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Numeroase colective industriale 
raportează succese de prestigiu

De pe întreg cuprinsul țării continuă să ne sosească la redoc- 
ție vești despre succesele de prestigiu obținute, in primul trimes
tru al anului, de numeroase colective de harnici făuritori ai bu
nurilor materiale necesare economiei nationaie.

• INDUSTRIA JUDEȚU
LUI DÎMBOVIȚA, de pildă, 
care cunoaște o continuă 
dezvoltare și modernizare, a 
înregistrat la finele primu
lui pătrar al anului o pro
ducție ce depășește cu 530 
milioane lei pe cea obținută 
în perioada corespunzătoare 
a anului precedent, atingind 
un ritm de creștere superior 
celui prevăzut pe întregul 
an. Ea a furnizat, suplimen
tar. economiei naționale În
semnate cantități de țiței, 
cărbune, energie electrică, 
ciment, țesături, frigidere și 
alte bunuri materiale. Sem
nificativ este și faptul că 
sarcinile planului de investi
ții au fost depășite.

tele, au fost produse supli
mentar circa 45 milioane ki- 
lowați-oră energie electrică. 
855 tone huilă, 223 mii mp 
furnire estetice, confecții din 
textile in valoare de peste o 
jumătate milion lei.

• ÎNTREPRINDERILE IN
DUSTRIALE DIN JUDEȚUL 
DOLJ au înregistrat o pro
ducție globală industrială 
suplimentară in valoare de 
89 milioane lei, materializa
tă. intre altele, in însemnate 
cantități de motoare elec
trice. îngrășăminte azotoase, 
energie electrică.

• UNITĂȚILE ECONO
MICE MEHEDINȚENE au 
realizat, de asemenea, o pro
ducție cu 52 milioane lei mai 
mare decit cea obținută în 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Aproape în
treg acest spor a fost obți
nut pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Intre al-

• OAMENII MUNCII DIN 
INDUSTRIA MUNICIPIULUI 
SIGHIȘOARA și-au depășit 
sarcinile de plan la produc
ția marfă cu peste 23 mili
oane lei. Totodată, au fost 
asimilate in fabricație peste 
330 noi produse, in care s-a 
materializat o amplă activi
tate de concepție și execuție 
desfășurată de inginerii și 
proiectanții din localitate.

Investiția 
pentru perfecționarea 

cadrelor trebuie să se 
finalizeze în producție

Cite studii au făcut tinerii 
specialiști din intreprinderea 
dumneavoastră in sprijinul or
ganizării științifice a produc
ției ? „De unde să știm, cind 
aici lucrează citeva mii de ute- 
ciști ?“ ne-a răspuns Grigore 
Izvoreanu, secretarul comitetu
lui U.T.C. de la întreprinderea 
constructoare de mașini din Re
șița. Am vrut să aflăm atunci 
cine stat componenții comisiei 
profesional-științifice a tinerilor 
și în ce măsură asemenea pro
bleme constituie obiectul preo
cupărilor lor. Nici despre acest 
lucru, nimeni nu ne-a putut 
spune ceva precis. Atita doar 
am aflat de la serviciile admi
nistrative. că numărul total al 
inginerilor se apropie de trei 
sute. Ciți dintre ei sînt de virsta 
la care puteau fi atrași in ac
tivitatea comisiei profesional- 
științifice a organizației U.T.C., 
nu mai era de competența a- 
cestor servicii și deci nu aveau 
de unde să-i cunoască.

Pentru a afla totuși cîțiva 
dintre ei am încercat o altă 
cale, restrîngînd sfera investi
gațiilor la cei care au fost tri
miși in anul 1975 la diferite 
cursuri de specializare. Și pen
tru că orice specialist care a 
urmat un astfel de curs este o- 
bligat să prezinte la absolvire 
o lucrare sau un studiu cu a- 
plicabilitate în întreprinaerea 
unde lucrează, ne-am adresat 
serviciului organizării producției 
și a muncii, unde speram să fi 
ajuns pentru valorificare, mă
car citeva dintre ele.

_  De ce credeți că noi tre
buie să știm ce lucrări sau stu
dii au întocmit cei care au fost 
la cursuri de specializare 7 ne-a 
răspuns inginerul Tudor Gher- 
hard, șeful serviciului. Adresa- 
ți-vă la serviciul personal-învă- 
țămînt. Este de datoria celor de 
acolo să știe acest lucru. Eu am 
cunoștință numai de un studiu, 
pentru că am ajutat la întocmi
rea lui. Este al unui director 
adjunct. Dacă vă interesează, 
despre el vă pot vorbi...

Cum în întreprindere nu sînt 
prea mulți directori adjuncți, 
ne-am mulțumiț cu această ex
plicație și am mers, pentru 
«nai multe amănunte, la servi-

ciul personal-tavățămtat-re- 
munerare.

— Eu ce vă pot spune 7 ne-a 
răspuns Dumitru Grădinaru. 
responsabil în cadrul acestui 
serviciu cu perfecționarea lu
crătorilor din întreprindere. Nu 
vă pot fi de folos decit cu nu
mărul ți numele celor care au 
urmat astfel de cursuri. în a- 
fara formelor organizate ta în
treprinderea noastră au mai 
absolvit în 1975 diferite cursuri 
la Centrul de perfecționare al 
ministerului sau la Academia 
„Ștefan Gheorghiu", cu scoate
re din producție 28 de specia
liști. Cu ce teme ori studii s-au 
prezentat 
dintre ele se aplică, nu cunosc. 
Consider 
serviciului organizării să se in
tereseze mai îndeaproape de va
lorificarea lor. 
faptul că v-au 
nu trebuia.

— Acum dumneavoastră unde 
m-ați îndruma ?

— în această situație, la ci
neva din conducerea întreprin
derii.

la examene și cite

că este de datoria

Mă surprinde 
îndrumat unde

N. COȘOVEANU

(Continuare in pag. a lll-a)

pentru convocarea Marii Adunări Naționale
In temeiul articolului 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Social ste România decretează !
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a treia se

siune a celei de-a șaptea legislaturi, in ziua de 15 aprilie 1976, ora 10.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU
• Ambasadorul Norvegiei, 

care și-a prezentat scrisorile de acreditare
ziua de 6 aprilie a_c.. ia 
ui Cor.siliuiu: de Scat a 

ioc ceremonia primim 
către tovarășul Nicolae 
țescu. pregedMele Repc-

noului

Hennx

-odorul Norvegiei, Henrik An
dreas Broch.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire ’ au 
participat George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, și 
Silviu Curticeanu. secretar pre
zidențial 
Stat.

și al Consiliului de

• Ambasadorul Republicii Senegal

Partidul Comunist Român, 
moștenitorul celor mai luzn 
se tradiții revoluționare de 
tă ale poporului nostru. ale 
mișcării muncitorești și socia
liste. a imprimat istoriei Româ
niei chiar din momentul fău
ririi sale, acum 55 de ani un 
nou curs pentru întreaga dez
voltare economică. socială a ță- 
nt.

Partidul Comunist Român, se 
legitimează direct «i nemijlocit 
dm mișcarea muncitorească, fi
ind rezultatul maturizării timp 
de o jumătate de veac a luptei 
maselor proletare, a organizații
lor acestora din toate teritorii
le românești, rezultatul clarifi
cărilor poliueo-ideologice in in
teriorul forțelor de clasă si al 
confruntărilor sociale și politice 
cu alte clase, partide și grupări 
politice st in primul rind cu 
cele aparțtair.d burgheziei.

Odată cu apariția pe scena 
istoriei, in a doua jumătate a

loa Conf. univ.
Ion Ardeleanu,

Director adjunct al Muzeului 
de irtone a partidului comunist. 

a mișcării revoluționare 
si democratice din România

secolului al XIX-lea. proieta- 
natuL pe măsura creșterii Tin
derilor sale, a trecut la orga
nizarea sa profesională și poli- 
ucâ. O retrospect ivă asupra 
dezvoltării mișcării muncito
rești din țara noastră evidenția
ză faptul că ta procesul de or
ganizare profesională, de inten
sificare și creștere a combativi
tății mișcării greviste a apărut 
mișcarea socialistă. Ideile so
cialiste au fost receptate in 
România incă din faza lor uto
pică și au fost concretizate ta 
forme originale prin constitui-

POPOR

Do«JXsfC al
P 6e

Acum cînd se pune 
meiul viitoarelor

deosebit de

Constantin Mariș și echipa ta. aCombinatul de oteluri speciale Tirgovifte. Se elaborează o nouă sariă de oțel de către maistrul oțelaf 
cărei medie de virstă nu depășește 22 de ani

Fotografia ? VASILE RANGA

I

IN PAGINA A 2-A

TINERII ÎN DIALOG
CU ARTA Thiamarcos,

Ceausescu a rugat pe 
sa transmită președin

Uteciști din Șantierul naval Constanța au răspuns cu solicitu
dine invitației noastre de a viziona incă o dată filmul Zile 
fierbinți de Sergiu Nicolaescu și Francisc Munteanu și de a 
participa la o discuție despre realitate și ficțiune artistică. Re
dăm, pe scurt, citeva dintre părerile lor.

Tntîlniri cu muzica 
și poezia militantă

SÂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Ce-i de făcut, Mura ?
O elevă — Popa Valentina — din anul II ai 

Liceului de mecanică fină din București, a dis
părut. Și-a abandonat familia și școala ; este 
căutată de organele de miliție. „Din păcate, ca
zul nu e unic, precizează ing. Victor Hincu, di
rector adjunct, am mai avut, iar in prezent, alți

cîțiva elevi și eleve au început să se poarte în
tocmai ca Valentina, înaintea fugii sale". Ne-am 
oprit asupra unui nume — Radu Mara. Am în
cercat să aflăm ce factori i-au influențat viața și 
— pornind de aici — ee se poate face. Cit nu e 
încă prea tîrziu.

f

un nou rege
geto-dac

de Ion Horațiu Crișan

Nicolae 
oaspete 
'.eiui Leopold Sedar Senghor sa
lutul său prietenesc. împreună 
cu cele mai bune urări.

întrevederea s-a desfășurat 
lr.tr-o ambianță cordială, prie
tenească.

'4414 AGRICOLĂ DE PR1MĂVA

Fiecare

prețioasă
Daternâ tiiupali 

foit intevsifîeate 
ebrierea grabnici ____________  _______ _________
«it'oeta date centralizate la ministerul de resort reiese eă aceste 
culturi au fost semănate pe mai bine de hectare, ceea ee
repmintă peste jumătite din suprafața prevăzută. Zilnic se în
registrează temperaturi ridicate in toate zonele țării, deci și in 
ărdetele situate in regiunile deluroase, unde se află suprafețe 
întinse ee trebuie semănate. Aici, ea și in toate județele țării, 
unitățile agricole trebuie să acționeze energic pentru buna orga
nizare a muncii, pentru folosirea la întreaga capacitate a trac
toarelor si mașinilor agricole, astfel incit fiecare oră buni de 
lucru să însemne hectare in nins semănate. Totodată, cadrele de 
conducere, specialiștii unităților au datoria să urmărească 
deaproape calitatea lucrărilor executate.

'i călduros, lucrările agricole de primăvară »u 
in toate județele tării. Prioritate prezintă in- 
a insămintarii culturilor din prima epocă. Din

DOU: Lucrările se află 
ia stadiu avansat

A fost încheiat semănatul 
culturilor din prima epocă 
A început semănatul Ia 
porumb
Tinerii, ta primele rinduri 
ale campaniei

In aceste zile, pe ogoarele 
doljene se muncește intens. 
Toate forțele se află în cimp, 
executind lucrările de sezon. 
Buna organizare a activității, 
folosirea la capacitatea ma
ximă a tractoarelor și celor
lalte mașini agricole, efortul 
susținut, hotărirea de a 
smulge pămîntului roade cit 
mai bogate se materializează 
in respectarea riguroasă a

in-

disciplinei de producție, 
efectuarea întregii game 
lucrări in timp optim și 
calitate. Pină la această dată, 
unitățile agricole cooperatis
te și de stat aii încheiat in- 
sămințările din epoca intii. 
După cum ne informa tova
rășul Gheorghe Dindere. pre
ședintele Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de 
producție Dolj, sămînța se 
află în pămînt pe întreagă 
suprafață planificată a fi 
cultivată eu sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui. in ulei și in 
fibră, cartofi timpurii, eui- 
turi furajere, ceapă ș.a. Toa
te forțele stat acum concen-

ta 
de 
de

AL. DOBRE

(Continuare în pa$. a Uî~a)

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Guineea-Bissau, Luis Cabrai, 

sosește astăzi in țara noastră
V A _ __ ____ .________

V

BlIN VENIT PE PAM1NTUI ROMÂNIEI!
Astăzi sosește la București, la invitația pre

ședintelui Republicii Socialiste România, 
Ceaușescu, președintele Consiliului de 
Republicii Guineea-Bissau, Luis Cabrai, 
efectua o vizită oficială in România.

Affl căutat-o pe Mara. „Azi n-o 
găsiți — ni s-a spus cu tonul cu 
care anunți un lucru cert și nor
mal. E marți și ea la practică 
nu vine niciodată ; încercați mîi- 
ne“. Am încercat și miercuri și 
joi ; a apărut vineri către prînz. 
„Dimineața nu prea obișnuiește", 
ni l-a explicat pe același ton

ce nu vine ele-constatativ. „De
va Radu la școală ?“ l-am în
trebat pe diriginte, tinărul pro
fesor de matematică Nicolae 
Vintilă. „Drept să vă spun, nu 
știu — a sunat lămuritor răs
punsul. A venit și mama ei să 
ne ceară sprijinul, lipsește și de 
acasă". „Și ce ați întreprins 7"

„Am întrebat-o ce are de gînd 
și i-am șpus să-mi dea răspunsul 
peste o săptămînă". Răspunsul 
acesta „miraculos" care avea s-o 
aducă, negreșit, pe drumul cel

MONICA ZV1RJINSCHI

(Continuare in pag. • 11-a)

Pe teritoriul localităților Oc- 
nița ți Cosota aparținînd orașu
lui Ocnele Mari, jud. Vilcea, s-a 
descoperit un mare complex ar
heologic a cărui cercetare siste
matică se efectuează de către un 
colectiv de cercetători de la In
stitutul de arheologie din Bucu
rești și de la muzeul din Rim- 
nicu Vilcea, condus de prof. 
D. Berciu. Dezvelirea complexu
lui este departe de a se fi în
cheiat și mai ales sintem departe 
de a se fi lămurit multiplele 
probleme pe care le ridică a- 
ceastă deosebit de interesantă 
descoperire ce aduce numeroase 
lămuriri. Ea aruncă lumină nu 
numai asupra istoriei daco-geților 
din această zonă, ci și asupra în
tregii istorii a strămoșilor noș
tri. Pină acum au fost descope
rite mai multe cetăți situate pe 
inălțimi ce depășesc altitudinea 
de 600 m. Pe pantele acestora, 
pe terase amenajate de mina o- 
mului s-au descoperit numeroase 
locuințe și ateliere. Cetatea cea 
mai importantă este situată pe o 
înălțime in formă de potcoavă 
(cetatea nr. 1) in sistemul de 
apărare al căreia, pe lingă va
luri de pămînt și palisade de 
lemn, intră și ziduri de piatră 
durate din blocuri. O importanță 
deosebită o prezintă ■ descoperi
rea necropolei așezării, situată 
la poalele uneia dintre inălțimi. 
Este vorba despre morminte de 
incinerație, fără tumuli, in gropi 
simple sau in urne. Pină acum 
s-au descoperit peste 100 de a- 
semenea morminte și necropola 
de aici este cea mai mare și cea

Luis Cabrai s-a născut la 11 aprilie 
localitatea Bissau. A urmat cursurile primare 
localitatea Praia, iar cele secundare la Sao Vin
cente (Capul Verde).

într-o perioadă de puternică mobilizare poli
tică și de luptă a poporului din Guineea-Bissau 
împotriva jugului colonial portughez, Luis Ca
brai este, alături de Amilcar Cabrai și Aristides 
Pereira, unul dintre fondatorii, în 1956, ai Parti
dului African al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.). 
între anii 1956—1960, Luis Cabrai desfășoară o 
intensă activitate politică clandestină. Ca urmare 
a acțiunilor represive organizate de armata și 
poliția 
Cabrai 
sau. In 
turi de 
lizarea ------ — — —r
De-a lungul acestor ani, de mari jertfe și sa
crificii, Luis Cabrai s-a aflat întotdeauna în 
primele rinduri ale luptei poporului guineez, i- 
dentifieîndu-se cu cauza sa dreaptă.

In anul 1961, Luis Cabrai este numit secretar 
general al Uniunii Naționale a Muncitorilor din 
Guineea-Bissau (U.N.T.G.). Jn 1963, el este ales 
membru al Secretariatului 
tetului Executiv de Luptă 
1972, Luis Cabrai este ales 
Naționale Populare, iar la 
greș al P.A.I.G.C., în 1973, 
neral adjunct al acestui partid. Proclamarea in
dependenței țării, la 24 septembrie 1973, și a Re
publicii Guineea-Bissau au constituit un nou mo
ment de avînt al luptei poporului guineez pen
tru eliberarea completă a întregului teritoriu. în 
aceeași zi, Luis Cabrai este ales președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau.

Personalitate marcantă a vieții politice din 
țara sa și din întreaga Africă, Luis Cabrai înde
plinește și funcția de prim-vicepreședinte al Or
ganizației Unității Africane.

Animat de profunde sentimente internaționa
liste. poporul român și-a manifestat neabătut 
simpatia și solidaritatea militantă cu lupta dusă 
de popoarele subjugate pentru, lichidarea colo
nialismului și neocolonialismului. pentru liber
tate și independență națională, pentru afirmarea 
deplină a dreptului de a-și hotărî singure propriile

--r__ l i organizate de armata și
politică ale regimului lui Salazar, Luis 
este obligat, în 1959, să părăsească Biș- 
vederea eliberării patriei, participă ală- 
ceilalți conducători ai P.A.I.G.C. la mobi- 
poporului la lupta de eliberare armată?

Permanent al Comi- 
al P.A.I.G.C. In anul 

deputat al Adunării 
cel de-al II-lea Con- 
este ales secretar ge-

(Continuare in pag. * III-a) (Continuare in pag. a IV-a)

Nicolae

1931,
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în pregătirea Congresului educației Ari vă prr/tu'uini Cenaclul îîterar-artistic al tinerilor
politice și culturii socialiste

OPINIA NOASTRĂ

I Tinerii in dialog
cu arta

regi-toruhri sț-i preocupe pe 
zor. ci să Încerce să surprindă 
viata adevărata a întregului 
lectiv.

„Subiect pentru un 
film"
BELU, sudor,

co-

alt

șef

in

„Regizorul și-o mutat 
platoul de filmare 

pe șantier"
COSTICA POTERA, secreta

rul •comitetului I'.T.U., din Șan
tierul naval Constanța :

Mi-a plăcut și m-a impresio
nat deosebit acest film ai oărui 
realizatori au făcut frumosul 
gest de a veni să filmeze
șantier. Tocmai pentru că nu au 
construit un șantier fictiv ' ~~ 
pla^-nu, -ci și-au -mutat platoul 
șantier, au făcut să prindă viată 
pe ecran realitatea palpitantă a 
muncii noastre de aici. Tema de 
bază a filmului — aceea a posi
bilităților nelimitate de afirmare 
a înteligen-ței românești, a dă- 
rutaid totale a ind-teiidului, a co
munistului pentru făurirea so
cietății noastre socialiste ne 
este foarte apropiată. Personajul 
prwoipsl (directorul general -Go- 
man) este ,un ade.vărat tip de 
om nou care-și pune toate ca
litățile. toată puterea creatoare 
în eln-i+w șfm+iwH-ltti -pe eere-1 
conduce. Regizorul și interpre
tul Sergiu Nicolaesou încearcă 
să-l contureze cit mai complex. 
Comgn nu are numai calități. 
Convins de adevărul gîndurilor 
sale, el nu este lipsit de un or
goliu ce cade în exagerări, de 
un anume individualism care-1 
face să uite că are alături de el 
un colecțiv de oameni adevărați, 
ce-^i ipbesc >gu pasiune tacul 
de .muncă, care sînt .receptivi ți 
susținători ari ideriot noi. Aici 
cred qă putem vorbi și de unele 
n ere»Uzări ale filmului t atent 
să eoni ureze cât mai precis fi
gura personajului principal,' re
gizorul lasă mereu într-un plan 
secund celelalte personaje pe 
caoe le schițea-ză doar. -Or, a- 
ceeta este, după -opinia mea 
fals -din cel puțin două unghiuri 
de vedere : -unul al realită
ții, eelălaM al creației artistice, 
in eine. Din punctul de -vedere 
al realității, .ștjrn cu toții că nici 
în Șap-tierul .naval -Constanta, 
nici in alte întreprinderi 
țară nu numai directorul 
singurul element înaintat, 
numai ®1 decide asupra -produc
ției, nu numai el este responsa
bil .de ceea ce se pețrccE in res
pectivul loc de muncă. Dimpo
trivă, producția pst<“ colectivă -și 
tocmai Pe acești oameni am fi 
dorit să-i vedem mai bine sur
prinși pe ecran.

pe 
in

din 
este 

nu

„Realitatea 
este mult mai complexă 

decît apare 
pe ecran"

ȘTEFAN LAZAR, mcț-anic :
Continuind ideea dinainte, eu 

aș vrfea să spun că, în drumul 
acesta de 1a realitate la ficțiu
ne filmul lui Sergiu Nieoleescu 
a suferit oarecare sărăoi-re. 
dică realitate® trăita de noi 
în șantier., este cu mutt 
complexă decit apare ea 
ecran. Sigur, nu vreau să spun 
că opera aceasta ar fi trebuit să 
surprindă absolut toate proble
mele noastre. Ar fi fost și impo
sibil. Regizorul și-a ales 0 anu
mită idee pe care a pus-o in 
discuție. Dar eu cred că .oricit 
de inteligent, de capabil, prici
tă capacitate de muncă are avea 
un singur o.m — in cazul nos
tru directorul general Comat — 
el nu va putea face totul de u- 
ntrt singur. Dealtfel, el Tiiri rra 
poate fi singur in iropar.tan.tul 
proces de producție pe care-1 
dirijează. Dacă în realitate un 
singur om — directorul — ar 
face totul in locul respectiv, eu 
aș zice că, dimpotrivă, lucrurile 
nu -stau -cum trebuie. Acolo, fără 
discuție, producția suferă. Și re
gizorul intuiește aceșt lucru. Și, 
ip film, spare totuși că cei ea- 
re-1 sprijină pe director, -cei 
care sînt alături de el &mt mum- 
citeț#, maiștrii. Dar figurile lor 
sîttt doar yag schițate, doar atît 
■cit să-i slujească regizorului 
pentru e evidenția și -mai bine 
figura eroului principal.

A- 
aici. 
mai

pe

„Ne interesează figure 
omului nou"

N7CQI.AE OflU A. lăcătuș :
Eu am înțeles că Sergiu Nieo- 

laesc.p vrea să ne pre/ițite aici 
o figură aproape ideală de di
rector, .de ,om nop. Șj gste foar
te bine, pentru că noi, tinerii, 
simțim nevoia ca arta să 
prezinte asemenea personaje, 
ne contureze un ideal pe care 
încercăm să-1 atingem. Pe 
alt? parte, faptul că plasează
cest erou în ambianța șantieru
lui nostru reprezintă pentru noi 
o bucurie. Aceasta ne da certi
tudinea că in condițiile vieții 
noastre fiecare se poate autode- 
păși, poate și trebuie să tindă 
spre a deveni un om de tip nou. 
un adevărat comunișt. Poate că 
tocmai din această cauză am fi 
dorit ca nu numai figura direc-

ne 
să 
să 
de 
a-

NICOLAE 
de echipă :

In trecere, in Zile fierbinți, 
se discută ia «n moment dat « 
chestiune care a constituit pen
tru noi principala problemă de 
producție și fie viață : aceea că 
pentru a realiza o producție de 
înalt nivel mhnic. a trebuit să 
facem on efori uriaș, efort care 
are c« puneî fie susținere own- 
știința înaintată a muncitorilor, 
«iragoste» și devotamentul pen
tru construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate. De 
pildă, noi. pici, am trecut dintr-o 
dată de la producția de nave de 
1920 tone la cea de nave de 
554100 tone. Vă deți seama oe 
probleme de -viata, de muncă, 
de pregătire profesională., de 
voință e ridic»! acest salt ? Iată, 
aș spune, un subiect -demn de a 
constitui punctul de inspirație 
al creatorilor noștri de artă.

„Cum sint tinerii 
din film"

SCUV TtBQR. mecanic
Eu. totuși, tni-aș permite să 

reproșez filmului Zile fierbinți 
modul, aș zice nesemnificativ, 
cum prezintă tineretul. El este 
redat de 2—3 muncitori cărora 
directorul le dă hani să se tun
dă. de un inginer tinăr. dar 
foarte îmbătrinit ca gindire, de 
o tinără absolventă a unei fa
cultăți de filosofic, cane se poar
tă in viată sa .o neștiutoare fe
tiță de cițiva anișori. Aceasta, 
cind pe șantierul nostru peste 
80 la sută o reprezintă tinere
tul. cind in toată țara tineretul 
constituie o uriașă forță de 
muncă, fvn vreau să spun că nu 
există și tineri precum cei a- 
dusi pe ecran. Dar. ei nu sînt 
suficient de reprezentativi. Toc- 
J»ai pentru că filmul sni-a plă
cut, pentru soarea lui sincerita
te, nu pot să nu fiu sincer în a 
spune că nu-mi place modul 
schematic. nesemnificativ în 
cere este surprins rinenetul. Din 
păcate, nu este numai scăderea, 
punctul nevralgic al acestui film.

„Personajul principal — 
Șantierul naval 

Constanța"
TRAĂAN OA^OVEAM’. se

cretarei comitetului L’.TX". Fort 
Coast asta :

Eu cred că marele merit 
al filmului Zile fterinați 
rămice preocupa;.? a creatorilor 
de a aduce ia fata spectatorilor 
preMewa» ăie Ftaft ta taWWVW 
din Șamicrid naval CaBstauța. 
Noi. ca beneficiari ai proâucției 
samterului. cunoaș’.em și marile 
lui realizări, ta prebiemete care 
frămir.-ta imrtgu! colectiv. Eu 
cred că a;it ca imagine, cît si 
ca problematică, filmul reușește 
să surprindă tatuați» in care se 
găsește șam'terni r.aval — admi
ratul persocăj principal *1 Zi
lelor fierbinți.

Coat orbire consesinală de 
MIKI hA iOAESCU

muncitori de la întreprinderea de 

MMI CU MUZICA 
SI POEZIA M1LIIAMĂ 
5

Cenaclul literar arrtisiic al ti
nerilor muncitori de la între
prinderea de tractoare Brașov a 
avut o nouă și frtKttuoasă intil- 
nine cu publicul. In sala Teatru
lui •mmr-u’l trin Irrcnfttviv, perie 
SOC de tineri au trăit împreună 
momente de autentică, emoție 
artistică : s-au recitat și s-au 
cintat vers.u,r.i .de. w .vibrant pa
triotism din lirica contemporani 
și clasică. Am avut prilejul unei 
noi confirmări a talentului ti
nerilor artiști muncitori Gheor- 
phe Gheorghiu și Mircea Vancd 
(foto 1). ,a elevilor Marian Rilea 
(foto 2), Lucia Kiss .și Ildîko 
Paszi (foto .3) sau a studentului 
brașovean Andrei Ralea, anul 
III I.A.T/C.. (foto 4) și co’legului 
său ieșeen Cornel Popescu, rin- 
ttornic prieten al cenaclului 
(foto .5).

Depsebit de călduros o fost 
primit 
Vintîlă 
țdată la 
tacolele 
format 
tehnicieni, 
uniți intr-o rodnică colaborare 
artistică, sint foarte firești mai 
,oles in aceste zile de eferves
centă activitate politică și cul- 
tural-educativă. Nefirească ni

riifi-itatul serii. Mircea 
(lato €), pentru prime 
Brașov. Desigur, spec- 
acestvi eentrclu ttnerere, 
din muncitori, ingineri, 

e Iești și sri denii.

Calendar]

vacanță
« tncă o ri înscrisă pe ca

lendarul FesmalulHi <le teatru, 
■poezie patriotică ți revoluțio
nară — faza județeană — in
titulat „.Sub flamura partidu
lui — te slăvim RomâRie se- 
ciaiistă". pentru Județul Mara
mureș, centrele unde are Joc 
(estivalul sint Baia Mare. Si- 
flift«I Marmației. Tg. Lăpuț 
ți Vițeu. In județul Harghita, 
el țe desfășoară in trei cen
tre : Odorheiu-l Secuiesc.
■Glieorcbieni și MiercAirea <>UC. 
iar orașul Sebeș este gazda 
formațiilor concurente din ju
dețul Alba.

p In cițțțwa criri dc-a 55-a 
aniversări a PjCJR.. la Casa de 
cultura a sindicatelor din Si
biu va putea ri rizionat un 
montaj de cântece si poezii, 
prezentat «le Casa pionierilor 
din locaipate sub genericul 
..Partidului =■ cintecui și 
versul**.

p de asi de jndependeu.- 
ță nalÂobria- Acestui eveari 
mont i-ad dedicat recit el ui <r 
poezie patriotică 
apuâ dăn Wasiuî “ 
comuna CoșeaJac 
stanța

p id .cadrul ....... .......
prtmâtcrii*- argețeae. pi ou urii 
si-av propus să a«uenajeze 
baze sportive, să intreranf 
spariaie «erz* din parcuri si 
țcob- 5ă plamcre puieci 
salrim. pta, meri, duzi, 
ți molid.

(Bwtrii «w 
jpAcțwl C»»-

. .SâțM 9 seturiJ

se pere totuși indiferența., ba 
chiar reoenia «w care tint pri
viți de către activiștii comitetu
lui municipal a! U.TEI. acești en
tuziaști și talentași riaeri. Din 
această pricină, eenacltil res- 
pectM-. ce ar trebui paironat si 
fntfnrwttrt t!e cd*re
U.T.C., a tnebuit sd-ți găsească 
uu „mealor" de ocazie (clubul 
sindjccl al întreprindem ce 
tractoare) ți cane a tratat lot o- 
cczionci dorințe tinerilor de a 
se tnlîîni cu muzica și poezia 
militantă. Un simplu fapt este 
revelator : deși sala fusese con
tractată 
dispoziția directorului clubului 
Tractorul. Aurel Fătu, s-a în
trerupt spectacolul cu 3d de uti- 
r.ute suci devreme. Să fie rreo 
legătură cu faptul că toate bi
letele fuseseni vindute și alt
ceva pu-l Mi tutereua pe prpa- 
sâzxitor ?

încheiem coeste risiduri eu un 
nou apel adresat actunșf.lor ăe 
rierori din cadrul coapătețulvi 
municipal și județean al U.T.C. 
de a sprijini cu nuzi multă soli
citudine. «n«î direct șt m» con
cret. *rumoc?« riiitiatiri « tine
rilor de la prefț.ptoasa Întreprin
dere bnațoveastc.

AMNA VEIEA

pină ia ara 11. căi

tractoare Brașov

Fotografii t PETRE POPOVIC1

SA DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE EDUCAȚIE. RĂSPUNDERI________» > -

(Urmare din peg. D

bun. eleva nu Pa mai dat, din 
simplul motiv ca o-a mai apărut 
pe la școală.

— De ce lipsești Mara ?
— Nî-e greu st mă scot drini-v 

neaia. Mi culc tirriu, după mie
zul nopții.

•— t'nde înfierii atît T
— Cu prietenul meu. pe la 

discoteci, pe la ceaiuri...
— El cu ce se îndeletnicește I
— E student. La economia in

dustriei. sau la comerț exterior, 
fn anul patru seu trei, ci parcă 
a rămas repetent.

— Crezi pa e un program fi
resc pentru o elevi ?

— Poate că îmi pine lucrurile 
ne'i'ești ! Serios, r.u por să re
nunț. mi-a intrat dansul in 
tinge !

— Ce te-a atras la mecanica 
fini Ț

— Liceul era fn centru. Acum 
au mai e acolo...

— Iți bct ioc de copilării de 
astea — școală, toceală...

— Ei cu ce se ocupi T
— Spun cd sint studentă.
— Ce te face să te îndoiești ?
— Nu poți discuta cu ei despre 

o carte, un film; nimic.
— Atunci, ce te atrage la el ?
— Mă amuză ca nepăsarea, cu 

superioritatea cu care H privesc 
pe ceilalți.

—■ Și pe tine ?
— La început., Le-am spus, fii 

bălaie de joc, că sint strungă- 
riță. S-au topit de ris

— Și ce-ar fi fost de ris, 
dacă erai strungăriță ?

— Ei, asta-i,! Eu și strungă- 
rifă 1

Elevii liceului de mecanică 
fină fac practică, ața cum e 
firesc, in incinta întreprinderii 
de mecanică fină. Se urmărește 
să se familiarizeze cu moderna 
uzină, in care mi ine vor lucra ca 
muncitori. Aceasta este teoria, 
îr. practică, lucrurile stau puțin 
altfel. Cei doi maiștri instruc-

mintalul nostru : pregătirea 
pi-Mdirâ a elevilor pentru a de
ține în fiecare treaptă a școlii 
o calificare, este cunoscută în 
liceu. Ne-em aflat în feta a 
două situații opuse dar, pînă a- 
cum, cu aceeași eficiență : diri
gintele știa, directorul adjunct a , 
aflat de la noi 
carnet.

— Am awit 
de școală, o să 
lițTul în care ai făcut practica l

— O, nu ! M-am apropiat o 
singură dată de strung și era 
să-mi prind degetele 1 Nu-i o 
meserie pentru fete.

— N-ai mai vmit fete la 
strung ?

— Ba da. cine poate...
— Te atrag meseriile' mai .fe

minine", de pildă in industria 
ușoară ?

— Nici f Mi se pare stupid să 
stau 8 ore sO mă uit la o ma
șină care se invirtește singură l

— De fapt, ce meserie vrei ?
— Ceva... așa... lin. N-am gă

sii încă una anume.

și și-a notat în

că te-ai sAturat 
muncești in ate-

repede vremea cînd n-a mai 
prins nimic. Oboseală, gîndurile 
împrăștiate, absențele tot mai 
■numeroase n-au întirfciat să-și 
spună -cuvântul și Mara a decre
tat : „nu mă mai duc la școală, 
nu mai am râbrlar-e să învăț. 
„Atunci, de abia aitunci, părinții 
„au întors foaia", dar era deja 
greu tie ajuns la sufl-et-ul copi
lului lor. Nici rugămințile, nici 
amenințările n-au găsit drumul. 
Să nu sie grăbim să spunem 
„prea tirziu". Părinții Marei sînt 
oameni pe care ea ij admiră 
pentru munca, pentru priceperea 
lor. Sint oameni pe care îi va 
asculta, dacă Vor părăsi extre
mele si -w să si tonul just cu 
-.care să j se adreseze.

— Colegii n-au avut nimic de 
spus 2

— M-rm criticat îțtr-o ședință: 
..păcat .că eleva Raw Mara care 
promitea atit de etc. etc.
Am rămas uimită. Eu rint ace
eași.

— Ce citești ?
— Am citit destul de mult am 

scris si versuri, am desenat.
— Dacă est-i aceeași de ce fo

losești un timp trecut ?
— Mă refeream la preocupări; 

acum gm altele.
— Mai au ceva comun cu ale 

colegilor tăi ?
— Ei sint niște naivi f ,„
Constatjța Rgțb-riaaai ,yjse«ză 

să -devină inginer, în timpul li
ber. ,.atît cit rămjne după mul
tele ore de studiu", citește lite
ratură șj reviste de specialitate, 
răsfoiește albume de pictură, 
merge la muzee, Viorel Dinu 
este pasionat de mecanică, a 
copstaiUiL citeva'cartpfj ,,cu mțna 
lui" și îe-a experimentat pe pis
tele de antrenament. După ce 
închide, culegerile de probleme, 
serie versuri, ascultă muzică. 
Gtebrgeta Ștefan ar vrea să lu
creze în dotneniul opticii. îi 
place muzica modernă și dansul, 
dar „atjt cit să nu afecteze 
școala". Iată eîțiva dintre acești 
„naivi" și preocupările lor... 
M#ra le-fl fost prietenă, au mers 
împreună în excursii și tabere, 
pînă cînd — deodată — a în
ceput să îj privească „de la mii 
de ani lumină" ! Stau de vorbă 
eu ei. îmi povestesc cum au în- 
icercaf, o dată, să se apropie de 
ea. dar i-a repezit — „ce știți 
voi ?!“, cum au amintit-o chiar 
ințr-o dare de sea-ffiiă. Cu aceas
ta și-au făqut datoria, au făcut 
tal ce se poate. Chiar tot ? Sînt 
uteciști, fac parte din aceeași or
ganizație cu Radu Mara — si 
fiindcă veni vorba și cu Ion, 
fonescu și Popa) — Și totuși 
niciodată .„cazuT' ei nu a fost 
pus in discuție. Utecista Radu 
Mara nu a fost invitată să răs
pundă în,fața organizației, -pen
tru inadmisibila -ei comportare 
în școală ș-i în afara ei. „N« pu
tem să ne amestecăm ; s-ar su
păra**... motivează secretara 
U.T.C. De cînd, îi mai întrebăm 
o dată pe memibrii organizației 
„discreția", ca să nu-i spunem 
nepăsare, față de viața, de vji.- 
tonul omului din preajma ta. de 
necazurile pe cane poate le are, 
poate ,fi ridicată la rang de prin
cipiu ?

— Ce e de făcut Mara 2
— Nu știu.
— Ai două posibilități : con

tinuarea școlii sau calificarea 
pentru producție.

— Mi.-e , frică.
— De ce ți-e
— De muncă. 

obișnuit să mai
„Cazul Mara" 

Este numai 
care împovărează o școală. Șj 
nu întiznplător. Am intrat în a- 
mănun'te ș-i am găsit explicația 
acestei situații in citeva defi- 

. ciențe grave, privind răspunde
rea pedagogilor pentru formarea 
tiaentor, modul în care sînt ei 
pregătiți pentru mueteă. pentru 
viața, felul în care se ține legă
tura eu familia, in sfirsit. modul 
in care este îndrumată de orga
nizația U.T.C. Am reprodus pe 
Fiu,, neprelucrat, dialogul cu ei-' 
leva Radu Mara, nu numai pen
tru a stabili vinovăția ei — la 17 
ani o asemenea lipsă de răspuri- 
<tere pentru propria viață, pentru 
datoriile față de familie, față de 
tot- ceea ce ai primit din partea ' 
societății nu poște fi- scuzată •— 
oi și pentru că el constituie 
principala dovadă a slabei munci 
educative a profesorilor liceului 
a activității defectuoase a orga
nizației U.T.C:

Radu Mara a fost pfpă de 
muit o ele-yă «OBștiinpioasă, o 
colegă săritoare, un copil care 
și-a respectat părinții — iată trei 
argumente care pledează pentru 
posibilitatea aducerii ei pe dru
mul cel bun.

Cine o ajută să descopere 
frumusețea unei meserii, satis
facțiile profunde pe care numai 
munca ți le poate da ? Cine o 
aaptă să-și înțeleagă datoriile 
fața de șine și față de ceilalți ? 
Să stabilească un raport just 
intre muncă și distracții ?

Cine o ajută pe Mara să rer 
devină Mara 7 '

Din timide, răzlețe, cura erau 
te început, absențele au crescut 
pir.ă s-au unit ca veriste in- 
tr-un lanț. Radu Mpra w este 
singura in aceasta jSfuarie. Chter 
ir. clase ei. aM trei elev-., ion 
Cristian. lor.escu 
Popa Dan ii fac. 
de nimeni, strinsă 
Dar să revenim la 
absențele ei rint grit de nume
roase. incit dirigintele ți airi 
profesori ridică din umăr în 
fata catalogului și se mtreabâ

Cristian și 
nesringhertei 
cor.cj'e--e. 

Mara. Astăgi

CE-I DE FĂCUT, 
MARA ?

CERCETĂTORI CU MATRICOLA
Scurt istoric al societății științifice 

de chimie „Maria Sklodowska Curie
• Societatea a fost constituită in onul școlar î$ă9-1970. Are 

ca președinte de onaiare pe prof, dr, doc. 1. V. Nicolescu, Institu
tul de chimie din București. • Societatea iși desfășoară actlvita- 
tați pe secții : chimie anorganică, chimie organică, biochimie și 
incepind de anul acesta o secție -foto • La 15 septembrie. Adu
narea generală a membrilor societății a ales din rindul elevitpr 
colegiul societății • In anul școlar 1974-1975, societatea a primit 
vizita unor distinși cercetători și profesori universitari : prof. dr. 
doc. I. V. Nicplescu, prof. dr. C. Albu, acad. Victor Sahini, prof, 
dr. D,inu Eăvojanu • Anual, incepind cu aruil 1970 au fost orga
nizate la Galați sesiuni de inițiere științifică a elevilor (cea de-a 
Vi-o a awt loc intre 31 martie — 1 aprilie) • Anul trecut a fost 
organizată o tabără specială de 6 zile la Borsec cu fondurile 
societății- Se ya oz^anizp ji anul acesta • In programul societății 
au existat excursii de studii la Săvinești și Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Acum se vor face la fabricile „Tableta1’ și „fiola" 
- București. O expediție științifică va avea itinerarul : Ploiești - 
Brazi — București - Craiova • La olimpiada de chimie de anul 
trecut, eleva Maria Bucur a obținut premiul I .special al C.C. al 
U.T.C., iar Marian Simionel - mențiune. La Sesiunea națională de 
comunicări științifice (Craiova), lucrarea „Procese tehnologice de 
obținere a berei la Fabrica de bere din Galați”, □ elpyelor Tanti 
Miștea și ' “ ...................... ' * "
societății

Silvia Teacu a fost distinsă cu mențiunea I • Revista 
se numește „Lumină

/

siderurgic vrem să determinăm 
cauzele și sursele poluării, pre
cum și mijloacele, metodele prin 
care poate fi evitată. S-au tor- 
mat. ca atare, micro-grupuri de 
cercetare : unii întocmim partea 
teoretică, alții vom merge la 
combinat pentru luprea de eșan
tioane și continuarea analizelor 
in laborator.

G. MILTTAKU

de asemenea, elaborarea unei 
lucrări despre modul cum se 
obțin viscoza și celuloza din 
stuf la Combinatul de la Chit
eam etc.

ION mihalache

in retortă" ji opare trimestrial.

Societatea
mie ..M. S.

științifică de chi- 
Curje" a elevilor 

Gîceului sanitar din Galati a 
reușit eg intr-un timp relativ 
scurt să se impună tot mai mult 
in vtata școlii drept acel cadru 
specific în care elevii îșj pot 
ta[,e ucenicia științifică. Vom în
cerca prin intermediul- membri
lor ei să vă prezentăm ceea ce 
t-ne de experiență acumulată, 
activitate» prezentă și viitoare.

dere teoretic se încearcă șă se 
reproducă în laborator acele 
experiențe care să justifice con
cluziile teoretice.

re’oric : ,Z> pșșj putem fac» ?" 
De ce atita senină resemnare * 
F ..cazul** c+iiar arit de vechi T 
Și oe s-a făcut, pină acum, ca 
să ne întrebăm ce să mai fa
cem ? Vom răspunde pe riad. 
(Carpetele de note ale elevei 
Radu Mara poartă înscrise, ani 
la rind, note dintre cele rr.si 
mari. Cam aceeași este 
și în catalogul anului II 
pe primul trimestru. Pe 
trvl al II-Iea — doar 
întrerupte ici. colo, de 
note, sub limita de promovare. 
Deci, „problemele" au apărut 
recent. Cit despre „metodele pe
dagogice" încercate, nimeni nu 
le poate numi dintr-un motiv e- 
lemeptar — școala • asistai pa
sivă. fără să-și pună probleme 
d.e .respojțisab.iJitate, la declinul 
rapid al unei eleve rare, odi
nioară. avea o situație profesio
nală foarte bună.

Rtu&ria 
[ :: — 
frimes- 
absențe 

citeva

— Ce părgre ai despre fine, 
in ultimul timp ?

— Sint o fată rea.
— Erai cea mai bună din cla

să, cum explici schimbarea ?
— M-am simții mereu obli

cată să nu absentez, să Invăf. 
Acum m-am eliberat de aseme
nea... prejudecăți !

■ — Motivul ?
— Am intrat intr-un grup de 

tineri care gindesc altfel.
— Cum ?

tori ai anului II L 11 obișnuiau, 
pisă au de mult, să apară in 
mijlocul elevilor de două ori — 
ia începutul și la sfințitul pro
gramului — pentru sarcina lor 
cea mai importantă — prezența. 
Cealaltă — adică instruirea efec
tivă a viitorilor specialiști — 
părea o problemă cu totul se
cundară. pe care elevii o puteau 
rezolva și in absența lor Se 
mai predau și cunoștințe teore
tice : intr-un limbaj voit savant 
din care — mărturisesc cei mai 
buni elc\h din clasă — e foarte - 
greu să pricepi ceva. Și la apre
cierea cunoștințelor se menține 
o anume ..originalitate". Nu se 
pun note ca toate notele ci 
niște... cerculețe. cruciulițe, a că
ror traducere în cifre elevii o 
vor cunoaște numai de la diri
ginte ’ Toate Ia un toc fac ca 
majoritatea elevilor să aștepte 
cu strîngere de inimă orele de 
practică, să pună sub semnul in
certitudinii promovarea lor în 
treapta a II-a de liceu. în sfîr- 
șit. să se gindească. pentru mai 
tirziu. la practicarea unei alte 
meserii. Iar elevii certati cu 
disciplina, cu cartea, printre care 
și Radu Mara. adică cei care ar 
ti putut fi încurajați și redresați 
prin pătrunderea în tainele unei 
meserii, au luat, pur și simplu, 
frica uzinei și a muncii. Am în
cercat să aflăm dacă această sta
re de lucruri, care aproape anu
lează o idee de bază a invăță-

— Spuneai că vrei să mun
cești !

— Ca să nu mai depind de 
părinți

— Cum privesc ei această 
„nouă Mara" f

— Sint foarte supărați.
— Crezi că sint și ei vinov.ați 

cu ceva 2
— Nu. Totuși cred că au fost 

prea buni cu mine.
Părinții Marei (tatăl strungar, 

mama textilistă) sînt doi oameni 
harnici, corecți, apreciați și sti
mați de cei împreună cu care 
muncesc. Astăzi sînt' insă mai 
ales doi oameni împovărați de 
griji... „Cum s-o mai stăpânesc 
pe Mara ?“ se întreabă cu dis
perare mama. „în figcare zi 
pleacă de acasă. îmi spune 
mamă, dacă nu dansez înnebu
nesc ! Vine noaptea tir zi u, o 
cert, taică-său o mai bate... nu 
mai are nici un pic de rușine, 
de noi, de școală". As,tazi; sînt 
mai ajeș doi oameni împovărați 
de griji... Și totuși, au și .ei o' 
parte de vină. Mara nu a în
ceput, brusc, să vină acasă la 
ore mici din noapte ; a luat-o 
treptat : „am fos.t la o cofetărie, 
la un film, la un bar, la up ceai". 
Cind > se interzicea să mai ple
ce, replica : „Altă dată cum 
rn-ai lăsat ?“ Iar argumentul 
forte erau notele încă bpne — 
„n-am nevoie să tocesc, eu prind 
din clasă ! Bineînțeles, a venii

Lăcrămioara Croiioru, vice
președinta societății ’• Ne place 
să credem, și personalitățile 
care ne vizitează ne-o confir
mă. că în cee? ce facem punem 
multă pasiune. Dacă ne gindim 
că peste 250 de elevi sint mem
bri ai societății (mai mult de 
jumătate din efectivul liceului) 
se poate lesne deduce că prin
cipiul ..porților deschise" este o 
realitate. De fapt, activitatea 
noastră este orientată și spre 
atragerea de noi membri. în spe
cial din șnii mal mici, cei care 
vor fi „schimbul nostru de mii- 
ne“. Dovadă că. in timpul șn-u- 
lui. tot mai multi sînt aceia 
care solicită participarea la ac
tivitatea unei sect» sau alta- 
Rodul participării se materiali*- 
zează in pregătirea noastră pro
fesională. în notele tot mai bune 
din catalog. Menirea societății 
este fn primul rind de a ne inj.- 
tia în cercetare, de a parcurge 
fiecare dintre noi toate etapele. 
Înceoînd cu documentarea intr-o 
anumită problemă și continued 
cu faza experimentală, deci ori
ginală. in sensul că din proble- 
pta abordată din punct de ve-

Maria Bucur, anul V (premiul 
I la „Olimpiada de chimie) ?

■ Cum e și firesc, la inceopt a 
foșt mai greu. Se prezentau 
doar referate cu subiecte teore
tice pentru completarea unor 
cunoștințe de la clasă- Ne-am 
dat seama la timp că nu aceasta 
este menirea unei societăți. Am 
ales teme mai complexe, cu a- 
plicabilitate practică si care ce
reau eforturi sporite. Un efort 
făcut din plăcere, constienti că 
timpul liber poate fi folosit în 
mod util. Acum cind am ajuns 
in anul V pot evalua drumul 
parcurs. Societatea științifică 
m-a ajutat că mă realizez pe 
plan profesional. convingîn- 
du-mă totodată că în viată nu 
poți realiza nimic fără muncă. 
Vqi cpntinua această activitate 
și după absolvirea liceului.

Nicplipa Cpstea, președinta 
secției de chimie anorganică : 
Aceasta este secția cu cel mși 
mare număr de membri (circa 
100). Sînt elevi ai anilor I și II 
Prin tematica propusă gm ur
mărit să venim cu completări 
la anumite teme predate ta <?- 
relg de curs, cum ar fi cele 
legate de un metal sau altul, cu 
aepent pe important? lor indus
trială. Acum ne-am propus o 
temă egre ne solicjtă să facem 
cercetări privind poluarea me
diului. Prin experiențe si cu 
exemplificări de 1a Combinatul

ăjihațla Maravela. președinta 
secției de chimie organică : Fap
tul că trimestrial ne bucurăm 
de prezenta unor personalități 
de seamă ale chimiei teoretice 
și industriale ne dă o mai mare 
încredere, ne animă, ne impune 
baremuri pretențioase. Așa se 
explică nivelul ridicat al celor 
mai multe lucrări prezente la 
sesiunile cercurilor științifice, 
rezultatele deosebite de 'la con
cursurile pe obiecte, 
cu trimestrul trecut 
aria preocupărilor 
științifice în direcția 
ur.or activități de

înceoînd 
am extins 

societății 
realizării 

___  ______ . , educație 
ateistă. Continuarea teoriei vita
liste prin sinteze organice a fost 
doar una din foarte interesan
tele teme dezbătute...

Prof. Barbu Leibovicl : O a- 
șemenea societate științifică în 
care elevul este figura centrală 
reprezintă un mare cîștig ne 
planul instrucției, dar mai ales 
al educației. Relațiile dintre 
elev și profesor se schimbă, ca
pătă sensuri noi. trecînd chiar 
prin filtrul afectivității. Pentru 
noi. un minunat priiei de a le 
știmula -gindirea. ingeniozitatea 
și aptitudinile intr-un domeniu 
sau altul al cunoașterii. De a- 
ceea. în continuare ne propunem 
.ca în funcție de preocupările de 
studiu, de creație să cercetăm 
tot mai mult tematic? secțiilor 
cu nevoile producției, ale vieții 
sociale. începutul e promițător, 
iar unitățile industriale ale mu
nicipiului Galați ne oferă un 
cîmp larg de acțiune (de amin
tit cele trei baterii de cocs ce 
vor intra in funcțiune la Uzina 
cocsochimică). Avem prevăzută.

(U<SESTaO PiHTIW
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Confecții practice și elegante, pentru toate

vîrstele și siluetele, vă așteaptă, într-un bogat

sortiment, să le alegeți din magazinele de spe-

cialitate ale comerțului de stat. Noile modele de 

pantofi de primăvară și accesoriile de galanterie
și marochinerie vă completează agreabil tinuta

De asemenea, vă recomandăm și stofele pentru

rochii, taioare, costume și pardesie, în textura și
tonurile modei de primăvară.
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frică ?
Eu m-am dez- 
•muncesc.
nu e singular, 
unul din cele
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Maria Eugenia, Neto
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Marș dimiaeats tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Politic Execuți- al 
C.C. al P.C.R.. presedir—ele Con
siliului Central al U.G.S.R„ « 
Constantin Vasăliu. adjunc- de 
șef de sectie la C.C. si P.C.R.. 
s-au întilnit cu delegația Parti
dului Socialist din Costa Rica 
condusă de tovarășul Alvaro 
Montero Mejia, secretar gene
ral al partidului, care 
vizită în țara noastră.

Cu acest prilej, a avut__ ___
schimb de informării s: de ve
deri. in probleme de interes co
mun. pos-ind activitatea celor 
două partide ți dezvoltarea re
lațiilor blisters le in fososul 
tinderii legăm 
rare dintre 
popoare.

VIZITA

loc un

cei*

ex- 
toiabo-->

dsu* fin

I Pragramuhit de 
aufturaie f-, științifi

ce dm*r» Renubric» ~ _
România gi Republic» F»4»ra:î 
Germania, o delega*.^ a Qni- 
verMtarii tehnic» *n Dsr—- 
stadt. condusă 6» Helmut Bs«i- 
me. președintele inuvertatăt 
face o vizită în țara 
invitația Institutului 
din Capitală.

Marți dupâ-amiazâ. 
a fost primita de 
Paul Nicuiescu. •■tcet’tv 
nistru al gmernulu* 08 
educației ți imătasimiuiu 

în cadrul întîtairu. car 
deSfățurat intr-b atfp 
cordială. »u fost abordat* 
Weme ale

ui

'* 3• - • -

n*»«ari la 
pehwimze

tf»18garii

«-a

i***.*- 
niul tnvârâm totului p. certată 
rti punufice-

CONFERINTE

FIECARE CLIPA ESTE
DEOSEBIT DE PREȚIOASĂ LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

alba: Recuperarea
în urma

a râminerifor
România Olanda 3 0
în preliminariile olimpice

OVTWV MARIAN

DOLJ: Lucrările se află m stadiu avansat

Aseară, tn meciul susținut în 
Bețihsa.» cu selecționata Olan- 
**-. etb. pa -’-aștri (aproape to- 
w îsnMifi » stfl Re joc si cdm- 
Fbne-.*»i » o victorie 6r

prestigiu. Eroul meciului : Ibr- 
dănescu. autorul celor trei go
luri. mărește in minutele 54, 57 
si 62. primul realizat din IbvftMrii 
fie la 11 m. Poate, încă o șansă...

ICneer» d-a ps- D orașul RD DIAN

Tovarășa Elena Ceaușescu, 
mfetnbru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. s-a 
îafilnit, marți dimineață, cu to
varășa Maria Eugenia Neto, 
soția președintelui Republicii 
Populare Angola, care ' 
vizită în țara n-oastță.

în cadrul întrevederii, 
șa Maria Eugenia Neto 
părtășit din lupta poporului an
golez pentru rebonstrucția pa
triei. pentru o Angola liberă. 
Independentă, unită și prosperă.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
subliniat că poporul român 
urmărește cu puofundă simpatie 
și satisfacție lupta dusă de po
porul angolez, sub conducerea 
M.P.L.A.. pentru consolidarea 
independenței, pentru dezvol
tarea economică și socială 
de-sine-stătătoare și este pe de-

face o

tovară-
a im-

pîin solidar ru cauzs dreapta a 
poporului angolez, căruia ii va 
acorda, in continuare, sprijinul 
său politic, moral și material in 
înfăptuirea aspirațiilor naționale 
legitime.

Relevindu-se rolul eeestial al 
celor doi șefi Se stat in dez*ul- 
tarea continuă a relațiilor bane 
de prietenie ți solidaritate dus- 
tre P.C.R. ți M.P.L^.. mntr» 
cele două popoare, a fost mani
festată dorința ca raporturile de 
conlucrare dintre P.CJt. ți 
M.P.L.A.. dintre țările ți po
poarele noastre să s» dezvolt» 
tot mai mult, in interesul re
ciproc. al edificării unei hani p 
păciii, cooperării și înțelegerii 
între națiuni.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
caldă prietenie.

Congres al f 
tnumst ai U 
ti<*. car» a 
cen» le Moeco a 
reprezentanți ai 
traie. ai Agerpn 
vuănnn. core-ȚO-ce—’i ai 

!a Bur*străine aeredita

Raumtese izi' 
•i Rl 
țara

asati de 
noastră.

t?

de
Tn

greș 
ambasadorul 1 
avut recent o

l««tură 
■1 P.C.

La IHHatewî
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?• uty
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t*si fiuiwa.

tewa?
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să a rjto 
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to**—I» 
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TELEGRAMĂ
r

SEDIUL 
BOX s-au 

de partici- 
V-a ediție 
aur" din 

din M*rec

a ÎNTRUNIT LA RID DE 
JANEIRO. Comitetul de w- 
gaaizare a campionatului 
moadial de fotbal din anal 
19W a fixat datele de dispu
tare ale merinrilor diatre 
echipele ixoslaviei ți Spa- 
aâei. care far parte, alături 
de iormația României, din 
grapa a apta preHminara eu
ropeană. Primul joc se va 
di*p*ita la !• octombrie 1976 
in Spania, iar partida retur 

brotrămată 15 3h boiMft- 
brie 1977 in Iugoslavia.

rwetahe meciuri alt> gru
pei se vor desfășura, tn anul 
19TT. ta nrmătoarete date: 
România—Spania (16 aprilie 
rS X octombrie): Iugoslavia— 
Rnminia (I 
iembrie >.

o MARTL 
FEDERAȚIEI
primat iascricrile 
pare la re» dv-a 
a „Centurii de 
partea boxerilor 
ri Tunisia. In felul acest* la
marea competiție, rare va 
înțepe i*. 19 aprilie pe rin- 
rn! Palatuht* sporturilor ți 
cwtturii din Capita!*, vpr evo
lua boxeri 16 țări.

o UDMPETITIA INTER
NAȚIONALA DE CICLISM 
pentru „Cupa F.R.C." * con
tinuat marți pe autostrada 
R*trorr*ti—Pite ști m desf*- 
surareo etapei a 3-a cmitra- 
cmnnmetru individual <3fl 
km». Cei mai bun rezultat a 
fast înregistrat de rutierul 
român Die Valentin ru 
timpul de 41TS'' (medie ora
ră 43j99 km». Locurile ur
mătoare aa fes» omoate de 
Mtcbal Klasa (Cehoslovacia) 
— 41S1" si Walenlr Gryra- 
»tec (Polonia) — 42T8“. As
tăzi. de la ora 14.98. are lor 
etapa a 4-a pe distanta 
Ruroresti — Alexandria — 
Buenresti (IM km). *

O COMPETIȚIA INTER-

NAȚIONALĂ DE MARA
TON, desfășurată 
Atena, a fast 
atletul român
mian, care a parcurs clasica 
distanță dr 42,195 km in 2 
ore 27’33”4/l«.

O In ziua a TREIA a 
competiției inlernatfonale fe
minine de baschet, care se 
desfășoară la Cracovia, se
lecționata României a între
cut cu scorul de 74—67 
(Sî—41) formația Canadei. îh 
alte două partide disputate 
s-ati înregistrat următoarele 
rezult a tr: Polonia (A) — lu
mi» 80-71 (36-37.1; Franța 
— Polonia (B) 81—57 (38—18).

In clasament conduc Fran
ța și Polonia (A), cu cite 6 
puncte, urmate fie Ungari» — 
4 puncte. România — 2 punc
te, Canada și Polonia (B) — 
zero puncte.

• TRADIȚIONALA COM
PETIȚIE INTERNAȚIONA
LA DE HANDBAL „Cupa 
țărilor latine" se va desfă
șura între 10 și 18 aprilie în 
Franța și vă reuni echipe 
mascnllne de tineret <tin 
România. Italia. Spama, Me
xic. Brazilia, Belgia, Portu
galia, Maror. Canada și 
Franța. întrecerile vor avea 
loc la Nisa. Cannes, Vaullau- 
ris, Seyne sur Mer șl în alte 
orașe de pe Coasta de Azur. 
Echipa României va susține 
primul Joc din cadrul grupe
lor ru formația Portugaliei. 
Finalele sint programate la 
Nisa. în Palatul Expoziției.

» PARTfCIPÎND PENTRU 
PRIMA OARA la campiona
tele unionale de patinaj ar
tistic, desfășurate la Volgo
grad. Elena Vodorezova, în 
virstâ de 12 ani, a cucerit 
medalia de aur ți titlu! de 
campioană absolută. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
Natalia Strelkova ți Ludmila 
Bakonina.

marți Ia 
ciștigată de 
Mircea Da-

Freședmtele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulga
ria, STANKO TODOROV, a trimis o telegramă tovarășului MANEA 
MAN-ESCH. prixn-ministru al Guvernului Republicii Socialiste 
România, în oai e se spune :

Survoiind teritoriul Republicii Socialiste România, folosim pri
lejul pentru a vă transmite dumneavoastră. Guvernului Republicii 
Socialiste România și poporului frate român cel mai călduros salut 
și urări de noi succese in construcția societății socialisto in țara 
dumneavoastră și in lupta pentru o pace trainică, securitate ți 
colaborare intre popoare.

CRONICA U.TC.
Ieri a părăsit Capitala, ia- 

dreptiedu-se spre Nicosia, 
tovarășa! Florian Mire** 
Sandru, membre șuete aut *1 
Biroului C.C. ai U.T.U.. rare 
va participa ia ierrtrR» ce
lui de-a! VIT-lea Con eres al 
Organizație* Tinerele!ni De
mocrat Unit (E2D.O.N) dte 
Cipm.

1

i
j

Stegar încercat al luptei

J**U

pentru dreptatea și libertatea întregului nostru popor
(Urmare din pag. I)

constituirea partidului politie 
marxist al proletariatului ro
mân. Crearea Partidului Social- 
Democrat al Muncitorilor din 
România a intrat in istoria ță
rii noastre ca momentul care 
marchează înfăptuirea organi
zării politice a clasei munci
toare la scară națională. „Par
tidul clasei muncitoare — 
sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — înființat în 
anul 1893 pe baza principiilor 
socialismului științific, a teoriei 
de clasă a lui Marx și Engels, 
și-a asumat din prima clipă 
misiunea istorică de a conduce 
lupta revoluționară pentru cu
cerirea puterii politice de către 
proletariat și celelalte mase 
muncitoare de la orașe șl sate, 
pentru transformarea socialistă 
a societății românești. Anul 
1893 este anul nașterii detașa
mentului revoluționar, de a- 
vangardă al clasei muncitoare 
din România. Iată de ce — 
spune, cu deplin temei, 
devărateie începuturi ale 
dului Comunist Român, 
continuă cele mai înalte 
ții de luptă ale poporului, iți 
are rădăcinile împlîntate adine 
in mișcarea muncitorească so
cialistă din a doua jumătate a 
secolului trecut — coincid eu 
începutul activității partidului 
muncitoresc călăuzit de teoria 
revoluționară marxistă".

Experiența revoluționară a- 
cumulată de clasa noastră mun
citoare pe linia întăririi orga
nizațiilor politice și profesiona
le. clarificării ideologice și pro
gramatice. {precizării unor punc
te de vedere proprii față de 
evoluția economica și socială a 
tării a condus proletariatul 
român, partidul său spre adop
tarea unor programe politice 
rare să corespundă stadiului de 
Jezvoltare a societății.

Prjn înfăptuirea în 1918 a 
pnității statului român s-a rea- 
izet cadrul național și social- 
economic pentru dezvoltarea 
României moderne, s-au creat 
rondiții pentru dezvoltarea for- 
elor de producție, ale rînduri- 
or clasei muncitoare, 
id-ului său politic.

Creșterea avîntului

putem 
că a- 
Parii- 

care 
iradi-

ale par-

___v____ ___ ______ mișcării 
■evolutionare. la care a parti- 
:ipat și tineretul din rindul 
uturor categoriilor sociale și 
ie orientare politică de stingă, 
îumeroasele greve, mitinguri 
:i manifestații au demonstrat 
oința proletariatului de a eu- 

■eri pe cale revoluționară drep- 
uri și libertăți democratice, de 
i-.și ridica gradul său de orga- 
lizare. Un rol important l-au 
ivut congresele regionale alb 
’artidukui socialist, care în anii 
,919—1929 s-au pronunțat ho-

Thiamarcos, un nou rege geto-dac
(Uman dzn O

tărît pentru înfăptuirea unită
ții organizatorice pe scară na
țională. în același sens s-a ex
primat în 1919 și conferința ti
neretului socialist. /

Congresul Partidului socialist 
întrunit la 8 mai 1921, la care 
au participat delegați ai orga
nizațiilor socialiste din întrea
ga Românie, a consfințit prin 
lucrările și hotărîrile sale trans
formarea Partidului socialist în 
Partidul Comunist Român. Ra
portul și discuțiile au susținut 
programul revoluționar de lup
tă. în care a fost înscris ca 
scop fundamental înfăptuirea 
în România a societății fără 
clase, comunismul.

Hotărirea congresului, eveni
ment de însemnătate istorică, 
a marcat triumful ideologiei 
consecvent revoluționare. al 
marxism-leninismului in mișca
rea muncitorească 
noastră, deschizind o 
nouă, superioară, în lupta în
tregului popor.

Partidul Comunist Român și-a

din țara 
etapă

orientat 
derea _
muncitoare, a celorlalte catego
rii de oameni ai muncii, inclu
siv a tineretului. După cum se 
știe, in evoluția organizatorică 
a mișcării revoluționare de ti
neret un moment important a 
fost conferința din martie 1922. 
care a pus bazele organizației 
revoluționare a tineretului, care 
in deceniile ce au urmat a În
scris minunate pagini ale isto
riei tineretului nostru comunist.

Partidul Comunist Român. în
temeiat acum 55 de ani. s-a si
tuat în decursul întregii sale 
existențe in avangarda luptei 
pentru înlăturarea exploatării 
și asupririi sociale, pentju in
dependența patriei. Sub condu
cerea sa s-au desfășurat eroice 
bătălii de clasă încununate cu 
victoria insurecției naționale ar
mate antifasciste și antiimpe- 
rialiste din august 1944. eveni
ment epocal care a deschis ca
lea marilor transformări socia
liste în țara noastră.

activitatea spre cuprin- 
și organizarea clasei

Aniversarea a 95 de ani de la 
congresul din mai 1921 este nu 
numai un prilej de cinstme a 
tradițiilor gtorionse ale danelor 
noastre muncitoare Șl a parti
dului său comunist, dar ț* de 
relevare a răspunderilor ce re
vin generațiilor de azi pentru 
continuarea ți dezvoltarea 8- 
cestar tradiții. Istoria paitidu- 
lui clasei noastre muncitoare 
constituie un inestimabil tezaur 
de experiență politică revolu
ționară. la flacăra căreia s-a 
călit orinduirea noastră socia
listă.

Victoriile obțir.ute de po
porul român au asigurat edifi
carea sub conducerea Partidu
lui Comunist Român a noii so
cietăți. Astăzi poporul român 
este angajat cu deplină încre
dere în lupta pentru traducerea 
in riață a hotăririlor Congresu
lui ai XI-iea al partidului, 
pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate pe 
pâmîntul României.

mai bto.e cercetcti din toată lu
mea geto-dacică cducind conln- 
trxrr. esențiale eu privire ia 
p-actic’.'.e funerrre ale străm.o- 
ț&jr nt>st*i. Deosebi: de intere
sele cri cteherele tn care se 
p»e?-ereu fteruL bronzul șt ar- 
gttZtiL

în peri metrul cetirii msri s-a 
deseopem tm ed-rictu. un „pa
lat" ci mei -nrsîte ri.ciperi sub- 
te~ne, săpate fn sriwcâ. singu
rele păstrate, pentru că restul 
tidctim a fost de ienm ți a că
zu: p-cdd «mri violent incendiu 
ce a nizrisit întreaga așezare, 
in cele trei încăperi subterane 
ea ți in celelalte locuințe, cte- 
Izere sen normtr’e s-a desco- 
per • *m imens tnaterial arheo
logic de o tern bopație șt ra- 
nezade co-.rtind dtn ceramica de 
czrerse forme țs tipuri lucrată 
cn mina seu Ia roată, apoi po- 
doche, unelte, arme etc. Pe lin
gă produsele autohtone s-av gă
ri: numeroase mărfuri de im
port venite atn lumea elenistică 
și romană dovedind legăturile 
pe care ie întreținea centrul da
cic de la Ocnele Mari cu lumea 
greco-romană. Se mai cuvin a- 
ecugate monedele romane din 
timpul Republicii sau de la în
ceputul Imperiului sau cele 
autohtone care le imită pe cele 
republicane romane. Pe baza tu
turor celor amintite s-a putut 
stabili că aici a existat un pu
ternic și prosper centru geto- 
dacîc al cărui început se situea
ză spre sfirșitul secolului al 
II-lea i.e.n. ți care a durat 
ptnă in prima decadă a se
colului I e.n., pe timpul îm
păratului Augustus. Două mo
nede ale acestuia s-au 
pe*:: in încăperile subterane ale 
.palatului" de care vorbeam. 
Complexul reprezintă fără în
doială una dintre acele dsva 
menționate de geograful Ptole-

meu ți tradus 
cescul polis — 
identificat cu 
figurează tn textul geografului 
antw rusă pe care il intllnim in 
epoca romani ca important cas- 
i~u ți așezare situat pe drumul 
ce lega Romuîa, peste Carpați, 
ce Caput Stenarum azi Boita 
(.ud. Sibiu). Buridava romană 
identificată la Stolniceni (Rim- 
nicu Vtlcea) a preluat numele 
localității autohtone ce a putut 
ft la Ocnele Mari. Geograful 
Ptoiemeu menționează tn această 
zonă pe bzrtâavensi.

în campania anului 1973. tn- 
tr-una dintre începerile subte
rane ale marelui edificiu despre 
care atn vorbit, s-au descoperit 
fragmente dintr-un vas mare de 
hrt pentru păstrat prorizh 
(chiup). Sub buza acestuia, inc
inte de ardere s-a scris — așa 
cum a demonstrat de cunnd 
praf. I. I. Russu. — BACIE[YC] 
OlĂMAPKOfc} care se traduce 
prin „(vasul) regelui Thiamar- 
C0s“ in cazul in care este vorba 
de genetiv (terminația celor 
două cuvinte lipsește) sau la no
minativ „regele Thiamarcos" ca 
proprietar al atelierului de olari 
unde s-a lucrat vasul. Este lip
sit de 
nostru, 
sint la 
bit de 
nulă este insă menționarea in
tr-o scriere autentică contem
porană a unui rege geto-dae 
Thiamarcos in nord-estul Olte
niei unde va lua ființă mai tîr- 
ziu provincia romană Dacia 
Malvensis. Eminentul cunoscă
tor al limbii daco-geților care a 
descifrat inscripția de pe vasul 
descoperit la Ocnița — Cosota 
ne asigură că numele noului 
rege daco-get este de cea mai 
autentică factură tracică și pen
tru aceasta găsește și citează 
numeroase și convingătoare a- 
nalogii.

de el prin gre- 
oraș. El a fost 
Bundava ce nu

importanță, m contextul 
dacă cele două cuvinte 
un caz sau altul, deose- 
importantă fi senzațio-

COOPERATIVA DESERVIREA - BUCUREȘTI 
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ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ 
CONDUCĂTORI AUTO

ÎNTREPRINDEREA de geamuri mediaș,
Str. Șes. Sibiului nr. 38

ÎNCADREAZĂ PRIN CONCURS

- Ingineri meccnici
* Ingineri chimițti
- Tehnicieni mecanici
- Maiștrii mecanici

Condițiile de încadrare slut cele prevăzute de legea ar. li 
1971.

Informații suplimentare se primesc silnic intre orele 7-Hte 
Biroul Personal-Invățâmint, Retribvirea-Muneii, la sediul între
prinderii.

Concursul pentru ocuparea posturilor »a avea foc fn tiua 
de 15.IV.197*, la sediul întreprinderii.

IMPORTANT
c* vinde lole- 
de rate lunare, 
retribuția netă

I.D.M.S. aduce la cunoștință cumpărătorilor 
turisme „ARO—240“ și cu plata în masim 3* 
cu achitarea unui avans minim in funcție de 
a fiecărui cumpărător.

Relafii suplimentare se pot obține de la maRarinele auto 
LD.M.S. din București, Pitești, Brașov, Bacău, Cluj-Napoca. 
Iași, Reșița si Timișoara.

II

Firesc se pune întrebarea cî-rtd 
anume a domnit regele Thia- 
marebs. Răspunsul la această 
întrebare îl vom găsi in onăliza 
complexului in care s-a desco
perit vasul. tn subsolul, aceleiași 
clădiri s-au descoperit nume
roase vase și obiecte ce se da
tează tn a doua jumătate c se
colului 1 i.e.n. ți in primul de
ceniu al veacului următor. Sfin
țitul clădirii, ca ți al întregii a- 
sezări. mistuită de foc, ne sint 
indicate de cele două monede 
r.'e împăratului Augustus amin
tite deja.

Așadar, regele Thiamarcos a 
domnit in răstimpul cuprins in
tre a doua jumătate a secolului 1 
i.e.n. ți la începutul celui urmă
tor, fără să putem face precizări 
mai exacte. El a fost deci imul 
dintre urmașii marelui rege Bu- 
rebista la moartea căruia, intim- 
plată iu anul 44 Le.tr., împărăția 
lui s-a dezmembrat t .„atunci in 
petru părți iar măi Urzim în 
cinci" — după cum ne informea
ză Strabon — si chiar in mai 
multe, am adăuga noi, „căci a-

semenea 'împărțiri sint vremel
nice — ne spune in continuare 
autorul antic — schimbîndu-se 
după o impreiurare sau alta" 
Din vasta stăpinire a lui Bure- 
bista s-au desprins zone mai 
mari sau mai mici pe care au 
stâpinit diverși regi. Numele 
celor din Dobrogea ne erau cu
noscute din izvoarele antice 
pentru că ei au venit in contact 
cu romanii ce căutau să-ți ex
tindă hotarele ptnă la Dunăre. 
Iată acum un asemenea rege 
care a domnit peste geto-dacii 
din zona Vilcei și a Argeșului 
fără să putem preciza limitele 
teritorittlui său. Știm insă că 
centrul acestuia, reședința re
gelui se afla la Ocnele Mari de 
azi unde s-a descoperit vasul 
ce-i poartă ânscris numele. 
Fraza respectivă a fost scrisă în 
limba greacă și cu alfabetul gre
cesc și de aceea ridică problema 
existenței unor texte scrise in 
ilimihn sPrămoșislor noștri fie cu 
litere grecești fie cu alfabet la
tin. Despre aceasta va fi 
intr-un număr viitor.

Investiția pentru
perfecționarea

cadrelor
(Vrmnre din pag O

Iată și explicația inginerului 
șef cu pregătirea fabricației. 
Ovidiu Suteanu :

— Mai multă dreptate au cei 
de la serviciul-învățămint. Fi
resc ar fi ca serviciului orga
nizării să nu ii Scape din aten
ție temele pe baza cărora cei

trimiși la s.peei»ti£®re au 
mut un ex«>m*-n. Ei au 
apoși din producție. unii 
mnlt timp, alții citev*

vorba
1

Ț

F

SUSțl- 
fes, 
mai

... ....... _____ sftpt.ă-
mini. în toată această pcri'Oa- 
dă su fost plătiți de intreprin- 
dm-e. Ijijorârilc lor dc absol-ire 
ft-rbirie să servească acum în
treprinderii.

Fără îndoială că așa este fi
resc. Altfel ini'rs+iiiiir rr-n+vu 
perfecționarea cadrelor sint lip
site de eficiență. Un control, o 
urmărire strictă a modului cum 
sint finalizate studiile, temele 
celor trimiși la orice fel de 
cursuri pentru â contribui la 
îmbunătățirea muncii ți proce
selor de producție ar înlătura 
optica celor ce consideră per- 
feeționarea o simplă formalita
te. Cu etiit mei mu.lt cu cit 
planul de masuri tolinicn-orga- 
niz.atorice vizează și in această 
întreprindere soluționarea a 
numeroase problem» privind a- 
s-i-milereia de noi produse, ridi
carea parametrilor funcționali a 
celor aflate in fwhri fr-’f! Ț , ■ r>Ț țxr.; _ 
terea pi-oclvctivității muncii, 
perfecționarea întregii activi
tăți, cum se vede, sint sarcini 
care prin amploarea și comple
xitatea lor solicită aiporttaJ crea
tor al fiecămi specialist, al {în
tregului colectiv, cu atîf mai 
mult al tineri .lor,, al căror nu
măr depășește mad mult de ju
mătate din oo-lectivul unității* 
Tgi acest Sens, atribuții impor
tante revin -și organizații 
U.T.C. care trebuie să imprime 
comisiei pro feed on al --ști in ti fice
a^ tinerilor o activitate electi
vă, eficientă si nu una forma
lă. Situația existentă aici tre
buie să oonMit’i r\ -de ni.m 
subiect de analiză șâ pentru ■or
ganizația U..T.C., cane in con
textul înaltelor exigente ale 
actualului cincinăV are •da'-'- r 
să antreneze întreaga masă de 
tineri la activitatea de promo
vare a noului, să stimuleze si 
să urmărească îndeaiproape par
ticiparea tinerilor specialiști la 
înfăptuirea complexelor sarcini 
cu care se confruntă colectivul 
Întreprinderii.
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destine. în același timp, Româ
nia socialistă a acordat, încă de 
la început, un larg sprijin — 
politic și diplomatic, moral și 
material —- luptei de eliberare 
națională a poporului din Gui- 
neea-Bissau, a cărui victorie de
finitivă a fost salutată cu vie 
satisfacție de poporul nostru. 
O importanță determinantă 
pentru dezvoltarea pe noi trepte 
a relațiilor de prietenie dintre 
cele două țări, partide și po
poare au avut contactele, întil- 
nirile și convorbirile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu con
ducătorii P.A.I.G.C.

în cronica relațiilor bilaterale 
se înscrie ca un eveniment ma
jor și semnarea de către tova
rășul . Nicolae Ceaușescu și 
Amilcăr Cabrai a Comunicatu
lui Comun din 1972. Acesta 
a fost primul act oficial in
ternațional încheiat de repre
zentanții legitimi ai poporului 
din Guineea-Bissau. întîlni- 
rile ulterioare ale secreta
rului general al P.C.R. cu con
ducătorii P.A.I.G.C., atit la 
București, cit și pe continentul 
african, documentele semnate, 
precum și recunoașterea ime

diată și stabilirea de relații di
plomatice la rang de ambasadă 
cu Republica Guineea-Bissau 
s-au înscris pe aceeași linie con
secventă de dezvoltare a rela
țiilor reciproce, de sprijin activ 
acordat de partidul și țara 
noastră poporului Republicii 
Guineea-Bissau. Vizita efectuată 
de delegația P.A.I.G.C., condusă 
de Aristides 'Pereira, secretar 
general al partidului, în noiem
brie 1973, convorbirile avute cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au 
pus bazele unei colaborări mul
tilaterale intre cele două state 
și popoare.

Opinia publică din România 
salută cu căldură vizita în țara 
noastră a președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Gui
neea-Bissau, Luis Cabrai, și își 
exprimă convingerea că ea va 
aduce o nouă și valoroasă con
tribuție la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări, în inte
resul ambelor popoare, al cau
zei păcii, colaborării și destin
derii internaționale.

Nutrind sentimente de adincă 
stimă și prietenie, poporul ro
mân urează înaltului oaspete un 
călduros și tradițional „Bun ve
nit în țara noastră !“.

de peste hotare
Statornicirea unei noi ordini
economice in lume impune 

intensificarea cooperării 
intre statele europene

• •

Sesiunea Comisiei
pentru

de-a XXXI-a
Economice

economice a O.N.U
Europa

VIITORUL FESTIVAL
PANAFRICAN AL 

TINERETULUI K4 AVEA

Sesiunea Comisiei

Rezoluție denunți nd politica de apartheid

la Conferința de la Freetown
Conferința miniștrilor muncii 

din 38 de state africane membre 
ale Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.). desfășurată la 
Freetown (Sierra Leone), a •- 
doptat o rezoluție in care de
nunță politica de apartheid și 
discriminare rasială promovată 
de regimurile rasiste din Rhode
sia și R.S.A. și exprimă con
vingerea in eliberarea totală a 
Africii și victoria deplină a po
poarelor africane asupra forțelor 
colonialismului, neocolonialîsmu- 
lui și imperialismului. Docu
mentul cheamă Africa indepen
dentă să acorde sprijin popoare
lor din Angola, Mozambic, Gui-

neea-Bissau. Insulele Capului 
Verde, Insulele Sao Tome și 
Principe care și-au cucerit in
dependența și înfăptuiesc in pre
zent o serie de transformări 
progresiste în vederea consoli
dării lor economice.

Conferința, la lucrările căreia 
au luat parte ca invitați repre
zentanți ai Organizației Interna
ționale a Muncii, O.U.A. și ai 
altor organisme, a reafirmat 
dreptul suveran al țărilor în curs 
de dezvoltare de a dispune de 
bogățiile lor și a denunțat po
litica puterilor occidentale de ex
ploatare si înrobire economică 
a statelor în curs de dezvoltare.

' Activitățile celei i 
sesiuni a Comisiei 
a O.N.U. pentru Europa, care-și 
continuă lucrările la Palatul 
Națiunilor, se concentrează in 
principal în direcția definirii 
modalităților concrete prin care . 
comisia poate contribui la in
tensificarea cooperării economi
ce in Europa. în lumina evolu
țiilor pozitive înregistrate' pe 
continent și în viața internațio
nală, precum și in direcția spo
ririi rolului comisiei în spriji
nirea eforturilor de progres e- 
conomic și social al țărilor in 
curs de dezvoltare. în realiza
rea obiectivelor noii ordini e- 
conomice internaționale.

Relevind responsabilitatea 
deosebită a Europei în găsirea 
unor modalități pentru soluțio
narea problemelor care con
fruntă in prezent omenirea. Ga
briel van Laethem. secretar ge
neral adjunct al O.N.U. pentru 
probleme economice și sociale, 
a subliniat că acțiunile comisiei 
trebuie ..să se înscrie într-o 
perspectivă mai largă, care vi
dează definirea 
unor modele noi 
a unor forme noi 
„Această misiune

și aplicarea 
de dezvoltare, 
de cooperare“. 
a statelor Eu-

• SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U., Kurt Waldheim, a 

i primit. în cadrul unei ceremonii 
desfășurate la Nisa, diploma de 
doctor honoris causa al Univer
sității din acest oraș.

ropei, a continuat el, va trebui 
să se exercite atit prin stăpi- 
nirea și organizarea propriului 
destin, prin căutarea unui râs- ‘ 
puns la problemele ce derivă 
din creșterea industrială și teh
nologică, ia problemele coope
rării între state cu sisteme eco
nomice și sociale diferite, cit 
și printr-o contribuție mai con
certată la statornicirea, pe plan 
mondial, a unei noi ordini eco
nomice".

..Europa, 
trebuie să 
făptuiască 
me sociale 
nent raporturi de cooperare o- 
riginale și cu 
plu“.

Conferința 
și cooperare 
climatul pe care l-a instaurat 
și prin angajamentele la care 
a condus din partea statelor, a 
relevat el. creează condiții fa
vorabile unei acțiuni în acest 
sens. Secretarul general adjunct 
al O.N.U. a apreciat că sarci
nile imediate și preocupările 
pe termen lung ale comisiei 
trebuie să vizeze ..asigurarea 
progresului și prosperității in 
Europa și, în același timp, asi
gurarea progresului și prospe
rității lumii".

Vorbitorul s-a pronunțat pen
tru adaptarea programelor de 
activitate ale comisiei la aces
te obiective și pentru extinde
rea cîmpului său de preocupări.

a spus vorbitorul, 
se străduiască să in- 
între țările cu siste- 
diferite de pe conti-

valoare de exem-

pentru securitate 
în Europa. prin

Participanții la sesiunea 
Comitetului Executiv al Miș
cării panafricane, desfășura
tă in aceste zile la Alger, au 
hotărit ca cel de-al doilea 
Festival panafrican al tine
retului să aibă loc în anul 
1978 la Luanda (Republica 
Populară Angola). Festivalul 
va avea ca temă „Indepen
dența, unitatea și solidarita
tea antiimperialistă a tine
retului pentru promovarea 
politică, culturală și socială 
a Africii — deziderat major 
al întregului continent". S-a 
hotărit, de asemenea, orga
nizarea in august, anul aces
ta. la Amsterdam, in colabo
rare cu alte organisme conti
nentale de tineret, a unui 
seminar avind ca temă „So
lidaritatea tineretului lumii 
cu lupta popoarelor din A- 
frica australă pentru liber
tate și independență".

LOC LA LUANDA

mixte guvernamentale
româno-australiene

La Canberra s-au încheiat lu
crările primei sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno- 
australiene. . Protocolul, semnat 
la încheierea sesiunii de Con
stantin Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior ' și 
cooperării economice internațio
nale, și de S. Burton, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior al Australiei, .prevede du
blarea volumului schimburilor 
comerciale în 1976 față de anul 
trecut. Totodată, au fost conve
nite măsuri care să asigure dez
voltarea și diversificarea schim
burilor comerciale între cele 
două țări. Au fost identificate 
noi domenii de interes comun 
pentru stabilirea unei colaborări 
reciproc avantajoase printre care 
cel minier, petrochimic și al a- 
griculturii. S-au stabilit, de a- 
semenea, măsuri pentru inten
sificarea contactelor între spe
cialiștii din cele două țări, a 
schimbului de documentații teh- 
nico-economice în vederea con
cretizării unor acțiuni de cpope- 
rare pe terțe piețe.

Evoluția situației

• LA PARIS au conti
nuat, marți, lucrările pri
mei conferințe internaționa
le avind ca temă rolul e- 
ducației fizice și sportului în 
pregătirea tineretului, organizată 
de UNESCO. Luind cuvintul în 
cadrul dezbaterilor, șeful dele
gației române, prof. dr. Con
stantin Manolescu, adjunct al 
ministrului educației și învăță- 
mintului. a expus unele aspecte 
ale educației fizice și sportului 
școlar din țara ndfestră. Vorbi
torul a prezentat,'de asemenea, 
soluțiile adoptate și rezultatele 
obținute in acest domeniu, pro- ■ 
iectele de viitor, precum și unele 
opinii in legătură cu problemele 
aflate pe ordinea de zi a con
ferinței.

Lucrările reuniunii de la Pa
ris continuă, urmind să se în
cheie vineri.

JAPONIA - Un mare miting urmat de o amplă demonstrație pe 
străzile capitalei nipone a avut loc recent in parcul Yoyogi din 
Tokio. Cei aproximativ 55 000 de participant la această acțiune 
revendicativă, organizată in cadrul „ofensivei de primăvară'1, s-au 
pronunțat pentru elucidarea completă a cazurilor de corupție 
implicate în afacerea „Lockheed", pentru măsuri eficiente in 
lupta împotriva inflației și șomajului. In fotografie : imagine din 

timpul mitingului desfășurat in parcul Yoyogi din Tokio.

SOFIA:Conferința subregionaiă a comisiilor naționale pentru U.N.E.S.C.O. din țările
La Plovdiv7 au început marți 

lucrările celei de-a Vil-a con
ferințe subregionale a comisii
lor naționale pentru U.N.E.S.C.O. 
din țările balcanice, la care 
participă delegații din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România și

Parlamentului Ii- 
El Assad, a anun-

R, D. GERMANĂ — în imagine, elevi ai unei școli politehnice din Berlin in timpul orelor de practica 
productivă la Uzinele de filtre și carburatoare din capitală

CURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

• MARȚI, a sosiț la Pekin o 
delegație română condusă de 
tovarășul Traian Dudaș, minis
trul transporturilor și teleco
municațiilor, care efectuează o 
o vizită in R.P. Chineză la in
vitația miniștrilor poștelor și 
telecomunicațiilor, 
lor și căilor-ferate 
țâri.

transporturi- 
ai acestei

ROMANESCZILELE FILMULUI
IN FINLANDA

în orașul finlandez Kuopio 
s-au deschis zilele . filmului ro
mânesc. Cu acest prilej, au vor
bit Kalevi Kivisto, ministrul cul
turii, și arhitect Cezar Lăzăres- 
cu, președintele Asociației de 
prietenie Ronțânia-Finlanda. Ac
trița Silvia Pbpovici a prezentat 
filmul „Trecătoarele iubiri", care 
a. fost vizionat cu interes de un 
numeros public.

De asemenea, in orașul Tam
pere a avut log ^o adunare fes
tivă dedicată prieteniei româno- 
finlandeze. Au vorbit Vilho Hol
me, președintele Consiliului mu
nicipal, și consilierul Laurențiu 
Miscunescu.

Comunist Portughez în legătură 
cu începerea campaniei electo
rale, Alvaro Cunhal, secretarul 
general al P.C.P., .a subliniat că 
rezultatele alegerilor parlamen
tare vpr avea o mare însemnă
tate pentru stabilizarea politică 
a Portugaliei in anii viitori. 
Scopul principal al Partidului 
comunist, a spus Cunhal, este 
de a forma. împreună cu socia
liștii. o majoritate a forțelor de 
stingă in parlament. Arătind că 
in Portugalia nu există;
pretutindeni posibilitatea ținerii 
de alegeri in condiții de 
tate, secretarul general al

a precizat că acum, cînd Consti
tuția a fost dată publicității, tre
buie să se pună capăt activității 
provocatoare a elementelor reac
ționare, a forțelor vădit fasciste.

încă.

liber- 
P.C.P.

„COSMOS-812"
în Uniunea Sovietică a fost 

lansat, marți, pe o orbită cir-, 
cumterestră satelitul artificial al 
Pământului „Cosmos-812", avind 
la bord aparatură științifică des
tinată continuării cercetărilor 
spațiului cosmic — informează 
agenția TASS.

Probleme 
pentru succesorul

din Downing Street 10
James Callaghan. 64 

de ani, a cîștigat, după 
12 zile de tururi de scru
tin succesive, postul de 
șef al partidului laburist 
britanic, devenind' in 
mod automat premier.

• IA SEDIUL AMBASADEI 
ROMANE DIN COPENHAGA a 
avut loc, luni, o întîlnire cu to
varășul Knud Jespersen, preșe
dintele Partidului Comunist din 
Danemarca, și cu alți tovarăși 
din conducerea partidului. Cu a- 
cest prilej, au fost discutate u- 
nele probleme privind dezvolta
rea relațiilor frățești de colabo
rare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Danemarca. La întîlnire, care s-a 
desfășurat intr-0 atmosferă cal
dă, tovărășească, au participat 
Gheorgbe PIoeșteanu, ambasado
rul României în Danemarca, și 
alți membri ai ambasadei.

SPORIRI SUBSTANȚIALE DE 
PREȚURI LA PRODUSELE 

ALIMENTARE IN ȚĂRILE C.E.E.
Potrivit datelor publicate de 

Ministerul Agriculturii și Bunu
rilor Alimentare din R.F.G., 
prețurile la produsele alimen
tare au crescut substanțial în 
1975 față de anul precedent în 
țările Pieței comune. în Anglia, 
ele au crescut cu 25,6 la sută, în 
Irlanda — cu 21.5 la sută, în 
Italia — cu 18,4 la sută, în 
Franța — cu 11,1 la sută și în 
R.F.G. — cu 5,3 la sută.

• LUÎND CUVINTUL la mi
tingul organizat de Partidul
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C
ontextul economi- 
co-politie în care 
și-a făcut ascensiu
nea este deosebit 
de complex, impu- 
nind adoptarea u- 

nui stil maleabil pentru împăca
rea diferitelor fracțiuni ale par
tidului și a unei strategii urgen
te in abordarea problematicii e- 
conomico-sociale. Callaghan, re
prezentantul moderaților din 
grupul parlamentar laburist, care 
este apreciat atit de aripile di
vergente laburiste, cit și de sin
dicate pentru vederile sale su
ple, abilitatea de negociator și 
experiența politică (a ocupat 
trei posturi ministeriale impor
tante : interne, finanțe și afa
ceri externe), se prezintă ca o- 
mul continuității. Se pare că el 
nu va proceda la modificări fun
damentale în cabinet revenin- 
du-i, în orice caz. obligația de a 
desemna un ministru de exter
ne. probabil, dintre deținătorii 
unor portofolii ministeriale : 
Jenkins. Anthony Crosland sau 
Merlyn Rees.

Alegerea lui Callaghan a în
trunit aprecierile favorabile ale 
presei, sindicatelor și cercurilor 
financiare. Ziarul „TIMES" (in
dependent) rezumă, astfel, opinia 
prezentă în aproape toate coti
dienele : „Noul prim ministru 
este confruntat cu sarcini difi
cile, dar, cel puțin, el este si
gur de sprijinul țării în opera pe 
care o întreprinde". „FINAN
CIAL TIMES" — ziarul cercuri
lor de afaceri — îi recomandă 
să prefere „atacul" pe frontul 
economic. Exprimind, la rîndul 
lor, sprijinul pentru noul lider 
laburist. T.U.C. (sindicatele) a- 
preciază în comunicatul publicat 
la anunțarea rezultatului că : „O

strinsâ cooperare intre guvern 
și sindicate este de importanță 
capitală pentru relansarea eco
nomică a Marii Britanii. Noi re
cunoaștem că rămin grave pro
bleme de rezolvat și că soluțio
narea lor nu va fi ușoară".

în scurta sa alocuțiune radio
televizat*, axată exclusiv pe pro
bleme interne, Callaghan nu a 
ascuns compatrioților săi gravi
tatea problemelor economico- 
sociale, „desenind un tablou 
foarte sumbru al situației țării" 
(France Presse). într-adevăr. a- 
doptarea fazei a doua a strate
giei economice antiinflaționiste, 
inițiate de fostul premier Harold 
Wilson, debutează cu elaborarea 
proiectului noului buget care va 
urmări, in viziunea promotorilor 
săi, redresarea economică a țării, 
dar de la care observatorii poli
tici nu așteaptă schimbări mi
raculoase, întrucît fenomene 
centrifuge grevează negativ e- 
voluția vieții economice. Moneda 
britanică a suferit o cădere 
spectaculoasă, devalorizindu-se 
cu 35,8 la sută în ultimii cinci 
ani și cu 8 la sută în ultima 
lună. Susținerea lirei sterline a 
impus Băncii Angliei un efort 
financiar de 1 miliard dolari, 
dintre care 175 milioane în ulti
mele două zile ale săptăminii 
trecute. Datoria externă se ci
frează la 16 miliarde dolari. De
ficitul comercial al Marii Bri
tanii, deși a înregistrat o redu
cere în 1975 față de 1974 rămîne 
încă la o cotă foarte înaltă (3,2 
miliarde lire), ceea ce nu lasă 
loc unor speculații optimiste, mai 
ales că redresarea menționată a 
avut Ioc pe seama prăbușirii mo
nedei naționale. Inflația a atins 
nivelul, de 13,4 la sută în cursul 
ultimelor șase luni. Șomajul este 
in relativă scădere (cu 19 501 
persoane mai mic în martie de- 
cît in februarie), totuși existența 
a 1284 915 persoane fără slujbe, 
reprezentînd 5,3 la sută din nu
mărul celor apți de muncă, con
stituie o sursă constantă de în
grijorare, oferind unui grup de 
experți economici de la Univer
sitatea din Cambridge posibili-

iatea unui pronostic puțin opti
mist, potrivit căruia Marea Bri- 
tanie va Înregistra 1,5 milioane 
șomeri in 1980, si aprecierea câ 
scăderea 
men de 
scurt".

„Dacă 
inflația — preciza premierul bri
tanic — n-o sâ ajungem nicioda
tă să ciștigâm bătălia împotriva 
șomajului. Noi nu vom putea 
avea o industrie prosperă și 
vom fi incapabili de a ne vinde 
mărfurile în străinătate". în a- 
bordarea unora dintre aceste 
probleme, aripile de stingă și de 
dreapta ale partidului laburist 
de guvernămint se situează pe 
poziții divergente. Se știe că in
tenția fostului premier de a o- 
pera o reducere masivă de 10 
miliarde de dolari, in următorii 
patru ani, in domeniul cheltuieli
lor publice. în sectoare sociale 
vitale ca : invățămint, sănătate 
și locuințe (reducere mai impor
tantă decît scăderile alocațiilor 
pentru programe militare), a 
suscitat o adevărată rebeliune in 
rindul aripii de stingă laburiste. 
37 de deputați au format un 
grup, „Tribune", care a zădărni
cit, printr-o acțiune independen
tă fără precedent in istoria par
lamentară britanică, proiectul 
guvernamental. Pentru evitarea 
unor noi confruntări, indispen
sabilă este cooperarea cu sindi
catele la realizarea fazei 
a programului laburist;
se bazează, de fapt, pe 
T.U.C. privind limitarea 
tară a revendicărilor vizind îm
bunătățirea nivelului de trai. 
„Contractul social" încheiat in 
iulie 1975, care limita la 24 lire 
pe an creșterea salariilor, a a- 
juns la scadență și in zilele ur
mătoare vor fi programate ne
gocieri pentru reînnoirea acor
dului dintre guvernul laburist și 
sindicate. în apelul său la uni
tate, adresat britanicilor, James 
Callaghan s-a oprit în mod de
osebit la sindicate și tineret ce- 
rîndu-le „să-l ajute să învingă 
inflația pentru a reduce șoma
jul", declarîndu-le : „avem încă 
un drum lung de parcurs"...

DOINA TOPOR

actuală este „un feno- 
fluctuație pe termen

nu reușim să reducem

Turcia. Delegația română este 
condusă de prof. Jean Livescu, 
președintele Comisiei naționale 
pentru U.N.E.S.C.O.

Ordinea de zi a conferinței 
cuprinde probleme legate de 
punerea în aplicare a recoman
dărilor ultimei conferințe a 
comisiilor naționale pentru 
U.N.E.S.C.O. din țările balcani
ce, care a avut loc la București 
în 1974 ; propuneri privind 
proiecte comune de rezoluție 
la cea de-a 19-a Conferință ge
nerală a U.N.E.S.C.O., care va 
avea loc în luna octombrie a.c. 
la Nairobi și cooperarea dintre 
comisiile naționale pentru 
U.N.E.S.C.O. din țările balcani
ce, în lumina Actului final al 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa.

Lucrările conferinței se des
fășoară pe baza consensului și, 
la propunerea delegației româ
ne. a rotației in conducerea lu
crărilor.

La primul punct al ordinii de 
zi a luat cuvintul prof. Jean 
Livescu care s-a referit la ac
țiunile întreprinse de Co
misia națională română pentru 
U.N.E.S.C.O. în direcția trans
punerii in practică a recoman
dărilor celei de-a Vl-a confe
rințe de la București.

în cadrul dezbaterilor de la 
punctul 2 de pe ordinea de zi, 
delegația română a propus un 
proiect de rezoluție privind 
elaborarea de către statele din 
zona balcanică, cu sprijinul 
UNESCO a studiului inti
tulat „Dezvoltarea cercetărilor 
științifice pentru protejarea 
mediului înconjurător în zona 
balcanică". Proiectul urmează 
să fie supus spre examinare, 
de către comisiile naționale 
pentru UNESCO, forurilor 
vernamentale competente 
țările balcanice.

Delegația a prezentat; de
menea, unele aspecte privind 
activitatea desfășurată de Aso
ciația internațională de studii 
sud-est europene cu sediul, în 
România.

Președintele 
banez, Kamel 
țat. marți, că reprezentanții di
verselor grupări politice au că
zut de acord asupra reuniunii 
forului legislativ și că acesta a 
fost convocat pentru sîmbătă. 
Pe ordinea de zi a acestei se
siuni de urgență figurează adop
tarea unui amendament la Con
stituție care să permită alege
rea, Înainte de termen, a unui 
nou președinte al țării și șă 
creeze astfel posibilitatea unei 
demisii constituționale a preșe
dintelui Frangieh. După cum s-a 
mai anunțat, forțele progresiste, 
propunînd o suspendare provi
zorie a ostilităților, au cerut ca 
intr-un interval de 10 zile, pre
ședintele Frangieh să demisio
neze.

în ceea ce privește confruntă
rile armate, se semnalează că 
marți, la Beirut, nu s-au mai 
înregistrat decît schimburi izo
late de focuri. Un incident în
grijorător s-a produs, totuși, 
chiar in zona neutră în care s-a 
stabilit să fie reunit Parla
mentul.

Declarație-program

a noului ministru
de externe panamez
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acordul 
volun-

Panama va continua să pro
moveze o politică externă na
țională. demnă, independentă și 
nealiniată — a declarat noul mi
nistru de externe al țării, 
Aquilino Boyd, la întoarcerea sa 
de la New York, unde a repre
zentat. timp de 15 ani, Republi
ca Panama în cadrul O.N.U. 
Oficialitatea panameză și-a ex
primat cu acest prilej încrederea 
în sprijinul și solidaritatea in
ternațională față de lupta po
porului panamez pentru exerci
tarea deplinei suveranități na
ționale pe intreg teritoriul țării, 
inclusiv asupra zonei și Canalu
lui Panama.

în altă ordine de idei, minis
trul de externe panamez s-a 
pronunțat împotriva manierei 
în care este prezentată în S.U.A. 
problema Canalului Panama, 
sub formă de lozincă electorală, 
evidențiind necesitatea soluțio
nării în practică, pe calea nego
cierilor, a tuturor chestiunilor 
pendinte, in spiritul satisfacerii 
depline a aspirațiilor și intere
selor naționale ale poporului 
panamez.

„Concorde": din nou subiect de controversă
Agenția pentru protecția me

diului ambiant din S.U.A. a de
clanșat luni up nou atac împo
triva supersonicului franco-bri- 
tpnic, în cadrul unor audieri 
publice asupra unui amenda
ment privind interzicerea ateri
zării avionului „Concorde" in Sta
tele Unite. Textul amendamen
tului propus de agenție ar urma 
să fie atașat legii privind nor
mele nivelului sonic autorizat 
pentru avioanele subsonice.

în cadrul audierilor, ' pre
ședintele Agenției americane 
pentru protejarea mediului’am
biant, Henry Thomas, a decla
rat că „zgomotul produs de 
„Concorde" este inacceptabil.

Avantajele pe care le prezintă 
avionul sînt minime in timp ce 
impactul asupra mediului în
conjurător este foarte impor
tant".
. Apărătorii
reprezentanții guvernelor fran
cez și britanic și ai companii
lor aeriene „Air France", și 
„British Airways", au declarat 
că acest amendament este arbi
trar și contravine legislației a- 
mericane, William Clarke, con
silier al lui „British Airways", a 
menționat că potrivit legislației 
S.U.A. orice reglementare tre
buie să ia în considerare ceea 
ce este „rezonabil din punct de 
vedere economic și realizabil 
din punct de vedere tehnic".

lui „Concorde1

• RECORD MONDIAL ÎN ÎNĂLȚAREA ZMEELOR. Acest sport 
deosebit de popular in arhipelagul nipon a oferit, zilele trecute, 
satisfacții deosebite locuitorilor orașului japonez Yokohama care 
au fost martorii stabilirii unui nou record mondial în înălțarea 
zmeelor. în vîrstă de 52 de ani, Kazihiro Ashaba s-a dovedit a 
fi cel mai îndeminatic „înălțător”. El a ridicat în văzduh 1 050 de 
zmee de hîrtie, dispuse la o distanță de 1,5 metri unul de altul, 
cu ajutorul untii șnur lung de aproape doi kilometri. Greutatea 
lor totală a fost de peste 150 de kg. Recordul anului 1975 a fost 
demult depășit. Atunci, au fost înălțate, pe un singur 
352 de zmee * CEL MAI MARE TELESCOP OPTIC DIN LUME 
a fost realizat de Academia de Științe a U.R.S.S. El permite sa 
se vadă de un milion de ori mai clar decît cu ochiul liber* Oglin
da sa cîntărește 42 tone și are un diametru de 6 m. Telescopul 
a fost instalat în Caucazul de nord, la o înălțime de peste 2 km. 
El permite cercetarea corpurilor cerești mai puțin iluminate, 
inclusiv a stelelor duble, a galaxiilor și nucleelor lor • UN 
NOU TIP DE ELECTROMOBIL a fost construit în Australia. 
El se distinge prin aceea că motorul său electric funcționează 
continuu cu același număr de turații, iar pentru schimbarea 
vitezelor se utilizează transmisia hidraulică cu reglare continuă, 
fără trepte. Viteza maximă a electromobilului este de 64 km 
pe oră. iar distanta ce poate fi parcursă fără alimentare supli
mentară. - 130-140 km • PISCINE FAMILIALE ÎNCĂLZITE CU 
ENERGIE SOLARA. în sudul Statelor Unite există deja 4 000 
piscine familiale încălzite eu energie solară, care folosesc co
lectori din material plastic negru, caracterizați printr-o mare 
capacitate de absorbție a razelor soarelui. Suma investită în 
construirea unui asemenea ,,cuptor solar” se amortizează în 
numai cîțiva ani pe baza economiei de combustibil realizat. 
• AER CONDIȚIONAT DATORITA „FERESTREI CLIMATICE”. 
Noul tip de geam dublu conceput la Institutul pentru tehnică 
menageră a Universității tehnice din Munchen realizează o 
protecție cu mult mai eficientă a locuinței împotriva frigului, 
căldurii și zgomotului. Concepută pentru a reduce pierderile de 
căldură în blocurile moderne, de beton, cu mari suprafețe de 
geam, noua fereastră, care seamănă la prima vedere cu ferestre
le duble obișnuite, este prevăzută cu un număr de ajutaje și 
ventilatoare care generează o perdea de aer între cele două 
geamuri. în timp ce la marginea de jos este aspirat aerul din 
apartament și introdus în spațiul dintre geamuri, orificiile din 
partea superioară asigură evacuarea sa • „LEUL INFRACTOR”. 
Cei mai buni căutători de urme din rîndul grănicerilor austrieci 
și vest-germani, ajutați de cîîni și de elicoptere, se află de două 4 
zile în alertă pentru a descoperi... un leu scăpat din cușca unui '
comerciant C 
Austria. ,,infractorul'* a uavcisav uc vnuvet un siamța xnnc 
R.F.G. și 'Austria și se ascunde într-o ^onă greu accesibilă din l 
valea rîului Salz din Austria.

M li CX V4. .. — < V- V/ JțS * *• • • Vii* VAX** ■
de animale pentru circuri, și grădini zoologice din i 

!ractorul“ a traversat de cîteva ori granița între ’

MIERCURI, 7 APRILIE 1976
OPERAȚIUNEA MONSTRUL: 

Scala (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21) ; Favorit — orele 11,30; 
13.45; 16; 18.15; 20,30).
FRAȚI---- -------------- ”

(orele
20.30) ; 
13.30; 
(orele 9; 11.15; io.ov, 107.

PÂSARI DE PRADA: Sala Pa
latului (orele 17,30; 20,15): Bucu
rești (orele 8,45; 10,45; 12.45; 14,45; 
16,45; 19; 21); Luceafărul (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21).

VÎNATORUL DTN TAIGA: 
mina (orele 9; 12; 16: 19).

ACOLO UNDE PRIMĂVARA 
VINE TÎRZIU: Festival (orele 
18.15 ; 20,15).

TOM SI JERRY : Capitol (orele 
9,15; 11; 12,45; 14,45; 16,45; 18,30; 
20,15).

TATĂL RISIPITOR: Central
(orele 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15;
20.30) .

ZORRO: Victoria (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20); Buzești (orele 9; 
12; 16; 19,15); Arta (orele 11,45; 
14 30: 17,15: 20).

PRIN CENUȘA . IMPERIULUr: 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20); Flamura (orele 9‘; 11,15; 
13,30; 15.45; 18: 20).

TREI SCRISORI SECRETE: Doi
na (ora 20,15 — program de dese
ne animate — orele 9.30 ; 11,15). 
Filmul din vacanță (orele 13 ; 15 ; 
17.45).

DARLING LILI: Patria (orele 
9; 11,45; 14.30; 17.15; 20.15); Fe
roviar (orele 9; 11.45; 14,30: 17,15; 
20); Melodia (orele 9; 12; 16;

[ DE CRUCE : Excelsior 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
Modern (orele 9; 11,15;

16: 18,15: 20,30) ; Festival 
13,30; 16).

Lu-

0 0

tinovits, Mari 
de ore. 22,30 
mului.

PROGRAMUL

Tontocsik. 22,10 24 
închiderea progra-

II
19.15) ; Gloria (orele 8,30 ; 11,15 i 
14; 17; 19,45).

UN ZtMBET PENTRU MAI TlR- 
ZIU: Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18: 20.15).

MR. MAJESTYK: Grivița (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15);
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Giulești (orele 15,30; 17,45; 20); 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

INSPECTORUL BRANNIGAN : 
Moșilor (orele 15,30; 13; 20,15); 
Bucegi (orele 15.45; 18; 20.15).

DINCOLO DE POD: Unirea (o- 
rele 16: 18: 20).

UN CINTEC PE BROADWAY S 
Lira (orele 15,30; 19).

CERUL. E CU NOI: Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20.15).

MARELE GATSBY : Cotroceni 
(orele 10; 12,30; 15,30; 19).

SOACRA: Pacea (orele 16; 18; 
20).

EU ȘI DRAGELE MELE MA- 
TUȘI: Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) .

COMOARA RECHINILOR: Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.15).

ZGOMOTUL MOTORULUI :
Cringasi (ora 17),

MIHAI VITEAZUL: Floreasca 
(orele 15,30; 19).

ARBORELE CU FRUNZE ROZ: 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15).

PATIMA: Viitorul (orele 15,30: 
18: 20.15).

ZIUA DELFINULUI: Popular 
(ora 15,30).

UN ȚĂRAN PE BICICLETA: 
Popular (orele 18; 20.15).

MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE DIN 
NOU: Cosmos (orele 15 30; 10;
20.15).
. CEI TREI MUȘCHETARI: Mun
ca (orele 15,45; 18; 20).

PREMIUL: Rahova (orele 16; 18; 
20).

DRAGOSTE ȘI MOARTE : Fla
căra (orele 15,30; 18; 20).

SINGURĂTATEA
Vitan (orele 15,30;

ÎNTOARCEREA
LAN: Progresul
17,30; 19.30).

România, Nicolae Ceaușescu, 
face o vizită oficială in țara 
noastră.

’76, 20.25 Din T1O1

florilor:
18: 20)
LUI MAGEL- 

(orele 15,30;

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10.00 Unde se 
aplică proiectul dv. de diplomă ? 
Raid-anchetă. 10,20 Teatru 
„Seara tîrziu în tipografie" 
Mîrodan. 11,00 Actualitatea 
ral-artistică. 11,40 Ore de 
vară la Cluj-Napoca. 12,10 
12,15 închiderea programului.

scurt ! 
de Al. 
cultu- 

primă- 
Telex.

In jurul orei 15,15 - Trans
misie directă : Ceremonia 
sosirii președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau, Luis Cabrai, 
care, la invitația președinte
lui Republicii Socialiste

16,00 Teleșcoală. 16,30 Matineu de 
vacanță : Ursulețul Yogi. 17.00 
Telex. 17.05 Ateneu popular TV. 
Pasiuni pe 16 mm. 17,35 Pentru 
timpul dv. liber vă recomandăm. 
17,50 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 18,00 Arte vi
zuale. • Arte vizuale — editorial 
de Titus Mocanu. • Umanismul 
militant. • Artiști români con
temporani. « Prin expoziții bucu- 
reștene. 18,25 Tragerea prono- 
expres. 18,35 Divertisment mu- 
zical-coregrafic. 18.55 Tribuna TV.
• Contribuția P.C.R. la dezvol
tarea eticii marxiste. * Moment 
semnificativ în lupta antifascistă : 
38 de ani de la cucerirea regimu
lui politic de către luptătorii co
muniști și antifasciști deținuți la 
Dol'tana. • Agenda : prezentarea 
revistei „Anale de Istorie" nr. 1. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Revista economică TV. • In 
interesul cetățeanului, e Căsuța 
poștală 1200. • Cinci minute cu 
primarul din Tîrgu Neamț. • De 
la furnizor la beneficiar. • Or
ganizarea științifică și exigențele 
producției. • Nou pe adresa dv.
• Fapt divers. • Flash. Redactor 
Dina Popa. 20,30 Telecinemateca : 
„Drama ciocîrllei" — producție a 
studiourilor din R. P. Ungară. 
Distribuția : Antal Pager (premiul 
de interpretare la Cannes), Klari 
Tolnay, Anna Nagy, Zoltan La-

20.00 Studio ... .............
despre... preferințele dv. muzicale. 
21.05 Telex. 21,10 Telerăma. Ima
gini din albumul primăverii. 21.40 
Roman-ioileton : ..Forsyte Saga". 
Episodul XIV : ..Conflict". 22.30 
închiderea programului.

Opera Română: 
LAMMERMOOR — 
trul Național (Sala 
TON — ora 19; 
TACHE, IANKE ȘI 
20; Teatrul „Lucia 
landra" --
ZILUL DE NOAPTE”-'(spectaco! 
cedat urmat. de discuții); Tea
trul de Comedie : PREȘUL — ora 
19,30; Teatrul Mic: NU SINTE1! 
ÎNGERI — ora 19; Teatrul Giu
lești: SPOON RIVER — ora 17, 
COPACII MOR IN PICIOARE - 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“: SICILIANA — ora 19,30; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
REVISTA CU PAIAȚE — ora 19,30: 
(Sala Victoria): CAVALCADA CO
MEDIEI — ora 19,30; Teatrul ,Ioz 
Creangă": PĂPUȘA CU PICIO
RUL RUPT ȘI PUFUȘOR SI 
MUSTĂCIOARĂ — ora 16: Tea
trul Țăndărică (Sala Victoria): 
POVESTEA TIMPULUI PIERDUI
— ora 10; (Sala Academia); RĂI 
ȘI NĂTĂRĂI — ora 10; Circul 
București : ZOO CIRCUS PRAGA
— ora 19,30; Ansamblul „Rapso
dia Română": ȚARĂ BOGATĂ-N 
FRUMUSEȚI — ora 17,30.

LUCIA 
Ora 19; 
Mare): 
(Sala ___
CADÎR, — or. 
Stjirdza Bu 

(Schitu Măgureanu): A

Tea
DAN 

Mică)
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