rezultate foarte bune in 
pregătirea profesională, sjnt ab
senți în acțiunile comune obș
tești, care deși medici au unele 

concepții retrograde despre lu
me și viață. în acest context, o 
comparație a statisticilor de a- 
cum cu cele din anii precedenți 
nu ne poate oferi motive de sa
tisfacție. Să nu ne amăgim cu 
felicitările pentru rezultatele de 
pină acum, ci să luptăm pentru 
cele viitoare, calitativ superioa
re. înscrise în exigențele etapei 
ce o străbatem.

Spiritul combativ in care au 
fost abordate problemele în dis
cuții face dovada hotăririi stu
denților de la Facultatea de me
dicină generală din Tg. Mureș 
de a dovedi prin fapte înțelege
rea la adevărata valoare a sar
cinilor pe care partidul le-a în
credințat tineretului și hotărirea 
de a le traduce neabătut în via
tă. Propunerile lor au îmbogățit 
planul de măsuri care vizează 
în viitor o continuă îmbunătă
țire a activității politico-ldeolo- 
gice și cultural-educative stu
dențești.

MIRCEA BORDA

Plenara activului de asociație 
din Facultatea de mecanică a 
Institutului politehnic din Cluj- 
Napoca a constituit un bun pri
lej pentru evaluarea obiectivă a 
activității profesionale, a mo
dului in care fiecare student ac
ționează pentru a se forma ca 
viitor specialist. Informarea pre
zentată de Sorin Țigăreanu a 
surprins, în exemple concrete și 
date precise, aspecte ale muncii 
în acest semestru ; nu au fost 

ocolite nici aspectele negative, 
o serie de cazuri de indisciplină 
in viața de cămin afectînd pres
tigiul colectivului. S-a remarcat, 
și cu acest prilej, rolul hotărîtor 
pe care îl pot juca consecven
ta și ritmul în pregătirea de 
specialitate, în obținerea unor 
rezultate bune. Analiza, făcută 
cu un pronunțat simț critic și 
autocritic, a relevat o serie de 
neajunsuri, care au împiedicat 
pe membrii asociației studenți
lor comuniști din facultate sâ 
înregistreze rezultate pe măsu
ra așteptărilor. Așa cum remar
ca in cuvîntul său Gavril Hu
diță, indiferența și individualis
mul au dus la procente nedorite 
de restanțieri, la decalaje vizi
bile intre posibilitățile colecti
vului și calitatea ultimei sesiuni 
de examene.

S-a subliniat, pe bună drep
tate, importanta activităților po- 
litico-educative menite să ducă 
la cultivarea unei atitudini îna
intate față de muncă insistîn- 
du-se în mod deosebit pe valo
rile etice ale acesteia. Corecta
rea opticii privind obligația de 
a îndeplini toate îndatoririle 

profesionale și obștești, prin în
tărirea spiritului colectiv în toa
te domeniile vieții de asociație, 
sînt cîteva direcții de acțiune 
propuse de viitorii ingineri me
canici. în același timp, se cere, 
așa cum arăta secretarul anului 
IV, Adrian Aciu, ca atenția ac
tiviștilor. a tuturor studenților 
să nu fie îndreptată numai spre 
o latură a activității de asociație 
— pregătirea profesională, de 
exemplu. în nici un moment nu 
trebuie neglijate celelalte laturi 
ale vieții de asociație în oare e- 
ducația politică a viitorilor spe
cialiști, activitățile formativ- 
ideologice joacă un rol precum
pănitor.

în finalul dezbaterilor, conf. 
ing. Teodor Albu, prodecanul 
facultății, menționa unul din co
mandamentele acțiunilor actua
le, și anume formarea unei opi
nii a colectivului menită să asi
gure un comportament demn, 
să sancționeze fără întîrziere 
orice încălcare a Codului princi
piilor și normelor muncii și 
vieții comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste. Fiindcă și ab
sentele, și nepregătirea lucrări
lor practice sau neîndeplinirea 
sarcinilor de producție și cerce
tare trebuie să fie considerate 
abateri de la normele eticii. Re
zultatele bune obținute în cer
cetare sau practică pot permite 
ca în această perioadă efortu
rile membrilor A.S.C. din Fa
cultatea de mecanică a Politeh
nicii clujene să se îndrepte spre 
materializarea tuturor dezidera
telor integrării într-o etapă 
nouă, calitativ superioară, care 
va marca formarea pentru viață 
și societate a inginerilor cinci
nalului revoluției tehnico-știin- 
țifice.

C. STANCULESCU

• Antrenorul principal al echi
pei Steaua, Emmcrich Jenei, ne-a 
declarat ieri dimineață: „Sigur, 
succesul de la Satu Mare ne pri
lejuiește motive de satisfacție, dar 
nu trebuie să scăpăm din vedero 
replica modestă a echipei Olimpia. 
Gazdele s-au prezentat satisfăcă
tor la capitolul pregătirii fizice, 
Insă deficitare în ceea ce privește 
orientarea tactică, așezarea în te
ren. Subliniez cu mare bucurie 
reintrarea, după o lungă absență, 
a portarului Vasile Iordache, care 
a apărat bine“.

o Ca șl cum parcă mai era ne
voie, „potcoava" Gluleștlulul s-a 
dovedit din nou neîncăpătoare 
pentru a putea primi numeroșii 
slmpatlzanțl al feroviarilor. Din 
cauza îmbulzelii, tribunele improvi
zate de Ia „peluza a II-a“ au cedat, 
produeîndu-se la un moment dat 
o busculadă.

• TENISMANUL ROMAN 
ILIE NĂSTASE a debutat 
victorios în cadrul competi
ției internaționale dotate cu 
„Trofeul Avis“. în primul său 
meci, disputat la Keauhou- 
Iiona (Hawaii), Ilie Năstase 
l-a întrecut net în trei seturi, 
cu 6—0, 6—2, 6—2, pc cunos
cutul jucător australian Ken 
Rosewall.

• GIMNASTUL ROMAN 
DAN GRECU s-a evidențiat 
în mod deosebit în concursul 
de Ia Berkeley (California) 
dintre selecționatele mascu
line ale României și S.U.A., 
întrecere ce a contat și pen
tru calificarea echipei ame
ricane la Jocurile Olimpice de 
la Montreal.

e SELECȚIONATA DE 
BOX a României a întîlnit 
la Tunis și Menzel-Bourgui- 
ba reprezentativa Tunisiei. în 
ambele meciuri victoria a re
venit pugiliștilor români cu 
scorul de 11—9 și respectiv 
10—2.

• MIERCURI VA PARAȘI 
CAPITALA delegația boxe
rilor români care va participa

• Fostul Internațional Octavîan 
Popescu, astăzi antrenor federal, 
prezent duminică în calitate de 
observator la meciul Energia Gh. 
Gheorghlu-Dej — F.C. Argeș, a ră
mas plăcut impresionat de jocul 
prestat de Dobrin, pe care îl no
tează în raport cu nota 9+.

• Un arbitru bueureștean, Ni
colae Petrlceanu, a condus dumi
nică un joc în care se întîlneau 
o echipă din... București șl una 
din Reșița (Progresul — F.C.M.). 
Cum se explică această delegare 
nemalînttlnită la noi în ultimii 
ani? Din Informațiile pe care le 
deținem, ea marchează revenirea 
la o decizie mal veche a Colegiu
lui central al arbitrilor, care pre
vede că arbitrii din Capitală pot 
conduce întîlniri ale echipelor 
bucureștene cu formații din pro
vincie, cu conslmțămîntul condu
cătorilor acestora din urmă.

D. V.

la tradiționalul turneu inter
național de la Bangkok (Tai- 
landa). Din echipă fac parte 
Al. Turei, F. Ibrahim, C. Cu- 
țov, C. Dafinoiu și Mircca 
Dan Simon.
• ÎNVINGĂTORI la trei 

CATEGORII și clasați pe 
locuri fruntașe la alte trei, 
luptătorii români s-au numă
rat printre protagoniștii com
petiției internaționale de lup
te greco-romane desfășurate 
la Ostrava.

Constantin Alexandru (48 
kg), Nicu Gingă (52 kg) și 
Ștefan Rusu (68 kg) au ob
ținut victorii spectaculoase, 
terminind pe locul înțîi Ia 
categoriile respective

• COMPETIȚIA INTER
NAȚIONALA DE HOCHEI 
PE GHEAȚA „Cupa fede
rației" a continuat luni pe 
patinoarul artificial „23 Au
gust“ din Capitală cu desfă
șurarea jocului dintre"selec
ționata divizionară a țării și 
echipa Legia din Varșovia, 
Hocheiștii români au termi
nat învingători cu scorul de 
10—2 (2—0. 4—2, 4—0).

BUREBISTA
(Urmare din pag. I)

Geto-dacii în. frunte cu ma
rele lor rege Burebista consti
tuiau o amenințare pentru Ro
ma ce începuse să-și extindă 
stăpinirea asupra bogatelor sta
te elenistice din Asia. Iată mo
tivul pentru care Caius Iulius 
Cezar adună o uriașă armată și 
este gata să pornească împotri
va semețului rege de la Dunăre. 
Dar. intenția este curmată de

CUM ANTRENAȚI TINERII 
ÎN PROMOVAREA NOULUI?

CÎMP LARG DE AFIRMARE
(Urmare din pag l)

cu altele realizate în întreprin
dere ; un alt studiu întreprins 
de colectivul de tineri de la 
întreprinderea „Steaua electri
că“ Fieni, vizînd organizarea 
științifică a producției în toate 
secțiile prin efectuarea ’ opera
țiunilor pe grupe ornamentale 
de produse, a avut drept rezul
tat creșterea productivității 
muncii cu peste 3 la sută ș.a.

Pornind de la aceste rezulta
te, in anul 1976 am acționat cu 
mai multă hotărîre, pentru ge
neralizarea experienței pozitive 
acumulate de unele colective 
de tineri, în toate organizațiile 
noastre. Pînă în prezent în 12 
unități economice mari am în
ființat comisii profesional-știin- 
țifice. iar în viitoarele săptă- 
mîni lși vor începe activitatea 
alte patru astfel de comisii, în

CLUBUL CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI
(Urmare din pag. I)

cesuluî de producție, a mașini
lor și utilajelor fabricate. în 
anul 1975 uteciștii din între
prinderea noastră au realizat 5 
invenții și inovații a căror va
loare depășește 3,5 milioane 
lei. iar eficiența realizată prin 
aplicarea lor este de peste 5 
milioane lei anual. în secția 
sculerie, unde dealtfel s-au ob
ținut cele mai bune rezultate în a- 
cest domeniu de Activitate, au fost 
atrași la mișcarea de invenții, 
inovații, raționalizări și elevii, 
studenții de la Institutul poli
tehnic care fac practică în u- 
nitatea noastră. Dealtfel, în în
treprindere funcționează de mai 
mult timp un club al construc
torilor de mașini în care acti
vează peste 150 de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, elevi și 
studenti. Lunar aici tinerii pre
zintă referate științifice, orga
nizează dezbateri pe diferite 
teme de cercetare sau Invită 
specialiști, cadre tehnice cu ex
periență la întîlniri cu uteciștii.

Pentru prima jumătate a anu
lui 1976 ne-am propus să reali
zăm cinci teme de cercetare pe 
care le-am preluat din planul 
tehnic al întreprinderii. Valoa
rea antecalculată a dispozitive
lor și aparatelor ce vor fi exe
cutate de tineri este de peste 3 
milioane lei. Odată cu înființa
rea comisiei profesional științi
fice s-a creat un cadru și mai 
larg de participare a tinerilor 
la activitatea de cercetare și 
promovare a noului. O primă 
acțiune întreprinsă de comisie a 
fost înființarea unor grupuri 
mixte de tineri specialiști, mun
citori. elevi și studenti în fie
care secție de producție, care, 
pe lingă sarcinile de plan zil
nice, au datoria de a realiza cel 
puțin un studiu privind meca
nizarea sau automatizarea unor 
linii de fabricație, modernizarea 
unor produse. în planul de 
muncă pe primul trimestru al 
anului 1976, membrii comisiei 
profesional-știintifice și-au pro- 

criminalele pumnale care pun 
capăt vieții lui Cezar la idele 
lui Marte ale anului 44 î.e.n. 
„Cit despre Burebista — ne spu
ne tot Strabon — acesta a sfirșit 
prin a fi răsturnat de niște răs
culata. înainte ca romanii să fi 
pornit cu armată împotriva lui". 
Acei „răsculați“ de care vorbeș
te istoricul antic trebuie să fi 
fost citeva căpetenii, virfuri ale 
aristocrației daco-getice, care nu 
se împăcau cu noua stare de 

care vor activa tineri de toate , 
profesiile, specialiști, inovatori, 
în unitățile unde aceste comisii 
funcționează au fost întocmite 
planuri de activitate pe primele 
două trimestre ale anului cu 
acțiuni concrete, s-au fixat o- 
biectivele ce pot fi realizate de 
uteciști. în prima jumătate a 
acestui an vor fi realizate de 
către tineri dispozitive, aparate 
și instalații cu eficientă ante
calculată de peste 1 milion lei. 
O formă specifică, deose
bit de stimulativă pentru a- 
firmarea celor mai valoroase 
rezultate în procesul de cerce
tare și creație tehnico-științifică 
este și organizarea de dez
bateri și sesiuni de comunicări 
științifice. Anul acesta vom or
ganiza patru asemenea sesiuni 
la care vom invita tineri și din 
alte județe, în special din în
treprinderile siderurgice și me
talurgice din tară.

pus să întreprindă și alte ac
țiuni prin care să contribuie la 
perfecționarea caracteristicilor 
tehnice ale unor utilaje fabri
cate la noi. diversificarea ga
mei de autostivuitoare, auto- 
transportoare, mașini de ridicat, 
la reproiectarea unor produse, 
repere șl subansamble pentru 
care se consumă încă mult 
metal, energie și se depun efor
turi deosebit de mari din par
tea muncitorilor. La ora actuală 
putem spune că majoritatea ti
nerilor din întreprinderea noas
tră este implicată intr-un fel 
sau altul în activitățile care pri
vesc perfecționarea și înnoirea 
proceselor de fabricație a ma
șinilor și utilajelor pe care le 
executăm în întreprinderea 
noastră. 

CONCURSURI DE ADMITERE 
IN INSTITUȚIILE MILITARE 

DE INVĂȚĂMÎNT
Ministerul Apărării Naționale organizează concursuri da ad

mitere, pentru anul șoolar 1976/1977, în următoarele instituții 
militare de invățămînt:
- Liceele militare : în perioada 15-27 iunie 1976
- Școlile militare de maiștri ți subofițeri : in perioada 1-10 

iulie 1976
— Academia militară - facultățile tehnice
— Institutul de medicină ți farmacie București - facultatea de 

medicină militară,
- Institutul de marină „Mirceg cel Bătrîn" - secțiile de ma

rină militară, ți
— Școlile militare de ofițeri activi : în perioada 10-20 iulie 1976.
Tinerii care doresc să participe la concursul de admitere la 

una din aceste instituții militare de invățămînt vor depune ce
reri de înscriere, pînă la 10 aprilie 1976, astfel :

— cei din viața civilă, la centrele militare județene (de sec
tor) pe raza cărora domiciliază ;

- militarii în termen, la organele de cadre ale unităților mi
litare din care fac parte.

Pentru relații suplimentare, cei interesați se pot adresa co
mandanților de garnizoane, comandanților unităților militare ale 
Ministerului Apărării Naționale și centrelor militare județene (de 
sector) pe raza cărora locuiesc.

lucruri, cărora nu le convenea 
6tatul centralizat și supunerea 
față de Burebista. Aceștia voiau 
să ducă societatea geto-dacică 
înapoi la vechile stări care le 
asigurau deplină autonomie. 
Numai că istoria nu putea fi 
dusă înapoi. Burebista după ce 
a unificat toate semințiile geto- 
dace a piis bazele unui stat ce 
era reclamat de noile relații so
ciale intervenite în Dacia. Fără 
această necesitate obiectivă iz- 
vorită din procesul de producție, 
reclamat de baza societății, de 
noile relații, statul n-ar fi putut 
lua naștere oricît de dotat, de 
genial, ar fi fost Burebista. Ta
lentele lui, incontestabile, nu 
s-ar fi putut materializa. Voința 
unui singur om nu este capabilă 
să determine mersul unei so
cietăți decît numai dacă el se 
transformă în promotorul nou
lui. în exponentul necesităților 
obiective, și Burebista a făcut-o. 
Moartea lui n-a putut determi
na și dispariția condițiilor obiec
tive care au impus crearea sta
tului. dar consecința imediată a 
fost destrămarea marei stăpîniri 
înjghebată cu atîta trudă și sa
crificii. La moartea marelui rege 
ea s-a împărțit în patru, iar mai 
tîrziu în cinci „căci — așa cum 
ne spune Strabon — asemenea 
împărțiri sînt vremelnice, schim- 
bindu-se după o împrejurare sau 
alta“.

Opera de căpetenie și cea mai 
reprezentativă, fără îndoială, 
partea cea mai valoroasă din 
multiplele înfăptuiri ale lui Bu
rebista n-a putut fi nimicită de 
ucigașul pumnal care l-a răpus. 
Este primul stat, prima organi
zare politică de tip superior din 
istoria noastră. Acesta va su
praviețui creatorului său și se 
va dezvolta în continuare de-a 
lungul mileniilor următoare co
respunzător legilor obiective ale 
dezvoltării, istorice.

Putinele izvoare scrise cu pri
vire la acest important moment- 
ajunse pînă la noi nu sînt în 
măsură să ne dea precizările pe 
care le-am dori. Unificarea daco- 
geților și întemeierea statului 
socotim că trebuie sâ fi fost îm
plinite atunci cind Burebista se 
va lupta împotriva neamurilor 
celtice ce se înstăpîniseră pe o 
parte a pămînturilor din vestul 
Daciei. începutul victoriosului 
război a avut loc in jurul anului 
60 î.e.n. ceea ce înseamnă că pe 
la 70 î.e.n. Burebista unise deja 
semințiile daco-gștice și înte- 
meiase primul stat. în acest fel 
în anul 1980 se împlinesc 2050 
de ani de la întemeierea pri
mului stat daco-getic, eveniment 
cu Implicații deosebite în dez
voltarea ulterioară a istoriei 
strămoșilor noștri și, implicit, a 
noastră.

UN IMPERATIV AL ACES
TOR ZILE: ELIMINAREA 

EXCESULUI DE APĂ 
în cadrul pregătirilor care se 

fac pentru desfășurarea în bune 
condiții a campaniei de primă
vară, eliminarea apei în exces 
de pe ogoare constituie o lucrare 
de mare importantă. De ce ? 
Pentru că semănatul de calitate 
nu se poate face decît într-un 
pat germinativ, uniform, plan. 
Deși fenomenul este, deocam
dată. mai puțin intens decît in 
alți ani, odată cu topirea zăpe
zilor și intensificarea precipita
țiilor în luna martie, suprafața 
băltită poate crește considerabil. 
Băltirea — deci scoaterea din 
circuitul agricol a unor impor
tante suprafețe de regulă foarte 
fertile — poate fi evitată dacă 
se trece urgent la executarea de 
brazde și canale de scurgere. 
Această acțiune trebuie amplifi
cată mai ales în județele-Ilfov, 
Ialomița. Teleorman. Argeș. în 
Banat și Maramureș. Se va a- 
corda prioritate terenurilor ce 
se vor însămînta cu culturi tim
purii. pentru ca lucrările să 
poată începe îndată ce se vor 
crea condiții climatice favora
bile.

TOATE SISTEMELE 
DE IRIGAȚII IN STARE 

DE FUNCȚIONARE
Rezultatele de producție în

registrate în 1975 pe terenurile 
amenajate pentru irigat au fost 
inegale. în vreme ce o serie de 
unități au obținut producții cu 
mult peste nivelele planificate, 
atingînd recolte de 8—10 tone 
porumb la hectar și 4—5 tone

PROFESOR
(Urmare din pag l)

fructificat plenar înzestrarea na
tivă. I s-a spus ..profesor de e- 
nergie" și e cazul să vedem aici 
acea grabă spre formele esenția
le. refuzul de a se pierde în a- 
mănuntul minor-decorativ. Brân
cuși a demonstrat că pentru a 
fi universal trebuie să poten
țezi tradiția creatoare a poporu
lui tău. Despre poetul nostru 
național, Tudor Arghezi spunea : 
„Fiind foarte român, Eminescu 
e universal“. Destinul artistic al 
lui Brâncuși răspunde aceluiași 
subtil raționament. S-a crezut în 
mod cu totul eronat că, după o 
perioadă „realistă“, sculptorul ar 
fi devenit, prjn 1910—1912, adept 
al... formalismului. Abstractiza
rea — treaptă a oricărui demers 
artistic organic — nu a stins, 
la Brâncuși, nota stilistică spe
cific românească ci, dimpotrivă, 
a asimilat-o conform legilor ma
rii creații. Acest maestru intru 
simplitate este înțeles in țara 
lui și pretutindeni tocmai pen
tru că a știut să răspundă cu 
sinceritate la multe întrebări pe 
care și le pune omul. Brâncuși 
a învățat toată viața de la na
tură — monumentală pretutin
deni, generoasă, plină de vigoa
re. Marile opere brâncușiene se 
„simt bine“ în mijlocul naturii, 
par crescute din pământ, ca ar
borii și ca florile, pentru ele 
fundalul potrivit e azurul, mer
sul soarelui și al lunii le poten- 

grîu, în alte cooperative agri
cole rezultatele sînt cu mult sub 
posibilități. Cauza principală, 
funcționarea incompletă a sis
temului de irigații, canale sparte 
sau înfundate de nămol, moto- 
pompe și aripi de ploaie de
fecte, cit și nerespectarea pro
gramelor de udări stabilite. De 
aceea, pentru înlăturarea acestor 
neajunsuri, aceste zile trebuie 
să constituie în sistemele de 
irigații amenajate pe plan local 
sau național prilejul unor ample 
acțiuni de curățire a canalelor 
de pregătire a utilajelor. în 
județul Teleorman surprindem 

• două imagini la Izvoarele, co
mună cu 610 ha irigate în sis
tem local, și la Cringu, unde 
sute de cooperatori au ieșit cu 
sapele și cazmalele la decolma- 
tat canale. în același timp, in 
atelierele S.M.A. reparatul moto- 
pompelor se desfășoară din 
plin. După cum ne spune Florea 
Simion, primarul comunei Iz
voarele, cele 16 motopompe au 
fost reparate, iar acum se des
fășoară acțiunea de curățire 
pe ultimii metri liniari a cana
lelor. în fruntea acțiunilor se 
situează motopompiștii Ion 
Pop, Mitu Tudor și Iulian 
Ghena. La Cringu, pentru spo
rirea randamentului pe supra
fețele irigate, mecanizatorii e- 
fectuează nivelatul, bilonatul și 
modelatul solului.

în activitatea de irigații, de
secări și îndiguiri, tineretul ju
dețului Teleorman are o incon
testabilă tradiție. Ea a fost 
ciștigată prin acțiunile desfășu
rate constant, an de an, a căror 
amploare a dus, practic, la an
trenarea tuturor categoriilor de 
tineri care trăiesc și muncesc 
la sate. Este recunoscută astăzi 
valoarea ■ șantierelor tineretului 
de anul trecut de Ia Brînceni, 
Gănești, Măgura — pentru iri
gații și Botoroaga, Zimnicea, 
Pietroșani — pentru desecări și 
îndiguiri. Experiența acumulată 
aici constituie argumentul mo- 
ral-politlc și educativ al certi
tudinii îndeplinirii angajamen
telor asumate pe 1976. Astfel — 
după cum ne spune tovarășul 
Ion Vărzaru, activist al comi
tetului județean U.T.C. — in

DE ENERGIE
țează gama expresivă, lumina și 
umbra se confruntă în preajma 
acestor „depozite“ de fior, fră
gezime și sublimități. Artistul a 
studiat fibra lemnului, desenul 
frunzei, piatra, curgerea rîului, 
marmura, zborul păsării. A „con
specta“ îndemnul naturii e mai 
eficient decit a imita cine știe 
ce modă cu pretenție de artă. 
Împletire de esențe, ingeniozi
tate, gravitate și mister, com
plexul de la Tirgu-Jiu este a- 
tit de bine „prins“ în ambianță 
incit multă vreme s-a trecut cu 
oarecare indiferentă pe lingă 
piatra și bronzul acestui tezaur 
de simțire..<

Graba lui Brâncuși nu a îm
brăcat forma acumulării canti
tative. Operele lui nu sînt multe 
la număr. Sînt numeroase insă 
variantele : pentru o lucrare, in
terpretările trec adeseori de 
cifra 20. Artistul se grăbea să 
atingă treapta expresivității ma
xime, nu să umple atelierul și 
expozițiile cu lucrări. Este un 
exemplu, între altele, al efortu
lui acestui căutător original, al 
acestui „Mallarmé al sculpturii“. 
La Brâncuși. subtilizarea limba
jului plastic n-a dus la ruperea 
legăturii cu materia sensibilă, ci 
i-a dat acesteia girul accesibili
tății largi. Păsările, peștii, mu
zele sînt inteligibile pretutindeni 
pentru că „răspund" setei de 

acest an tinerii vor amenaja 
prin muncă patriotică 450 ha 
pentru irigații, vor deseca și 
îndigui 1 840 ha. Centrele Ro
șiori, Tătăreștii de Jos, Ră- 
doiești, Negreni, Vîrtoape, Nec- 
șești — pentru care sînt pregă
tite deja programe de acțiune 
și detașamente de tineri — vor 
continua, cu noi valențe, tradi
ția șantierelor. în acest an, pe 
întreg cuprinsul județului, vor 
funcționa în agricultură 32 de 
șantiere ale tineretului.

LA LUCRU, IN VII 
Șl LIVEZI

în livezile pomicole vilcene 
care ocupă 12 la sută din su
prafața agricolă a județului, 
adică 31 500 hectare se desfă
șoară în aceste zile însorite de 
primăvară o intensă activitate. 
Ieri, de exemplu, in localitățile 
Mihăești, Popești, Sirineasa, O- 
lănești, Stoiceni, încă din pri
mele ore ale dimineții puteau 
fi întîlniți la lucru sute de 
membri cooperatori tineri și 
vîrstnici. Concomitent cu trans
portul și administrarea îngrășă
mintelor chimice și organice, cu 
efectuarea tratamentelor împo
triva bolilor și dăunătorilor, în 
prezent ample forțe sînt con
centrate la executarea tăierilor 
de formare la pomi.

Eforturi susținute depun și vi
ticultorii. într-unul din puter
nicele centre viticole — Vrancea 
— pînă la această dată s-a făcut 
aprovizionarea cu tot materialul 
necesar sectorului viticol. Au 
fost procurate 2000 mc de spalieri, 
peste 155 000 bucăți araci pentru 
susținerea viei, 53 000 kg sulf 
necesar stropirii viilor. De ase
menea, s-au fertilizat cu îngră
șăminte chimice și organice 
peste 115 000 hectare și contro
lat viabilitatea ochilor pe 16 200 
hectare. „Zilele acestea, odată 
cu încălzirea timpului, — ne 
spune Felicia Spînu, președinta 
Consiliului tineret sătesc de la 
Comitetul județean Vrancea al 
U.T.C. — toti tinerii satelor, 
membrii organizațiilor U.T.C., 

frumos a omului de pretutin
deni. Arta lui Brâncuși este op
timistă, ea dă sentimentul du
ratei, al dăinuirii. Intr-un poem 
dedicat marelui sculptor român, 
Rilke scrie : „Cine spune că 
totu-i pieirii sortit ? / Din pa
sărea pe care-o ai rănit / Știe 
cine dacă zborul nu rămine ?“ 
(Traducere : Ion Caraion).

Reper de primă mărime in 
sculptura secolului douăzeci, ar
tist clădit din „plămadă româ
nească“, Brâncuși a dus în inima 
Parisului și în lumea întreagă 
argumentul forței de creație a 
poporului nostru. Interesul con
temporanilor săi pentru tot ceea 
ce făcea, permanența prestigiu
lui postum al lui Brâncuși de
rivă din trăsăturile definitorii 
ale artei sale, din universalita
tea mesajului său. Petru Comar- 
nescu, exeget, alături de V. G. 
Paleolog și Petre Pandrea, al 
marelui statuar, observa : „Per
sonalitatea lui de țăran român 
și înțelept al lumii moderne, de 
artist de avangardă, cu adinei 
rădăcini în tradițiile patriei, ui
mea și nu lăsa nepăsător pe ni
meni." Comentatorul se referă 
la perioada pariziană a anilor 
1910—1911. Interesul pentru opera 
lui Brâncuși a crescut continuu. 
Cunoscută bine în țara lui și în 
lume, opera lui Brâncuși este 
una din expresiile puterii noas
tre creatoare, punct emblematic 
al spiritualității românești. Tim
pul care vine va da operei 
brâncușiene noi străluciri. 

împreună cu ceilalți cooperatori 
vor fi antrenați la principalele 
lucrări ce trebuie executate în 
vii : tăieri în uscat pentru ro
dire și modernizare, completa
rea golurilor și executarea ce
lorlalte lucrări de întreținere“.

IN LEGUMICULTURA. 
MAXIMĂ CONCENTRARE 

DE FORTE
(Urmare din pag. I) 

mună cu răsadul necesar culti
vării legumelor in curțile indi
viduale.

Preocupări similare am întîl
nit și Ia cooperativa agricolă 
de producție din Călugăreni — 
Ilfov. O treime din răsadurile 
produse vor fi livrate cetățeni
lor din comună pentru a le 
planta în curți. Tot din județul 
Ilfov mai consemnăm acțiunile 
energice întreprinse pentru a- 
m'enajarea în unitățile coope
ratiste a solariilor pentru legu
mele timpurii. în cursul zilei 
de ieri au încheiat, de pildă, 
aceste amenajări, cooperatorii 
din Bolintin Vale, Valea Mă- 
crișului și Girbovi. O intensă 
activitate desfășoară și coope
ratorii din Gurbănești care au 
amenajat o răsadniță de 200 
m.p. La rîndul lor, lucrătorii din 
sectorul legumicol al I.A.S. „30 
Decembrie“ au executat repara
țiile ce se impuneau la solariilq 
de anul trecut, au amenajat al
tele noi, potrivit cifrelor plani
ficate.

Concomitent cu amenajarea și 
repararea răsadnițelor și sola
riilor, în unitățile agricole se 
desfășoară în ritm intens fer
tilizarea terenurilor, semănatul 
semințelor, întreținerea plante
lor. La I.A.S. Mihăilești—Ilfov — 
sub îndrumarea atentă a ingine
rului Nicolae Mihăilescu, șeful 
fermei legumicole, au fost în
treprinse toate măsurile necesa
re asigurării din timp a semin
țelor și materialului săditor 
pentru plantat. Terenul este în

HOBITA»

(Urmare din pag. I) 

ningea ca acum o sută de 
ani. Spun oamenii . că nu 
ninge mereu așa că și-n a- 
cest ținut, în care se întim- 
Plă așa de rar cite ceva, nin
sorile vin să însemneze neo
bișnuitul.

A fost de ajuns însă naște
rea lui Brâncuși, în fapt ri
dicarea unuia dintre cei multi 
care se cheamă astfel la Ho- 
bița, pînă la universal pen
tru ca Hobita să devină la 
fel de celebru ca Stratford 
on Avon sau Bonn. Pentru 
că, spunea Paul Morand, „in 
afară lui Shakespeare și 
Beethoven omenirea mai 
are un Dumnezeu: Brâncuși".

Din trecerea Iui prin aceste 
locuri, pe care le-a purtat 
apoi prin întreaga lume nu 
numai în atelierul lui de la 
Paris, au mai rămas puține 
lucruri. Casa memorială re
construită prin grija și rîvna 
aceleia ce de 25 de ani se 
«cupă de patrimoniul spiri
tual al Gorjultti, care este 
Elena Udriște, și multe, foar
te multe amintiri. Peste a- 
ceastă lume materială care 
este greu de refăcut și care 
păstrează totuși sentimentul 
obișnuinței cu reporteri și 
vizitatori, a rămas insă ceva 

întregime fertilizat, cantitățile 
planificate de erbicide și in- 
sectofungicide se află în maga
zia unității pentru a fi folosite 
la vremea cuvenită. Ceea ce Ie 
dă dreptul să afirme : „Totul 
este pregătit, sîntem gata să 
ieșim in cimp".

ARĂTURILE, 
GRABNIC ÎNCHEIATE!

(Urmare din pag. I)

de cooperatori și mecanizatori 
de pe întreg cuprinsul țării, în 
unele județe cum sînt Satu 
Mare, Bihor, Alba, Cluj, Sibiu, 
Maramureș, mecanizatorii au 
trecut la executarea arăturilor, 
neefectuate in toamna anului 
trecut. _ în județul Alba, așa 
cum aflăm de la tovarășul Ioan 
Giosan, director general al di
recției agricole, au mai rămas de 
executat arături pe o suprafață 
de 11 000 hectare. în uncie 
locuri, acolo unde este posibil, 
tractoarele acționează din plin. 
Pe cele mai mari suprafețe însă, 
îndeosebi cele situate în zona 
de deal, se află încă zăpadă. La 
nivelul județului sînt luate toa
te măsurile pentru ca și în a- 
ceste locuri în momentul în 
care vremea va permite să se 
treacă din plin la muncă. Pen
tru acele unități cooperatiste, 
unde în actualele condiții cli
matice nu se poate lucra în to
tal mecanizat, au fost reparti
zate un număr sporit de atelaje. 
Aceasta face ca la nivel de ju
deț arăturile de primăvară să 
se încheie în maximum 10 zile 
bune de lucru. Preocupări ase
mănătoare există și în județul 
Cluj. Aici pentru păstrarea apei 
în sol, odată cu arăturile se face 
și grăparea. Avînd întregul parc 
de tractoare în perfectă stare de 
funcționare, mecanizatorii din 
județul Cluj vor încheia arături
le la termenul prevăzut.

Grupaj realizat de : AL. DO- 
BRE. ȘTEFAN DORGOȘAN. 
OVIDIU MARIAN și DUMI

TRU DUCA

mult mai trainic, poate sin
gurul adevăr demn de înaltă 
crezare : spațiul spiritual al 
lui Brâncuși se află aici, la 
Hobița. Fie că este vorba <le 
acea plină civilizație a lem
nului încrustat și obligat să 
ia formele dorite, fie că se 
regăsește în povestea păsă
rii de aur cu ouă de aur 
(V. G. — Paleolog — Tine
rețea lui Brâncuși), fie că a 
fost vorba .de întinderea ne- 
sfîrșită a cîmpiei rotunde în
conjurate de dealuri rotunde, 
ce pot părea toarte bine ca
pete odihnindu-se („...îmi 
era așa dor să revăd cimpiile 
noastre albe cu zăpadă pe 
care nu le-am văzut din co
pilărie" — răspundea Brân
cuși Ia 11 februarie 1935 cind 
i se propusese monumentul 
de la Tîrgu-Jiu), fie de pia
tra lustruită de ape și rotun
jită pînă la perfecțiune, se 
poate spune cu certitudine că 
arta lui Brâncuși a plecat de 
aici și tot aici se va întoarce. 
Cine va pricepe oare mai 
bine decît noi, românii, ele
mentele de înaltă spirituali
tate a sculpturii brâncușiene. 
de îndată ce pentru noi nu 
înseamnă decît evoluție fi
rească, ridicare pe o treaptă 
filosofică a celor văzute me
reu și mereu.



Lucrările Congresului 
al XXV-lea al P.C.U.S.

în cadrul, lucrărilor Congre
sului al XXV-lea al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
reluate luni in plen la Palatul 
Congreselor din Kremlin, au luat 
sfirșit dezbaterile privind pri
mele două puncte de pe ordi
nea de zi.

în ședința de dimineață, Leo- 
ntd Brejnev a Rezumat discuțiile 
și a prezentat, din partea Comi
siei desemnate de Congres, pro
iectul de rezoluție prin care a 
fost aprobat „Raportul de activi
tate al C.C. al P.C.U.S. și sarci
nile partidului in domeniul po
liticii interne și externe“. Do
cumentul a fost adoptat prin vot 
deschis de către delegații la 
Congres. Delegații au aprobat, 
de asemenea, raportul Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.U.S.

La propunerea Prezidiului 
Congresului, a fost adoptată De
clarația Congresului al XXV-lea 
al P.C.U.S. — „Libertate prizo-

nierilor imperialismului și reac- 
țiunii !".

în ședința de după-amiază, la 
cel de-al treilea punct al ordi
nii de zi a Congresului, Alelcsei 
Kosîghin, 1 ~
liului de Miniștri al U.R.S.S., i 
prezentat raportul privind „Di 
recțiile principale ale dezvoltării 
economiei naționale a U.R.S.S. 
pe anii 1976—1980“.

Congresul a fost salutat de 
Geronimo Amedo Alvarez, se
cretar general al Partidului Co
munist din Argentina, Gus Hali, 
secretar general al Partidului 
Comunist din S.U.A., Aziz Mo- 
hamed, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Irakian, 
Gordon McLennan, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, Zeis Haidar, 
membru al Conducerii naționale 
a Partidului Socialist Arab Baas 
din Irak.

Congresul își 
crările.

președintele Consi-
........................ a

continuă lu-

de dezvoltare

TINERETUL LUMII

Conferința

studenților comuniști

Raportul prezentat de A. N. Kosîghin cu privire
economieila principalele direcții ale dezvoltării

în anii 1976-1980naționale a U.R.S.S.,
- TEXT PRESCURTAT -

în cei cinci ani care au trecut 
de la Congresul al XXIV-lea, a 
arătat vorbitorul, au fost rea
lizate noi și mari succese : 
au crescut conștiința comunistă, 
inițiativa oamenilor muncii în 
producție și pe plan social; sta
tul socialist s-a întărit ; ș-a dez
voltat, în continuare, colabora
rea popoarelor U.R.S.S., unita
tea partidului și poporului fiind 
indestructibilă.

Rezultatele dezvoltării econo
mice sînt caracterizate cel mai 
deplin — se arată în raport — 
de venitul național, al cărui vo
lum total în cel de-al 9-lea cin
cinal a fost cu 34 la sută mai 
mare decit în perioada prece
dentă. Din acesta, pentru con
sum s-a folosit 75 la sută, iar 
restul pentru acumulare.

Relevindu-se că volumul total 
al producției industriale a spo
rit în 1975 cu 43 la sută în 
comparații cu 1970, ceea ce co
respunde directivelor celui de-al 
XXIV-lea Congres al partidului, 
în raport se arată că au fost 
depășite sarcinile planului cin
cinal în ceea ce privește volu
mul global al producției indus
triei grele.

Raportorul s-a referit apoi la 
transpunerea în viață a progra
mului complex de dezvoltare a 
agriculturii pe termen lung, e- 
laborat de partid. Vorbitorul a 
arătat că baza sa tehnico-mate- 
rială se consolidează, se efec
tuează ample lucrări de îmbu
nătățiri funciare, se adîncește 
specializarea producției agrico
le. în acest scop, au fost aloca
te peste 131 miliarde ruble — 
peste o pătrime din toate in
vestițiile capitale din economie.

Afirmînd că, în ultimii cinci 
ani, Uniunea Sovietică a avan
sat in întrecerea economică cu 
statele capitaliste dezvoltate, 
raportul a relevat că producția 
industrială a sporit în U.R.S.S. 
în medie cu 7,4 la sută pe an, 
in timp ce, de exemplu, în Sta
tele Unite ale Americii și în ță
rile Pieței comune — cu 1,2 la 
sută. Această tendință nu are 
un caracter conjunctural ; pe o 
perioadă îndelungată — din 1950 
pînă în 1975 — ritmurile medii 
anuale de creștere a ■ producției 
industriale în Uniunea Sovietică 
și în alte țări socialiste — mem
bre ale C.A.E.R. au fost de peste 
două ori mai mari decit în ță
rile capitaliste dezvoltate, repre- 
zentînd respectiv 9,6 la sută și 
4,6 la sută.

în continuare, raportorul s-a 
referit la principalele sarcini e- 
conomice și sociale ale celui 
de-al 10-lea cincinal.

Esența celui de-al 10-lea cin
cinal este exprimată în caracte
rizarea sa ca cincinal al calității 
și al eficientei înalte.

Alocațiile și înlesnirile acorda
te populației din fondurile so
ciale de consum vor spori 
decurs de cinci ani cu 28—30 
sută și vor ajunge în 1980 
115 miliarde ruble.

Referindu-se in continuare 
principalii indicatori ai dezvol
tării economiei sovietice în cel 
de-al zecelea cincinal, raportorul 
a subliniat că creșterea absolu
tă a producției celor mai impor
tante ramuri ale economiei na
ționale va fi considerabil mai 
mare decit in cei cinci afli an
teriori. Astfel, in ce privește 
producția industriei grele, se 
prevede o creștere cu 38—42 la 
sută. Paralel, se are in vedere 
o creștere a producției bunuri
lor de consum cu 43—46 miliarde

în 
la 
Ia

la

„Scînteia tineretului“
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Deschiderea lucrărilor, 
reuniunii E.C.O.S.O.C.

Intensificarea acțiunilor 
revendicative în Spania

ruble. în ansamblu, fondul de 
consum curent din venitul națio
nal al tării va crește în 
1980 cu 27—29 la sută ' 
1975.

O atenție deosebită 
cincinal va fi acordată 
productivității muncii, 
samblu, pe economia națională 
se prevede o creștere cu apro
ximativ 27 la sută față de 23 la 
sută în anii 1971—1975. Prin 
creșterea productivității muncii 
sociale trebuie 
85—90 la sută 
tului național.

O trăsătură

anul 
fată de

in noul 
creșterii 
în an-

să se realizeze 
din sporul veni-

caracteristică a 
celui de-al X-lea cincinal — a 
arătat A. N. Kosîghin — o va 
constitui integrarea mai profun
dă a economiei noastre națio
nale în diviziunea internaționa
lă a muncii, trecerea la o cola
borare economică externă pe 
termen lung. în acest cadru el 
a arătat că U.R.S.S. va acorda 
o atenție primordială șl pe vii
tor dezvoltării și consolidării 
colaborării cu țările socialiste, 
relevind însemnătatea Progra
mului complex de integrare eco
nomică socialistă și planului de 
măsuri multilaterale, adoptat de 
comun acord la sesiunea C.A.E.R. 
din vara anului 1975.

în continuare, raportul se o- 
cupă pe larg de sarcinile cu 
privire la reorganizarea radicală 
a agriculturii, trecerea ei pe 
baze industriale, creșterea în 
continuare a producției de bu
nuri de larg consum, precizîn- 
du-se că înfăptuirea politicii a- 
grare, elaborată de Plenara Co
mitetului Central al P.C.U.S. 
din martie 1965, reprezintă una 
din principalele direcții ale în
tregii activități în noul cincinali

Sub egida Programului O.N.U. 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) și 
a Comisiei Economice și So
ciale a O.N.U. pentru Asia și 
Pacific (E.S.C.A.P.), la Bangkok 
se desfășoară lucrările primei 
reuniuni regionale interguver- 
namentale de pregătire a Con
ferinței mondiale privind coo
perarea tehnică între țările în 
curs de dezvoltare, care urmea
ză să aibă loc anul viitor în 
Argentina.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor generale, reprezentan
tul țării noastre, Bogdan Balta- 
zar, a subliniat că România, ca 
țară socialistă în curs de dez
voltare, recent primită în „Gru
pul celor 77“. acordă o deose
bită importanță cooperării teh
nice și economice între țările in 
curs de dezvoltare, ca o expre
sie a efortului lor propriu de a 
depăși decalajele ce le despart 
de țările industrializate, ca o 
manifestare a solidarității mi
litante a acestor țări in atinge
rea obiectivelor unei noi ordini 
economice internaționale. Vor
bitorul a relevat amploarea pro
gramelor de cooperare bilate-

raia ale României cu alte țări 
în curs de dezvoltare, contribu
ția sporită a țării noastre la în
făptuirea obiectivelor P.N.U.D. 
și O.N.U.D.I.

• ÎN CADRUL-UNEI REU
NIUNI desfășurate pe parcursul 
a două zile, la Ciudad de Me- 
xico, nouă țări latino-americane 
și Republica Filipine au hotărît 
constituirea unei asociații a cul
tivatorilor de trestie de 
relevă presa locală, 
organizație, denumită 
deratia producătorilor 
de zahăr din America 
Filipine“ fac parte 
Costa Rica, Filipine, 
Guatemala. El Salvador. Mexic. 
Nicaragua, Peru și Republica 
Dominicană, care dau aproape 
70 la sută din producția mon
dială de zahăr obținut din tres
tie de zahăr.

Reprezentanții țărilor mențio
nate au hotărît. de asemenea, 
ca organizația să coopereze cu 
guvernele statelor membre pen
tru stabilirea unor preturi mai 
juste la acest produs pe piața 
mondială.

zahăr. 
Din noua 

„Confe- 
de trestie 
Latină și 

Columbia, 
Honduras.

din Danemarca

La Copenhaga s-au încheiat 
lucrările Conferinței studenților 
comuniști din Danemarca. Par- 
ticipanții la conferință s-au pro
nunțat pentru îmbunătățirea și 
moderniz.area sistemului națio
nal de învățămînt și pentru a- 
meliorarea situației tineretului 
universitar. într-o declarație a- 
probată de delegații la reuniune 
sînt respinse planurile unor 
partide politice care vizează re
ducerea alocațiilor pentru în
vățămînt. Asemenea măsuri — 
se arată în document — vor 
conduce la creșterea șomajului 
în rindurile tineretului și la în
răutățirea situației sale mate
riale, la lipsirea unor pături ale 
tinerei generații de un drept e- 
lementar — accesul la învăță
mînt, la cultură.
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SRI LANKA - Vedere panoramica a gării maritime și a portului din Colombo
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• ACORDUL intervenit la Vie- 
na, în cursul celei de-a cincea 
runde de convorbiri intercomu- 
nitare cipriote, poate determina 
desfășurarea de negocieri sub
stanțiale în luna mai, a declarat, 
duminică, Glafkos Clerides, lide
rul comunității greco-cipriote. cu 
prilejul revenirii sale în Cipru.

Glafkos Clerides a arătat, tot
odată, că în vederea viitoarei 
reuniuni de la Viena. din luna 
mai, urmează să examineze la 
Nicosia, împreună cu reprezen
tantul comunității turce din Ci
pru. Rauf Denktaș, propunerile 
concrete și detaliile referitoare 
la aspectul teritorial, considerate 
în insulă drept chestiunea spi
noasă a problemei cipriote.

sian, a prezentat luni dimineață 
ministrului de externe britanic, 
James Callaghan, un raport ă- 
supra rezultatelor convorbirilor 
purtate la Salisbury. După între
vedere nu au fost făcute nici un 
fel de precizări privind conținu
tul raportului.

DESCHIDEREA TÎRGULUI 
INTERNAȚIONAL DE TURISM

Primarul Berlinului occiden
tal, Klaus Schutz, a deschis cea 
de-a X-a ediție a Tirgului 
ternaționgl de turism, ia 
iau parte 68 de țări.

Ministerul Turismului 
noastră participă cu un

in- 
care

taradin . 
stand.

RELUAREA LEGĂTURILOR POȘ
TALE Șl DE TELECOMUNICAȚII 

INTRE PAKISTAN 
Șl BANGLADESH

La 1 martie între Pakistan și 
Bangladesh au fost restabilite 
legăturile directe de telecomuni
cații și poștale. Pentru inceput, 
serviciile de telefon, telegraf și 
telex se vor afla în legătură, 
după un program convenit, de 
7 orc pe zi.

Reluarea legăturilor poștale și 
de telecomunicații între cele 
două țări se înscrie în seria e- 
forturilor comune de normali
zare și dezvoltare a relațiilor bi
laterale.

Comerțul cu țările 
socialiste pe agenda
reuniunii ministeriale

• AGENȚIA ALGERIANĂ 
presă A.P.S. a anunțat că, în 
calitatea Bir Lahlou, de pe 
ritoriul Saharei Occidentale, 
Frontul Polisario a proclamat, 
la 27 februarie, Republica Arabă 
Democratică Sahariană.

După cum relevă agenția 
A.P.S., acest act a fost anunțat 
într-un comunicat al Consiliu
lui Național Provizoriu Saha
rian.

de 
Io
te-

• INTR-O DECLARAȚIE re
luată de agenția Reuter, Maro
cul a declarat că Republica Ara
bă Democratică Sahariană a fost 
proclamată pe teritoriul algerian 
și nu pe teritoriul Saharei Oc
cidentale.

• LORDUL GREENHILL, În
sărcinat cu o misiune de infor
mare pe lingă regimul rhode-

• Pînă la sfîrșitul primu
lui semestru al acestui an 
școlar, peste 490 000 de per
soane din R. D. Vietnam au 
participat la cursurile învă- 
țămintului complementar, re- 
prezentind o creștere de 
60 000 persoane, comparativ 
cu aceeași perioadă a anului 
trecut.

în prezent, 
ciile .și orașele 
mul de nord 
cursuri complementare în di
ferite forme și de diferite 
grade pentru oamenii mun
cii. Acestea includ școli cu 
program de studiu după o- 
rele de muncă și altele cu 
program combinat de mun
că și de studiu.

toate provin- 
din Vietna- 
organizează

INALTI FUNCȚIONARI
Al SCOTLAND YARD-ULU1 

IN FAȚA JUSTIȚIEI
La 1 martie, în fața unui tri

bunal din Londra, a avut loc 
prima înfățișare a celor 12 înalți 
funcționari ai Scotland Yard-u- 
lui, care au fost arestați sîmbătă 
sub învinuirea de luare de mită 
și corupție. Judecătorul de in-, 
strucție a hotărît continuarea 
investigațiilor, urmînd ca o 
nouă înfățișare să aibă loc la 
sfirșitul lunii martie. ^Vcnzații 
au fost eliberați pe cauțiune, 
dar li s-au ridicat pașapoartele.

După cum scrie „Times“, în 
numărul său de luni dimineața, 
alți 20 de ofițeri de poliție ur
mează să fie arestați sub ace
eași învinuire.

a
Miniștrii afacerilor externe ai 

țărilor Pieței comune s-au reu
nit luni după-amiază la Bru
xelles pentru a dezbate, cu ușile 
închise, o serie de importante 
probleme între care figurează, 
la loc principal, relațiile comer
ciale cu statele socialiste. Con
siliul ministerial .examinează, de 
asemenea, propunerea Comisiei 
executive privind extinderea la 
200 mile marine a zonelor de 
pescuit naționale — propunere 
ce urmează a servi drept bază 
a poziției țărilor C.E.E. la apro
piata Conferință asupra dreptu
lui mării de la New York — și 
proiectul alegerii prin vot di
rect și universal a unui parla
ment vest-european lărgit.

C.E.E.

Declarație a guvernului 
cambodgian

*

î

ț

ț
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e SCLEROZA PARE SA FIE DE NATURA VIROTICĂ — este 
concluzia la care au ajuns două echipe de cercetători ame
ricani, in urma investigațiilor științifice pe care le-au desfă
șurat separat. In cazul confirmării acestei descoperiri, scleroza 
va înceta să mai fie considerată o boală ale cărei cauze sînt 
necunoscute, ea urmînd să fie trecută în rîndul bolilor infec- 
țioase. Pînă atunci- însă, vor ii necesare noi investigații în- 
trucît oamenii de știință americani, care au efectuat aceste cer
cetări, nu au determinat încă natura precisă a virusului • VIC
TIME ALE CARNAVALULUI DE LA RIO DE JANEIRO. Potri
vit statisticilor întocmite pentru zilele de sîmbătă și duminică, 
29 de participanți și-au pierdut viața, iar 2 934 de persoane au 
fost spitalizate ca urmare a excesului de băutură, a încăieră
rilor și a altor accidente • PRINTRE CELE MAI MARI DIN 
LUME. în urma unui raid întreprins la o fermă în nord-estul 
țării, poliția columbiană a confiscat 80 de tone de marijuana, 
cea 1 mai însemnată captură realizată în Columbia și printre 
cele mai mari realizate în lume. Cu acest prilej au fost ares
tate 14 persoane s CONSERVATA INTR-UN GHEȚAR. Cada
vrul alpinistel americane, Jeanette Johnson, specialistă în es
caladarea Anzilor, a fost găsit conservat într-un ghețar din 
munții Aconcagua. Ea a dispărut în timpul unei expediții, în 
urmă cu trei ani, pe cînd se afla la o altitudine de 6 000 m. 
• APARAT ULTRASENSIBIL. In R.F. Germania a intrat în 
procesul de fabricație un mic aparat care determină timpul ne
cesar de expunere la acțiunea razelor solare. Acest dispozitiv 
este asemănător unul exponometru fotoeiectrlc, deosebindu-se. 
de acesta prin aceea că ferăstrulca fotorezistenței este confec
ționată dintr-o sticlă specială care lasă să treacă razele ultra
violete. Pe scara aparatului trebuie fixată sensibilitatea pro
priei pieli și aparatul va indica timpul necesar expunerii la 
soare. EI poate fi folosit șl în solarllle de iarnă, unde se în
trebuințează lămpi cu raze ultraviolete • 1175 SEISME IN GUA
TEMALA. în ultimele 24 de ore, în Guatemala s-au înregistrat 
20 de cutremure, ceea ce ridică la 1175 numărul seismelor pro
duse In această țară de la 4 februarie a.c. Un bilanț oficial 
estimează ia 23 000 numărul victimelor, în urma valului de 
mișcări tectonice « CĂRĂMIDĂ IZOLANTA. Un inginer elve
țian a inventat o cărămidă termo și fonoizolatoare. Ea se com
pune din două plăci de beton, între care se află o placă izo- 
lantă de mărime mai mare. Intercalația din fibre de piatră izo
lează atît de perfect îneît în clădirile construite cu acest tip 
de cărămidă nu pătrunde nici zgomotul produs de avioane. 
Calitatea • cea mai de preț a cărămizilor este capacitatea lor 
mare de Izolare termică. Cum în Elveția jumătate din energia 
consumată este folosită pentru încălzit, se înțelege de ce noua 
cărămidă prezintă un interes atît de deosebit pentru constructori.
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După cum relatează agenția 
V.N.A., guvernul ‘ Cambodgiei 
Democratice a făcut publice in
formațiile referitoare la atacu
rile aeriene comise de aviația 
americană asupra orașului cam
bodgian Siem Reap, situat la 
230 km de capitala khmeră. In 
dimineața zilei de 25 februarie 
— a anunțat postul de radio 
„Vocea Cambodgiei Democra
tice“ — un avion cu reacție de 
tip „F-lll“ a lansat trei bombe 
de 500 kg și alte două de dimen
siuni mai mici asupra centrului 
orașului Siem Reap. Avionul pi
rat. s-a îndreptat, apoi spre Tai- 
landa. La ora 14,00, alte două 
avioane cu reacție de tip „F-lll“ 
au lansat bombe în aceeași zonă, 
după care s-au îndreptat spre 
nord, în direcția Tailandei. Cele 
două bombardamente au cauzat 
pagube serioase în oraș, îndeo
sebi unor 
persoane — 
copii — au 
30 rănite.

în declarația transmisă de pos
tul de radio combodgian se a- 
rată că aceste bombardamente 
împotriva Cambodgiei Democra
tice — stat independent, pașnic, 
neutru, nealiniat și membru al 
O.N.U. — reprezintă acte .de a- 
gresiune, care încalcă flagrant 
dreptul internațional.

★
In capitala S.U.A., purtătorul 

de cuvînt al Departamentului de 
Stat, Robert Funseth, a dezmin
țit informațiile potrivit cărora 
avioane militare americane au 
bombardat orașul cambodgian 
Siem Reap.

• LA CHEMAREA Uniunii 
Naționale a Studenților din 
Franța, peste 10 000 de 
neri din invățămintul 
versitar au organizat, 
minică, o mare manifes
tație Ia Paris. Studenții au cerut 
majorarea alocațiilor de stat 
pentru invățămintul superior, 
îmbunătățirea condițiilor de des
fășurare a învățămintului și ga
rantarea locurilor de muncă 
pentru absolvenți.

ti- 
uni- 
du-

MARȚI, 2 MARTIE

HOTEL „PACIFIC“: Scala (ore
le 9J5; 11,30; 13,45/. 16; 18,15; 20.30). 

Luceafărul 
16; 18,15; 
9; 11,15;

Favorit 
16; 18,15;

MAJESTYC :
9; 11,15; . .

Festival (orele 
16; 18,15:
9,15; 11,30;

spitale și școli. 15 
civili, militari și 
fost ucise, iar alte

MR.
(orele
20.30) ; 
13,30;
(orele
20.30) .

BANCHET PENTRU
Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20).

DRAGOSTE AMARA: Capitol
(orele 9,30; 11,45; 14; 16; 18,15; 
20,30).

ZORRO: Patria (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20,15); București (orele 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20); Modern 
(orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20).

13,30;

20,30) ;
13,45;

AHILE:

PATIMA: Buzești (orele 9; 11.15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30); Moșilor
(orele 16; 18; 20).

CELE PE CARE LE-AM IUBIT: 
Lumina (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
13,15: 20,30).

DINCOLO DE POD: Central
(orele 9.15, 11,30; 13,45: 16; 18,15;
20,30) ; Flamura (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

CEI TREI MUȘCHETARI: Fero-
viar (orele 9: 11,15: 13.30 ; 16;
18,15; 20,30) ; Melodia (orele 9;
11.15; 13.30: 16; 18,15; 20,30).

Vizita președintelui 
R.P. Angola 

la Brazzaville
Revenit la Luanda, după vi

zita de două zile întreprinsă la 
Brazzaville, președintele Repu
blicii Populare Angola, Agos- 
tinho Neto, a declarat : Călăto
ria în R. P. Congo a fost reu
șită. Intre obiectivele vizitei 
— a spus președintele Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An- 
golei — figura și întîlnirea cu 
președintele Zairului, Mobutu 
Șese Seko, cu intenția de a tra
ta probleme legate de normali
zarea raporturilor bilaterale. „A- 
cest obiectiv a fost atins“ — a 
precizat el, iar o comisie mixtă 
angolo-zaireză va discuta pro
bleme referitoare la măsurile ce 
urmează să fie luate la fronti
era dintre cele două țări, pentru 
reîntoarcerea persoanelor refu
giate, precum și problema tran
zitului de mărfuri zaireze pe ca
lea ferată angoleză și pe Fluviul 
Zair.

Potrivit informațiilor prove
nind din Madrid. în întreaga 
Spanie continuă -valul acțiunilor 
greviste, la care iau parte un 
mare număr de oameni ai mun
cii de diferite convingeri poli
tice. După cum relevă agențiile 
de presă, numărul total al oa
menilor muncii care participă la 
acțiuni greviste pentru apărarea 
drepturilor lor. pentru adoptarea 
neintirziată a unor reforme de
mocratice se ridică în prezent 
la peste 
tensitate 
viste în 
rești ale 
Asturia. ____
Spania se intensifică — remarcă 
cotidianul francez „Le Monde“. 
Deși cea mai mare parte a re
vendicărilor oamenilor muncii, 
relevă ziarul, se referă la majo
rarea salariilor, nu există nici 
un fel de îndoială că grevele au 
un pronunțat caracter politic.

Autoritățile de la Madrid de
pun eforturi mari pentru slăvi; 
lirea valului de greve și demon
strații din întreaga tară, re- 
curgind la metodele cele mai 
brutale pentru reprimarea acțiu
nilor legitime ale oamenilor 
muncii. Astfel. în orașul Alican- 
te. politia a ucis un muncitor 
participant la o grevă, iar la 
Madrid au fost operate nume
roase arestări și s-a întărit cen
zura materialelor de presă ce 
relatează despre creșterea în in
tensitate a acțiunilor revendica
tive ale oamenilor muncii.

300 000. O deosebită in- 
cunosc acțiunile gre- 
mari’le centre muncito- 
Spaniei — Barcelona și 
Conflictele sociale din

Tribunalul ordinii publice din 
Madrid a ordonat confiscarea 
unei cărți recent apărute in li
brăriile spaniole — care prezintă 
amplele mișcări revendicative și 
protestatare din Spania —, iar cei 
trei autori au compărut, împre
ună cu editorul cărții, în fața 
unui magistrat al aceluiași tri
bunal. Antonio Albaran, direc
torul editurii care a publicat 
cartea menționată, a declarat că

au-a fost interogat, alături de 
tori, asupra aprecierilor și afir
mațiilor conținute în lucrare.

Intitulată „Muncitori în gre
vă — Madrid, ianuarie ’76“, lu
crarea relevă acțiunile munci
torești inițiate la începutul aces
tui an in capitala spaniolă, ac
țiuni care au devenit semnalul 
unui val de mișcări sociale con
siderate fără precedent în ulti
mii 37 de ani. La mijlocul săp- 
tăminii trecute, numărul mun
citorilor care întrerupseseră lu
crul în Spania era de 350 000, 
acțiune la care trebuie adăugate 
numeroasele demonstrații și mi
tinguri organizate în favoarea 
amnistierii deținuților politici, 
pentru acordarea și garantarea 
de drepturi și libertăți 
reale.

Atît la Madrid, zona 
se referă cartea, cit și 
Spania de altfel, grevele 
considerate ilegale 
legislație spaniolă, 
rizate“ întreruperi 
doar dacă ele sînt 
tregul nepolitice“, 
epuizate toate canalele de. ne
gocieri prin intermediul așa- 
ziselor sindicate (controlate di
rect de guvern) și dacă a fost 
respectată o perioadă de notifi
care prealabilă de 10 zile.

politice

la care 
în toată 

sînt 
de actuala 

Sînt „au țo
ale lucrului 

„pe de-a în- 
dacă au fost

La 1 martie au început, la Li
ma, lucrările celei de-a doua 
perioade a sesiunilor Comisiei 
pentru întreprinderile transna
ționale a Consiliului Economic 
și Social al O.N.U. (ECOSOC). 
Punctul central de pe ordinea 
de zi îl constituie pregătirea 
unui cod de comportament pen
tru întreprinderile transnațio
nale, al cărui proiect va fi su
pus spre dezbateri Organizației 
Națiunilor Unite.

Comisia va studia, de aseme
nea, diferite aspecte economice, 
juridice și politice referitoare la 
întreprinderile transnaționale, 
precum și legislațiile naționale 
și regionale prin care se regle
mentează operațiunile și activi
tățile societăților respective în 
diferite țări.

Reuniunea a fpst inaugurată 
de ministrul relațiilor externe al 
Republicii Peru, Miguel Angel 
de la Fior, care în cuvîntul său- 
a subliniat că lucrările acestei 
comisii a Consiliului Economic 
și Social al O.N.U. reprezintă 
..unul din elementele cele mai 
reprezentative ale efortului de
pus de Organizația Națiunilor 
Unite pentru structurarea unei 
noi ordini economice interna
ționale“.

• IN CAPITALA Etiopiei s-au 
încheiat, luni, lucrările celei de-a 
XXVI-a sesiuni ordinare a Con
siliului Ministerial al Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.). 
Participanții au dezbătut în co
misii de lucru chestiunile fi
nanciare ale organizației și o se
rie de aspecte politice actuale ' 
de pe continentul african.

Sesiunea Consiliului Nordic
La palatul Christiansborg din 

Copenhaga continuă lucrările ce
lei de-a 24-a sesiuni a Consiliu
lui Nordic — organizație consul
tativă pentru promovarea coo
perării în domeniile economic, 
cultural și tehnico-științific din 
care fac parte Suedia, Norvegia, 
Finlanda, Danemarca și Islanda. 
După cum s-a anunțat, pe or
dinea de zi a actualei sesiuni, 
care va dura șase zile, figurează 
examinarea unor proiecte co-

mune de cooperare economică 
și tehnico-științifică, îndeosebi 
în domeniul energetic. De ase
menea, participanții — prim-mi- 
niștri, membri ai guvernelor și 
ai parlamentelor din cele cinci 
țări — vor efectua un schimb 
de păreri asupra unor probleme 
internaționale, între care un loc 
important îl deține diferendul 
dintre Islanda și Marea Britanie 
cunoscut sub ..numele de „răz
boiul codului“.

„Ca obiectiv pe ter
men lung 
extindem 
economică 
cit mai mult, să atra
gem în acest 
toate țările 
giunea Mării 
lor. 
pentru 
cesta 
frunta 
tropote 
companii 
nale“ — 
1973, 
Pieței comune a Ca
raibilor (CARICOM) 
William Demas, pre
ședintele Băncii de 
dezvoltare din zonă.
în aprilie, CARICOM 

împlinește trei ani de 
activitate. timp în 
care preocupările țări
lor membre — pentru 
realizarea unei coo
perări economice pe 
baze noi, fără tutelă 
străină, ca o contri
buție regională la in
staurarea unei noi or
dini economice în 
lume — s-au materia
lizat într-o serie de 
documente și acțiuni 
de amplă rezonantă in 
zonă și pe continentul 
sud-american.

Ideea creării unei 
organizații economice 
a țărilor 
datează din 1960. și a 
apărut ca o necesitate 
obiectivă de a con
tracara acțiunile mo
nopolurilor nord-ame- 
ricane, britanice și ca
nadiene ce operau în 
zonă. In mai 1968 ia 
ființă Asociația Co
merțului Liber din 
Caraibe (CARIFTA), 
ca un instrument de 
cooperare economică 
regională. CARIFTA 
își propunea să ur
meze formula tradi
țională a comerțului 
liber, paralel cu redu
cerea taxelor vamale, 
neputînd însă să asi
gure o dezvoltare eco
nomică independentă 
a țărilor membre, de
oarece metropola re
prezenta 
palul lor 
mercial.

Iată de 
lie 1973,

dorim să 
cooperarea 

regională

inclusiv 
ca in 
să

proces 
din re- 
Caraibi- 

Cuba, 
felul a-

putem în
vechite me- 
și puternicele 

transnațio- 
- declara, în 

înaintea creării

caraibiene

încă princi- 
partener co

ce, in aprl- 
guvernele

din Jamaica, Trinidad- 
Tobago, Guyana și 
Barbados au hotărit 
să înlocuiască vechea 
CARIFTA cu un 
organism nou. intitu
lat Piața comună a 
Caraibilor, organizație 
la care aderă apoi și 
insulele orientale din 
zonă.

CARICOM reprezintă 
un serios pas înainte 
pe calea dezvoltării 
independente a țărilor 
membre, ea propunîn-

opt membri — Anti
gua, Dominica, Gre
nada, Montserrat, St. 
Kitts — Nevis — An
guilla. Santa Lucia, 
San Vicente și Belize 
— insumind o popu
lație de aproape o 
jumătate de milion 
de persoane — nu au 
statut de țări inde
pendente și dispun de 
puține resurse econo
mice. Venitul anual 
Pe cap de locuitor în 
San Vicente este 
300 dolari, în timp ce 
în Trinidad-Tobago el 
ajunge la 1 552 dolari. 
Dar, în pofida diversi
tății de caracteristici,

de

CARICOM-TREI ANI
DE ACTIVITATE

Corespondență din Havana

du-și nu numai o am
plificare a schimburi
lor comerciale între 
membrii săi. dar și 
transformarea struc
turilor de producție, 
reglementarea și con
trolarea operațiunilor 
și activităților com
paniilor transnationale, 
egalizarea — prin e- 
fort propriu si prin 
acțiuni de ajutorare 
— a nivelului de dez
voltare social-econo- 
mică al țărilor mem
bre.

Experiența pe care o 
reprezintă CARICOM 
este cu attt mai inte
resantă, cu cit în 
componenta sa intră 
țări cu niveluri de 
dezvoltare foarte dife
rite, iar unele dintre 
ele nu 
deplin 
Jamaica, Guyana, Tri
nidad-Tobago și Bar
bados 
toriile 
late, 
mari 
mice, 
și-au ___
pendenta Ia începutul 
anului 1960. Ceilalți

cit în

sînt încă pe 
independente.

reprezintă feri
cele mai popu- 
posesoare de 

resurse econo- 
Cele patru t^ri 
cîștigat inde-

dorința acestor țări 
de a coopera, in vede
rea consolidării inde
pendenței 
autentice 
dentă.

Pe de altă parte, 
evenimentele au 
monstrat că l 
membre ale CARICOM 

o politică 
care, prin 

realiste in

economice 
este evi-

i de- 
tările

practică 
externă 
poziții 
principalele probleme 
internaționale, a dus 
la schimbări pozitive 
ale actualității din A- 
merica Latină. Se știe, 
spre exemplu, că a- 
ceste state au stabilit 
relații diplomatice cu 
Cuba, în ciuda bloca
dei politico-diploma- 
tice și economice im
puse de S.U.A. Tot
odată, ele au formulat 
critici sistematice la 
adresa activității unor 
companii transnațio
nale, pronunțîndu-se 
pentru satisfacerea in
tereselor 
naționale 
din zonă ; 
ceste state 
nat agresiunea 
cii de Sud în Angola,

economice 
ale statelor 

recent, a- 
au condam- 

Afri-

fapte care vorbesc 
despre existenta unei 
organizații ce a ieșit 
din izolare și se află în 
căutarea unui limbaj 
politic și economic 
comun.

Sint de menționat, 
de asemenea, contri
buția deosebită a ță
rilor de limbă engle
ză din CARICOM la 
eforturile de con
stituire în 1975 a Co
mitetului C.E.P.A.L. de 
cooperare și dezvol
tare a statelor din 
zonă și aderarea lor 
la Sistemul Econo
mic Latino-American 
(S.E.L.A.), precum și 
hotărîrea de a-și redo- 
bîndi controlul asupra 
bogățiilor naționale și 
acțiunile concrete în
treprinse în acest sens, 
luările de poziție în 
favoarea stabilirii unei 
noj ordini economice 
internaționale. Dealt
fel, reajustarea impo
zitelor pe care com
paniile transnaționale 
le plătesc pentru ex
ploatarea bauxitei în 
Jamaica, 
rea 
bauxită 
sporirea 
statului în 
petrolului în Trinidad- 
Tobago sînt numai cî- 
teva din acțiunile pro
movate de guvernele 
din zonă.

In această ordine de 
idei, organizației, că
reia i se vor adăuga, 
in curînd, noi membri 
(Surinam și Republica 
Dominicană), îi revin 
sarcini complexe pe 
calea cooperării și a- 
părării intereselor na
ționale, deoarece, după 
cum sublinia recent 
secretarul general al 
CARICOM, Ailster 
Mcntyre, „cîțiva ani 
de cooperare nu pot 
să anuleze, de pe o zi 
pe alta, moștenirea a 
mal mult de trei se
cole de colonialism".

Acești ani reprezin
tă însă un început 
bun, care lasă să se 
întrevadă măsuri și 
mai hotărite pe calea 
transformării Mării 
Caraibilor într-o zonă 
independentă, deschisă 
cooperării echitabile și 
juste pe plan regional 
și internațional.

naționaliza- 
exploatărilor de 

în Guyana, 
participării 

industria

MIHAI FABIAN

PROGRAMUL I
UN CINTEC PE BROADWAY 

Casa Filmului (orele 10; 13; 15), 
Gloria (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20): Volga (orele 9,30; 12,30; 16; 19).

ZILE FIERBINȚI: Victoria (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

GIORDANO BRUNO: Floreasca 
(orele 15,30; 18; 20,15).

SFIRȘITUL VACANȚEI: Doina 
(orele 18,15; 20,15).

CHITTY-CHITTY, BANG-BANG: 
Doina (orele 9,30; 12,15; 15,15).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.15).

INSPECTORUL
Miorița (orele 9; 
18; 20); Tomis 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

AUTOMOBILUL, VIOARA ȘI 
CĂȚELUL: Cotrocfeni (orele 10;
12; 14; 16: 18; 20>

DRAGOSTE ȘI MOARTE: Au
rora (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15); Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30)

PREMIUL:
18; 20).
"MAGNOLIA

NOU: Unirea
CIRCUL: Dacia (orele 9; 11,15 

13,30; 15,45; 18: 20,15).

FLORILOR:
15,30; 18;

Ferentari

de sus:

BRANNIGAN
11.15: 13,30; 15,45 

(orele 9; 11,15

Viitorul (orele 16;

ÎNFLOREȘTE din 
(orele 15,45; 18; 20).

TOATE DOVEZILE ÎMPOTRIVA:
Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

j. D. CAHILL; Bucegi (orele 
15,45; 18; 20).

SINGURĂTATEA
Drumul Sării (orele 
20,15).

MARELE GATSBYî
(orele 16; 19).

ORAȘUL VĂZUT
Pacea (orele 16; 18; 20).

PIRAȚII DIN METROU; Giulești 
(orele 15.30; 17,45; 20).

ALARMĂ IN DELTA: Crlngași 
(ora 16).

EU ȘI DRAGELE MELE MA- 
TUȘI: Popular (orele 15,30; 18;
20,15).

SECRETUL CIFRULUI: Munca 
(orele 15,45; 18; 20).

RESPIRAȚIE LIBERĂ! Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

CUIBUL: Flacăra (orele 15,30; 
18; 20).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PAMÎNTULUI: Arta (orele 15;
17; 20).

AVENTURI
GRĂ: Vitan (orele 15,30; 19).

CASCADORUL: Rahova (orele
15,45; 18; 20,15).

CURSA: Progresul (orele 15,30; 
17,30: 19,30).

LA MAREA NEA-

Opera Română; CARMEN — ora 
19; Teatrul de Operetă: VICTO
RIA ȘI-AL EI HUSAR — ora 
19,30; Teatrul Național (Sala 
Mare): UN FLUTURE PE LAMPA 
— ora 19,30; (Sala Mică); VIAȚA 
UNEI FEMEI — ora 19,30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu); HEDDA GABLER — 
ora 19,30; Teatrul de Comedie: 
NOAPTEA LA MADRID — ora 
19.30; Teatrul Mic; DOSARUL 
ANDERSONVILLE — ora 19,30; 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Ma- 
gheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19,30; (Sala Studio): NU AM ÎN
CREDERE IN BĂRBAȚI — ora 19; 
Teatrul Giulești: CU OLTENCELE 
NU-I DE GLUMIT — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu”: O FATĂ 
IMPOSIBILA — ora 19,30: Teatrul 
„Ion Creangă“: ANDERSEN — 7 
POVEȘTI — ora 16; AICI ZO
RILE SÎNT LINIȘTITE — ora 19,30; 
Teatrul ,,C. Tănâse“ (Sala Victo
ria) UITE CĂ NU TAC — ora 
19,30; Ansamblul „Rapsodia Româ
nă“; PE-UN PICIOR DE PLAI — 
ora 19,30; Circul „București“: ZOO 
CIRCUS PRAGA — ora 19,30.

»rnaPTis kt ADMINISTRAȚIA: București Piața „ScînteU“ Tel : 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorli din întreprinderi șl instituții So«to’ .ttăinătate se 1pot aboSa prin ILMIM - Serviciul export-import presă, Calea Griviței nr. 64-66, p.O.B. 2001 telex 011226, București.
— Tiparul I Combinatul poligrafic „Casa Scinteli".

r ?!s
9,00 — Teleșcoală; 10,00 — Tele

obiectiv (reluare); 10,15 — Film 
artistic. Cel mal bun om pe care 
îl cunosc; 11,40 — Baladă pentru 
acest pămînt. Sucldava; 12,00 — 
Telex; 16,00 — Teleșcoală; 16,30 — 
Curs de limba franceză; 17,00 — 
Telex; 17,05 — Scena. Emisiune de 
actualitate șl critică teatrală; 17,25
— Teleglob. Secvențe marocane; 
17,55 — Publicitate; 18,00 — Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricul
tură; 18,30 — Baschet masculin : 
Steaua — DInamo București (fi
nala campionatului national) re
priza a II-a. Transmisiune directă » 
de la Sala Floreasca; 19,20 — 1001 
de seri ; 19,30 — Telejurnal; 20,00
— Pagini din operete; 20,15 — Re
vista economică TV; 20,40 — Seară 
de teatru. premieră TV — Re
ferendum popular de G.F. Venă 
și R. Pallavicinl; 22,10 — 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

20,00 — Film serial. Servanțll 
culegătorului de mine. Episodul 2; 
20,55 — Spectacolul lumii (VI); 
21,15 — Telex; 21,20 — Ce știm și 
ce nu știm despre... (reluare); 
21,50 — Portativ ’76.
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