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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
Proletari din toate țătile, uniti-vă!

Prin efortul întregului sat,

116 tineri.
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lor unanime pentru sporirea efi
cienței economice a activității 
colectivului lor ?

tela istidui tint concentrate acum Ia întreținerea culturilor prăsitoare
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« Pe primul trimestru peste prevederi : 4 170 000 iei la producția 
globală • 7 000 000 lei Io producția marfă • 793 000 lei la pro
ducția vîndută și încasată • In fruntea întrecerii colectivului — 
cele două brigăzi de producție ale tineretului • Intre fruntașii pe 
anul trecut

SEMĂNATUL-GRABNIC ÎNCHEIAT
PLANTELE-BINE ÎNGRIJITE!
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FACTOR ACTIV IN REALIZAREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNiCO-STIINTIFICE

„Să lucrăm o a pe lună
O inițiativă care se regăsește permanent 

in bilanțul colectivului

Angajamentele 
socialistă pe acest 
în principal, pe 
calității încălțămintei și valori
ficarea superioară a materiilor 
prime și materialelor. Muncito
rii, tehnicienii și inginerii Fa
bricii „Solidaritatea" și-au pro
pus. astfel, economisirea a cel 
puțin 5 000 mp piei fețe. 5 000 
mp piei căptușeală și 12 000 kg 
talpă de piele și cauciuc. Cum 
vor contribui cei peste 1 000 de 
uteciști la realizarea acestor an
gajamente, prin ce inițiative 
proprii se vor alătura eforturi-

Fabrica de încălțăminte 
„Solidaritatea0 Oradea

— înainte de toate, fiecare 
tînăr din sectoarele de produc
ție și-a asumat un angajament 
propriu, pe măsura rezervelor, 
a posibilităților existente la lo
curile lor de muncă — ne spune

e Colectivele u- 
nităților miniere 
din județul Hune
doara au majorat 
la 25 milioane Iei 
valoarea producției 
globale realizată 
peste prevederi de 
la începutul anu- zată în primul an 

al cincinalului tre
cut. De asemenea, 
au fost date în fo
losință noi cămine 
pentru nefamiliști. 
La rîndul lor, lu
crătorii Trustului 
de construcții — 
DoLi au predat be
neficiarilor de la 
începutul anului 
850 de apartamen
te, dublu față de 
planul acestei peri
oade. Succese im
portante au dobin- 
dit și constructorii 
din județul Brașov 
care au terminat 
circa 800 de apar
tamente, din cele 
4 300 care vor fi 
date în folosință 
pînă la finele 
nului.

lui. Se remarcă 
prin succesele în
registrate minerii 
din Valea Jiului 
care au dat în plus 
o cantitate de căr
bune ce ar putea 
constitui combus
tibilul necesar ter
mocentralelor Min
tia și 
pentru 
a peste 
ne kwh 
lectrică.

e Capitala, toate 
localitățile țării, iși 
sporesc continuu 
zestrea urbanistică, 
construcțiilor exis
tente adăugîndu-li- 
se, prin efortul ne
obosit al lucrători
lor de pe șantiere, 
noi ansambluri de 
locuințe, edificii so-

Paroșeni 
producerea 
39 milioa- 
energie e-

tovarășa Elrna Mihut. secretara 
comitetului U.T.C — iar s 
acestora reprezintă angajan 

oastre in ii

ciale și culturale, 
în perioada care a 
trecut din acest an, 
constructorii bucu- 
reșteni au ridicat 
blocuri însumind o 
suprafață locuibilă 
egală cu cea reali-

• Unitățile in
dustriale din ju
ri e ț e 1 e Bacău, 
Neamț și Vrancea 
au inițiat o serie 
de acțiuni menite 
să contribuie la fo
losirea mai judi
cioasă a materii
lor prime, energiei 
și combustibilului, 
întreprinderile me
talurgice și con
structoare de ma
șini din Focșani, 
Piatra Neamț, Ro
man și Bacău, de 
pildă, ea urmare a 
aplicării unor teh
nologii eficiente de 
debitare și croire 
a laminatelor, a 
extinderii unor pro
cedee de turnare 
si tratament ter
mic sau chimic, 
precum și a repro- 
iectării unor ma- 
șini-unelte, vane și 
robineți industriali 
s-au economisit- de 
la începutul analui 
aproape 800 tone 
metal.

ora rente; 
tul organizației 
cerea „Tineretul — fanar 
activ in realizarea einetnahUni 
revoluției lehnieo-știintifice*.  
Criteriile sint strict raportate 
la nevoile producției: realiza
rea zilnică a conn-i de timp, 
nici un refuz pentru eilitate. 
economii de materii prune jâ 
materiale, disciplină fermă in 
respectarea programului 
muncă și a tehnologiilor.

Succese 
ținut cele 
ducție ale 
de Floarea Buibas s; Alafi 
Ileana. De aid a pocmt șt un

iră -Să lucrăm o zi pe lună 
cu materiale eeunemisite”. ge
neralizată apoi de ocganmatia 
U.T.C. in toată întreprinderea.

— Depășirea substanțială a 
producției fizice pe primul tri
mestru. apreciază inginerul sef 
al fabricu. tovarășul Paul Ko
rn oceanu. precum și econcm.ije 
de materiale înregistrate pir.â 
acum, oglindesc cum nu se poate 
mai bine faptul că această ini
țiativă a utecistilor se materia
lizează intr-adevăr, zi de zi. in 
producție. Este de remarcat, 
de asemenea, preocuparea or
ganizației U.T.C. pentru perfec
ționarea profesională a tinerilor, 
de fapt una dintre modalitățile 
antrenării lor in gospodărirea 
și Valorificarea cu maximă răs
pundere a oricăror materiale. 
A fost organizat astfel un curs 
de împrospătare a cunoștințe
lor, cu toți tinerii de la croit și 
ștanțe, unde ! 
mare măgură 
materiale pe 
secții au for 
nouri explicative 
șezarea corecă 
pe suprafața 
cedeele folosite de croitorii 
cu experiență. Periodic. au 
loc demonstra;:: practice, con
cursuri pe specialități, dezbateri 
pe teme de tehnologie, care ge
nerează un puternic spirit de 
competiție, un climat de muncă 
responsabilă, entuziastă.

se hotărăște 
consumul 

un produs.

ma*

jnțâ.

lf Jaieic. dintre cele care dețin pondere» cea mai mare a supra- 
fetelor cultivate eu porumb au finalizat lucrarea. Au mai rămas de 
w-i.it peste 159 Mă hectare in județele din nordul țării și- zona 
roi: nară. Avicd in vedere că in săptămina recent încheiată viteza 
de semănat pe întreaga țară a fost de aproape 500 000 hectare, su
prafața restantă pezte fi terminată in următoarele zile. 
Deosebită ateatie trebuie acordată semănatului porumbului pentru 
boabe pe rele 113 MO hectare planificate după recoltarea culturilor 
furajere pentru masă verde. Concomitent se efectuează primele 
praștie meeanire și manuale, acolo unde buruienile au căpătat o 
pntendcă dezvoltare. De asemenea, in sistemele irigate, cu toate 
pMle tanctotnte, ncpersnarele trebuie să funcționeze din plin. 
Deci cwltwra pernmbnlm. eea mai importantă plantă cerealieră, soli
cită din plin in aceste zile efortul lucrătorilor de pe ogoare, pentru 
realizarea recoltelor planificate. Cum se acționează in județele 
Dîmbovița. Teleorman. Sălaj, Caraș-Severin și Prahova 7
• AJUTORUL VECINILOR. 

PROMPT SI EFICIENT. Sfirrit 
de săprâminâ. Lucrătorii ogoa
relor cm județul Prahova au 
rapoctat încheierea semănatului 
la porumb. Prezent: la „ultimele 

?“ ale aceste: importante 
de sezon consemnăm : 
nuzDe întreprinderii A- 

co'e de Stat Movila Vulpii. 
La ferma condusă de inginerul 
loan Dragomir. semănători le in
corporau in sol porumbul pe ul
timele hectare din suprafața 
destinată acestei culturi. După 
cum ne spune șeful fermei „pen- 
tru realizarea semănatului pe

cele aproape 700 hectare cu 
porumb am beneficiat de ajuto
rul prompt și eficient al vecini
lor. care au încheiat această lu
crare. O echipă formată din 
mecanizatorii Gh. Tudor, Dumi- 
tru Negoițâ. Nicolai Florian și 
Ion Trandafir de la I.A.S. Mizil 
au acționat două zile la rind 
pe parcelele noastre".

• CU TOATE FORȚELE LA 
ÎNTREȚINEREA CULTURI
LOR. în zonele din sudul jude
țului Dîmbovița, acolo unde se
mănatul porumbului s-a efec
tuat încă de la jumătatea lunii 
aprilie, culturile au răsărit. Dar,

în același timp au apărut și bu
ruienile. Aceasta a determinat 
ca un număr mare de lucrători 
sâ treacă la executarea lucrări
lor de întreținere. Așa. bunăoară, 
la ferma Călugăreni a I.A.S. 
Cornâțel, pe cele 450 ha cu po
rumb, am întîlnit echipe de 
mecanizatori la prășitul meca
nic, concomitent cu fertilizatul, 
iar alături de ei peste 50 de 
oameni efectuau manual aceeași 
lucrare. Pe parcela „Livezi", e- 
chipa condusă de Tudor Dumi
tru. în primele ore ale zilei a 
prășit circa 10 hectare. Notăm 
cîteva nume de tineri : Sita Co- 
zarig, Eugenia Tudor, Alexan
dru Radu. Constantina Dobre, 
Maria Milică. în urma lor, pe 
fiecare rind, se efectua comple
tarea golurilor. „Pe aceste su
prafețe sperăm să obținem în 
medie 5 tone de porumb, ne 
spune șeful fermei, ing. Constan
tin Giosa. De aceea acordăm o 
atenție deosebită combaterii bu-
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Promovarea
și afirmarea

puternică
a valorilor

artistice

ROMULUS LAL

€ >

»

în aceste zile, complexul 
expozițional din Piața Scîn- 
teiî — București, cunoaște 
pulsul caracteristic mani
festărilor economice inter
naționale, standurile între
prinderilor de comerț ex
terior românești, ca și cele 
ale firmelor străine, bucu- 
rîndu-se de un larg interes 
din partea publicului vizi
tator.

In pagina a 3-a

Chimia

naționale,I '

umanist
revoluționare

9

Plenara lărgită 
Consiliului 
conducerede

al Asociației 
oamenilor de

teatru și muzică

VARIETATE SI
IN CINTECUL

„Creînd opere artistice impregnate de suflul dinamic, revoluționar al 
socialismului, in care să răsune cu putere ecoul aspirațiilor de azi ale po
porului, compozitorii noștri îmbogățesc nu numai tezaurul culturii noastre 
naționale, ci și patrimoniul artei universale. Ceea ce conferă prestigiu și 
autoritate muzicii noastre în ochii celorlalte națiuni, ceea ce face să-i spo
rească valoarea pe plan internațional este nu imitarea sau copierea unor 
curente sau școli — la modă — in străinătate, ci exprimarea fidelă a perso
nalității psihice și morale a poporului nostru, a caracteristicilor sale sufle
tești, a țelurilor supreme cărora își consacră elanul și forțele creatoare".

NICOLAE CEAUSESCU

Frumosul, binele, adevărulase învață și se transmitA

din generație în generație
— Tovarășe Visile Tomesen, 

vă rugăm să abordați raportul 
dintre național ș: universal în 
creația muzicală, modul in care 
compozitorii contemporani ilus
trează prin operele lor ceea ee 
aparține și definește plenar 
existența poporului român, so
cietatea socialistă.

Convorbire cu 
Vasile Tomescu, 

tecretar al Uniunii compozitorilor

care se pot regăsi cu pregnanță 
oamenii unei epoci și ai unui 
popor. Numai atunci o operă va 
fi cu adevărat autentică ;' altfel 
ea rămine abstracțiune, elabo
rare fantezistă. Nici unul din-

ACCESIBILITATE

Creația de emteee pentru tineret s-a Îmbogățit In acești ani cu 
o serie de piese remarcabile, reprezentative pentru orientarea mu
zicii noastre militante, pentru aspirațiile tinerelor generații cărora 
aeeste opere li se adresează. Cu toate acestea, o confruntare di
rectă, intre creații și ..beneficiari", tinerii Înșiși, relevă că unele 
lucrări nu întrunesc adeziunea lor. că mai sint cintece care rămin 
necintate. Publicăm In PAG. n părerile unor tineri despre ctoteeele 
pentru tineret.

! SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE? RĂSPUNDERI]

ELEVII ÎNTREABĂ
ELEVII RĂSPUND PRIETENIA ?

„E ca și cum ai întreba iarba dacă are nevoie de pămînt..."

viitor
A apărut, de curind, la Edi

tura „Albatros", o carte — 
după părerea mea — de-o 
excepțională însemnătate, in
titulată „Educația la timpul 
viilor". Ea aparține unui re
putat cercetător in domeniul 
pedagogiei, cm de aleasă 
cultură filozofică și pedago
gică, Mircea Herivan. (Scri
ind aceste rindurl, nu 
putem să nu ne amintim că 
aceluiași Mircea Herivan îi 
aparține încă o carte de ex
cepție, publicată în 1973, dar 
„scăpată" aproape total din 
obiectivul criticii: „Meridiane 
pedagogice" — suită de 44 
de interviuri ale autorului cu

tre marii creatori nu poate fi 
înțeles în afara epocii sale, a 
idealurilor pe care le-a slujit ; 
nici unul nu și-a făurit perso
nalitatea ' ‘ '
națională.
creat în lumina propriei con
cepții, inspirată inevitabil din 
aspirațiile colectivității din

ALINA POPOVICI

desprins de tradiția 
Fiecare artist a

(Continuare in pag. a Il-a)

Contribuții
remarcabile ale 
tinerilor istorici

Ion Horațiu Crișan

de Dim. Rachici

1. Avem nevoie de prieteni ?
2. Cum reușiți sâ vă dați seama că aveți de-a face cu un 

prieten ?
3. Credeți că realizarea a cit mai multe prietenii este un mij

loc de a cunoaște oamenii ?
4. Intr-o prietenie adevărată, totul este admis ?
5. Numiți, după părerea dv, elementele ce nu trebuie să lip

sească dintr-o prietenie.
6. Intre ce fel de oameni se pot realiza prietenii ?
7. Din ce motive legați prietenii ț
8. Vă temeți de realizarea unei noi prietenii î
9. Vă afectează eu ceva ruperea unei prietenii î
10. Vă simțiți mai bine singur I

TIBERIU LOGHIN, anul II B :
1. Bineințeles că da. încă de 

tind a apărut, omul nu a putut 
trăi singur. 2. Românul are o 
vorbă : ..Prietenul la nevoie se 
cunoaște". 3. Da. 4. Nu, orice 
om are demnitate și nu permite 
să-i fie călcată ; apoi invocind 
..prietenia", nu poți cere lucruri 
imposibile sau nepermise. 5. în
crederea. înțelegerea, cunoaște
rea. 8. Da. explorezi un nou tă- 
rim, nu frica, ci încrederea, spe
ranța și curiozitatea pentru ceea 
ce vei descoperi acolo, trebuie 
să te însoțească. 9. Da, ruperea 
unei prietenii lasă un gol în 
tine. 10. Omul are nevoie de

singurătate, de clipe în care gîn- 
durile să-i fie doar ale lui, a- 
poi se întoarce la prieteni, dar 
aceasta depinde și de tempera
ment.

NINA TACHE, anul II A :
1. Așa cum avem nevoie de 

oxigen. 2. Din ceea ce face. 4. 
Nu. Există anumite limite, care, 
odată depășite, supără. 5. Ba
zată pe elementele ei conștiente

ADRIANA PELIN 
ADRIANA ANGHELACHE

anul IV
Liceul „Unirea“-Focșani

(Continuare in poc. a IlI-a)

Acum patru ani. din inițiativa 
organizației U.T.C. a Institutu
lui de istorie și arheologie din 
Cluj-Napoca. a avut loc prima 
sesiune 
istorici în 
intitulate 
De atunci 
științifică 
nală și așteptată cu viu interes 
în fiecare primăvară. La această 
prestigioasă acțiune științifică 
participă cu comunicări, uneori 
deosebit de valoroase, tineri 
istorici de la diferite instituții : 
catedra de istorie a Universi
tății Babeș-Bolyai, Muzeul de 
istorie al Transilvaniei, Muzeul 
de artă, Muzeul de etnografie, 
Biblioteca centrală sau Arhivele 
statului. Tinerilor istorici clu
jeni li se alătură și alții, din 
Oradea, Alba Iulia, Mediaș.

în acest an sesiunea a fost 
închinată aniversării a 55 de ani 
de la înființarea Partidului 
Comunist Român și apropiatu
lui Congres al educației politice 
și culturii socialiste. Ea a fost 
precedată de 9 excursie de

științifică a tinerilor 
cadrul unei săptămîni 

„Zilele institutului", 
această manifestație 

a devenit tradițio-

studii la monumentele istorice 
și de artă din nordul Moldovei : 
Neamț, Agapia, Suceava, Hu
mor, Voroneț, Arbore, Bălinești, 
Șiret, Rădăuți și Putna.

Sesiunea a fost deschisă de 
acad. Ștefan Pascu, rectorul 
universității și directorul in
stitutului, care in cuvîntul său 
a arătat însemnătatea deosebită 
pe care o prezintă în viața țării 
noastre cele două evenimente 
cărora le este închinată sesiu
nea. De asemenea, s-a subliniat 
că în comunicările ce îmbrăți
șează diverse probleme de is
torie, artă sau etnografie se 
demonstrează legătiirile perma
nente și multiple existente de-a 
lungul întregii noastre istorii 
între cele trei țări românești ce 
iși au temeiul în unitatea et
nică de limbă și de cultură a 
poporului român.

La actuala sesiune au fost 
prezentate un număr de 23 de 
comunicări, dintre care nouă 
se referă la epoca străveche și

(Continuare in pag. • IlI-a)

unele dintre cele mai mar
cante personalități din peda
gogia contemporană, ds pe 
patru continente, din care nu 
lipsesc nume ilustre ca Jean 
Piaget, Rene Maheu, Mal
colm Adiseshiah, Bogdan Su- 
chodolski, Luigi •Volpicelli 
ș.a.). ^Eseurile din volumul 
de-acum, avind un caracter 
polemic și prin aceasta fiind 
deosebit de antrenante, ur
măresc, cum se precizează 
încă din argument, să deli
miteze realitatea imediată (și 
tacticiie ei educaționale) de 
prognozele și strategiile pe 
termen lung. Ele au, totodată, 
ceva tofflerian, producîhd in 
cititor un șoc al viitorului.

Eseurile lui M. Herivan în
deamnă, în același timp, la 
meditație.

Se știe, de pildă, că cea 
mai rentabilă investiție e in 
invățămînt. Este meritul 
partidului și statului nostru 
de a fi elaborat un vast pro
gram științific in acest do
meniu: in invățămîntul ro- 
mânesc, în anii care au tre- 
cut, s-au investit fonduri bu
getare imense, s-au investit 
mari energii. Iar in momen
tul de față, roadele nu întir- 
zie să se arate: dispunem de 
o școală înaintată, pe toate 
treptele de invățămint, școală 
care stirnește interesul mul
tor state prin modelul pe 
care-1 propune.

Dacă înainte vreme peste 
o treime din populația țării 
era analfabetă, astăzi, prin 
politica chibzuită a partidu
lui, am ajuns să exportam 
— și încă în valută forte 1 — 
inteligență românească! Tot 
mai multe sint invențiile și 
licențele care cunosc aplica
bilitate dincolo de fruntariile 
țării, tot mai mulți sint pro
fesorii români solicitați să 
predea la colegii și școli din 
străinătate! Am avut de cu- 
rind ocazia să stau de vorbă 
cu unul dintr-acești profe
sori, întors in țară intr-un

(Continuare tn pag. a ll-a)
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VARIETATE SI ACCESIBILITATE 
IN CÎNTECUL PENTRU TINERET

S-au creat In acești ani opere 
numeroase, literatura corală s-a 
Îmbogățit cu numeroase ti
tluri de lucrări, lucrări difu
zate frecvent de posturile 
noastre de radio și televiziune 
și în vederea preluării lor de 
către ansamblurile vocale de ti
neret. De aceea, este cazul să 
ne întrebăm care este rezonanța 
acestor creații în rindurile tine
rilor, cum le apreciază ei, sînt 
cunoscute, cintate, se țin min
te, fac ele adică o carieră de 
cintece populare, familiare, cin
tate mereu -și mereu, învățate 
pentru că plac sau, din contra, 
învățate, ele se uită după aceea 
repede și definitiv ? Iată cîteva 
dintre întrebările pe care le-am 
adresat beneficiarilor, coriștilor 
și conducătorilor de formații, 
unui număr de tineri, fiindcă, 
ne amintim, cu mai mulți ani in 
urmă corurile de tineret acuzau 
penuria de lucrări specifice, în- 
tîmpinau dificultăți la întocmi
rea repertoriilor adecvate. As
tăzi insă, cel puțin cantitativ, 
nu se mai întimplă același 
lucru. Să observăm Insă din capul 
locului fenomenul curios că nu 
toate din piesele cu dedica
ția „pentru tineret" se clntă ori 
se clntă o singură dată și apoi 
pier. Firește, putem vorbi. 
In multe cazuri de o re
dusă asimilare a creațiilor 
noi, de repertorii învechite, 
programe de rutină atit în pri
vința conținutului, cit și a mo
dalităților de interpretare. în 
măsura în care acest lucru este 
adevărat, trebuie deci să ne în
trebăm de unde provine rezis
tenta față de unele compoziții ?

„Mă întreb — ne spunea prof. 
Alexandru Pleșca de la Liceul 
„Iulia Hașdeu" — dacă în ac
cepțiunea creatorilor, clntecul 
pentru tineret nu a fost privit 
oarecum limitat. Adică, eu con
sider că nu este suficient ca o 
compoziție să poarte un titlu 
sugestiv și chiar să aibă un text 
adecvat ; ea trebuie să fie ac
cesibilă din punct de vedere 
tehnic, să poată fi în primul 
rind cintată de tineri și, dacă 
doriți, fie și interpretată. Mă 
tem însă că una dintre cauzele 
impopularității unor piese s-ine 
tocmai de aici : ele nu se cîntă 
pentru că se — „interpretează"! 
S-au scris multe lucrări fru
moase, dar care pot fi numai 
ascultate, nu și cintate de ti
neri. Desigur, nu toate creațiile 
pot fi interpretate de formațiile 
de amatori, deși se cunosc foar
te multe asemenea colective ca
pabile să abordeze lucrări cu un 
grad Înalt de dificultate. Nu des
pre aceasta este vorba acum, ei 
despre necesitatea sporirii și di

FRUMOSUL. BINELE, ADEVĂRUL
(Urmare din pag. I)

care făcea parte. Desigur, afir
marea unei culturi este un pro
ces de durată, complex, ale 
cărui coordonate estetice și tră
sături stilistice se cer analizate 
în contextul dezvoltării social- 
istorice și spirituale a poporului, 
precum și în raport cu etapa 
istorică dată. Cu atit mai mult, 
aceste iarg răsplndite convin
geri ideologice și estetice Iși 
află corespondent in creația 
compozitorilor contemporani, 
deopotrivă a celor In virstă și a 
celor mai tineri, demonstrind 
elocvent ceea ce cu aproape un 
secol în urmă afirma poetul : 
,,Sint suflet in sufletul- neamu
lui meu“. Originalitatea este 
concepută astăzi ca una din 
condițiile fundamentale ale re
liefării mesajului operei, ade- 
vărații compozitori respingind 
gratuitățile. formalismul, con
cesia dictată de modă. Realiză
rile, mutațiile survenite In 
muzica contemporană atestă că 
a reda realitatea trăită eu 
originalitate, la înălțimea expe
riențelor creatoare de azi, nu 
este un simplu deziderat, ci 
însăși esența creației autentice, 
expresia continuării celor mai 
valoroase tradiții și a afirmării 

versificării creațiilor mai acce
sibile, ușor de etntat. Mai 
mulți elevi pasionați iubitori 
ai ctntecului vocal, membri 
in corul Liceului „Iulia Has- 
deu“ ca : Dumitriu Corina, 
Voițincu Mihaela, Preda Maria, 
Segal Gabriela, Ionescu Verona. 
Voinea Liliana, Ghițescu Doina, 
Tudor Gheorghe, Iogen Mihai, 
Peter Cristian, subliniind reali
zările remarcabile obținute in 
acest domeniu, ne relevau totuși 
faptul că tematica actuală a cin- 
tecului de masă pentru tineri nu 
este suficient de variată, că 
predomină tempoul de marș, iar 
piesele lirice sînt încă rare. 
„Nu știm ce să cintăm la un 
cenaclu, la o serată, la o ani
versare. Profesorul nostru de 
cor ne-a adaptat pentru două 
voci lucrarea „Suria de aur“ de 
Ion Nicorescu, lucrare cu carac
ter patriotic, scrisă in tempo de 
vals și o cintăm cu mare plă
cere* *.

Sînteți un om modern și doriți să vă executați singur lucră
rile proprii, cu iuțeală și eu minimum de efort î

COOPERATIVA „DESERVIREA" 
SECȚIA MEDITAȚII

organizează pentru dv. tot timpul anului, cursuri de DACTI
LOGRAME, STENOGRAFIE. STENODACTILOGRAFIE, CO
RESPONDENȚA și SECRETARIAT, cu durata de 4 luni și 2 
luni (intensiv), la un preț de 5 Iei ora.

Predarea se face și in limbi străine.
Metoda noastră este universală (zece degete), practică, ușoară 

și rapidă.
Informații și înscrieri zilnic ta str. GABROVENI nr. 29, et. 2, 

sector 4, telefon : 13 54 69.

Corul Liceului „Mihai Vitea
zul", recunoscut in mișcarea co
rală de tineret pentru perfor
manțele sale artistice. intim- 
pină totuși serioase greutăți în 
învățarea multora dintre piese. 
Profesor cu remarcabile me
rite pedagogice și experimentat 
dirijor, Valeria Nica Chiriță 
numea citeva dificultăți ir.tim- 
pinate de elevi in descifrarea 
unui rfntec : ambitusuri prea 
mari, intervaie, cromatisme. 
note accidentate, texte cu fra
zări greoaie. în Festivalul cân
tecului pentru tineret și stu- 
denți s-au realizat multe pie
se frumoase pe care am fost și 
noi invitați să le cintăm. Pie
sele premiate erau fredonate 
de sală. Dar. spre surprinderea 
noastră, aceste cintece. care 
meritau să devină cîntecele zi
lei, nu au ajuns la școli 1 Mai 
mult, la actualul concurs repu
blican al formațiilor artistice 
ale elevilor, repertoriul obliga
toriu pentru formațiile corale 
nu conține lucrările premiate la 
festival. Consider că o colabo
rare mai strinsă a compozitori
lor cu formațiile ar trebui să 
urmărească adaptarea de către 
creatori a lucrărilor lor la po
sibilitățile de interpretare ale 
tinerilor. „Chindia*  lui AL Pas- 
canu este o piesă grea, dar pen
tru frumusețea ei multe coruri 
doresc s-o interpreteze; Compo
zitorul a colaborat cu formațiile 
și a realizat mai multe variante 
pentru coruri de elevi, de sriu- 
denți si chiar pentru coruri de 
cămine culturale. Adeseori tex
tele sînt prea greoaie : nu există 
o legătură firească intre muzica
litatea versului șt muzieaLtatea 
liniei melodice. Sfnt situat:: în 
care cuvintele se pronunță de

tuturor talentelor, ta toată di
versitatea lor. in asa fel incit să 
slujească idealurile patriei, ale 
oamenilor. Patriotismul. cele
brarea comuniștilor, a tumultu
lui constructiv fără precedent 
proprii epocii noastre, spiritul 
revoluționar, deschiderea amplă 
spre marile '«ne ale vieții și 
muncii, pasiunea pentru trecu
tul istoric al țării, glorificat, ca 
si prezentul socialist dealtfel, 
în lucrări de valoare, de largă 
respirație, acestea sînt coloane
le ce au susținut și au definit 
creația noastră muzicală din 
ultimii ani. Este aceasta dovada 
înțelegerii și aplicării consec
vente de către compozitori a 
programului ideologic al parti
dului.

— Generoasa idee a epopeii 
naționale pune In fața creatori
lor de artă nobila datorie d» a 
îmbogăți fn continuare patri
moniul spiritualității românești 
conform celor mai viabile tra
diții, corespunzător aspirațiilor 
actuale. Creația muzicală vă
dește tot mai mult înscrierea 
frontului larg al compozitorilor 
noștri cu opere valoroase în 
acest program capabil să valo
rifice toate forțele creatoare. Ce 
acțiuni a întreprins in acest 
sens Uniunea compozitorilor? 

format din cauza accentelor ne
firești de vorbire". Aceeași pro
blemă au ridicat-o și numeroși 
coriști : „Dacă textele cintece- 
lor ar fi poezii adevărate, Încăr
cate de imagini originale, de 
idei. am cinta cu mai multă 
plăcere, îmi spuneau : Rotaru 
Florin, Marinescu Dragoș, Mu- 
rărăscu Carmen, Saizu Mirela, 
Preda Anton ș.a. De aceea. în
drăgim „Dorul dor" de Ludovic 
Paceag, pe versuri de Lucian 
Blaga. „Rodica" pe versuri de 
V. Alecsandri. „Serenada" de 
Brahms, „Serenada" de Ceai- 
kovslci. „Copilăria" de Muza- 
kis. Dorim mai multe citece li
rice. de dragoste, pe teme vesele. 
Poate și compozitorii de mu
zică ușoară se vor apropia mai 
mult de clntecul coral. Cei care 
au încercat pină acum — Geor
ge Grigoriu. Radu Serbau. Te- 
mistocle Popa. Aurel Giroveanu, 
Vasile Vasilache ș.a. — au rea
lizat unele cintece foarte fru
moase*.

„Tinerii nu sînt așa de șabio- 
r.ați. de schematici, după cum ar 
fi să credem citind textele unor 
cintece pentru tineret. Sînt as
pecte complexe, multiple ale per
sonalității tinărului pur și sim
plu trecute cu vederea — îmi 
spunea prof. Ion Golcea. diri
jorul corului „Modern-Chibu- 
lui*.  Muzica cu caracter patrio
tic, revoluționar, domenii In care 
s-au obținut rezultate remar
cabile, trebuie deschisă mai 
mult înnoirii. spiritul nova
tor ce se manifestă In cele
lalte genuri muzicale trebuie 
să pătrundă și în muzica corală. 
Chiar modalitățile etalării cora
le ar trebui modernizate, scoase 
din vechiul tipar. Un cor ar pu
tea foarte bine rinta eu acom- 
paniament de chitară, de exem
plu. Dar factorul dominant ră- 
miae repertoriul. In formația 
clubului sînt tineri de diferite 
profesii — muncitori, elevi, stu- 
dențh cercetători științifici, e- 
duotoare etc. Repertoriu! a 
contribuit la sudarea acestui co
lectiv eterogen. La Ansamblul 
artistic a! U.T.C. sosesc cu re
gularitate scrisori din țară, prin 
care colectivele coral» ale tine
rilor solicită îndrumări de re
pertoriu, material documentar. 
Iată ce ne-a spus tovarășul Ion 
Butoi, directorul ansamblului t 
-Tineri: sint foarte receptivi la 
nou, la ceea ee este valoros. Ne 
scriu «i ne aoUcită partituri de 
nenMaeotl valoare, asoaate de 
George Grigoriu. Temtrocle 
Popa. Radu Serbem Mircea Nea
ga etc. cintece cu o tematică 
apmțratâ de uri. e.pul lor spi- 
ntUAÂae

ALINA POPOVICT

— Indiscutabil, pentru fiecare 
dintre creatori. dezvoltarea 
epopei! naționale cu lucrări în 
stare să reflecte elanurile și 
izbinzile poporului, umanismul 
socialist, a devenit un program 
fundamentai, un crez de muncă. 
Este vorba de a adăuga la pa
trimoniul de cintece de masă, 
de muzică ușoară, poeme sim
fonice. simfonii, opere, băiete, 
inspirate din tematica gene
roasă a contemporaneității so
cialist». din bogatul trecut de 
luptă al poporului, noi si mobi
lizatoare opere demne de erois
mul timpului nostru, de forța 
creatoare a poporului. Astfel, 
in ultimii ani, beneficiindu-se 
de orientarea ideologică a Ple
narei din 3—5 noiembrie 1971, 
de Congresul al XI-lea al 
P.C.R., d» cuvîntările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. de apli
carea Programului partidului, 
muzica românească și-a ridicat 
prestigiul, a obținut succese 
remarcabile In toate genurile. 
Creații cum sint oratoriul Soa
rele neatirnării, operele Geniu 
pustiu. Vlad Țepeș de Gheor
ghe Dumitrescu. Bălcescu de 
Cornel Trăilescu. Dreptul la 
dragoste de Th. Bratu, cantata 
Chipul păcii de Aurel Stroie, 
Soclu pentru timp de Liviu

Promo wea și afirmarea puternică 
a valorilor artistice naționa le, 

umanist-revoluționare
Plenara lărgită a Consiliului de conducere al A.T.M.

O responsabilă și exigentă 
analiză a avut loc luni, in ca
drul plenarei lărgite a Consiliu
lui de conducere al Asociației 
oamenilor de teatru și muzică, 
care s-a întrunit pentru a dez
bate, în pregătirea Congresului 
educației politice și culturii 
socialiste, modul in care oame
nii din instituțiile teatrale și mu
zicale au contribuit, alături de 
ceilalți creatori din domeniul 
artei, la traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de documen
tele Congresului al XI-lea al 
P.C.R.. felul în care au dat viață 
pe scenă. în spectacole și con
certe. unor lucrări de valoare 
din patrimoniul artistic româ
nesc și universal.

Din partea conducerii de partid 
și de stat, la lucrările plenarei 
au fost prezenți tovarășii Gheor
ghe Pană. Dumitru Popescu și 
Leonte Răutu.

Artistul poporului Costache 
Antoniu. președintele asociației, 
a vorbit în deschiderea plenarei 
despre răspunderea majoră care 
revine artei, efervescența crea
toare determinată de cli
matul prielnic datorat apli
cării In viață a documentelor de 
partid, a indicațiilor prețioase ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Referindu-se la timpul care a 
trecui de la Plenara Comitetului 
Central din 1971. darea de seamă 
prezentată de Dina Cocea, vice
președintă a ATM. a sub
liniat progresele realizate in 
domeniul artei Interpretative, 
bucuria și recunoștința pentru 
grija manifestată de partid și de 
stat față de condițiile de muncă 
si viață ale creatorilor. S-a men
ționat. In acest sens. înălțarea a 
numeroase lăcașuri de artă șl 
cultură, dintre care teatrele na
ționale din București și Craiova, 
precum și teatru! din Tg. Mu
reș. Artiștii interpret! au contri
buit la valorificarea scenică a 
unor importante opere origina
le. prilejuind realizări regizora
le. scenografice care au cucerit 
cugetele spectatorilor. 
Pentru a contribui substan
țial ia stimularea artei teatru
lui și a muzicii pe tot cuprinsul 
tării, la înflorirea ei omogenă, 
la difuzarea valorilor artistice 
!n rindul unor largi mase de 
oameni ai muncii au luat ființă, 
în ultimii ani. 20 de fi
lial» ATM O preocupare 
permanentă au avut oa
menii de teatru și de muzică 
pentru diversificarea modalită
ților de relație cu puhhcul. Re- 
cttaluri de muzici șt poezie pa
triotică. «pectaeol» de sunet și 
lumină. leeturi-spectacol eu 
piese inedit», dezbateri cu spec

Giodeanu. Țara Mioriței și Țara 
de piatră de Anatol Vieru. 
consider că sint reprezentative 
pentru peisajul muzical actual, 

în viața muzicală românească 
mi se par demne de menționat 
largile posibilități existente pen
tru realizarea contactului artis
tului cu tumultul construcției 
socialiste, creatorul devenind 
„luptător descins în mijlocul 
cetății", tot mai conștient de 
misiunea sa de artist, pedagog. 
Recent, am avut ea oaspeți pe 
elevii Liceului pedagogic din 
Botoșani, care, intr-un minunat 
concert coral cu lucrări inspi
rate din lupta poporului condus 
de partid, au însuflețit pe înșiși 
creatorii acestor cintece, dove
dind tuturor că frumosul „nu 
vine pe ape", după cum spune 
un cintec din repertoriul nos
tru elaste, ci frumosul, binele, 
adevărul, se învață, se transmit 
cu nobilă trudă, din generație 
in generație, de la maeștri la 
discipoli. Iată aici cheia unul 
întreg program de acțiuni pe 
care ne propunem să le desfă
șurăm In viitor cu o intensitate 
sporită, contribuind eu mijloa
cele noastre specifice la Îmbo
gățirea epopeii naționale. 

1

tatorii în săli sau la locurile de 
muncă, cursuri de inițiere tea
trală și muzicală au constituit 
modalități vii de dialog cu 
spectatorii. Sub egida Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste. A.T.M. a sprijinit desfășu
rarea unor acțiuni artistice de 
interes republican.

Făcind o analiză amănunțită 
a realizărilor și neimplinirilor 
A.T.M. in ultimul cincinal s-a 
accentuat asupra responsabili
tății ce revine tuturor artiști- 
lor-interpreți de a continua 
creator cele mai bune tradiții 
ale artei noastre și totodată a- 
supra necesității de a contribui 
în spirit novator Ia elaborarea 
unor răspunsuri la problemele 
complexe ale omului de azi.

La dezbaterile care au conti
nuat au luat cuvintul Radu Be- 
Ugan. Irina Răehițeanu-Șirianu, 
Gheorghe Crăsnarti. Ileana Plos- 
earu, Gyorgy Harag. Horea Po
pescu. Magdalena Popa. Octa
vian Cotesen. Hans Schuschning, 
Virginia Mareo, Ion Cojar. Con
stantin Petrican, Alexa Visarion. 
Natalia Stancu-Atanasiu care 
au subliniat că Programul ideo
logic a! partidului. indicațiile 
primite in repetate rindun din 
partea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. au dat un nou im
puls creației și gindlrii artistice 
din țara noastră, au constituit 
izvorul si chezășia marilor suc
cese obținute în această perioa
dă in îmbogățirea patrimoniului 
nostru cultural cu noi valori ar
tistice Dind glas sentimentelor 
de adîncă recunoștință față de 
partid si de conducerea sa. pen
tru grija și dragostea cu care 
îndrumă arta și cultura, oame
nii de teatru «i muzică s-au an
gajat să-si pună întreaga lor 
forță creatoare în slujba edu
cării patriotice a maselor.

în încheierea ședinței ple
nare. a luat cuvintul tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar a! Comitetului Central 
al P.C.R.. președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste.

Intr-o atmosferă de puternie 
entuziasm. partjapanții au a- 
doptat textul unei telegrame a- 
ăresate Comitetului Central al 
partidului, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. in care, printre 
al: »le. se spune :

Partîeipanții la plenara lărgită 
a Consiliului de conducere al 
Asociației oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzicale 
(A.T.M.), întruniți pentru a 
analiza activitatea în domeniul 
artei interpretative desfășurată 
în ultimii 5 ani, pentru a dez
bate problemele și sarcinile ac
tuale si de perspectivă ale ac
tivității teatrale și muzicale, 
doresc să vă exprime șl cu 
acest prilej sentimentele de pro
fundă prețuire, adine respect 
și dragoste nemărginită dum
neavoastră, înțeleptul și mult 
încercatul conducător al parti
dului și poporului nostru, omul 
care întruchipează în țara noas
tră gindirea comunistă cuteză
toare sub a cărei puternică în- 
rîurire creația artistică româ
nească a cunoscut o înflorire 
fără precedent.

Strălucitele dumneavoastră 
ealltăți de înflăcărat patriot, 
internationalist consecvent, mi
litant de frunte al luptei po
poarelor pentru un nou mod de 
viață și de gindire, pentru o nouă 
ordine economică și politică in
ternațională. pentru pace șl 
progres social, se răsfring lu
minos asupra poporului și pa
triei noastre, sporindu-le pres
tigiul bine meritat și numărul 
prietenilor pe toate meridiane
le, Nu o dată, în turneele noas
tre in străinătate am resimțit 
cu bucurie șl satisfacție forța 
de iradiere a numelui și ope
rei dumneavoastră.

întreaga noastră activitate ea 
șl activitatea tuturor oameni
lor muncii din patria noastră, 

este călăuzită de Programul 
ideologic al partidului, parte in
tegrantă a Programului Parti
dului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și inaintare 
a României spre comunism, 
fată de care toți oamenii de 
teatru si muzică și-au exprimat 
adezionea entuziastă și devota
mentul nețărmurit prin munca 
lor însuflețită, creatoare. de 
promovare a valorilor artistice 
naționale, umanist-revoluțio
nare.

Oamenii de artă din institu
țiile teatrale și muzicale vă 
poartă o imensă recunoștință 
pentru grija și sprijinul perma
nent pe care partidul și statul 
nostru le acordă activității lor, 
pentru climatul atit de prielnic 
dezvoltării creației artistice, 
pentru condițiile de muncă și 
de viață existente in patria 
noastră socialistă care asigură 
tuturor creatorilor de frumos, 
din toate generațiile, indiferent 
de naționalitate, deplina liber
tate de creație, demnitatea pro
fesiunii. înflorirea și afirmarea 
tuturor talentelor.

Prin eforturile susținute ale 
poporului nostru s-au înălțat 
in acești ani numeroase lăca
șuri de cultură, printre care 
teatrele naționale din București 
și Craiova si teatrul din Tg. 
Mureș, mărturii elocvente ale 
prețuirii de care se bucură arta 
in societatea noastră socialistă.

Pe bună dreptate, toți oame
nii de artă si cultură vă nu
mesc. cu mindrie patriotică — 
primn! arhitect, cel mai de sea
mă ctitor al culturii românești 
contemporane, socialiste !

Arta românească, moștenitoa
re a unei tradiții spirituale 
multimilenare te înfățișează as
tăzi unitară In remarcabila ei 
policromie, ea o emanație a spi
ritualității românești, un bun 
al întregului popor.

Pleiade noi de artiști, cnnos- 
euți in anii construcției socia
liste.'în spiritul ideilor înainta
te ale marxism-leninismului, 
dezvoltate in mod creator de 
partidul nostru comunist, cores
punzător condițiilor concret is
torice ale țării noastre, s-au »- 
dâugat ani de ani artiștilor, ge
nerațiilor rirstniee. formind 
laolaltă un adevărat și puternie 
detașament de forțe creatoare, 
de talente originale, angajate cu 
întreaga lor capacitate in sluji
rea idealurilor socialismului și 
comunismului.

în anii care au trecut de la 
istorica Plenară a Comitetului 
Central al Partidului din noiem
brie 1971. s-a realizat o amplă 
acțiune de valorificare a crea
ției teatrale și muzicale româ
nești, contemporane și clasice, 
a unor lucrări valoroase din 
creația țărilor socialiste, din 
creația umanistă a altor țări, 
s-a îmbunătățit simțitor selecția 
repertorială, a crescut calitatea 
angajării ideologice, civice, mo
rale, precum și valoarea artisti
că a operelor reprezentate.

La aceste realizări au contri
buit cu aceeași însuflețire și de
votament, alături de oamenii de 
artă din instituțiile teatrale și 
muzicale românești, artiștii In
stituțiilor care-și desfășoară ac
tivitatea in limbile naționalită
ților conlocuitoare, teatrele și 
secțiile maghiare șl germane, 
Teatrul Evreiesc de Stat din 
București, instituții a căror dez
voltare este rodul ințeleptei po
litici naționale marxist-leninis- 
te a partidului și statului nos
tru.

în mod firesc, realizările din 
domeniul teatrului și muzicii ro
mânești au determinat creșterea 
prestigiului artei noastre inter
pretative peste hotare, turneele 
colectivelor noastre artistice cu
cerind aprecierile elogioase ale 
publicului și presei din multe 
țări.

Ne mîndrim pe bună dreptate 
cu premiile internaționale ob
ținute de interpreții români — 

soliști vocali și instrumentiști — 
in cadrul unor prestigioase con
cursuri internaționale ; cele 128 
de premii, din care 21 premii I. 
sint o dovadă certă a recunoaș
terii pe plan mondial a valori
lor artei noastre interpretative.

Examinind critic și autocritic 
activitatea teatrală și muzicală 
a membrilor asociației noastre, 
sintem convinși că mai avem 
multe de înfăptuit pe linia creș
terii valorii ideologice și artis
tice a repertoriului teatral și 
muzical și a interpretării sale 
artistice, a intăririi relațiilor cu 
publicul, a sprijinirii activității 
artistice de amatori in scopul 
creșterii rolului artei in opera 
de modelare socialistă a con
științelor. de formare a omului 
nou. in afirmarea idealurilor in
dependenței și suveranității na
ționale. a canzei socialismului 
si comunismului, a solidarității 
internaționale cu toate forțele 
progresiste din lume.

Ne angajăm să depunem stă
ruitoare eforturi pentru realiza
rea unor spectacole vii. revolu
ționare. de inaltă ținută artis
tică. spectacole care să exprime 
în imagini emoționante, convin
gătoare, mesajul fierbinte al po
porului nostru, al umanismului 
societății noastre socialiste, me
sajul demnității noastre națio
nale.

Ne angajăm să Întruchipăm 
pe scenă, in spectacole drama
tice și muzicale, în forme sce
nice variate, expresive, chipul 
omului nou, eu aspirațiile, ou 
gindurile și sentimentele sale, 
cu elanul său înflăcărat de 
muncă eroică neprecupețită, 
pentru făurirea noii societăți, a 
dreptății si echității socialiste.

Ne angajăm ca in spectacolele 
si concertele noastre să valori
ficăm cu mai multă fervoare te
zaurul culturii noastre teatrale 
si muzicale, operele unor scri
itori și compozitori însufle
țiți de idealurile naționale, 
sociale și morale ale poporului 
nostru, mârturii de preț ale ve
chimii, duratei și continuității a- 
cestor idealuri în spiritualitatea 
românească, să dăm viață, pe 
scenă, momentelor și figurilor 
reprezentative aie Istoriei pa
triei noastre, din cele mai vechi 
timpuri și pină astăzi, contribu
ind astfel, prin mijloacele spe
cifice artei noastre, la realizarea 
epopeei naționale.

Ne angajăm să fim mesagerii 
poporului nostru pe meridianele 
lumii, făcind din arta noastră 
un limbaj al păcii, al prieteniei 
și solidarității eu toate popoare
le. contribuind la realizarea unei 
atmosfere generale de înțelegere 
și respect reciproc, favorabil cu
noașterii și prețuirii reciproce a 
valorilor naționale, afirmării 
valorilor noastre proprii.

Plenara lărgită a Consiliului 
Asociației oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzicale 
a dat mandat oamenilor de artă 
eare ne vor reprezenta la Con
gresul Educației Politice și Cul
turii Socialiste să exprime an
gajamentul ferm al tuturor ar
tiștilor din țara noastră — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — de a-și de
dica toate eforturile și întreaga 
capacitate creatoare realizării 
unor noi opere de artă care să 
răspundă pe deplin, prin mesa
jul lor umanist, revoluționar, 
prin calitatea lor artistică, înal
tei misiuni educative încredin
țate artei de poporul nostru, de 
partidul nostru comunist, de 
dumneavoastră personal, to
varășe Nicolae Ceaușescu.

Ne angajăm să susținem cu 
Întreaga noastră ființă, cu mun
ca noastră creatoare politica in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru, al cărei strălu
cit reprezentant și promotor 
sînteți. Urmind neabătut înfăp
tuirea programului Ideologic al 
partidului, ale cărui prevederi 
sînt adine intrate in conștiința 
noastră, sintem ferm hotăriți să 
facem din arta noastră un fac
tor viu al procesului de dezvol
tare a conștiinței socialiste, un 
mijloc de îmbogățire a vieții 
spirituale a poporului nostru,

MIRUNA IONESCU

GETA COSTACHE. Tulcea 
comuna Horia; B. CONSTAN
TIN, Buzău : în Tulcea nu e; 
xistă liceu sanitar, dar te poți 
înscrie la cel din Constanța, 
aflat pe str. 30 Decembrie, nr. 8. 
Pentru al doilea corespondent, 
răspunsul este pozitiv : și băieții 
se pot înscrie la liceele sani
tare. Profesiunea pe care o 
dau aceste licee este, totuși... 
mai pentru fete. Dar dacă-ți 
place, nimeni riu te împiedică 
să faci o asemenea alegere. în 
județul tău nu există liceu sa
nitar și mai degrabă îl poți ale
ge pe cel din Ploiești, aflat pe 
str, Nicolae Bălcescu. nr. 35, 
nu pe cel din București.

KULAK STEFAN, Poienile de 
Munte, Maramureș : Dacă doriți 
ca fiul să ajungă inginer 
electronist, ori specialist în 
depanarea aparatelor radio-TV 
și să-I pregătiți din vreme pen
tru profesiunea de acest profil, 
inscrieți-1 la un liceu electro
tehnic. Un asemenea liceu găsiți 
în Baia Mare, Piața Gh. Gheor- 
giu-Dej.

IONEL BUCUR, comuna Gri, 
vita, Vaslui: Sintem informați 
că Ministerul Apărării Națio
nale a elaborat și difuzat tu
turor școlilor generale și liceelor 
„Îndrumătorul privind cariera 
militară și admiterea in școlile 
și liceele militare". Aici pot fi 
găsite toate informațiile dorite 
de tine. Adresează-te direcțiu
nii școli'. în fiecare școală e- 
xistă, obligatoriu, o comisie de 
orientare școlară și profesiona
lă condusă de director, care este 
datoare să acorde fiecărui elev 
îndrumările necesare, deci, tre
buie să răspundă și întrebărilor 
legate de liceul militar, cu atit 
mai mult cu cit spre aceste pro
fesii trebuie îndrumați tineri cu 
aptitudini și calități morale și 
fizice corespunzătoare. profe
sorii și organizația U.T.C. fiind 
factorii care recomandă elevii 
pentru această carieră. Detalii 
suplimentare privind condițiile 
de școlarizare se pot solicita și 
de la centrul militar județean.

FLORENTIN DIAC, comuna 
Balcani. Bacău : Nu putem în
țelege de fel de ce te interesea
ză „foarte exact" să știi cel pu
țin cite patru adrese ale unor 
licee real-umaniste din Bacău, 
Constanța, Craiova. București, O- 
radea. Cel mai normal este să 
urmezi un liceu în județul tău, 
aceasta fiind și regula in cazul 
liceelor cu profil real-umanîsti 
Iată, in consecință, patru adrese 
ale unor licee din județul Ba
cău : Liceul ,.G. Bâcovia", Ba
cău. str. G. Bacovia. nr. 45, 
Liceul „V. Alecsandri", str. Eli
berării, nr. 37 ; Liceul nr. 1 
din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej, str. Tineretului, nr. 9 ; Li
ceul din Moinești, str. V. Ale
csandri, nr. 10. i

ELENA CRĂCIUN, Vlidița, 
Olt : Chiar în județul tău, la 
Slatina, pe str. Constructorului 
nr. 1. se află un liceu de tex
tile și confecții. Adresează-te to
varășului ori tovarășei directoa
re cu solicitarea să se interese
ze prin comisia județeană a in
spectoratului școlar, ce între
prinderi acordă burse pe peri
oada școlarizării în treapta ta
tii. Poți încheia un contract eu 
acea întreprindere și vei primi 
bursă, cu condiția ca la absol
virea primei trepte să lucrezi 
timp de cinci ani In întreprin
derea respectivă.

MARIAN MOȘNEAGU, sat 
Giulești, Suceava : Vezi răspun
sul dat lui Ionel Bucur. în orice 
caz, probele de verificare a cu- 
noștințelor nu solicită Învățarea 
materiei din clasele V—VIII, ci 
numai din clasa a VIII-a.

AN1ȘOARA BARNUTĂ, Si- 
veni, Botoșani : Poți alege liceul 
sanitar din Iași, str. N. Băl- 
ceseu nr. 19. înscrierile ee fac 
între 9—20 iunie, și tot in acea 
perioadă vei afla dacă se depă
șește numărul de locuri șl se vor 
organiza probe de verificare a 
cunoștințelor, ta perioada 29—30 
iunie.

LUCREȚIA LUSTIG

MINISTERUL EDUCAȚIEI $1 INVĂTĂMTNTULUI
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

anunță scoaterea la concurs 

a următoarelor posturi didactice:
Profesor la Facultatea de fizică, catedra de mecanică fizică, 

fizică moleculară și fizica polimerilor, disciplinele Structura poli
merilor, Fizica materialelor polimere, poziția 2 :

Profesor la Facultatea de istorie, catedra de istorie universală, 
disciplina Istorie universală contemporană, poziția 4 ;

Profesor la Facultatea de istorie, catedra de istoria României, 
disciplinele Istoria modernă a României, Istoriografia României, 
Istoria medie a României, poziția 7 ;

Profesor la Facultatea de limbi romanice, clasice și orientale, 
catedra de literatură franceză, disciplina Literatura franceză, 
poziția 2 ;

Conferențiar la Facultatea de fizică, catedra de optică, spectro
scopie, plasmă, disciplinele Generatori de plasmă și aplicații. Fi
zica plasmei și aplicații, poziția 5 ;

Conferențiar la Facultatea de fizică, catedra de fizică atomică 
și nucleară, disciplina Fizică atomică și nucleară, poziția 8 ;

Conferențiar la Facultatea de limbi romanice, clasice șl orien
tale, catedra de limbi orientale și limba maghiară, disciplinele 
Limba arabă contemporană, Etnologie, poziția 1 ;

Conferențiar la Facultatea de limbi germanice, catedra de lite
ratură engleză, disciplina Literatură engleză, poziția 5.

Candidații la concurs vor depune la secretariatul Universității 
din București, bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 64. In termen 
de 30 de zile de la publicarea acestui anunț in Buletinul Oficial, 
cererea de înscriere, la eare vor anexa actele și lucrările pre
văzute de Legea nr. 6 privind Statutul personalului didactic din 
Republica Socialistă România, publicată ta Buletinul Oficial al 
Republicii Socialiste România partea I, nr. 33 din 15 martie 1969 
și de Instrucțiunile Ministerului Educației și Învățământului nr. 
«4539/1969.

Concursul va avea loc la Universitatea din București ta termen 
de 2 luni de la data expirării termenului de nseriere.

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT BUCUREȘTI I.T.B.

Incadreoză în vederea calificării prin cursuri de scurtă 
durată (4 luni) persoane care au vîrsta intre 22—40 ani, stagiul 
militar satisfăcut și școala generală pentru a fl calificate 
conducători troleibuze și tramvaie.

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

Pentru informații șl întocmirea formelor necesare admiterii 
șl încadrării, persoanele interesate se pot adresa la Exploata
rea transport electric București, Calea Dudești, nr. 184, sector 
4, telefon : 22.06.60, Interior 2 sau 3.

COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE - 
VALEA CĂLUGĂREASCA, JUDEȚUL PRAHOVA,

încadrează imediat următoarele categorii de lucrători :

• Șef birou desfacere, vechime minimum 8 ani ;
• Șef birou transporturi, vechime minimum 8 ani ; inginer de 

profesie exploatare căi ferate și activitate la C.F.R. sau in 
sectorul transporturi C.F.U. din unități industriale î

• Ingineri mecanici și chimiști cu vechime peste 3 ani ;
• Impiegați mișcare C.F.U. ;
• Mecanici exploatare locomotive L.D.H.;
• Electricieni și mecanici întreținere locomotive L.D.H. ;
• Revizor tehnic auto ;
• Șef manevră vagoane, lăcătuș revizie vagoane ;
• Picher și șef echipă întreținere linii C.F.U. :
• Șoferi și mecanici întreținere auto și DIESEL ;
• Buldozeriști :
• Operatori chimiști bărbați :
• Muncitori necalificați pentru munca in regie și acord ta ve

derea calificării în meseriile de mai sus și ca operatori chi
miști ;

• Șef depozit ; — Jontor categ. 4—6 :
• Administrator bloc nefamiliști.

Retribuția, conform legislației în vigoare.
Relații suplimentare la C.LCh. Valea Călugărească, telefon 

10 800, interior 234 sau 233.

MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE 
LICEUL DE CONSTRUCȚII NR. 4 BUCUREȘTI 

POPEȘTI LEORDENI
str. Leordeni nr. 94 sector 5 

Telefon : 83 79 40
Primește înscrieri, tncepind cu data de 25 mai 1976, pentru 

anul școlar 1976'1977, băieți și fete din toate localitățile țării 
la :

I. Liceu — treapta I
— instalator electrician pentru construcții
— instalator tehnico-sanitar de gaze, de încălziri centrale șl 
de ventilație
— dulgher-timplar-parchetar
— zidar-betonist, montator mase plastice
— iăcătușerie generală.

H. Liceu — treapta a II-a — anul III
Se primesc absolvenți ai primei trepte de la orice liceu 

din țară la specialitățile :
— construcții civile și industriale
— electromecanic utilaje de construcții
— instalații pentru construcții

III. Școală profesională (ucenicie)
— sudori
— lăcătuși construcții metalice
— lăcătuși mecanici industria constructoare de mașini
— instalator electrician in construcții
— instalator tehnico-sanitar.

Se asigură bursă de întreprindere și școlaritate, cazare și 
masă în cadrul școlii.
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EDUCAȚIA IA TIMPUL VIITOR
(Urmare din pag. I)

scurt concediu. Mi-a relatat, 
cu entuziasm, de cit înalt 
prestigiu se bucură țara noas
tră peste hotare, mi-a vorbit 
de elevii lui, care nu numai 
că posedă dulcea limbă ro
mânească la perfecție, dar și 
încearcă cu rezultate stră
lucite, traduceri din litera
tura noastră, aflînd concomi
tent că ea nu e cu nimic mai 
prejos de marile literaturi ale 
lumii.

In acest an școlar vor ab
solvi întiia treaptă a liceului 
240 000 de elevi. Dintre'aceș- 
tia, jumătate vor continua 
treapta a doua, în urma unui 
concurs de admitere. Cifra, 
raportată la populația țării 
noastre, este de-a dreptul im
presionantă, siluind România 
printre statele cele mai avan
sate in privința numărului de 
liceeni care bat Ia porțile 
facultăților.

Dispunem azi de un invă- 
țămint modern, practicat în 
laboratoare, cabinete și ate- 
liere-școaiă, pină în cele mai 
mici cătune, invățămint care 
are la bază trezirea interesu
lui și dragostei pentru mun
că. Dispunem azi de o imensă 
forță pedagogică educativă — 
aproape 250 000 de cadre di
dactice, majoritatea formate 
în anii socialismului, care au 
la indemină o călăuză infai
libilă ta munca lor de zi cu

zi: „Programul P.C.R. de fău
rire a societății 
multilateral 
inaintare a 
comunism".

Programul __ ___
XI-lea Congres al partidului 
mai prevede: generalizarea, 
pină în anul 1990, a invăță- 
mintului de 12 ani: cu alte 
cuvinte, toți tinerii patriei 
noastre vor deveni absolvenți 
ai celei de-a doua trepte li
ceale. Aș fi tentat să dau ci
fre și aici, dar mult mai sem
nificativ mi se pare acest 
generic : toți ! „Se va ur
mări perfecționarea instruc- 

publice de toate gra- 
predarea în școli a 

noi cuceriri ale

socialiste 
dezvoltate și 
României spre

adoptat la al

ției 
dele, 
celor mai ______
științei și culturii contempo
rane, legarea tot mai strinsă 
a întregului invățămint de 
producție" — se spune in 
Programul partidului. Iar in 
continuare citim: „...O aten
ție deosebită se va acorda 
îmbinării strinse a invăță- 
mintului superior cu activi
tatea productivă și științifi
că. întregul proces de pregă
tire în școlile superioare tre
buie astfel organizat incit 
profesorii și studenții să 
participe la activitatea de în- 
vățăniînt, cit și la cercetare 
și producție".

Educația Ia timpul viitor... 
Viitorul, in țara noastră, tre- 
cînd prin prezent, a început 
încă de ieri.
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MESAJE DE FELICITARE
LA ANIVERSAREA P.C.R

Cu ocazia aniversării a 55 de ani de la crearea Partidului Co
munist Român, pe adresa C.C. al P.C.R., a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, continuă să sosească din diverse colțuri ale lumii me
saje de felicitare și urări de noi și. mari succese în lupta neabătută 
a partidului și poporului nostru pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in patria noastră, pentru triumful prieteniei 
și colaborării internaționale.

Au mai trimis mesaje de salut secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene, primul 
secretar al C.C. a! P.C. din Uruguay, secretarul general al Partidului 
Uprona, președintele Republicii șl șef al Guvernului Republicii 
Burundi.

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So

cialiste România, a trimis domnului GIOVANNI LEONE, președin
tele Republicii Italiene, următoarea telegramă :

Aflînd. cu tristețe de cutremurul care s-a produs în nordul Ita
liei, vă exprim sincerele mele sentimente de compasiune și 
condoleanțe pentru familiile Îndoliate.

Tovarășnl MANEA MANESCU, primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a primit din partea tovarășului HUA 
KUO-FEN, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Chineze, următoarea telegramă :

Vă exprim sincere mulțumiri pentru telegrama de felicitare pe 
care ați binevoit a mi-o trimite cu ocazia numirii mele in funcția 
de premier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze.

Fie ca relațiile de colaborare prietenească dintre cele două țări 
două popoare să se întăreascăale noastre și prietenia dintre cele 

și să se dezvolte pe zi ce trece.
Tovarășul MANEA MANESCU.

Republicii Socialiste România, a 
STANKO TODOROV, președintele _____ „ ________
publici! Populare Bulgaria, următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Manea Mănescu. survolînd teritoriul Republicii 
Socialiste România, mă folosesc de acest prilej pentru a vă tran
smite dumneavoastră. Guvernului Re . ublicii Socialiste România și 
întregului popor român, salutări cordiale și urări de noi succese în 
construcția socialismului în țara dumneavoastră.

Tovarășul MANEA MANESCU, primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a primit din partea lui JOSE 
PINHEIRO DE AZEVEDO, primul ministru al Guvernului Repu
blicii Forlugheze, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc foarte mult pentru urări! pe care Excelența 
Voastră n binevoit să mi le adreseze cu ocazia Zilei naționale a 
Portugaliei.

Subliniez importanța pe care o are pentru noi dezvoltarea re
lațiilor intre cele două țări ale noastre în toate domeniile.

VIZITĂ 

Contribuții remarcabile ale tinerilor istoriciJ

primul ministru al Guvernului 
primit din partea tovarășului 
Consiliului de Miniștri al Re- 

AdKXOA
tar Dodik. ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

SOSIRI
Ca- 
din 

Ma-
Luni dimineața a sosit în 

pitală o delegație a P. C. 
Chile, condusă de tovarășul 
nuel Cantero, membru al Comi
siei Politice a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Chile, care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, va face o vizită 
de prietenie in Republica Socia
listă România. Din delegație mai 
fac parte tovarășii Jorge Insun- 
za. membru al Comisiei Politice 
a C.C. al P. C. din Chile, și Ale
jandro Yanez, membru al C.C. 
al partidului.

La sosire, pe a"roportul Oto- 
peni, oaspeții ehii.eni au fost sa
lutați de tovarășii Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C C. al P.C.R., 
președintele Colegiului Central 
de Partid, Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R., Con
stantin Băbălău, membra al C.C. 
al P.C.R., și Dumitru Tureuș, 

bim de acest personaj de sea
mă ce era pină acum necunos
cut.

Despre profunda romanizare 
a Daciei ne vorbesc alte două 
comunicări. M. Bărbuieseu a 
studiat piesele arhitectonice ; 
capiteluri și coloane descope
rite în diverse orașe ale Daciei, 
în aspectul lor metric și artis
tic. Pe baza aces’ora a ajuns 
la concluzia ei cele mai nume
roase edificii respectă prescrip
țiile, canoanele artei arhitec
tural» clasice din epoca lui 
Augustus preconizate de Vitru
vius. Despre aceeași perfectă 
lntregrere a Daciei in ansam
blul general ai lumii romane 
ne vorbesc și vasele fine (terra 
sigllatta) studiate de către D. 
Isae și colegiile de meșteșugari 
cu car» s-a ocupat R- Ardevan.

O altă comunicare, a lui N. 
Gudee. a avut drept obiect un 
grup de sculpturi în marmură 
descoperite foarte recent (în

SPORT • SVOKT
CICLISM

Competiția cicliști internațio
nală „Cursa Păcii" a continuat 
luni cu etapa a 2-a, disputată 
pe traseul Lytomysl — Gottwal- 
dov și încheiată eu victoria ru
tierului polonez Stanislav Szoz- 
da. cronometrat pe distanța de 
165 km cu timpul de 3 h 57’33“ 
(medie orară 41.675 km). Pe lo
cul 6. în același timp cu învin
gătorul. a sosit ciclistul român 
Teodor Vasile.

Clasamentul etapei: 1. Szozda 
— a parcurs 165 km în 3 h 
57*33"  (timp cu bonificație 3 h 
57*03**):  2. Bartonicek (Ceho

în perioada 5—10 mai a.c., la 
invitația ziarului „Scînteia" ne-a 
vizitat țara tovarășul Milan Ra- 
kas, membru al C.C. al U.C.I., 
director și redactor responsabil 
al Casei editoriale de presă ,,Ko- 
munist" a Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. împreună cu 
conducerea ziarului „Scînteia", 
oaspetele a avut un schimb de 
păreri și experiență în proble
me de interes comun, convor
biri privind colaborarea dintre 
„Scînteia", organ al C.C. al 
P.C.R., și „Komunist", organ 
al U.C.I. De asemenea, oaspe
tele a avut întrevederi la con
ducerea Ministerului Educației 
și învățămîntului. a Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
Ia Academia „Ștefan Gheor
ghiu", la Comitetul județean 
Iași al P.C.R., a vizitat obiective 
industriale și instituții culturale.

La încheierea vizitei, tovară
șul Milan Rakas a fost primit 
de tovarășul Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. A participat Alexandru 
Ionescu, redactor-șef al ziarului 
„Scînteia".

A fost prezent tovarășul Pe-
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veche din istoria noastră. In 
Cele ce urmează ne .vom referi 
Ta cîteva dintre acestea, care 
aduc noutăți deosebite și con
tribuie în largă măsură la elu
cidarea unor probleme impor
tante ce privesc întregul spațiu 
balcano-dunărean și chiar is
toria antică generală.

De la bun început se cuvin» 
subliniat înaltul nivel științific 
al comunicărilor, seriozitatea și 
competența dublată de mult 
spirit de răspundere a autori
lor. El au abordat problem» 
importante ale antichității, de
monstrând aportul pe care l-au 
adus strămoșii noștri la îmbo
gățirea tezaurului cultural mon
dial din cele mai vechi timpuri. 
Astfel, Gh. Lazarovici a arătat 
care sînt originile șl evoluția 
culturii neolitice Starăevo-Criș 
în a cărei areal intră și o bună 
parte din teritoriul țării noas
tre. Tudor Soroceanu, bazindu-se 
pe descoperirile făcute în așe
zarea de la Pecica (jud. Arad), 
aduce contribuții deosebit ds 
valoroase la elucidarea proble
melor pe care le ridică epoca 
bronzului din întreaga Europă 
centrală și mal cu seamă a 
spațiului earpato-dunărean. sub
liniind locul aparte pe care il 
deține teritoriul românesc în 
formarea primei epoci a fieru
lui, cu consecințe directe in 
istoria daco-geților.

Epocii romane și fenomenu
lui romanizării i-au fost consa
crate mai multe comunicări. 
Dintre acestea se evidențiază 
în mod deosebit cea a lui I. 
PiSo referitoare la cariera lui 
Aurelius Tuesianus. Tînărul 
epigrafist a reușit pe baza a 
două fragmente dintr-o inscrip
ție săpată în marmură, desco
perite in capitala Daciei ro
mâne, la Sarmizegetusa, să re
compună întreaga carieră a 
unui înalt demnitar roman cu
noscut acum pentru prima oară. 
Acesta a îndeplinit diverse 
înalte funcții administrative In 
provinciile Siria. Palestina, 
Arabia, Spania, Gallia și Dacia. 
El era originar din orașul Side 
din Pamfilia (sudul Asiei Mici) 
și ă ajuns în ierarhia romană 
pină la consulat, în al doilea 
pătrar din sec. 3.

în Dacia, Aurelius Tuesianus 
a fost procurator financiar al 
Daciei Apulensis, înlocuindu-1 la 
un moment dat pe guvernato
rul celor trei Dacii. Bunul re
nume de care s-a bucurat în 
administrarea Daciei II dove
dește inscripția pe care i-o 
ridică un libert al său care 
rămîne în Dacia și după ple
carea fostului său stăpîn. In
scripția de la Sarmizegetusa 
aduce contribuții importante la 
elucidarea unor probleme de 
prim ordin legate de adminis
trația romană fără să mai vor

slovacia) : 3. Gorelov (U.R.S.S.);
4. Galik (Cehoslovacia): 5.
Lauke (R.D.G.):6 Vasile (Româ
nia): 7. Pereveev (U.R.S.S.); 8. 
Tihonov (U.R.S.S.): 9. Peterman 
R.D.G.); 10 Helvoirt (Olanda).

în clasamentul general con
duce Gorelov (U.R.S.S.), urmat 
de Bartonicek, la 16“. Szozda, 
la 18“.

Astăzi șe desfășoară etapa a 
3-a: Vizovlee — Banska Bis- 
trica (170 km).

BASCHET
Meciurile disputate ieri la 

Sala Floreasca din Capitală pen
tru turneul final al campiona
tului republican masculin de 
baschet s-a încheiat cu urmă
toarele rezultate : Dinamo — 
Universitatea Timișoara 104— 
48: Steaua — Universitatea Cluj- 
Napoca 100—57.

Turneul se încheie astăzi eu 
meciul derbi Dinamo. — Steaua, 
care va începe la ora 17,45.

Campania agricolă de primăvară
SEMĂNATUL - GRABNIC ÎNCHEIAT

PLANTELE - BINE ÎNGRIJITE !
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ruienilor și asigurarea a 50 000 
plante la hectar. Un alt argu
ment este șl faptul că sintem 
pregătiți să irigăm o parte din 
aceste parcele prin extinderea 
amenajărilor existente".

• PORUMB BOABE, A DOUA 
CULTURA BUFA MASA VER
DE. La cooperativa agricolă 
Bucșani, din județul Dîmbovița, 
întîlnim pe mecanizatorii Ion 
Tache. Ion Ozorchievici, Dumi
tru Toma și Ion Tudor efectu- 
înd o lucrare mai puțin obișnuită 
în calendarul de muncă al a- 
cestor zile pe ogoare — aratul. 
Care este explicația ? ..în urma 
recoltării - plantelor furajere — 
secară, orz. borceag — terenurile 
eliberate vor fi semănate cu a 
doua cultură, porumb pentru 
boabe, ne spune Ion Tache. De 
aceea, munca a fost organizată 
în flux continuu, la arat, dis
cuit și semănat". Sint imagini 
care atestă preocuparea lucrăto
rilor din agricultura județului 
Dîmbovița pentru a folosi intens 
și eficient pămin*ul.  mijloacele 
tehnice disponibile în scopul 
sporirii producțiilor vegetale.

Teleorman
întreaga atenție a 

lor teleormăneni este 
în aceste zile in direcția înche
ierii rapide a celei mai impor
tante lucrări de sezon : insă- 
mințatul porumbului. în pre
zent. potrivit datelor operative 
mai sint de insâmințat circa 10

★
Luni după-amzază a sosit în 

Capitală o delegație a Consiliu
lui Național al patronatului 
francez, condusă de George Vi- 
elliers. președintele de onoare 
al consiliului.

Pe aeroportul Otopeni. mem
brii delegației au fost salutați de 
Roman Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț și Industrie, 
de alte persoane oficiale.

CRONICA U.T.C.
Capitală o
Tineretului

Ieri, a sosit în 
delegație a Ligii 
Comunist din Suedia, condu
să de Ulf Persson, secre
tar al Comitetului Central al 
organizației, care, la invitația 
Uniunii Tineretului Comu
nist, va efectua o vizită in 
țara noastră. La sosire, pe a- 
eroportul internațional Bucu
rești Otopeni. delegația 
a fost salutată de tovarășul 
Pantelimon Găvăneseu. se
cretar al C.C. al U.T.C„ de j 
activiști ai C.C. al U.T.C.
_________________________ I 

cursul lunii aprilie) cu ocazia 
săpăturilor făcute in castrul 
roman de la Pojejena (jud. 
Caraș-Severin). Castrul de aici 
a fost ridicat în piatră pe la 
anul 150 și a fost refolosit și In 
secolul al TV-lea. dovedind stă- 
pinirea romană la nord de 
Dunăre in acest răstimp și con
tinuitatea de viață daco-roma- 
nă. în turnul de nord-est al 
castrului au fost descoperite 17 
fragmente din 7 sau 9 reliefe 
închinate zeului Mithras. Des
coperirile atît de recente au 
fost puse astfel în circuitul 
științific și vor fi în scurt timp 
publicate.

Sesiunea recentă de la Cluj- 
Napoca face dovada limpede a 
eforturilor tinerilor Istorici și a 
contribuției pe care aceștia o 
aduc, de a pune in valoare noi 
documente arheologice ce do
vedesc cu prisosință perma
nența și continuitatea poporului 
nostru pe glia hli strămoșească.

RUGBI
în etapa a XIII-a, din cadrul 

diviziei naționale de rugbi, s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate :

SERIA I : C.S.M. Sibiu — 
Steaua 3—22, Rulmentul Bîr- 
lad — Sportul studențesc 0—16. 
Gloria — T.C. Ind. Constanța 
15—12 și Farul — Minerul Gura 
Humorului 28—3. în clasamen
tul seriei conduce FARUL cu 36 
de puncte, urmată de Steaua cu 
35 de puncte. SERIA A II-A : 
Dinamo — Olimpia 22—3, Gri- 
vița Roșie — Vulcan 27—3. U- 
niversitatea Timișoara — Poli
tehnica Iași 28—4, Agronomia 
CIuj-Napoca — Știința Petro- 
șeni 6—11. în această serie con
duce DINAMO cu 35 de puncte.

TENIS
în turneul internațional fe

minin de tenis de la Bourmne- 
mouth, Mariana Simionescu 
(România) a înVins-o cu 6—4, 
6—4, pe Laura Dupont (S.U.A.).

ȘAH
Turneul internațional feminin 

de șah de la Budapesta a conti
nuat cu runda a 11-a,. in care 
maestra româncă Maria Pogore- 
vici a remizat cu Finta (Unga
ria). rezultat consemnat șl In 
partidele Hofmann-Belavaneț, 
Karakas-Eretova și Ivanka-Po- 
rubski. Verdczi a învins-o pe 
Konarkowska, iar Aleksandria a 
cîștigat la Szinka.

RANGA

Peste 1 ha vor ri semănate cu porumb boabe, a doua culturi, după masă verde. De aceea, aratul
(in imagine, la C.A.P. Bucșani, județul Dîmbovița), discuitul și insimințatul trebuie organizate „în țlux 

continuu’. Foto : V. RANGA

vele agric 
nșani și 
sâmințează pe ultt 
fețe ’ ~
beasca de
cern. La CAP. 
forțele satului, 
mașini 
mânat.

la sută din suprafețele planifi
cate. E drept, acționind din 
timp, unele unități cooperatiste 
au incheiat însâmînțatul înainte 
de 25 aprilie. Așa au stat lu
crurile, de pildă. Ia cooperați- 

le de producție Me- 
Băbăița. Acum, se in

ele supra- 
la Orbească de Sus. Or- 

Jos. Frăsinet și Lă- 
Orb"?2SC2. toâtc 
r.tregul parc de 

se aflau in timp. la se- 
Secretarul comitetului 

comunal de partid. Gheorghe 
Oprea, directorul SALA — Teo
rii Lungoci —, inginerul șef 
Gheorghe Neață se aflau încă 
din zori pe tarlale, supraveghind 
desfășurarea lucrărilor. asigu- 
rind respectarea normelor teh
nice. intervenind acolo unde era 
nevoie. Și nevoie era pentru că 
in vederea unor lucrări de ca
litate, s-a impus executarea 
unor operații suplimentare de 
gripat și discuit, alternarea 
frontului de lucru de pe o tarla 
pe alta in funcție de starea te
renului.

Grija deosebită a mecanizato
rilor și cooperatorilor pentru 
executarea lucrărilc-r de calitate 
era evidentă. Spiritul gospodă
resc. hărnicia și participarea ii 
caracterizează in mod deosebit 
pe cooperatorii Anton Marin, 
Ion Drâghici. Voiculescu Stan, 
Popa Ion, ca și pe tinerii meca
nizatori : Balea Iordan. Drăghici 
Ilarion și Nicolae Stanciu.

Așa cum ne informa tovară
șul Gheorghe Boca. activist al 
UJ.CAP.. în urma măsurilor 
luate de comandamentul jude
țean de a organiza o amplă ac
țiune de întrajutorare prin tran
sferul tractoarelor și semănăto
rilor din unitățile care au în
cheiat insâmințările către cele 
râmase în urmă, viteza medie

AU ÎNCHEIAT SEMĂNATUL PORUMBULUI
Județele Argeș și Botoșani au raportat, luni. încheierea în con

diții agrotehnice superioare anilor trecuți a lucrărilor de insă- 
mințare a porumbului pe toate suprafețele destinate acestei 
culturi.

în telegrame adresate cu acest prilej Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
se arată că In prezent in aceste județe se intensifică lucrările de 
întreținere a culturilor, de combatere a bolilor și dăunătorilor, 
de fertilizare și erbicidare, de recoltare a furajelor, a celorlalte 
activități de sezon. De asemenea, in telegrame se exprimă anga
jamentul oamenilor muncii din agricultură de a depune eforturi 
susținute pentru obținerea unor producții sporite in agricultură, 
de a îndeplini neabătut hotăririle Congresului al XI-lea al parti
dului în toate sectoarele de producție agricolă.
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— afecțiune și atașament, încre
dere și stimă reciprocă — prie
tenia nu pierde nimic din ca
pacitatea de dăruire și înțele
gere. 6. între oameni apropiați 
ca vîrstă, nu neapărat și ca pre
ocupări. 7. Din acea necesitate 
umană ce nu cunoaște limite de 
vîrstă, de a alunga singurăta
tea Inimii, de a avea pe cineva 
alături de tine căruia să-i îm
părtășești gîndurile și visurile.
8. De ce 7 Ea vine la mine, se 
realizează instantaneu. 9. Nu ! 
Odată ruptă, înseamnă că a fost 
pe undeva.... șubredă. 10. De ce 
să mint 7 ! Uneori, da.
DAN LAVRIC, clasa a VII-a C:
1. Desigur. Un om, cu cit are 

mai multi prieteni, pe lingă fap
tul că este fericit, simte că este 
și iubit și, în același timp, ad
mirat de acești prieteni. Un pri
eten poate fi ca a doua mamă 
căreia i te poți destăinui in mo
mente grele. 2. Cînd, despărțin- 
du-te de el, îi simți lipsa. 3. 
După părerea mea, poți să cu
noști îndeajuns de bine destui 
oameni, fără ca aceștia să-ți fie 
prieteni. 4. Ceea ce mă poate 
supăra pe mine la un prieten 
este faptul că acesta poate a- 
buza de prietenie. 5. Sincerita
tea, respectul reciproc, simpatia. 
6. Prietenii se pot realiza între 
oamenii care au aceleași obi
ceiuri, iar în unele cazuri spe
ciale, oamenii respectivi slnt to
tal diferiți, 9. Cred că pe oricine 
îl afectează pierderea unui prie
ten. Dacă el a foșt... 10. Cate
goric, nu. Fără prieteni, viața e 
un deșert.

DANIELA ZANETE, anul II 
A :

1. Categoric, da. 2. De obicei, 
in cele mai grele împrejurări.
3. De a cunoaște oamenii, dar și 
pe noi Înșine. O prietenie poate 
fi puternică, pură, echilibrată 
sau instabilă, indicind o anumi

zilnică a sporit la circa 10 MC 
ha. ceea ce va face posibilă în
cheierea semănatului pe întrea
ga suprafață in 
zile.

următoari
AL. DOBRE

Salaj
Pe ogoarele județului Sălaj se 

acționează dm zori s pină în 
noapte la efectuarea lucrărilor 
de sezon, in mod deosebit la se
mănatul porumbului. După cum 
ne informează inginerul Șotron 
Hi cea. director general adjunct 
âl Direcției județene agricole 
Sălaj, insămlnțarea porumbului 
s-a efectuat pe mai bine de 90 
la sută din suprafața destinată. 
Pină in prezent. 30 cooperative 
agricole au incheiat lucrarea a- 
mintită. Printre fruntași se nu
mără cooperatorii din localită
țile Sălăng. Româna». Bănișor, 
Hereclean. Camâr. Petrin du. 
Alte unități agricole, cum sint 
cele ce aparțin de consiliul in- 
tercooperatist Zimbor și Alrna- 
șu datorită măsurilor întreprinse 
de conducerile S.M.A. și C.A.P. 
vor încheia această lucrare în 
cursul acestor zile.

CA.P. Uzăplac. Pe șeful sec
ției, Teodor Pleșa, împreună cu 
tinerii mecanizatori Vasile Ne
grea. Constantin Galiș, Nicolae 
Sontelecan și Gheorghe Todea, 
i-am găsit pe ogoare însămin- 
țind porumbul pe ultimele 10 
hectare din cele 300 planificate.

Aceeași preocupare am întil- 
nit și la unitățile Mesteacăn, 
Sfăraș. Fildu, ce aparțin de con
siliul inter-cooperatist Aimașu. 
Toate cele 56 tractoare, 14 se
mănători S.P.C. 6. 3 combina- 
toare și 21 grape cu discuri, mî- 
nuite de mecanizatori harnici și 
pricepuți. erau in plină activi
tate pe ogoare. De aid condu-

tă însușiră ■ caracterului și a 
nivelului lui de dezvoltare, 4. 
Nu trebuie să uităm nici o 
clipă că prietenia este un sen
timent profund uman, trebuie 
deci să-l prețuim și să-l respec
tăm ca atare. 5. După părerea 
mea, prietenia nu se poate con
cepe fără încredere reciprocă. 8. 
între oameni cu Însușiri comu
ne, între oameni care privesc 
viața din același unghi de ve
dere. 7. Simt un îndemn să ies 
din mine însumi, să caut pe 
cineva alături. Simt dorința de 
a-mi revărsa sufletul către ci
neva. 8. Nu, niciodată. Și cu 
toate acestea, există pe undeva,

de fiecare dată, o îndoială : 
„Oare ne vom înțelege 7“ „Oare 
vom ajunge la gînduri și senti
mente comune 7“ 9. Aș putea 
spune că mă dezamăgește foarte 
mult, mă dezorientează. Și to
tuși viața și tinerețea triumfală 
și< plină de lumină potolesc fur
tunile interioare, remușcările și 
echilibrează experiența afectivă. 
10. Nu am încercat și nu vă pot 
răspunde.

LIDIA ANDRONESCU, clasa 
a VIII-a A :

1. Firește. Omul izolat nu 
poate exista. 2. Nu știu nici
odată dacă o prietenie se naște 
mai curînd din contraste decît 
din asemănări. 3. Da. 4. în pri
mul rînd, nu-i permisă trădarea.

5. Sinceritatea. încrederea, res
pectul și stima reciproce. 6. în
tre oameni cu caractere asemă
nătoare. 7. Prin legarea unei 
prietenii. îmi creez, într-o oare
care măsură, anumite concepții 
despre viață și oameni. 8. Nil 
cred. Nevoia de prietenie este 
cea mai profundă și mai scum
pă nevoie a spiritului omenesc.
9. Dacă prietenia a avut la bază 

zia : grija pentru ea mașinile să 
fie folosite din plin, preocupa
rea pentru a avea asigurate la 
capătul tarlalelor sămânța, în- 
grâsâm.ntele și erbicidele ne-

peru 
timp.

DUMITRU DUCA

Caraț>Severin
în județul Caras-Severin. din 

totalul suprafețelor planificate 
a se Însămânța cu porumb, au 
mai rămas de efectuat ceva mai 
bine de 10 la sută. Cu toate a- 
cestea. există unități care sint 
departe de prevederile din gra
fice și chiar față de calendarul 
agr;col. Astfel, din totalul su
prafeței planificate. Asociația in- 
tercooperatistă Bozovici a reali
zat doar 35 la sută. Aceeași si
tuație se constată și la Brebu, 
Moidova-Nouă și Zlatița unde 
procentul realizărilor se situează 
intre 54—60 la sută.

Toate aceste rămineri în 
urmă nu pot fi puse in exclusi
vitate pe seama timpului nefa
vorabil. Condiții asemănătoare 
au avut și unitățile din raza de 
activitate a Consiliului inter- 
cooperatist din Oravița. Cu toate 
acestea, in ziua efectuării rai
dului nostru se însămînțau ul
timele suprafețe. * . 
directorul S.M.A, tovarășul in
giner Crăciun Linear, ne-am pu
tut edifica asupra cauzelor care 
i-au făcut pe unii să rămină la 
mare distanță în urmă, iar pe 
alții să se situeze in frunte. La 
Broșteni, de pildă, repartizarea 
lucrărilor se face de cu seara, 
pe baza cunoașterii temeinice a 

împreună cu

suprafețelor uscate. Cu o zi mai 
înainte, tinerii mecanizatori 
Mir dea Dragomir, Nicolae Cioc 
și Avram Gaitoane au terminat 
porumbul, iar in ziua următoare, 
pină la prinz. alături de ceilalți 
colegi au mai semănat încă 50 
ha de culturi furajere. La Ci- 
clova Română, unde, de aseme
nea. T>orumbul se află sub braz
dă. pe cele 100 ha ale fermei le
gumicole lucrau 4 echipe de 
cooperatori, fiecare ajutat de. 
către mecanizatorii Pavel Mo- 
șoarcă. Gheorghe Tătaru și Du
mitru Balmez. Se erbicidau 42 
ha destinate tomatelor, ardeilor, 
verzei de vară și vinetelor, se 
pregăteau pentru livrare ceapa 
verde și salata.

ION DANCRA

elementele amintite mai sus, 
s-ar putea să-mi pară rău de 
pierderea ei. 10. In anumite 
împrejurări, da.

PAULA CRISTIAN, anul IIC:
1. Da, foarte multă nevoie. 3. 

Poate. 4. Bineînțeles că nu. 
Cred că lipsa de seriozitate s-ar 
afla In cap de listă. 5. Prietenii 
se pot realiza între oamenii pe 
deplin edificați asupra adevăra
tului sens al cuvîntului. Con
chid prin a spune că superfi
cialitatea nu-și are loc. 8—9. A 
rupe o prietenie, a pierde ceea 
ce mi-a fost aproape, înseamnă, 
de fapt, a rupe ceva din mine, 

în pofida încercărilor de „con
solare". O undă de melancolie, 
un val de mizantropie... „Cine 
poate să-nvieze / Dulcea vreme 
ce-a apus 7“ — se întreba Goe
the. De aceea perspectiva unei 
noi prietenii îmi dă de gîndit.
10. Nu. Dimpotrivă.

VASILE PINTILIE, anul II A:
1. Prietenia reprezintă o per

fectă școală a vieții. Ea com
pletează unele siguranțe afec
tive dobîndite în familie șl con
stituie un stimulent pentru oa
meni, ajutîndu-i să-și realizeze 
idealurile. 2. A fi prieten în
seamnă a alege, a crea legături, 
a te dărui. 3. Prietenia se ma
nifestă nu în vorbe, ci în fapte, 
mergînd mină-n mînă cu toate 
componentele moralei : cinstea, 
fermitatea, modestia. 4. într-o 
prietenie nu trebuie admise 
perversitatea, lașitatea, incon
secvența. 5. Prietenia cere sin
ceritate. respect, corectitudine, 
abnegație, voință. Ea e un lucru 
personal, intim, dar nu se o- 
pune colectivului. 6. între oa
meni cu aceeași voință, cu ace
leași idealuri. 7. Nu se reali
zează pentru un motiv anume,

CHIMIA ROMÂNEASCĂ
IA TIBCO 76

Organizatorii Ursului internațional de primăvară au anunțat deja 
că la viitoarea ediție, cea din 1977, se va organiza in cadrul acestei 
manifestări, în premieră, Salonul internațional al chimiei. Aceasta, 
c» un reflex al interesului reciproc al industriei românești (una din
tre cele mal dinamice și mai dezvoltate ale țării), situîndu-se ca 
volum al producției globale pe locul 1.3 in lume ?i al firmelor știai- 
ne (care manifestă un interes deosebit pentru schimburile comerciale 
și cooperarea tehnico-economică cu țara noastră în acest domeniu). 
Iar un argument pentru oportunitatea acestei Initiative ni-1 oferă 
chiar prezența chimiei românești la actuala ediție TIBCO.
• ÎN STANDURILE PAVI

LIONULUI P sint expuse peste 
800 sortimente de produse chi
mice, alături de noutăți coexis- 
tînd bunurile de larg consum ca
re s-au dovedit a fi cele mai 
competitive in ultimii ani. Aces
tea se exportă în peste 100 de 
țări ale lumii, unde și-au cîști
gat o binemeritată faimă și a- 
preciere.

• INDUSTRIA ROMÂNEAS
CA DE MEDICAMENTE acope
ră astăzi 95 la sută din necesi
tățile interne și cuprinde toate 
grupele terapeutice cunoscute pe 
plan mondial. La TIBCO ’76 se 
remarcă seria de medicamente 
originale românești Aslavital, 
Germ-, tal. Gastrofibran. F oli- 
cesteina U. ETO. Pelox. mărci 
binecunoscute pe toate meridia
nele globuhii. cărora în acest an 
li s-a adăugat Boidl forte, fabri
cat actualmente pe scară indus
trială la întreprinderea „Tera
pia" din Cluj-Napoca

a PRINCIPALELE UNITĂȚI 
PRODUCĂTOARE DE DETER- 
GENȚI funcționează în totalita
te pe bara tehnologiilor elabora
te de ICECHIM București. în 
atenția gospodinelor se impun 
produsele Timolan, care reduc 
încărcarea electrică și conferă 
un tușeu plăcut țesăturilor. Oxa- 
nm. care oferă un grad superior 
de albire. Timex — un deter
gent cu spumare reglată. Și au- 
tomobiliști: vor avea in curînd 
la dispoziție cîteva noi produse: 
Dacia, pentru prevenirea aburi
rii geamurilor și parbrizelor, 
șamponul pentru dezghețarea și 
prevenirea Înghețării geamuri
lor. un extintor tip spray etc.

EXAMENUL DE ATESTARE PROFESIONALĂ —
UN „BACALAUREAT" AL PRODUCȚIEI

L.a liceul „I. L. Caragiale" din Capitală, pină la data de 14 mal' 
toți cel aproximativ 350 de elevi (12 clase) vor susține acest 
adevărat „bacalaureat" al practicii productive în domeniile elec
trotehnicii, mecanicii fine și construcțiilor-metalice. „Primele re
zultate, ca și primele impresii sînt excelente, ne spune tov. Ioan 
Pascu, delegatul permanent al întreprinderii patronatoare ..Auto
matica", șeful comisiei. Subiectele teoretice și probele practice nu 
sînt deloc simple, sînt corespunzătoare pentru categoriile 3—4 de 
muncitori calificați din întreprindere. Le cerem atît de mult pen
tru că sint capabili și au fost pregătiți de cel mal buni maiștri 
șl ingineri al noștri". Cu toate acestea nu mai puțin de trei sfer
turi din ei au obținut calificativul de foarte bine. în anul IV F 
s-au obtinut, de exemplu, doar 4 calificative de bine. Este firesc 
să fie așa. Organizate pe principiul microîntreprlnderli, atelierele 
școală sînt adevărate secții ale „Automaticii". Cel puțin un reper 
confecționat aici intră în componența oricărui produs finit al Între
prinderii, în timp ce unele merg din școală direct la export, așa 
cum sînt panourile de protecția semnalizării (comandă pentru R; i>. 
Germană).

ION MIHALACHE

ci ea se dobîndește datorită a- 
fecțiunilor reciproce între indi
vizi. 8. Deocamdată, nu. 9. în
depărtarea celui mai bun prie
ten m-ar face să sufăr mult. 10. 
N-aș putea să stau niciodată 
singur.

AURELIA PANAETE, anul 
IV B. :

1. E ca și cum ai întreba flu
turii dacă au nevoie de aer, 
iarba dacă are nevoie de pămînt, 
delfinul de apă, iarna de zăpa
dă, ziua de soare, abecedarul de 
slove... 2. Dacă atitudinea sa 
față de mine denotă înțelegere, 
bunătate, ajutor și atenție ; dacă

— atunci cînd e cazul — e pri
mul om care mă felicită sincer ; 
dacă e în stare, în absența mea, 
să îndrepte o discuție ce mă 
umbrește pe nedrept, pe drumul 
real ; dacă — într-o anumită 
împrejurare — îmi spune cinstit 
că nu procedez bine — atunci 
mi-e prieten. 5. încrederea și, 
implicit, putința de destăinuire, 
respectul, înțelegerea, concor
danța în felul de a gîndi, răb
darea, discernămlntul, obiectivi
tatea. 6. între oameni care gîn- 
desc la fel și care se simt mi
nunat în prezența unui „alter 
ego“ întrupat de prieten. 7. Din 
teama de singurătate, din nevoia 
de a avea un confesor, din ne
voia de a ști în ce alt univers 
personal trăiește un om din do
rința de a fi bun și înțelegător 
față de altceva, nu numai față 
de tine. 8. Poate. Prietenia ba- 
zindu-se pe atașament, ruperea 
ei m-ar zdrobi. Un astfel de e- 
șec generează neîncrederea în 
oameni. 10. Cînd vin momentele 
de epuizare, da. Singurătatea te 
ajută să judeci „sine ira et stu
dio" ee-ar interveni în prietenie 
și trebuie restabilit.

Di-Da se numește noua gamă 
de produse pentru curățat co
voare și tapițerii, linoleumuri, 
faianțe și pentru împrospătarea 
aerului din încăperi.

• ÎN DOMENIUL COSMETI- 
CH, una din surprizele oferite 
de întreprinderea „Miraj" — 
București, la ediția de anul tre
cut. a fost gama „Margareta" 
destinată tinerelor. Acum se res
tabilește „dreptatea", prezentin- 
du-se gama „Faun" pentru ti
neri. Mai merită menționate ga
ma de tratament „Bellatrix", cu 
ingredienți activi extrași din 
plante cardiotonice, pasta de 
dinți „Pell-Amar". fabricată pe 
baza extractului de nămol de 
Amara, care va fi prima pastă 
de dinți medicinală autorizată 
etc.
• ALTE SERII DE PRODUSE 

expuse în standurile industriei 
chimire aparțin domeniului ma
selor plastice și articolelor din 
cauciuc, cu destinații în industria 
de automobile sau pentru folo
sințe de uz casnic. De asemenea, 
industria de coloranți. lacuri și 
vopsele expune zeci de produse 
dintre care am aminti ea noutate 
deosebită produsul Autovopant, 
vopsea antifonică cu rol de izo
lator fonic și caloric ți proprie
tăți anticorozive.

• în pavilion funcționează și 
un magazin de prezentare și des
facere a noutăților : produse 
cosmetice si de parfumerie, să
punuri. produse de spălare, ma
se plastice prelucrate și altele.

V. 8.

GRAZIELLA-MIHAELA VAR
VARA, anul II C :

1. Prietenia este esența unei 
vieți pe care știi s-o trăiești cu 
adevărat. Ca și dragostea, prie
tenia nu cunoaște tinerețe și 
bătrinețe. 2. „Prietenul la ne
voie se cunoaște". 4. Nu. Dacă 
cunoști firea prietenului, știi ce 
poate aduce nori negri asupra 
relațiilor stabilite și eviți mani
festările nepermise. 5. Cinstea, 
demnitatea, puritatea, înțelege
rea. 6. Nu este atît de greu să 
legi o prietenie, mai greu e să 
știi s-o păstrezi. 7. Am simțit 
nevoia să împărtășesc necazurile 
și bucuriile unei prietene. în- 
tr-un cuvînt, am legat prietenii 
pentru că aveam nevoie de prie
tenii. 8. Realizarea unei priete
nii te face să te cunoști mai 
bine pe tine. Intr-un colectiv, 
devii tu însuți un bun tovarăș 
și prieten. 9. Eu n-am rupt prie
tenii și nu-mi doresc așa ceva. 
10. Niciodată.

LILIANA IVAN, clasa a VII-a 
C :

1. Da, 2. în situații deosebite. 
3. Depinde ce fel de prietenii 
realizăm. Și aici există limite.,
5. Sinceritatea, devotamentul, 
comportarea corespunzătoare, 
simpatia reciprocă. 9. în cazul 
unei prietenii adevărate, încerci 
un sentiment de regret. 10. în 
anumite împrejurări simțim ne
voia prezenței prietenilor, în 
altele vrem să fim singuri.

MIOARA PIDLEPA, anul III 
A :

1. Un proverb albanez spune : 
„Prietenul bun este poarta ra
iului'*.  2. Prin încrederea, stima 
și devotamentul pe care mi-1 a- 
rată, reușesc să-mi cunosc prie
tenul. 3. „Cînd îți faci uri r.ou 
prieten, nu-1 uita pe cei vechi" 
(Erasm). 4. „Prietenul cel ade
vărat iubește în orice vreme, iar 
In nenorocire este ca un frate" 
(Solomon). 5. în cadrul priete
niei se formează sentimente de 
simpatie, fidelitate, sinceritate
6. Prietenia se înfiripează între 
oameni cu o fire asemănătoare, 
cu concepții comune. 7. Pentru 
a, fi fericit și înțeles, din nevoia 
de a te destăinui.
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MOSCOVA: Expoziția internațională de creație tehnico-știînțifică 
a tineretului 

0 valoroasă participare românească
U. N. C. T. A. D IV

Textul mesajului adresat
Cooperarea tehnică 

Intre țările in curs 
de dezvoltare

Manifestări consacrate aniversării

de președintele
Nicolae Ceaușescu a fost

transmis participanților
Luni au fost reluate lucrările 

celei de-a IV-a Conferințe a 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.). Participanților 
la conferință le-a fost transmis 
textul Mesajului adresat de pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu mesa
jele altor șefi de stat și perso
nalități politice din lumea în
treagă.

în cadrul dezbaterilor gene
rale au luat cuvîntul șefii dele
gațiilor Indiei, Nigeriei, Iraku
lui, Indoneziei, Olandei și Aus
triei. Ei au subliniat ideile noi 
și pozitive prezentate de o serie 
de țări în curs de dezvoltare în 
legătură cu raporturile economi
ce mondiale și au arătat că a- 
cestea trebuie să fie examinate 
cu atenție, declarindu-se in spri
jinul unor măsuri practice me
nite să contribuie la realizarea 
unui progres real în schimbu
rile comerciale dintre țările lu
mii.

Paralel, 8-au desfășurat ac
tivități intense în cele cinci co

misii ale Conferinței care exa
minează, intre altele, căile de 
realizare a unei piețe stabile 
pentru materiile prime, rolul ex
porturilor de produse manufac
turate și semifabricate in co
merțul țărilor in curs de dez
voltare, rezolvarea deficitului 
din balanța comercială a unor 
state sărace de pe glob etc.

în comisii — notează agenția 
Reuter — cele 110 state mem
bre ale „Grupului celor 77" vor 
acționa pentru adoptarea unui 
program radical de reforme, 
așa cum a fost schițat în „De
clarația de la Manila" și in ..Pro
gramul de acțiune" — documen
te adoptate in capitala filipine- 
ză în luna februarie a.c. Surse 
ale conferinței, citate de aceeași 
agenție, relevă că statele mem
bre ale grupului au alcătuit in 
cadrul conferinței de la Nairobi 
un „comitet de coniac*  • menit 
să faciliteze dialogul dintre ță
rile industrializate și cele in 
curs de dezvoltare în vederea 
unor schimburi de propuneri și 
inițiative.

Contribuția țărilor nealiniate
la instaurarea unei noi ordini in lume

și 15 mai, la Limaîntre 10
se desfășoară lucrările reuniu
nii mterguvernamentale a țări
lor latino-americane și din zona 
Caraibilor pe tema 
tehnice intre țările in curs de 
dezvoltare. La actuala întruni
re — care are loc in baza unei 
rezoluții adoptate la cea de-a 
XXX-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. — participă de
legațiile a 24 de state din zonă, 
observatori din patru țări eu
ropene. precum și reprezen
tanți ai unor organisme inter
naționale specializate. Organi- 
zală sub auspiciile Programului 
Națiunilor Unite pentru Dez
voltare (P.N.U.D.) și ale Comi
siei Economice a O.N.U. pentru 
America Latină (C.E.P.A.L.),
reuniunea de la Lima se înca
drează în seria conferințelor
regionale ale O.N.U. — prima 
a fost cea asiatică, de la Bang
kok, din februarie 1976 —, me
nite să identifice noi posibili
tăți și forme de cooperare teh
nică intre țările în curs de dez
voltare. Urmărind acest scop pe 
plan regional și interregional, 
reuniunile respective elaborează 
— cu sprijinul sistemului Na
țiunilor Unite — concluzii și re
comandat: ce vor fi dezbătute 
la o conferință mondială asu
pra cooperăm tehnice intre ță
rile in curs de dezvoltare, ce se 
va organiza, sub egida O.N.V, 
in 1977.

cooperării

creării P.C.R., Zilei independenței 
de stat a României și victoriei

asupra fascismului
LISABONA — Cu prilejul îm

plinirii a 55 de ani de la crea
rea Partidului Comunist Român 
și al Zilei independenței de stat 
a României, in orașele Setubal 
și Evora au fost deschise expo
zițiile documentare de fotogra
fii „Aspec’e ale vieții economice 
și sociale”. ..Restaurarea monu
mentelor istorice" și ..Imagini 
ale vieții cultural-artistice în 
România socialistă". La verni
sajul expozițiilor au participat 
personalități ale vieții politice, 
economice și cultural-artistice 
din cele două orașe, reprezen
tanți ai ambasadei române, un 
numeros public.

CONAKRY — în cinstea celei 
de-a 55-a aniversări a creării 
Partidului Comunist Rcmăn, la 
Palatul culturii poporului din 
Conakry s-a deschis expoziția 
„Cultura și arta in România".

Despre semnificația eveni
mentului au vorbit ministrul 
Toumany Sangore. membru al 
C.C. al Partidului Democrat din 
Guineea, și Valeriu Georgescu, 
ambasadorul țării noastre la 
Conakry.

La vernisaj au fost prezenți

m:

membri ai C.C. al P.D.G. si ai 
guvernului, reprezentanți 
ții cultural-artistice. șefi 
siunilor diplomatice, un 
ros public.

ai vie- 
ai mi- 
nume-

Amba-BRAZZAVILLE — La 
sada română din Brazzaville a 
avut loc o conferință de presă 
consacrată aniversării a 55 de 
ani de la crearea Partidului Co
munist Român. Au participat 
reprezentanți ai C.C. al Partidu
lui Congolez al Muncii, directori 
din MAE ........
lare Congo 
formațiilor

Despre 
meniului a 
român Gh. Stoian.

al Republicii Fopu- 
și din Ministerul In- 
congolez. ziariști, 
însemnătatea eveni- 
vorbit ambasadorul

DELHI — Cu prilejul aniver
sări: Zilei independenței de stat 
a României și a victoriei asu
pra fascismului, 
română din Delhi 
nizată o seară de 
prezentat filme

In lupta pentru instaurarea li
nei noi ordini economice și poli
tice mondiale, țările nealiniate 
trebuie să consolideze mai mult 
ca oricînd solidaritatea și co
operarea economică dintre ele 
— a declarat televiziunii iugos
lave William Mboumoua Eteki, 
secretarul general al Organiza
ției Unității Africane. Relevînd 
că țările nealiniate 
pentru ca relațiile 
dintre state să fie 
bile și mai drepte, 
exprimat opinia că 
pensabilă reorganizarea pieței 
internaționale de materii prime 
și crearea temeliilor unei noi 
ordini economice. Referitor la 
pregătirile pentru Conferința la 
nivel înalt de la Colombo a ță
rilor nealiniate, secretarul ge
neral al O.U.A. a apreciat că

militează 
economice 

mai echita- 
Eteki și-a 

este indis-

această reuniune va duce la 
consolidarea cooperării și con
lucrării dintre țările nealiniate 
și noile state independente din 
Africa.

El a reafirmat hotărîrea sta
telor independente africane de 
a acorda ajutor luptei desfășu- 

. rate de SWAPO pină la cuceri
rea totală a independenței Na
mibiei. Referitor la Rhodesia, 
secretarul general al O.U.A. a 
arătat că a devenit evident fap
tul că în fața refuzului persis
tent al autorităților de la Salis
bury de a soluționa prin mij
loace pașnice situația din Rho
desia, singura alternativă constă 
în intensificarea luptei de eli
berare 
tent,
care
populației Zimbabwe.

națională și, concoml- 
s por ir ea sprijinului pe 
țările africane ti acordă Imogine din timpul unei demonstrații desfășurate la Paris de 

muncitori emigranti

la ambasada 
a fost orga- 
filme. S-au 

_______ documentare
din viața și activitatea ostașilor 
români, precum și filmul docu
mentar „România azi".

Au participat ofițeri superiori 
ai armatei indiene, atașați mi
litari acreditați la Delhi, alte 
persoane oficiale.

La Moscova s-a deschis sim- 
bătă o expoziție internațională 
sub genericul ..Creația tehnico- 
științifică a tineretului".

Pavilionul românesc prezintă 
un număr de peste 60 exponate — 
aparate, instalații, machete — se
lectate dintre cele mai intere
sante și mai importante realizări 
tehnico-științifice ale unor tineri 
muncitori, tehnicieni, ingineri, 
cercetători, studenți și elevi din 
diferite orașe ale țării. O suc
cintă prezentare a tematicii a- 
cestor lucrări ne va permite să 
argumentăm in mod concret 
ideea că prezența tinerilor ute
ri ști din România la această 
expoziție internațional^ se în
scrie ca o valoroasă participare. 
Tinerii din industrie și cerce
tare — cărora, de altfel, le 
aparțin și cele mai multe din
tre exponate — sint prezenți 
cu lucrări puternic ancorate in 
problemele actuale și de pers
pectivă pe care le are de solu
ționat industria noastră in acest 
cincinal al revoluției tehnico- 
științifice. Citeva exemple vor 
fi de natură să întărească 
această afirmație : instalație de 
sudare și tăiere cu plasmă și 
microplasmă a oțelurilor aliate 
și înalt aliate, precum și a alu
miniului, cuprului, și aliajelor 
acestora (colectiv de la Institu
tul de sudură și încercări de 
materiale, Timișoara) ; sistem 
de introducere a datelor, con
ceput pentru înlocuirea perfora
toarelor și verificatoarelor de 
cartele și a conversiei cartele 
perforate — bandă magnetică, 
avind o foarte largă arie de 
aplicații in industrie, transpor
turi, informatică, operații ban
care etc (colectiv de la Institu-

fică studențească. Printre aces
tea rețin atenția : dispozitivul 
de programare cu cartelă perfo
rată, utilizat la comanda mași
nilor unelte automate și în alte 
instalații de comandă automa
tă (Matei Mihai, Institutul poli
tehnic București) ; prototipurile 
unor oglinzi pe bază de plumb, 
realizate după, o metodă origi
nală, cu utilizări în echiparea 

instalație auto-. autovehiculelor (Ioana Viorica, 
introducerea rit-

tul de cercetări pentru tehnică 
de calcul, București) ; centrală 
universală de 
semnale optice 
tra incendiilor 
întreprinderea 
București) ; .
radioactiv, care servește în ca
drul lucrărilor de foraj la de
terminarea unor parametri de 
funcționare a sondelor (colectiv 
din Ploiești) ; 
mată pentru 
mică a pieilor in uscătoarele cu 
plăci de sticlă (invenție aparți- 
nind tinerilor Ciută Richard și 
Deleanu Viorel de la întreprin
derea „Cluj ana") : ..Luxomat" 
— dispozitiv de comandă auto
mată a iluminatului artifical in 
funcție de nivelul iluminării 
naturale (colectiv de tineri din 
Oradea) ; aparat „Stratotest" 
pentru controlul, pe principiul 
magnetic, al durității straturilor 
cementate și pentru sortarea 
automată a pieselor tratate ter
mic (autor — Filip Ernal, între
prinderea „Metalotehnica", Tg. 
Mureș) ; motoreta electrică 
„Electro-Mobra", echipată cu un 
motor electric de curent con
tinuu, alimentat prin baterii de 
acumulatori, atingînd o viteză 
de 25 km/h și avind o autono
mie de 35 km ; micromotor 
solar destinat transformării 
energiei solare in energie me
canică (ambele realizări apar
țin unor colective de la Institu
tul de cercetări și proiectări 
energetice București). La rîndul 
lor, tinerii din învățămintul 
nostru superior au fost prezenți 
prin citeva dintre cele mai 
reușite realizări selectate cu 
ocazia recentei expoziții națio
nale de creație tehnico-științi-

alarmare prin 
și acustice, con- 

(colectiv de la 
„Automatica", 

panou de carotaj

Institutul politehnic Timișoara) ; 
biostimulator cu multiple între.- 
buințări în medicină și cerce
tarea științifică (colectiv de la 
Universitatea Craiova) ; freză 
frontală, armată prin brazare, 
cu ascuțire continuă, rod al cer
cetării comune cadre didactice 
— studenți, prezentînd o impor
tanță deosebită în industria 
construcțiilor de mașini (colec
tiv de la Institutul politehnic 
Iași). Dealtfel, trebuie subliniat 
că atît lucrările studenților, 
cit și cele ale elevilor din licee 
și școli profesionale fac, dincolo 
de hotarele țării, dovada vie și 
demonstrația grăitoare a efi
cienței orientării învățămîntu- 
lui nostru, în direcția integrării 
sale cu cercetarea și producția. 
Iar prezența de ansamblu a 
creației tehnico-științifice a ti
neretului din țara noastră la 
expoziția de la Moscova- reu
șește să dea o. imagine cuprin
zătoare, convingătoare și rele
vantă asupra contribuției pe 
care întregul tineret din Româ
nia, fără deosebire de naționa
litate, și-o aduce, sub condu
cerea partidului, la dezvoltarea 
social-economică a patriei noas
tre socialiste.

VIRGIL SIMION
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• SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U., Kurt Waldheim, 
aflat intr-un turneu prin citeva 
state africane, a sosit luni la 
Brazzaville, unde a avut o în
trevedere cu președintele R.P. 
Congo, Marien N’Gouabi. într-o 
conferință de presă, Kurt Wald
heim a relevat că in cadrul în
trevederii au fost abordate o se
rie de probleme internaționale 
actuale intre care situația din 
Africa australă. Pe de altă par
te, el g subliniat că situația din 
Rhodesia este foarte gravă și a 
insistai asupra necesității pune
rii în aplicare a sancțiunilor 
hotărîte de Consiliul de Securi
tate.

• IN CADRUL TIRGULUI 
INTERNATIONAL DE LA PU
EBLA (Mexic) a foit marcată 
ziua României.

După festivitățile care au avut 
loc cu acest prilej, guverr.ctorul 
statului Puebla, Alfredo ToSqui, 
însoțit de oficialități ți perso
nalități locale, au vizitat stan
dul românesc, exprimind stima 
ți admirația față de realizările 
poporului român in anii con
strucției socialismului.

REMANIERE 
GUVERNAMENTALA 

LA BAGDAD

VIZITA PREȘEDINTELUI 
I. B. T1TO LA ATENA

Președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, a sosit, luni 
dimineața, într-o vizită oficială 
de prietenie la Atena — infor
mează agenția Taniug. El a fost 
întîmpinat de președintele Re
publicii Elene, Constantin Tsa- 
tsos, de primul ministru Con
stantin Karamanlis, de alte per
soane oficiale elene.

între șefii de stat al eelor 
două țări a avut loc, in aceeași 
zi, o primă rundă de convorbiri, 
în cadrul căreia au fost exami
nate principalele aspecte ale 
situației internaționale actuale.
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• „COOPERAREA LATI- 
NO-AMERICANA nu în
seamnă uniformitate ; numai 
în măsura în care vor fi 
respectate particularitățile 
fiecărui stat se va putea 
realiza unitatea” — a decla
rat Gabriel Valdes, repre
zentantul O.N.U. la semina
rul „America Latină : con
știință și națiune”, recent 
încheiat la Caracas. Forumul 
din capitala Venezuelei a 
reunit peste o sută de per
sonalități politice latino- 
americane, precum și invi
tați reprezentind organisme 
internaționale, care au dez
bătut aspecte privind dez
voltarea și cooperarea intre 
țările de la sud de Rio 
Grande.

La Bagdad a avut loc. luni, o 
remaniere guvernamentală — in
formează Agenția irakiană de 
presă. Printr-un decret prezi
dențial au fost înlocuiți șase 
mktiștri dir. guvernai irakian.

Adnan Al-Hamdani a fost 
nunti: ministrul planului; Has
san AI-Amn. ministrul comer
țului interior: F.ai'n Hassan, 
ministrul industriei și resurse
lor minerale ; Riad Ibrahim 
Hussein, ministrul sânâlățu ; 
Anwar Abdel-Kader, mirtiștrul 
problemelor municipale și rura
le; Abdel-Sattar Taier Sharif, 
ministrul transporturilor.

• CU PRILEJUL unor inter
pelări din Dietă, primul minis
tru al Japoniei. Takeo Miki, a 
cerut luni membrilor Camerei 
Consilierilor să aprobe cit mai 
eurind posibil proiectul de lege 
privind ratificarea Tratatului de 
neproliferare a armelor nucleare, 
apreciind că acest act este in
dispensabil pentru promovarea 
dezarmării nucleare.

Proiectul de lege privind rati
ficarea de către Japonia a trata
tului a fost prezentat luni tn 
Camera Consilierilor, după a- 
probarea lui în Camera Repre- 
gentanților, la 28 aprilie.

Urmările

• LA STRASBOURG au în
ceput luni lucrările celei de-a 
V-a sesiuni din acest an a Par
lamentului vest-european — or
ganism consultativ al C.E.E.

Reprezentanții forurilor legis
lative din cele nouă țări mem
bre vor examina probleme ce 
privesc activitatea companiilor 
transnaționale, care, prin prac
ticile lor abuzive, au dăunat in
tereselor economice ale țărilor în 
care acționează. Legat de aceas
tă chestiune, participanții vor 
dezbate mai ales implicațiile co
ruperii de către reprezentanții a- 
cestor societăți a unor funcțio
nari sau personalități politice in 
vederea facilitării vinzărilor.

Pe ordinea de zi a sesiunii, ca
re va dura pină la 14 mai, se 
mai află înscrise probleme ce 
privesc repercusiunile agitațiilor 
manifestate pe plan monetar a- 
supra economiilor țărilor mem
bre, precum și ajutorarea între
prinderilor mici și mijlocii care, 
de asemenea, au avut de suferit 
de pe urma recesiunii econo
mice.

LUPTE VIOLENTE
ÎN LIBAN

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Implicațiile activităților

100 de firme americane implicate 

in scandalul
Comisiei pentru 

âgurări a S.U.A., 
Hills, a declarat că

Președintele 
schimburi șias: 
Roderick 
datele de care dispun autorită
țile federale arată că peste 100 
de mari firme americane sint 
implicate in scandaluri asemă
nătoare cu cel al societății 
..Lockheed". După cele spuse 
de Hills, citeva sute de milioane 
de dolari au fost acordate, in 
ultimii ani. de către reprezen
tanții marilor firme americane, 
unor pesonaktăți politice sau 
funcționari din mai multe țări 
străine, pentru facilitarea în
cheierii unor contracte de li
vrare, iar unele fonduri au con-

„Lockheed"
stituit contribuții ilegale la 
susținerea financiară a unor 
candidați politici.

Președintele S.E.C. a afirmat., 
de asemenea, că această comi
sie a primit din partea unor 
tribunale din S.U.A. cereri pen
tru dezvăluirea unor încălcări 
ale legilor americane privi
toare la plățile in străinătate, 
în care se află implicate
numai „Lockheed", ci și alte 
mari societăți, printre 
„Gulf Oil", „Philips Petroleum", 
in prezent examinindu-se da
tele legate de activitatea trus
tului transnațional I.T.T.

nu
care

Luptele au continuat in după- 
amiaza zilei de luni în Munții 
Libanului, îndeosebi în apropie
re de localitatea Aintoura, la 30 
de km nord-est de Beirut. Ac
țiuni violente, informează agen
țiile de presă, s-au semnalat, 
luni dimineață, și în cursul nop
ții precedente, în zona muntoa
să din apropierea capitalei și 
în orașul Tripoli. Numărul vic
timelor din cursul nopții se ri
dică la 87 de morți și la peste 
o sută de răniți.

Pe plan politic — relatează 
agenția France Presse, pre
ședintele ales, Elias Sarkis, a 
avut o serie de contacte cu di
ferite personalități libaneze. 
Elias Sarkis nu a fost instalat 
încă în funcția de șef al statu
lui, deoarece, potrivit Constitu
ției, aceasta nu poate avea loc 
înainte ca vechiul președinte 
să-și fl prezentat, in mod ofi
cial, demisia.

Președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Ara
fat, l-a felicitat pe noul pre
ședinte al Libanului, urîndu-i 
deplin succes in viitoarea sa 
misiune de restabilire a vieții 
normale în țară.

Pierre Gemayel, liderul parti
dului „Falangele Libaneze", a 
lansat luni un apel urgent tu
turor libanezilor, fără nici o 
excepție, de a se opune „valu
lui de distrugere care bîntuie 
țara". El a subliniat că situația 
„a atins o asemenea gravitate, 
incit nu mai este loc pentru ezi
tări și aminări".

companiilor transnaționale

• ELVIRA. POPESCU LA SC DE ANI. Cunoscuta se--.*â  fran
ceză de origine română, Elvira Popescu, una din mărit per
sonalități ale teatrului parizian, își va face revenirea in s-.u- 
diburlle de cinema, pe care le-a abandonat în urmă cu U 
ani. Elvira Popescu va deține rolul principal In -ritoarea adap
tare a romanului „La vie devant soi”, de Claude Bem. lau
reat recent cu Premiul Goncourt • GHINION?: Trei trahear.-.: 
de stupefiante, călătorind cu avionul de la San Francnsco La 
New York, au constatat la sosire eă bagajele lor — ir. care 
se găsea cocaină In valoare de 250 000 de cclari — s-au rătăcit. 
In cele din urmă au fost anunțați câ variele Itr se afli .a 
aeroportul din localitatea Newark (Nev- Jerseyi și că r:i •■era 
să le ridice. Numai că, etichetele valizelor neftm.d cere?- com
pletate eu numele șl adresa. per.:r.- : ie , a p.-rpr-.etan-
lor, a fost necesară desfacerea lor. Urmarea: cei trei trafi- 
canți au fost arestați • DATORITA SECETEI CARE S-A ABĂ
TUT ASUPRA UNOR DJTINSE REGIUNI ALE EUROPEI OCCI
DENTALE, fn mai multe țări s-au semnalat în ultimele zile 
incendii de pădure, provocate tn majoritatea cazurilor de ne
glijență. Asemenea incendii au fost semnalate In R.F.G.. Belgia 
șl Olanda și, duminică, echipele de pompieri ale acestor trei 
țări au. cooperat pentru a stinge un incendiu izbucnit într-o 
zonă forestieră de Ia granița dintre Belgia și Olar.da. care a 
distrus circa 15 hectare de pădure • MARATON PE SCHIURI. 

I După cum s-a mal anunțat, o expediție de cercetători au par
curs pe schiuri distanța de la țărmul Oceanului înghețat de 
Nprd pfnă la stația sovietică tn derivă „Polul Nord-23". In 
timpul celor 24 de zile, colaboratorii Institutului pentru pro
bleme medlco-blologlce care au participat la supermaratonul 
pe schiuri, au studiat evoluția relațiilor dintre membrii expe
diției ce s-au aflat timp îndelungat în condiții Urnită șl in
fluența acestor condiții asupra organismului. Un asemenea 

i mSrș a fost organizat pentru prima oară și el a constituit 
prilejul pentru verificarea unor no! echipamente și aparate, 

l alimente și mijloace de telecomunicații care au ajutat pe schiori 
să ajungă exact în locul unde se afla stațiunea de pe banchiza 

I tn derivă • LUCRĂRILE DE CONSTRUIRE A CELUI MAI MARE 
TUNEL SUBACVATIC DIN LUME intre insulele japoneze Honshu 

1 și Hokkaido au fost întrerupte datorită unor infiltrații masive 
de apă în subteran. Specialiștii niponi apreciază câ, prin dife- 

' rite spărturi apa a pătruns în mari cantități, avînd un debit 
I de circa 27 tone pe minut, dăr acest debit a-, fost redus apoi 
1 la 16 tone pe minut. Apa a pătruns mai întil printr-un tunel de 
j serviciu și după aceea șl tn zona de săpături destinată viitoarei 
' căi ferate. TuneluL a cărui lungime este de peste 35 de kilometri, 
| urma să fie dat tn folosință in 1978, dar, datorită acestui inci

dent, nu se poate stabili încă precis clnd se vor relua lucrările.
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cutremurelor
din Italia

în regiunile din nordul Italiei 
echipele de salvare și-au conti
nua: activitatea de înlăturare a 
urmărilor cutremurelor din ul
timele zile.

Un bilanț arăta că pină luni 
fuseseră scoase de sub dărimă- 
turi 815 cadavre.

62 0C6 de locuitori slnt cazați 
in mod provizoriu in corturi. 
Ministerul construcțiilor publi
ce a anunțat că au fost distruse 
in total circa 10 000 de locuințe, 
iar alte 7 000 au fost grav ava
riate.

Oficialitățile sanitare aprecia
ză că pericolul cel mai mare ii 
reprezintă acum o eventuală a- 
pariție a unor boli epidemice 
care ar avea consecințe foarte 
grave mai ales într-o regiune 
caldă și umedă cum este cea 
din jurul orașului Udine. în ca
drul acțiunilor de prevenire, in 
ultimele zile au fost vaccinate 
împotriva febrei tifoide peste 
15 G00 de persoane.

Pe de altă parte, luni diminea
ța, au fost înregistrate noi miș
cări seismice. unele de mai 
mare intensitate și care au fost 
resimțite in mai multe regiuni 
din nord-est. Au fost avariate 
mai multe clădiri, printre care 
și cea a muzeului național de 
arheologie al regiunii Friuli. 
Custozii muzeului au anunțat că 
cea mai mare parte a expona
telor, dintre care unele datind 
din epoca romană, vor fi trans
portate în alte orașe.

Un articol din „Le Monde Diplomatique"
într-o amplă recenzie consacrată volumului „The Power of 

the Multinationals" (Puterea companiilor transnaționale) de 
Richard Barnet și Ronald Miiler, apărută în Statele Unite, ziarul 
„Le Monde Diplomatique" evidențiază interesul deosebit 
crării, în contextul îngrijorării tot mai accentuate a 
publice mondiale față de activitățile acestor societăți.

Meritul 
constă in evidențierea 
implicațiilor 
paniilor 
meniile 
ideologic.

Cei doi ____ __ _
firmele transnaționale își spo
resc permanent influența asu
pra sistemului productiv mon
dial și, prin aceasta, contribuie 
la modificarea radicală a mo
dului in care bogățiile sint 
„produse, distribuite și apărate". 
Tipul de societate pe care com
pania transnațională încearcă să 
o impună violează echilibrul 
social, echilibrul ecologic și 
echilibrul psihologic. Dezechi
librele corespunzătoare sint deja 
prezente in societatea occiden
tală contemporană, dar influen
ța acestor companii le exacer
bează.

Dezechilibrul social se mani
festă in concentrarea accelera
tă a bogățiilor, prin orientarea 
resurselor din zonele unde ele 
sînt cel mai necesare (țările să
race și regiunile mai puțin dez
voltate din statele industriali
zate) către zone unde ele sint 
mai puțin necesare. Dezechili
brul ecologic înseamnă trans
formarea unor regiuni tot mai 
întinse ale planetei în „socie
tăți de risipă" și producerea de 
cantități sporite de deșeuri ne- 
reciclabile pe baza resurselor 
minerale devenite din ce in ce 
mai rare. în sfîrșit, dezechilibrul 
psihologic este provocat de 
faptul că strategia firmei 
transnaționale se bazează pe 
trei principii : mobilitate globa
lă, diviziunea muncii și structura 
ierarhică . care sînt, poate, efica
ce pentru obținerea de pro
fituri, dar. nu sînt satisfacătoars 
pentru om.

Cultivînd mitul potrivit căruia 
satisfacțiile consumului pot 
servi, drept bază a societății, 
compania transnațională dis
truge posibilitatea existenței 
unei veritabile comunități so
ciale. Noi începem să ne dăm 
seama de rolul pe care ea II 
joacă în acest domeniu datorită 
sentimentului difuz ' ' 
lui, al nonsensului 
derne.

Cum este posibil totuși ca, 
făcindu-se 
fenomene, 
nale să fie 
treabă autorii. De fapt, ele sint 
din ce în ce . mai puțin tolerate, 
deoarece opinia publică le-a 
identificat drept cauze ale fe
nomenelor menționate și, pe de 
altă parte, deoarece criticile l’a

principal al lucrării 
tuturor 

activităților com- 
transnaționale în do- 
politic, economic și
autori constată că

al lu- 
opiniei

Astfel,adresa lor se intensifică, 
instabilitatea economică pe care 
ele o provoacă se întoarce îm
potriva lor însele.

Pentru a continua!’ să-și spo
rească puterea, companiile 
transnaționale trebuie să se 
adapteze, astăzi, la o situație 
pe care au creat-o, în parte, ele 
însele. Autorii subliniază că, 
în orice caz. capacitatea lor de 
adaptare este superioară celei 
a statelor (occidentale — n.n.) 
pentru că obiectivele lor slnt 
mai simple, aparatul lor biro
cratic — mai autoritar, iar pla
nificarea — mai suplă, precum 
și datorită faptului că ele au de 
conciliat mai puține interese 
contradictorii., în afară de a- 
ceasta, acțiunea statelor este 
stinjenită de faptul că siste
mele lor juridice și economice 
le constring încă să considere 
companiile transnaționale drept 
instituții naționale private, deși 
ele sînt, de fapt, „instituții 
mondiale".

în această analiză a raportu
rilor dintre companiile trans
naționale și state nu este vorba 
deci de desființarea statelor — 
națiuni într-o lume fără fron
tiere —, ci de o transformare 
a statelor. Astfel, pe plan in
tern, companiile transnaționale' 
îndeamnă statele să se mențină 
prin mijloace din ce în ce mai 
violente. Pe plan internațional, 
prăbușirea cadrului relațiilor 
economice este însoțită de ac
centuarea practicilor protecțio- 
niste. Pe măsură ce se intensi
fică concurența dintre compa
niile transnaționale din statele 
occidentale cele mal dezvoltate, 
acestea apelează din ce în ce 
mai mult la guvernele respec
tive pentru a le susține. Aceas- 
tțL înseamnă revenirea la un 
joc geopolitic asemănător celui 
din primul război mondial. Pe 
scurt, companiile transnaționale 
au făcut să cadă în desuetudine 
funcțiile economice, ideologice 
etc. ale statelor, care se specia
lizează în singura funcție care 
le rămîne — represiunea, de
venind, astfel, pe deplin „brațul 
înarmat al transnaționalelor" — 
pentru a utiliza expresia lui 
Gerald Klein, economist și 
autor francez de lucrări știin- 
țifico-fantastice.

Richard Barnet șî Ronald 
Miiler arată însă că societățile 
transnaționale pot, la rîndul lor, 
să fie controlate. Sfidarea pe 
care ele o adresează lumii este 
sistematică și răspunsul trebuie 
să fie, de asemenea, sistematic.

al absurdu- 
vieții nw-

CUL PE GHEAȚA — Ansamblul 
Circului Mare din Moscova — ora

vinovate de aceste 
firmele transnațio- 
tolerate ? — se în-
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TANZANIA - vedere din Dar Es Salaam, capitala țării

STEAUA FERICIRII CAPTIVE : 
Patria (orele 9,30; 12,45; 16; 19,15).

LA ÎNCEPUTUL TIMPURILOR: 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15-, 20,30).

TIMPUL ȘTERGE TOTUL: Lu
mina (orele 9; 11,15: 13,30; 15,45;
18: 20,15).

CEL ALB, CEL GALBEN, CEL 
NEGRU: Scala (orele 8,45; 11,00; 
13.30; 16; 18,30; 21); Festival (orele 
8.45; 11; 13.30; 16; 18,15; 20,45); Fa
vorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30).

MERE ROȘII: Doina (orele 
13.15; 15,30: 17,45; 20 — program
pentru copii 9,30; 11,15); Volga 
(orele 9.30: 11,30; 13.30; 15,45; 18; 
20); Giulești (orele 15,30: 18; 20,15).

DOI OAMENI ÎN ORAȘ: Sala 
Palatului (orele 17,15; 20.15); Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); București (orele 9; 
11.15; 13.30: 16; 18,15; 20.30); Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,50).

TEROARE PE ULIȚĂ: Victoria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

SIMON BLANCO: Feroviar (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30);

Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

AUTOMOBILUL, VIOARA ȘI 
CĂȚELUL: Timpuri Noi (orele 9; 
11,13; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

CURSA GREA - - ■ •
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15:
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30 
18; 20,15); Gloria (orele ‘ 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ȘTEFAN CEL -----
(orele 16; 19).

DICTATORUL:
11,45; 14,15; 17; 
(orele 9; 11,30; 14,45; 17,30; 20).

DE NICĂIERI SPRE NICĂIERI: 
Lira (orele 15,30;

DARLING LILI: 
12.30; 16: 19,15).

OPERAȚIUNEA
Grivița (orele 9;
18,15; 20,15) ; Drumul Sării 
15,30; 18; 20.15); Floreasca 
15,30; 18; 20,15).

ARBORELE CU FRUNZE 
Bucegi (orele 15,45; 18; 20).

CU MÎINILE CURATE:
(orele 15,30; 18; 20,15).

FRAȚI DE CRUCE: Cotroceni 
(orele 10; 12; 14; 16; 18; 20); Arta 
(orele 15,30; 17,45; 20).

ZORRO: Ferentari (orele 13; 16; 
19).

Excelsior (orele 
" 20,30);

15,45; 
9; 11,15;

MARE:

Buzești
19,30):

Unirea

(orele 9;
Flamura

18; 20,15).
Dacia (orele 9;

„MONSTRUL":
11.15; 13,30; 16; 

(orele 
(orele

ROZ:

Pacea

MIHAI VITEAZUL: Munca (ora
le 15,30; 19.15).

REVĂRSAREA: Crlngațl (orele 
17).

VANDANA: Aurora (orele 
11,45; 16; 19,30).

CULISE: Viitorul (orele 14;
RĂTĂCIRE: Viitorul (orele 

20).
PĂSĂRI DE PRADĂ: Miorițe 

(orele 9; 11,15; 13,30; 15,48; 18;
20,15).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Moșilor (orele 15.30: 18; 20).

VIAȚĂ PERSONALĂ: Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ELIXIRUL TINERETH: Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ARBORE FĂRĂ RĂDĂCINI: 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20).

ZILE FIERBINȚI: Vitan (orele 
15.30; 18; 20).

CERUL E CU NOI: Rahova (ore
le 16: 18; 20).

RESPIRAȚIE LIBERĂ: Progre
sul (orele 15,30; 17,30; 19,30).

• ;

16). 
18;

Opera Română: STUDIO DE 
BALET — ora 19; Teatrul Națio-

nai (Sala Atelier) 
19; Teatrul „Lucia sturdza 
landra" (Schitu Măgureanu) 
DUPĂ CĂDERE — spectacol pre
zentat de Teatrul de Nord din 
Satu Mare — secția maghiară — 
ora 19,30; Teatrul „C.I. Nottara” 
(Sala Magheru): ULTIMA ORĂ — 
ora 19,30; * ' - ----------
BANSI A 
trul Mic: 
GON? — 
iești: CU
GLUMIT — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Vasilescu": NEVESTELE VESELE 
DIN WINDSOR — ora 19,30; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savov): 
REVISTA CU PAIAȚE -r ora 19,30; 
(Sala Victoria): CAVALCADA CO
MEDIEI — ora 19,30; (la Casa 
studenților Grigore Preoteasa): 
UITE CĂ NU TAC — ora 19; Tea
trul „Ion Creangă": SCUFIȚA CU 
TREI IEZI — ora 10; Teatrul Țăn
dărică (Sala Victoria): PISICA DE 
UNA SINGURA — ora 17; (Sala 
Academia): RĂI ȘI NĂTĂRĂI — 
ora 17; Ansamblul „Rapsodia 
Română”: PE ACEST PĂMÎNT — 
ora 19,30; Circul București: CIR-

(Sala Studio): SIZWE 
MURIT — ora 19; Tea- 
VIAȚA E CA UN VA- 
ora 19,30; Teatrul Giu- 
OLTENCELE NU-I DE

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală. 10,00 Ateneu 
popular. 10,30 Film artistic: „Iarna 
fierbinte". 11,45 Muzică populară. 
12,00 Telex. 12,05 închiderea pro
gramului. 16,00 Teleșcoală. 16,30 
Curs de limbă franceză. 17,00 
Telex. 17,03 Scena. Emisiune de 
actualitate teatrală. 17,25 Românie, 
nume scump. Melodii populare. 
17,40 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. 19,10 Teleglob: 
Tanger. 18,30 Finala campionatu
lui național de baschet masculin: 
Steaua—Din,amo București. 19.20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Teleobiectiv. 20,25 Meridiane me
lodii. 20,40 Luna dramaturgiei ori
ginale românești: „Bălcescu" de 
Camil Petrescu. Prima parte. 22,10 
24 de ore. 22,30 închiderea progra
mului.

PROGRAMUL 2

20,00 Film serial: „Apel urgent".
21,05 Pagini de balet. 21,15 Telex, 

lumii (XVI).21,20 Spectacolul
21,48 Portativ ’76.
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