
Proletari din toate țările, uniti-vă ! Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit un grup 
de participant la lucrările Conferinței societăților 

de Cruce Roșie și Semilună Roșie din țările balcanice
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0 nouă expresie a preocupării 
consecvente pentru pregătirea 
și formarea viitorilor specialiști
Ne este bine cunoscută preocup».-ea part.duiu; 

și a statului pentru continua perfecționare a 
școlii de toate gradele, invățămfaital ăbrinto-ae 
de fiecare dată la un loc de seamă in dezbate
rile care privesc probleme importante pentru 
dezvoltarea societății. Stă in practica partidului 
nostru să se ocupe cu cea nu: atentă grijă de 
destinele școlii, pentru ca invățămintul să co
respundă permanent necesităților mereu sporite 
ale făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate. In recentele măsuri dezbătute in ședința 
Comitetului Politic Executiv găsim o nouă ex
primare a preocupării pentru modul In care se 
formează, prin școală, o generație de cadre ca
pabile să utilizeze in folosul soctetă’.u tot ceea 
ce știința, tehnica și cultura au mai înainta- ca 
invățăminiul să se situeze la nivelul exigențelor 
epocii istorice pe care o străbatem Directivele 
fundamentale stabilite de Congresul al XI-;ea 
al partidului privind evoluția in viitor a invă- 
țămintului cer. precum se s :e. scoli: super, oare 
să formeze numai in actualul cincinal IM Mă— 
200 000 cadre cu pregătire superioară, dm care 
ponderea avind-o cele cu pregătire tehnică de 
specialitate. în acest sens, prevederile adoptate 
acordă atenție mai bunei echilibrări a ci
frelor de școlarizare, aceasta trebuind să fie 
realizată astfel incit să se asigure acoperirea 
in viitor a necesarului de specialiști pentru sec
toarele de bază ale economiei și, îndeosebi, pen
tru ramurile de virf ale industriei. Adăugate 
măsurilor stabilite în decembrie anul trecut de 
către Comitetul Politic Executiv, referitoare ia 
perfecționarea sistemului de integrare a invă- 
țămintului superior cu cercetarea și producția, 
se relevă conducerea științifică, consecventă a 
instituțiilor de invățămint superior spre ceea ce 
programul partidului Ie-a indicat să devină : 
unități de invățămint. cercetare și producție. 
Școala superioară deține dealtfel baze solide, 
care-i permit înfăptuirea unor asemenea noi 
comenzi sociale. Cincinalul trecut a sporit zes
trea învățămintului cu spații totalizind o supra
față de 30 hectare. Primul an al noului cincinal 
îmbogățește și el configurația învățămintului, 
cerind folosirea la maximum a celor 3 000 ca
binete și laboratoare și circa 1 500 ateliere ale 
facultăților.

în facultățile noastre s-au creat relații noi, »u-

penoare. pe planul pregăurn 
ecoc-oauce. studentul fiind pe 
Învețe produced • «ă produc 
practica vieții uzivemtare se 
ternul de contracte cu inereprun 
ferme pentru cercetare adresate tcadestucr r 
dascălilor loc de came produepe. prxecte> de 
diploma concepute ca tacrar care poc șt tre
buie «â fie validate de pceâarue. Nu=»rrw«e 
catedre, chiar r. facultâp. as devenit păr: —- 
tegrame ale unor mar-, platforme _n : a»trto.e.

Se perseverează. așadar. cs socarire ia le-sal 
realizăm oezideratiilu. expr.-aat de tovarășul 
Nieetae Ceaasesev pocr.nt căruto as r v a
asigura avintul ceefian al societății Masare 
«eeialisie. fiecare eetăteaa al patriei noastre 
trebuie să fie prerătis din toate panrfrlr de ve
dere*.  Cu deoeebme tineru au această Ejcatoc- r• 
de onoare, precum R toate cnodit. le s-a rea
lizeze Cind spunem aceasta. re*ercxfcs-ne  -a 
student. este firesc sa stăruim asupra erasi- 
ficaței unei alte mâsc. 
ședință a Comitetului 
nou a fost majorat num 
și parțiale, ceea ce va reprezer..« an por» 
statului un efort financiar supi.mentar de S 
milioane lei. ajungindu-se ir. acest fel ta tta 
procent d- t>< la sută de Kudeott bursier. din 
totalul celor care studiază ia cursurile de zt. 
La 15 septembne 1975. numărul de burse toc
mai fusese majorat la 73 M*  adică 66 ia su a 
dtn totalul studenților. Si iată că. numai la ci- 
teva luni, ne aflăm deja in fața unei alte rea
lități. elocvente pentru grija și atenția de care 
se bucură studențimea patriei, ass menea tutu
ror tinerilor aflau pe băncile școlii.

Pentru un student, statul nostru cheltuiește 
anual 13000 lei. cifră insumind efortul poporu
lui pentru tinăra generație de viitori specia
liști, care este așteptată să „deconteze*  inves
tițiile țării printr-o pregătire multilaterală, prin 
capacitatea de a converti cunoștințele dobindi- 
,te în realizări de prestigiu.. acolo unde țara o 
așteaptă să lucreze, să se afirme. Este firescul 
ecou pe care asemenea măsuri il au in rin- 
dul studenților, amplificindu-le spiritul de res
ponsabilitate, hotărirea de a se pregăti tot mai 
temeinic.

ș In Editura politică 
a apărut:
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Tovarășul N.eoiae CeaunenoL 

te România. a prurifl miercuri 
dupn-amtoză. pe gect delegau.- 
lor paruopazite ta cucrârre 
Coe_terin;et societăților de Crace 
Rație să Semilună Roșie dn ță
rile balcanice care se desfășoară 
in 31*

La iatr«- no
tovarășii Vcrree. vjee-

ai C<xi»z■. — dc S-ii.
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LUCREȚIA LUSTIG

Super, ar. îo»_f L*g-ar.  prvședca- 
trie Ccmibluiu: pentru pcirâte 
mei» eotsălnior poțxuare. Rado 
Păun, ministrul aănătât— T-t— 
Pep D Pipa, consilier al jre- 
ședtanelni Beptabbcs. geaenl- 
eoăood Muta: Btcriâ președkn- 
-e5» Cansiiutai navocal al so-

lar. gra-

Ver

Ikeeâgwr. «rraaizatîde de Cn
ee Ro«ee rial «rpauitii ebslesti. 
ai gai iraii 1 lie. Dar activita
tea tar are a atare unpananiă 
ta viata fiecărei țâri, ia dervai- 
larea r»ilberării pe plan iater- 
aatsoaal șă. ia raaditiile acestei 
ri uiaiai. ia cadrai tanlar bal-

Aa fa«s iafermal eâ. pină a- 
raai. tacrările se desfășoară ia- 
tr-aa spoit amical, ceea ce ea- 
raceeruează. de altfel, relațiile

Campana ogricoJâ 
de pnmâvoră 

URGENTA 
ACESTOR ZILE 
PE OGOARE 

încheierea 
insămintărilor I 

întreținerea culturilor 
prăsitoare

csetațn de Cruce Bosse.

hxrarue Cocfermtee Hemx 
Be er. ecretar generai ai I <■' 
Socaetâtitar de Cirare Roșie a 
■uiți a" I peiaira oipctohtacea 
generoasă eferttă de țara Mur 
tra. pertra internei permea! «t 
«cm. mul acordat de pe» p ■w-.-e- 
ie Roerănjet ia vederea
șerâru ca succes a kxrămjoc a- 
cestet reunaan saeraaooBaie.

Argumentele 
competenței 
pe diplomele 

viitorilor ingineri

-Vă exprimăm maltsmmdn 
Boastie — a <pua secrețârai ge
neral al l-r Sorenăuăoc de 
Cnaee Roț^e — pentru îeiil ia 
care Romania a găzduit R a *-  
sigura! organizarea acw.er re- 
umuni- modul in care pregătes- 
to psrti-cparea orrar ran-lcr de 
Cruce Roșie la tvunainea mon
dială ce va avea loc anul virtue 
tot la București. Româr.ta de
vine eetfel un centru îd-eal pen
tru promovarea țelurilor Crucii 
Roșii internaționale, a principu- 
lor colaborării dintre state și gu
verne. Discuțiile s-au desfășu
rat pină acum intr-un spirit de 
înțelegere și prietenie, au avut 
un conținut concret. Vă mulțu
mesc pentru ajutorul dumnea
voastră personal in vederea 
desfășurării acestei reuniuni ce

diatre popoare le țârilor noastre. 
Cred ea am putea aprecia im- 
partasta napi anii ți prin faptul 
eă esae prima dupâ încheierea 
ea intcei a Conferinței pentru 
«eewoate tar ape tai de la Hel- 
siaki ți ia perioada pregătirii 
viitoarei reoaisni de ta Belgrad, 
dan 1977. pa nu n securitate eu
ropeană. în aee«*  cadra apre
ciem eâ pe Ragă prahlraaalt de 

g< liihralr — și. desigur, sint 
malto — rewaiunea trebuie să 
se inscrie m eforturile pentru 
colaborare ți prietenie in Bal
cani. ia Europa și in întreaga

Desigur. înseși obiectivele 
Urării Roșii, care pune accent 
deosebit pe problemele umani
tare. presupun și preocuparea

penua evitarea războiului și a- 
sigur acea păcii. Cred că cea mai 
mare apreciere pe care țările 
ar da-o activității Crucii Roșii 
ar fi aceea ca sâ nu fie nevoie 
de intervenția Crucii Roșii in 
ear de război, adică sâ evităm 
razboiuL Acesta ar fi eel mai 
atare succes al Crucii Roșii.

Desigur, și fără aceasta sint 
multe probleme de soluționat 
privind sănătatea. combaterea 
diferitelor boii, in care Crucea 
Rosie are de jucat un rol im
portant chiar in cadrul tarilor 
noastre, na mai vorbesc pe plan 
internațional.

In acest cadru Crucea Roșie 
română. România și poporul ro
man apreciază activitatea orga
nismelor de Cruce Roșie și do
resc să exprim speranța că vor 
fi intensificate eforturile pentru 
soluționarea unor probleme des
tul de grave pe plaa mondial. 
Am in vedere combaterea unor 
matadii in diferite țâri și. mai 
ea seamă, insist încă o dată a- 
supra necesității de a sădi io 
conștiința popoarelor ideea păcii 
și colaborării.

Vâ rog să transmiteți organis
melor de Cruce Roșie și Semi
luna Roșie urări de succese in 
activitatea lor, iar popoarelor 
dumneavoastră cele mai bune 
urări de prosperitate, bunăstare 
și de pace.

întrevederea s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială.

ti

.Xpreciem mult această iniția
tivă de a se organiza periodic 
reuniuni ale organismelor de 
Cruce Rosie din țările balcani
ce și consider că participarea

TINERETUL-FACTOR ACTIV ÎN REALIZAREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

NOUL-ASA 
ÎL APLICĂ

CUM IL GINDESC SI CUM 
PRODUCȚIE

La Săvinești. oamenii sint 
pasionați de nou. îl gindesc. il 
dobmdesc și-l aplică cu o sin- 

curiozitate și maturitate 
îndeamnă

ceră 
profesională. Și ce 
noul, in perimetrul acestei ade
vărate cetăți românești a fire
lor și fibrelor sintetice, decit 
continua căutare pentru îmbu
nătățirea tehnologiilor de faori- 
cație. răbdătoarea zăbavă pen
tru obținerea unor tipuri de 
melană sau relon cu rezistentă 
mai mare sau asimilarea unor 
piese de schimb cu înaltă teh
nicitate ? într-un cuvint. reali
zarea unor producții superioare, 
de calitate. Majoritatea acestor 
oameni sint tineri. Exig .n- ie 
actualului cincinal al revoluției 
tehnico-științifice i-a mobilizat 
și mai mult in promovarea con
secventă a noului. în momentul 
de față, după încheierea primu
lui trimestru al anului, depăși
rea producției globale cu peste 
60 milioane lei atestă nu numa: 
preocuparea colectivului pentru 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. dar și interesul deosebit 
manifestat de tinerii muncitori 
și specialiști pentru a ti . :'a -a 
de creație tehnico-științifică. în 
ce mod a înțeles organizat.a 
U.T.C. sâ se integreze acestui e- 
fort colectiv de promovare a 
noului ? Cum a reușit ea să an
treneze pe tineri la soluționarea 
problemelor tehnice ale pro
ducției ? Acestor întrebări le-am

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
A PRIMIT PE AMBASADORUL

REPUBLICII GUINEEA LA BUCUREȘTI
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, miercuri 
după-amiază. pe Ibrahim Cama
ra. ambasadorul Republicii Gui
neea la București, la cererea a- 
cestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul a 
laminat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj din partea 
președintelui Republicii Gui
neea, Ahmed Sekou Toure.

întrevederea s-a desfășurat 
Înîr-o atmosferă cordială.

în pregătirea Congresului educației politice

tiv s-a

Combinatul de fire

TINERII ÎN
și culturii socialiste

1,

- . .• -

și culori
tl

la porțiled-.

Ul..e de ALINA POPOVICI
intensitate pe ogoarele patriei (Continuare in pag. a 11-a)

sau cum poate

SĂ DISCUTAM DESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE. RĂSPUNDERI

întimplat la 17 martie, 
fotbal în curtea școlii, 

deodată, mingea a sărit

Trista vacanță de primăvară

„Oameni

muncn“

de Dl 
Puia Dan 
Un alt col 
r.era Scur
Melasa IÎI ; 
cetăriăor și 
to. a reușit

iMalații o împac 
ibstantâ uzii 

peste ’«**1 Je 
Erfecîi

găsit un răspuns cuprinzător m 
discuția purtată cu inginerul 
Petru CiuWlaru. președin
tele comisiei tehnico-științifice 
a tinereuilui-

— Aproape 48 la sută din va
loarea planului de invenții si 
inovații este preluat de comisia 
tehnico-suințificâ. care împre
ună cu Centrul de cercetări al

și fibre sintetice 
Sevinesti

Reportajul nostru

Columna
de lemn

Un ttnâr păstor din munții Bucovine:, indrâ- 
gostit de o fată de pe acelea*;  minunate melea
guri, este chemat să apere tara de r.ardiitont 
străini. La întoarcerea din bătălie găsește sa tu. 
pustiit și află că iubita i-a fast răpită de duș
manii cotropitori. Tinărul pornește împreună cu 
o mină de voinici pe urmele acestora și după 
grele încercări reușește să elibereze pe ostatici 
și să se întoarcă împreună cu logodnica in »<<’ 
Răsplată vredniciei și curajului dovedite de 
păstor, domnitorul țării il numește căpitan c: 
oștirii, iar pe oștenii săi ti face stăpmi peste 
păminturile pentru care strămoșii și-au jertfit 
viata secole de-a nndttl.

Povestea aceasta întemeiată, ca multe din le
gendele noastre, pe faptele de luptă ale unor 
viteji, am găsit-o scrisă nu intr-o carte sau in 
vreun letopiseț sau hrisov, ci pe un toiag din 
acelea cu care păstorii noștri își mină turmele in 
munți. Pe un toiag de o virstă poate cu Miorița sau 
poate de mai demult, aflat in Muzeul lemnu-

NICOLAE MILITARE

(Continuare in pag. s Ill-a)

fabrica-

Prof. univ. ION DUMITRESCU, șeful cate
drei armonie, compoziție, președintele Uniunii 
compozitorilor : „Urmărim să dezvoltăm în 
studenții noștri o personalitate complexă in 
care să se ingemăneze specialistul și activis
tul cultural*

Una dintre coordonatele ma
jore ale activității instructiv- 
educative desfășurate în conser
vator o constituie integrarea 
invățămintului cu producția, di
recție hotăritoare in perfecțio
narea și in creșterea eficienței 
acestuia, trasată cu claritate de 
secretarul general al partidului, 
la Conferința cadrelor și activului 
de partid din invățămintul su
perior.

Absolvind conservatorul, în
zestrați cu o serioasă pregătire 
științifică, tinerii profesori pri
mesc odată cu diploma de pro
fesor și învestitura de animatori 
ai vieții și mișcării muzicale.

O parte din cei 21 de tineri — făuritori de frumoi — din atelierul de sculptură al 
Fabricii de mobilă din Cimpulung Moldovenesc

Foto : O. PLECAU

Prof. univ. MARIN CONSTANTIN, eatedro 
de dirijat coral : „intr-un cor mixt din Brăila, 
condus de o profesoară de geografie, am re
cunoscut printre coriști pe zece, doisprezece 
dintre foștii noștri elevi, astăzi profesori de 
muzică..."

Despre preocupările și activită
țile specifice desfășurate în 
Conservatorul „Ciprian Porum- 
bescu“ in vederea formării vi
itorilor profesori de muzică, în 
dubla lor calitate de pedagogi și 
activiști pe tărîmul vieții cultu
rale a orașelor și satelor, i-am 
rugat să ne vorbească pe prof, 
univ. Ion Dumitrescu,-șeful ca
tedrei armonie, compoziție, pre
ședintele Uniunii compozitori
lor, și pe prof. univ. Marin Con
stantin, de la catedra de dirijat 
coral.

a elevului Constantin Mociorniță
fi declinată profesia de educator

a 
Jucam 
cmd. 
in grădina tovarășului profesor 
Rădoi. Am sărit gardul pentru 
a o lua: l-am văzut că se în
dreaptă amenințător spre mine. 
Avea în mină o greblă. A arun
cat cu pietre și bețe. Apoi mi-a 
spus să stau liniștit, să mergem 
împreună la miliție pentru că 
am sărit gardul în grădina dum
nealui. M-am oprit și i-am 
spus : mergem, dar să nu mai 
dați în mine. M-a lovit întîi cu 
un băț. încercînd să mă feresc 
am simțit o lovitură puternică 
in cap și apoi...“ (Constantin 
Mociorniță. 16 ani, elev anul I. 
Școala generală nr. 1 Băicoi).

„După ee profesorul Rădoi 
i-a spus să stea, că nu-i face 
nimic, l-a lovit întîi cu un băț, 
apoi cu grebla în cap. Mi-am 
pus mîinile la ochi, dar tot am 
văzut cum s-a rupt coada greb
lei de tăria loviturii și am auzit 
cum i-a pocnit capul de parcă 
ar fi dat într-un gard“ (Dumi
tru Safta, mecanicul școlii).

„Mociorniță i-a cerut iertare 
tovarășului profesor pentru că 
a sărit gardul, rugîndu-1 să-i 
dea voie să ia mingea. Eram 
sus pe gard. Am văzut și auzit 
totul. Tovarășul profesor Rădoi 
l-a alergat prin grădină, a arun-, 
cat cu pietre și lemne după el. 
Era tare furios. După ce Mo- 
aiorniță g-a oprit, l-a lovit cu

grebla în cap, umplîndu-î de 
singe. Am vrut să sar, dar mi-a 
spus „nu sări că-ți dau și ție 
cu grebla în eap“. Apoi, cind a 
văzut că și-a pierdut cunoștința, 
m-a chemat să-l ajut să-I ducă 
în casă. Am sărit gardul. Cole
gul nostru era la pămînt leși
nat și plin de singe. I-am dat 
cîteva palme să-și revină și 
împreună l-am ridicat pentru 
a-1 duce la infirmeria școlii. In 
dreptul casei, tovarășul profesor 
a zis să-1 ducem înăuntru să-l 
spele și să-l bandajeze. Intre

Nu, nu este prima oară 
cind clubul muncitoresc al 
constructorilor de autocami
oane din Brașov găzduiește 
in holul său o expoziție de 
pictură cu succes la public. 
Și nici nu se scrie pentru 
prima oară despre activita
tea cu adevărat bogată a 
acestei instituții de cultură 
și educație socialistă care 
ființează aici, la porțile în
treprinderii, de peste un 
sfert de veac. Interesul pen
tru expoziție, din partea ce
lor care abia au dezbrăcat 
salopeta de muncitor, por
nește de la un adevăr sim
plu și firesc : cei care expun 
lucrările lor sint tovarăși de 
muncă ai vizitatorilor, acolo 
lingă strung, la forjă sau la 
sculerie. Și mai credem că 
această manifestare artisti
că, inițiată în pregătirea 
Congresului : educației poli
tice și culturii socialiste, se 
bucură de succes și pentru 
că, zăbovind in fața ta
blourilor, oamenii se recu
nosc : în procesul muncii, îr 
activitățile timpului . liber, 
pe terenul de sport, în ex
cursii, pe stradă sau pe 
șantierele muncii patriotice. 
Citeva titluri vorbesc de la 
sine : „Elan socialist", „Vii
torul constructor", „Omagiu 
femeii", „Duminică fierbin-

DAN VASILESCU 
IOAN MARINESCU

ADINA VELEA
i

(Continuare in pag. a M-a)
(Continuare în pag. a ITl-a)
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Chemarea tinerilor din Dragalina generează ample inițiative uteciste
în acțiunea de sistematizare siV f dezvoltare a localităților rurale

GOICEA
Frumusețea comunei 
în grija celor tineri

Tinerii din 
participat, in 
la o ampiâ m r __
patriotică ale cărei dimensiuni 
depășesc, prin semnificații, ci
frele propriu-zise ale realizări
lor. La prima vedere faptul că 
pentru înfrumusețarea comunei, 
tinerii au plantat peste 2 mii 
bucăți salcimi ornamentali, pes
te 7 mii trandafiri. 20 mii plopi 
și 80 mii fire de răchită, ar 
putea să pară un fapt obișnuit, 
una din activitățile de muncă 
patriotică pe care tinerii sate
lor le desfășoară în aceste zile. 
La fel ar putea fi privite și ac
țiunile de curățire și amenajare 
a parcurilor comunale din Goi
cea Mare. Goicea Mică și Du
năreni. Numai că, foarte curînd,

Goicea Doljului au 
această primăvară, 
acțiune de muncă

deveni un orășelGoicea va . ..
agro-industrial in care vor lua 
ființă noi unități productive și 
se vor construi edificii in stare 
să schimbe fața localității sub 
aspect economic și al gradului 
de civilizație. Privite din această 
perspectivă acțiunile tinerilor 
pentru înfrumusețarea comunei 
capătă dimensiuni ce se cer re
levate ca atare. Preluarea, in 
întregime, de către organizația 
U.T.C. a sarcinii înfrumusețării 
comunei conferă acestei preocu
pări semnificațiile unui gest cu 
valoare de simbol. Tinerii, prin
cipalii beneficiari ai noilor dez
voltări — crearea în cursul 
acestui cincinal a cîteva sute de 
noi locuri de muncă, îi vizează 
in mod direct — s-au simtit da-

tori să se implice de la bun în
ceput in edificarea pe noi trep
te a comunei in care trăiesc și 
muncesc.
statistica... 
producția 
Goicea 
Pește 10 
realizată 
lui jtțdeț 
pentru a atinge asemenea indi
catori. nu ește suficient doar să 
plantezi pomi și trandafiri, chiar 
dacă aceștia țin de ordinul ze
cilor de mii. Așa gindesc și ti
nerii din Goicea. Implicarea lor 
In acest proces de transformare 
a comunei nu se limitează, evi
dent. la acțiunile de muncă pa
triotică pentru înfrumusețarea 
localității. O seamă de alte ac
tivități vizează participarea tine
rilor de toate categoriile la mun
ca productivă, in unitățile agri
cole și industriale, uteciștii so
cotind că infăptuirea ritmică, zi 
de zi. a sarcinilor de producție 
este cel mai convingător răs
puns la chemarea de a contribui 
activ la obținerea rezultatelor 
scontate. Așa se face că mulți. 
foarte multi tineri — cum sint 
de pildă. Ștefana Papură, secre
tara comitetului comunal U.T.C., 
Bota Elena. Ion Petria. Victoria 
Neagu. Rodi ca Fojică. Ștefan 
Ionescu. Ion Staicu. Ștefana 
Zuican. Constantin Geană etc. —

Ne spune aceasta 
viitoare : in I960 

globală obținută la 
o va depăși. cu 
milioane Iei, pe cea 

de economia intregu- 
Dolj in 1938. Sigur,

se numără printre fruntași, prin
tre gospodarii de nădejde ai co
munei, printre cei pe și-au pro
pus și acționează pentru ca. in 
1980. nivelul producțiilor medii 
la hectar să fie de 4 500 kilo
grame Ia griu. 9—10 mii kg Ia 
porumb, 70 mii kg Ia sfeclă ș.a.

în același context se inscrie 
și o altă inițiativă proprie a or
ganizației U.T.C.. inițiativă care 
trasează fiecărui tinăr sarcina 
de a produce legume tințpuni 
prin construirea și amenajarea 
de solarii in curțile școlilor și 
ale C.A.P.-uriior. in curțile ce
tățenilor.

Nu ne-am propus un inventar 
al inițiativelor și formelor de 
implicare a tinerilor din Goicea 
în acțiunea de sistematizare și 
dezvoltare a localității, in acti
vitatea energică ce se desfășoa
ră aici pentru înfăptuirea para
metrilor economici, sociali si 
culturai-educativj care să con
semneze devenirea ca oraș agro
industrial. Cele cîteva date, la 
care ne-am referit sînt Insă 
semnificative pentru a da nota 
caracteristică a acestei partici
pări.

•ces'

Comitetul Municipal București 
al Uniunii Tineretului Comu
nist in colaborare cu Societatea 
Muzica au prezentat mai multe 
concerte-lecție închinate mari
lor epoci creatoare. In acest 
sens au fost dedicate remarca
bile manifestări artistice 
chității. evului mediu, 
terii, barocului sonor 
mului.

Ultima manifestare 
gen a cuprirțs lucrări 
latti, Haydn. Mozart , 
ven. Sub acest raport s-au afir
mat tineri instrumentiști de o 
certă valoare, dovedind nu nu
mai talent, ci și o bună pregă
tire profesională. Ina Macarie a 
tălmăcit foarte expresiv trei so
nate de Scarlatti și. sincer vor
bind. putem afirma cu o legiti
mă satisfacție că opera acestui 
creator apolinic, de o senină
tate mediteraneană, nu a mai 
beneficiat de multă vreme Ia noi 
in tară de o asemenea apro
fundare. Delicată, de o fină mu
zicalitate și cu un apreciabil 
simt al stilului ne-a apărut 
Oana Velcovicj. prezentir.du-ne 
o sonată pentru pian de Haydn. 
Irina Bugbici a atras atentia 
pnn interiorizarea și forța dra
matică cu care a interpretat o 
sonată de Beethoven- Daniela 
Lomnașean a lăsat o foarte bună 
impresie, prin redarea poetică, 
de o noblețe reținută, a unei 
șor.ate de Mozart : sîntem con
vinși că despre această dotată 
muziciană cronicarii noștri vor 
mai vorbi și de aceea o reco
mandăm călduros celor mai va
loroase instituții din țara noas-

anti- 
Renaș- 

și clasicis-

de acest 
de Scur

și Beetho-

BROȘTENI

Anual o sută
de case noi

Coboram pe Bistrița, spre 
Broștenii Sucevei, incercînd să 
reconstitui mental și să fixez 
locurilor pe care le străbăteam, 
acele imagini de demult, din alt 
veac, ce scoseseră din anonimat 
sătucul de munte 
prin pana măiestrită 
har a povestitorului 
tean, în abecedare și 
tire. Pe vremea 1 ____ ,
două erau monumentele de fală 
în Broșteni : casa Irinucăi. ani
nată pe-o ripă, gata-gata să se 
prăvale. și bisericuța de lemn, 
întocmită de meșteri pricepuți 
la anul 1760, in a cărei tindă în
ghesuită iși chinuiau mințile cu 
deslușitul buchilor cițiva copii 
— unul dintre ei avind să facă 
cu deosebire cinste neamului și 
scrisului românesc.

Și la această icoană a satu
lui românesc de altădată mai 
asociam o altă imagine învălu- 
rită și ea în haină de legendă — 
aceea a plutașilor scoborînd pe 
apele repezi, practicînd de 
veacuri o meserie, grea, singura 
aducătoare de mălai pentru gu
rile multe și înfometate de a- 
casă.

aducîndu-1, 
și plină de 

humuleș- 
cărti de ci

lul Creangă,

Din toate cele 
a rămas numai 
venită muzeu, o 
locul presupus ai casei Irinucăi
— ultimele locuințe de tipul 
celor descrise de Creangă au 
fost duse la muzeul etnografic
— apa repede a Bistriței, tot 
zveltă, dar fără să poarte plu
tele cu lemn de cherestea și. 
evident, oamenii, alții decit a- 
tunci, urmașii direcți ai celor de 
demult, tot harnici și 
gospodari, ospitalieri ca și moșii 
și strămoșii 
din timpuri 
ceste locuri 
românească.

PlutărituL „ . _
rele, mai stăruie încă viu in a- 
mintirea locuitorilor din Broș
teni. Primarul comunei însuși, 
pină la 17 ani. a plutărit. O uce
nicie grea, care l-a călit și-l 
ajută, pe el și pe ceilalți să se 
gospodărească mai bine, să în
frunte greutățile inevitabile ori
cărei opere de construcție, să se 
bucure de înnoirile ai căror 
făptuitori sint.

Broștenii Sucevei se pregă
tește să devină, încă din acest

care vor fi fost 
bisericuța, de- 

piatrâ ce indică

iscusiți.

lor, trainic infipti. 
imemorabile în a- 
de străveche vatră

cu ale lui bune ți

cincinal, un înfloritor oraș, un 
centru industrial și un punct tu
ristic prosper și primitor. Un 
orășel al minerilor, al forestieri
lor, al crescătorilor de animale. 
Un orășel in care, anual, se 
construiesc 100 de case. Case cu 
două nivele, spațioase, aerisite, 
luminoase, mobilate ca la oraș, 
cu apă curentă. Case păstrind 
linia și reperele arhitectonice 
tradiționale, tot ceea ce arta ță
rănească a lemnăritului a cris
talizat ca valoare autentică, țe
sături și cusături lucrate după 
vechi modele și obiceie moște
nite din moștenirea strămoșilor. 
100 de noi locuințe pe an în
seamnă. pe parcursul a 15 ani. 
reconstruirea din temelii a loca
lității.

Pe vremea lui Creangă func
ționa. pe toată valea Bistriței 
pină la Ceahlău, un singur în
vățător. Acum, numai la Broș
teni sint 80 de cadre didactice. 
7 medici și 40 de cadre sanitare 
medii. Un spital cu 75 de pa
turi. o casă de nașteri, două dis
pensare, 10 puncte sanitare, o 
casă de cultură, ridicată de ti
neri prin muncă patriotică, va 
fi inaugurată in scurtă vreme. 
Edificiilor amintite li se vor •- 
dăuga. foarte curlnd altele ș: 
altele, capabile să satisfacă ce
rințele populație:, să riâ te șă 
mai sus gradul de culr.-ri să- 
năza'.e si aviitzatie. pe să
cutezătocuLu prtgram al parti
dului de i&florire a Rtmămes 
socialiste.

Stărui am încă să-m: imaginez 
Broștenii de altă dată și eram 
înciudat de neputința de a face 
abstracție de tot ceea ce vedeam 
ți simțeam, de a planta pe locu
rile ce le străbăteam locuințe, 
oameni și viața din vremile mai 
vechi. Prezentul, așa cum mi se 
înfățișa, estompa imaginile lec- 
turate. dînd măreție înfăptuiri
lor ce se petrec in zilele noastre.

ra

AL DOBRE

așa-numitelor „superstiții mici" 
(tilcuirea semnelor, increderea 
in numere, alegerea zilelor no
rocoase. conjugarea sau prelu
crarea cu formule etc) sint o 
altă ipostază a credulității.

După cum este lesne de do
vedit, toate formele de credu
litate mistică, recte. acceptarea 
unor reprezentări despre forțe 
supranaturale înzestrate cu pu
teri miraculoase iși au ca sor
ginte înclinația insului — nepu
tincios, depășit de împrejurări 
și incapabil de explicații rațio
nale — de a „ieși" dintr-o „în
curcătură existențială" dată, fie 
folosind un bagaj tradițional de 
prejudecăți anume, fie abando- 
nindu-se... făcătoarelor de mi
nuni. Și cu toate că realitatea 
va infirma de fiecare dată pre
zumțiile credulilor, o sumedenie

Omul poate fi asemuit printre 
altele și unui mecanism cu au
toreglare. Credința intervine și 
ea ca element al acestui „me
canism" : de aceea omul va a- 
dopta. de regulă, credința care 
să-i justifice ori să-i ușureze 
„modul de funcționare". Nimeni 
nu e dispus să-și „plingă de 
milă" : in consecință nu va a- 
dopta o crțdință care să-l nege. 
Or, adevărul despre alții sau 
despre sine poate condiționa 
uneori situații conflictuale. De 
pildă, adevărul sfârșitului imi
nent — in cazul unei boli in
curabile — poate fi cu greu sau 
de fel crezut. Aceeași situație 
pentru cazul multor adevăruri 
privind ... situații limită sau 
chiar situații banale. Nu intim- 
plător se spune in popor că 
doar oamenii puternici acceptă 
și preferă ade
vărul. Ceilalți se 
complac in va
riatele forme ale 
amăgirii și auto- 
amăgirii. Fas
cinației de a 
găsi „rațiuni" 
plauzibile ca so
luții comode de 
reflectare (cu
getare etc.) îi 
cad uneori vic
timă chiar și oa
meni de bună credință". Căci 
buna credință nu este întotdea
una și credința cea bună. Există, 
indubitabil, și o credință bună. 
Fără ea omul nu ar putea făp
tui temerarul. Fără credință nu 
s-ar fi putut emite niciodată ipo
teze îndrăznețe. Întreaga creati
vitate umană este intim asociată 
de credința cea bună. Însăși fe
ricirea umană este condiționată 
de credința în ea.

Verbul a crede poate căpăta 
însă in conjugarea sa „cotidia
nă" diverse forme : „se crede", 
„poate că", „presupun", „cred 
că", „sint sigur", „am credința 
de nezdruncinat". Forma cea 
mai precară de „conjugare" a 
acestui verb o constituie, desi
gur... credulitatea. Ea implică 
un minimum de efort intelec
tual și angrenează personalita
tea pe linia „minimei rezis
tente". Credulitatea nu cere alte 
probe decit conformismul și a- 
sentimentul pasiv. Credulitatea 
operează prin preluarea necri
tică de noțiuni, de pildă, credin
ța in ursitoare, îngeri, lumea 
și înfățișarea noroacelor, spiri- 
duși, pieze, strigoi, crasnici, 
smei, iele, hale, sperietori, știme, 
' alauri, cățelul pămîntului, du
hul comorilor, se întemeiază 
„jar pe „forța" unei tradiții
- :ologice, evident disfuncțio-

în vremuri moderne. Cre- 
-.-■a in „cărți prezicătoare" — 
•' tmologhion, gromovnic molnia-
- - etc. — șau abandonarea 
■ -:-.'.ui critic față de puzderia

Credință 
credulitate

Dr. H. Culea

de alte prejudecăți vor face ca 
aceștia șă nu se dovedească in 
stare să tragă concluziile nece
sare, relevate de respectivul 
eșec. Toate acestea pentru că 
adeseori căutăm să ne convin
gem doar de ceea ce voim șau 
am fost deprinși să dorim a ne 
convinge. Acest „lanț al slăbi
ciunilor" poate fi curmat, desi
gur, atit prin educarea „spiritu
lui critic", cit și prin suprima
rea condițiilor obiective care-l 
pun pe om in situația de a se 
„auto-regla" prin... credulitate.

Credința religioasă — în mă
sura în care stimulează depen
dența omului de o forță străină 
esenței lui, și care forță îi im
pune omului disprețul față de 
lumea aievea, superioritatea vie
ții iluzorii „de apoi", primordia
litatea cultului (ritualului) reli
gios în ordinea vieții practice 
— exprimă la rindul ei una din 
formele majore ale credulității. 
Dar credulitatea poate îmbrăca 
și forme... laice. Astfel, încre
derea nelimitată a profanului (a 
celui nefamiliarizat cu „tainele 
cunoașterii") in puterile (zis „mi
raculoase") ale științei exprimă 
mai curlnd o credulitate dog
matică ți fanatică in pseudo- 
știință declt o credință rațio
nală in șțiinfi. Căci, în ultimă

instanță, nu este mare deosebi
rea dacă aștepți „viața fără de 
moarte", „tinerețea veșnică" etc. 
de la „forțe miraculoase" sau de 
la „puterile nelimitate" ale ști
inței. $i sitei mare deosebire in
tre a crede in explicația biblică 
dată originii omului pe pămtnt 
și explicarea acestui fenomen de 
către hotelierul elvețian Erich 
von Dăniken. in atit de mult 
comentata sa lucrare pseudo- 
șțiințificd intitulată „Amintiri 
despre viitor".

Cind fundamentul credinței 
este subiectiv (fantezia, intere
sul, opinia arbitrară a insului), 
lipsit de temeiuri obiective, așa- 
zisa credință in știință nu con
stituie decit o altă modalitate 
a simțului comun de a umple 
„vacuumul" lăsat de abandona
rea credinței religioase.

Desigur, a avea 
o credință (in 
sens pozitiv, ne- 
religios) inseam- 
nă a fi convins 
de ceea ce s-a 
verificat, dar și 
de ceea ce n-a 
fosf încă verifi
cat, a avea deci 
și conștiința re
alului posibil, 
altfel spus a po
sibilității reale. 

Omul are trebuința de credin
ță. de încredere, de certitudine ; 
tot așa ciim resimte nevoia de 
cunoaștere, iubire, compasiune, 
identitate, integritate, speranță, 
libertate. De aceea ateismul, sub 
un anumit aspect, se prezintă și 
ca o „știință a credinței" '■ a 
credinței in materialitatea lumii, 
în cognoscibilitatea ei, fn pu
terea creatoare a omului și 
dreptul insului la fericire — a- 
dică la bunăstare, iubire, iden
titate, libertate pe lumea aceas
ta și nu intr-o „lume de apoi". 
La urmă, dar nu ultima ca im
portanță, este credința în cu
noașterea rațională a lumii și 
omului.

Știința, cu atit mai mult arta, 
filosofia sint și ele intr-o anu
mită măsură obiect de credin
ță : cu atit mai mult cu cit 
cunoașterea umană are caracter 
de proces.

Blamînd credulitatea întărim 
și mai mult rolul credinței fer
tile în puterile cunoașterii ome
nești, credință fără de care nu 
s-ar fi putut emite niciodată 
ipofeze științifice indrăznețe, nu 
s-ar fi putut începe construcții 
tehnice, umane și sociale de an
vergură. nu s-ar fi putut mobi
liza oamenii pe firul revoluțiilor 
și transformărilor radicale de 
orinduiri. Dar nu trebuie să 
uităm că, dacă știința fără cre
dință este lipsită de vlagă, 
credința fără știință este oarbă : 
iar bezna a produs dintotdea- 
una— monștri.

al
concertului 
interpreta
și bemol

tră. Punctul' culminant 
primei părți 
a fost atins prin 
rea sonatei 
pentru pian de Mozart, de Ivone 
Dumitrescu-Frankenfeld. în a- 
cest caz putem vorbi de o ma
turitate. de un simț aparte al 
stilului clasic și, nu in ultimul 
rind. de un ton de o aleasă

a

in

Ilari creații
în concerte

tat convingător aria Suzanel din 
Nunta lui Figaro de Mozart. 
Deși mai timizi, Daniel Oprea și 
Mihaela Pirlea, Cristian Codrea- 
nu și Dorin Pătrașciț au lăsat 
și ei o bună imprgjif. datorită 
tonului lor cald, catifelat. Rea
le calități posedă Și violoncelis
tul Emil Klein și Justin Oprea- 
r,u, un pianisț parcă hăȘppt pen
tru muzică de cameră. Se cu
vine a ' evidenția talentul ieșit 
din comun al pianistului Cris
tian Beldi. care a argțqt reale 
afinități pentru muzica Ipț Be
ethoven. Orchestra de cameră
Orfeu a șpcietății Muzica, sub 
conducerea distinsului dirijor
Radu Cozărescu. a acompaniat 
cu o puternici forță emoțională 
Concertino în sol major pentru 

’ Ha'ydn , 
Pirleo, 
pgrțea

calitate- Mai cu seamă în par
tea lentă a sonatei s-a creat o 
atmosferă contemplativă, nelip
sită de acea finețe mozartiană, 
de parcă simțeam „flacăra de 
rouă a atitpr dimineți". în
văluită în cintece. care făceau 
,.c n fiecarț livadă in floare un 
fluier"...

Ir. partea a doua a manifestării 
s-au impus up trio alcătuit din dr. 
ing. Mircea Cazacu. Robert 
Dumitrescu și Qtilia Chiars. în 
timp ce. d ncplo de unele asperi
tăți. Valentina Țugui — o so
prani lirică — acompaniată de 
Gecrgeta Popescu, ne-a prezen-

pian și orchestră de 
solista, aceeași Mihaela 
a excelat îndeosebi in .
lentă. Violonistul Ion Georges
cu. împreună cu aceeași forma
ție condusă de Radu Cozărescu 
ne-a prezentat, cu ‘multă sen
sibilitate și fior dramatic — in 
secțiunea centrală a ' 
una din populgrele 
ale lui Beethoven : 
în fa major. Țiperiț 
au demonstrat că numai pă- 
trunzînd semnificațiile estetice 
adinei ale unui Scarlatti, 
Haydn. Mozart sau Beethoven, 
vom putea înțelege, în adevăra
tul sens al cuvirțtului, muzica 
frământatului nostru secol.

Tinerețea interpreților 
contopit 
tinerețea

lucrării — 
compoziții

Romanța 
muzicieni

ș-a 
pină la identificare cu 
nemuritorilor clasici !

Te slăvim partid iubit. In ca
drul maițif est arilor deșfășuțqte 
sub genericul „Codul ețicii 
și echității socialiste in 
viața noastră" la Institutul 
de marină ,,Mircea cel Bă- 
trip" din Conștanța s-au orga
nizat interesante activități cul
tural-educative. Pe facultăți au 
avut loc intrecqri țrțtre gphipele 
artistice, formațiile corale Și in
strumentale. Studenții Facultății 
de navigație au prezentat mon
tajele literare „Te apăr și te 
cint glorie străbună", „La poa
lele patriei" ; studenții Facultă
ții de electromecanici și-au inti
tulat montajele „Republică, mă
reață vatră" și „Te slăvim par
tid iubit". La invitația comite
tului U.T.C. de la Întreprinde
rea „Integrata de Knă", cenaclul 
literar-artiștic „Orizonturi ma
rine" al institutului a prezentat 
in fața tinerilor un program li- 
terar-muzical.

DORIN DUMITRELE

noRu POPOVJCI

Absolvenții Conservatorului
(Urmare din pag. I)

— Vă rugăm, stimate tovarășe 
profesor ION DUMITRESCU, si 
ne înfățișați aspectele pe care le 
considerați definitorii pentru ac
tivitatea de formare a studenți
lor ca viitori animatori ai miș
cării muzicale din țara noastră.

— Nu voi afirma un lucru 
nou spupind că învățămintul 
superior muzical este — prin 
specificul său — un proces des
chis. condiționat permanent de 
producție. Erident. un act muzi
cal nu se poate concepe fără 
prezența unui public receptor 
căruia artistul i se adresează cu 
o finalitate estetică, educativă. 
Conștienți de înalta responsabi
litate a educatorului, a muzicia
nului. in societatea noastră so
cialistă urmărim să dezvoltăm 
in studenții noștri — fie cei de 
la Facultatea de pedagogie, 
compoziție și muzicologie. fie 
cei de la Facultatea instrumer.- 
te-canto — o personalitate com
plexă. in care să se îngemăneze 
sp€CÂali5îuI 
în cele 
Studioul de _ _____ ____ ___ _
Enescu*  și Studioul ce operă — 
studenții din to;: am: și de la 
tcaie eiaseie Fumează intern, 
susțmlnd o aderăraU

cs patru
țări săpcăaeirale li rair de 
snuști roeali și HTniMeani'. 
concerte corale, tmfmce. ca
merale. spectacole de operă. De 
asemenea, studenții Conservato
rului ..Ciprian Porambescu*  sint 
prezenți pe scenele de con
cert ale Filarmonicii, ale Radio- 
televiziunu. In cluburile și case
le de cultură. Pe același plan. In 
sensul educării educatorilor, 
credem câ trebuie menționate 
practica pedagogică In școli ți 
licee muzicale, aportul studenți
lor fn Îndrumarea și conducerea 
formațiilor corale de amatori 
din facultăți sau din grădinițe 
de copii. Prin procesul de Inte
grare al invățăminfului cu pro
ducția înțelegem ca studenții 
noștri să contribuie in mod ac
tiv, cu maximă eficiență. la 
educarea muzicală a tineretului 
— in special — la răspîndirea 
culturii muzicale, la dezvoltarea 
gustului pentru artă. In ideea 
instituirii unei confruntări pe
riodice a studenților cu publicul, 
cu viața muzicală. Conservato
rul ..Ciprian Porumbescu", în 
colaborare cu Uniunea compo
zitorilor. a luât inițiativa organi
zării unui concurs anual de 
creație și interpretare dotat cu 
premii. Prin Însăși tematica

afirma un 
că

ș: activistul 
două atelier*-»  

concerte
coală - 
-Georr*

propusă — creații de cintece pa
triotice, pentru tineret, imnuri 
studențești, marșuri pentru stu
dentele care fac pregătire mili
tară. la muzicologie — ..Muzica 
șî națiunea socialistă", concursul 
desfășurat in pregătirea Congre
sului educației politice și cultu
rii socialiste a recomandat o 
angajare mai responsabilă, mai 
matură. Juriile au avut deplina 
satisfacție de a constata crește
rea nivelului profesional, calita
tea compozițiilor si a interpre
tărilor. Un număr de peste 70 de 
premii au constituit un palma
res cu care atit conservatorul, 
cit și Uniunea compozitorilor se 
pot mindri.

— Cum aveți în vedere, sti
mate tovarășe profesor MARIN 
CONSTANTIN, formarea studen
ților pentru munca de dirijor de 
ansambluri corale, de Îndruma
re a mișcării muzicale de ama
tori ?

— Din punct de vedere si 
profesional, catedra de di: 
străduiește să continue 
giul ei creat in timp — 
timele două dwer.iî — de 
tai loan Vicol și D. D.

le. Și nu-și 
astfel ajung 
la blazare, la 
pot să nu 
existența unui 
din punct de > 
fesional. studenții 
mai bine pregătiți decit i 
vreme. tinerii profesori și

dau seama că 
în scurt 

plafonare, 
semnalez 
paradox. Deși, 

vedere 
i sint

timp
Nu 
aici

pro- 
mult 

înainte 
. .... -«FC-I -- irr-nr- -* țiiri —
jori (implicit) demobilizează re
pede de la primele contacte cu o 
realitate căreia, pentru a-i face 
față, evident, este nevoie de 
eforturi. încredere, consecvență, 
spirit de sacrificiu- Dacă tinărul 
profesor Doru Moraru. de Ia 
Centrul de îndrumare metodică 
din Caraș-Severin. a reușit în 
doi ani să realizeze un admira
bil cor de cameră, este pentru 
că și-a învins propria comodita
te, și-a pus șufletul. toată ființa 
în munca sa. Nu pot să uit. de 
asemenea, sentimentul pe care 
l-am trăit cind. vizionlnd îm
preună cu maestrul D. D. Botez.

:U*  cs
«arați

ct 
se 

presti- 
in ul- 
maeș- 
Bo:ez. 

Noi. profesorii de astăzi, căutăm 
să le fer-năm stsdestilor nosta 
o teoeimcă pregătire <fc= penet 
de veiere tein-t irtjcnl r • 
•ersossă ritmră de spec- altare : 
să le ' i ■ i —fi ■ tac ceea re 
(coala mterpcetatrvâ rpmireas- 
că a realizat mai valoros Tot
odată. ii educăm pe student in 
spir-.tul unui profund patriotism, 
le dezvoltăm capacitatea de a fi 
buni mobilizatori și animatori 
ai iubitorilor de muzică. Un pro
fesor de muzică nu este împlinit 
ca specialist decit jn măsura în 
care el răspunde cerințelor com
plexe ale activității culturale a 
tinerilor și se implică in 
muzicală a școlii, a 
unde activează. El 
știe să organizeze și să 
coruri pe voci egale, 
camerale sau de mari 
siuni. în școală, noi le formăm 
aparațul 
cer insă 
rința și 
inșțjfleți 
propaga

soața 
localității 

trebuie să 
conducă 
formații 
dimen-

științific, la acesta se 
adăugate plăcerea, do- 

ambîția fiecăruia de a 
..litera cărții“- de a 

______ frumusețea artei sune
telor. Nu țrebuie înțeles aici — 
dincolo de eforturile și realiză
rile noastre — că totul este în 
ordine și că absolvenții traduc 
in practică cele însușite In am
fiteatrele conservatorului. Din 
păcate, mulți dintre ei nu sint 
feriți de calamitatea infatuării 
care ii izolează de viața spiri
tuală a colectivităților, le ampu
tează trăirea estetică și elanuri-

mixt dincor
o profesoară

Brăila, condus 
de geografie,

un 
de 
am recunoscut printre coriști pe 
zece, doisprezece dintre foștii 
noștri elevi, astăzi profesori de 
muzică .' Am avut atunci senza
ția că munca noastră nu a dat 
roadele cuvenite, că nivelul lor, 
de care sîntem direct răspunză
tori, nu a fost suficient dezvol
tat. Experiența mea de învăță
tor și dirijor de coruri sătești, 
muncitorești, studențești, de mai 
bine de trei decenii, mă obligă 
și mă îndeamnă să amintesc 
exemplara tradiție a școlii nor
male de învățători, faptul că in 
viața oricărui înaintaș al mișcă
rii noastre corale descoperim 
cele mai nobile trăsături de pe
dagogi și patrioți înflăcărați, 
animați de dragostea pentru om 
și pentru țară, cu interes viu 
pentru progresul social, pentru 
culturalizarea maselor de săteni 
sau orășeni. Să nu ezităm nici o 
clipă să pomenim numele lui 
Kiriac, Vidu. Dima, Muzicescu, 
Cucu, Sabin Drăgoi. Nicolae 
Ursu, Nicolae Lungu. Ion Chi- 
rescu și să le urmăm exemplul.

PENTRU CĂMINUL DV.
ELEGANTE, REZISTENTE 

COVOARE ȚESUTE MANUAL.

Y*.-  ■

"S
■ s

Magazinele și raioanele specializate ale COMERȚULUI DE 
STAT au pus in vinzare un bogat sortiment de covoare țesute 
și înnodate (plușate) manual, din lină pură, într-o gamă largă 
de dimensiuni, intr-o paletă coioristică variată și cu diverse 
modele, care le conferă o deosebită frumusețe.

Covoarele se vind și cu piața în 24 rate lunare, achitîndu-se 
un acont de 30 la sută, indiferent de retribuția tarifară.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
(Urmare din pag. I)

timp Mociorniță și-a revenit 
puțin ți auzind, a vrut să fugă. 
După cițiva pași a căzut din 
nou la pămînt. L-am ridicat 
Împreună cu colegul meu Aio- 
niței și l-am dus la școală. 
Cineva a chemat salvarea și l-au 
transportat la spital". (Valentin 
Guțu, elev anul' II).

Fișa de observație a bolnavu
lui Constantin Mociorniță — 
elev, 16 ani. „...17 martie 1976. 
Bolnavul ește adus cu autosa
nitara spitalului, Însoțit de pro
fesorul Munteanu și sora me
dicală a liceului, cu leziunile 
pansate. Diagnostic : plăgi con- 
tuze parietale drepte (agre
siune)... Examen local : in re
giunea temporo-parietaiă, bol
navul prezintă trei plăgi puncti
forme cu diametrul de 1—2 mm, 
sîngerînde, proaspete, fără edem 
circumscris sau difuzat la dis
tanță. La explorare sint pro
funde pe o adîncime de 2—3 
mm. fără leziunea periostuiui 
sau oaselor craniene. Nu pre
zintă semne clinice de leziuni 
osoase. Nimic deosebit la cele
lalte organe și aparate..."

„...18 martie 1976. Radiografii 
de boltă craniană, fată și pro
fil : nu se constată leziuni 
osoase post traumatice Ia nive
lul boitei craniene Dr. Izi Gut
man... Stare locală bună cu 
plăgi închise, nesingerinde, pe 
cale de cicatrizare..."

....21.63.1976. Bolnavul acuză 
migrene continue, deși leziunile 
nu explică sindromul. Se va 
face un examen neurologic. Dr. 
Gheorghe Corlăteanu. ...23.03. 
1976. Serviciul neurologic (spi
talul județean Ploiești, n.n.) nu 
a acordat consultații, dr. Mihai 
Cepieanu...........24.03.1976, Exa
men neurologic : Nimic obiectiv 
radiologie și neurologic. Se re
comandă consult neuro-chirur- 
gical la serviciul gardă neuro- 
chirurgical, spitalul nr. 9 Bucu
rești. Dr. Leibovici Leonard...1'

★

„25.03.1976. A fost internat în 
«ecția S.N.C.I. etajul JV cu

diagnosticul : plăgi penetrante 
(înțepate) cranio-cerebrale pa
rietale drepte cu multiple așchii 
osoase înfundate. Examen cra
nian : Fracturi cu infundare, 
parietale dreapta..."
...13.04.1976. Iese in stare : 1) 
vindecat chirurgical. 2) Ame
liorat neurologic (Bilet de ieșire 
din spital nr. 12.701. Spitalul nr. 
9 „Dr. Gheorghe Marinescu" — 
București).

Acesta este filmul evenimen

fost posibil ca un dascăl, un 
pedagog, un educator să comită 
un asemenea gest sălbatic, neo
menesc. Un asemenea gest 
iresponsabil, din moment ce, 
așa cum ii caracterizează foștii 
colegi de catedră (profesorul 
Dumitru Rădoi este astăzi pen
sionar) „era pretențios in res
pectarea regulamentului școlar, 
nu era violent, era un bun pe
dagog".

în afară de latura morală a

că așa cum ne spunea medicul 
primar Mihai Maritsis, care l-a 
operat, o întîrziere mai mare 
putea să-i fie fatală. Ca să nu 
mai vorbim de inadmisibila 
comoditate și totalul <i"zinterc's 
de care s-a dat dovadă, trans- 
portîndu-1 pe bolnav la Ploiești 
pentru consult neurologic, înțr-o 
zi. cind nu se acordau consul
tații. Era așa de greu de dat un 
telefon la Ploiești 1

Cu toate insistențele depuse 
în cursul anchetei, n-am reușit 
să aflam adevăratele cauze ale 
acestei inexplicabile atitudini 
ale oamenilor în halat alb de la 
spitalul băicoian. Cert este că

Trista vacanță de primăvară 
a elevului Constantin Mociorniță
telor. De fapt, filmul unei tra
gice întîmplări care a adus pe 
masa de operație a spitalului 
bucureștean un elev aflat in 
primul an de liceu. ..A fost după 
cum ne spune dr. Mihai Marit- 
sis, medic primar neuro-chi- 
rurg, o operație grea, ca orice 
operație pe creier. Loviturile au 
fost dure. S-au găsit așchii 
osoase și fire de păr pătrunse 
in cutia craniană".

Constantin Mociorniță, la ora 
apariției acestor rînduri se află, 
grație eforturilor depuse de 
medicii bucureșteni, din nou în 
mijlocul familiei. Dar nu și în 
mijlocul colegilor săi de clasă. 
Pentru că, în urma intervenției 
chirurgicale, medicii i-au re
comandat un repaus total, fără 
eforturi fizice și intelectuale de 
cel puțin o lună și jumătate.

Cazul în sine are însă impli
cații mult mai profunde. în pri
mul rind ne întrebăm și noi. 
cum se întreabă, de altfel', și 
foștii colegi ai profesorului Ră- 
doi și toți locuitorii micului 
orășel prahovean (opinia publi
că a fost prima care l-a sanc
ționat aspru pe agresor) cum a

cazului, tristă și condamnabilă 
ni se pare atitudinea celorlalți 
factori implicați în acest caz. 
Medicii spitalului orășenesc 
Băicoi l-au ținut pe Constantin 
Mociorniță timp de opt zile in 
spital, deși n-au reușit să dea 
un diagnostic exact. L-au ținut 
timp de opt zile în spital, ad- 
mlnistrîndu-i antibiotice, cal
mante. sedative, glucoza, spe- 
cificînd în foaia de observație : 
„stare locală și generală bună, 
cu plăgi închise, nesingerinde, 
pe eale de cicatrizare". în timp 
ce bolnavul prezenta fractură 
cu infundare, plăgi cu multiple 
așchii osoase înfundate. Desigur, 
medicii din Băicoi se pot jus
tifica, așa cum a făcut-o dealt
fel, în fața noastră, doctorul 
Mihai Cepieanu, directorul spi
talului, motivind că în spital nu 
există un medic specialist. De 
acord. Dar atunci de ce Con
stantin Mociorniță n-a fost dus 
imediat la un specialist și n-a 
fost transportat Ia examenul 
neurologic decit la insistențele 
repetate ale familiei ? Mai ales

în jurul acestui caz tipic de 
agresiune, act condamnabil din 
punct de vedere penal, s-a for
mat un cerc vicios urmărindu-se 
un singur scop. Acela de scoa
tere de sub incidența legii a 
agresorului. Organul local de 
miliție, la data efectuării aces
tei anchete (20—22 aprilie) nu 
începuse cercetările, deoarece, 
în baza certificatului medico
legal eliberat în urma diagnos
ticului dat de medicii spitalu
lui din Băicoi, nu erau necesare 
decit „7—8 zile pentru vinde
carea bolnavului". în fapt, pe
rioada de Îngrijire medicală va 
dura nu 7 ci 70 de zile. Sigur, 
în această perioadă, martorii 
acestui caz nu vor uita faptele, 
dar ni se pare nejustificată 
marea întîrziere cu care orga
nele de cercetare au acționat. 
Se cuvine ca în încheierea aces
tor rînduri să dăm cuvîntul și 
profesorului Dumitru Rădoi, 
desprinzînd (Jin declarația dată 
organelor de miliție la data de 
6 aprilie 1976 (la 20 de zile de

Laudă muncii avintate. Tinerii 
din județul Brașov sînt anima
torii și realizatorii unor intere
sante acțiuni cu caracter edu
cativ. Ele se integrează in me-' 
nifestările organizate, sub con
ducerea Comitetului județean de 
partid, in pregătirea Congresu
lui educației politice și cul
turii socialiste. In această lună 
reporterul a consemnat expozi
ția „Operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe meridianele lu
mii", faza județeană a galei fil
mului de amatori. Festivalul 
formațiilor corale „Cintare parti
dului", expunerea „Conștiința 
socialistă — forța, motrică în 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate" etc. In preaj
ma deschiderii lucrărilor con
gresului ca avea loc la club .l 
„Tractorul" faza județeană a 
Festivalului cintecUlui și poezie 
„Laudă muncii avintate". 1-. 
clubul întreprinderii de autoca
mioane, dialogul „Părinții noștri, 
comuniștii, și exemplul lor' iz- 
la Casa de cultură mume ș- '.i. 
simpozionul „Umanismul mora
lei comuniste".

Inițiativă. In municipiul D*r-  
beta Tr. Severin din i-ri-c—.zz 
Comitetului județean Mere- - 
al U.T.C. s-a organizat un punn 
de informare și orientare școlt- 
ră și profesională. Fiecare -.k - 
tate economică și școlară se re
comandă prin grafice, par:.- 
micromonografii, iși prez-.r-.: 
necesarul de cadre în perspe- 
tiva cincinalului, condițiile i 
învățământ. Deschiderea acest-., 
punct de informare a fost prt 
cedată de o masă rotundă p- 
tema „Orientarea școlară ie r. - 
detul Mehedinți", organizttă 1". 
colaborare cu s.’fi factori de răs
pundere

ALEXANDRU DALA

Primii in muncă și în activi
tatea culturală. In comuna noas
tră, Avram Iancu, sînt 211 ute- 
ciști. Fiecare, la locul său a 
muncă, se află in prime'- --- 
duri în activitatea desfă’ -t-. 
în brigăzile de cimp. legum-.cu' 
tură, în cele trei C.A P. In t 
pul liber tinerii sint prese-.- 
la acțiunile de muncă patm.o::cz 
Am reușit ca Ia acțiunile strft- 
nanțate să realizăm peste 1 w- 
lion lei față de m : -■
prevedea planul. Ne situăm > 
loc de frunte și in ac::- ::»-. 
culturală. Am reușit să 
țăm o echipă de tearr-„ r; 
brigadă artistică la Avram 
cu, o brigadă artistică in tv. 
Tamasdă. Echipa de tea:—. : 
prezentat piesele intr-ur. ac: :> 
femeie ca multe altele" ș-, ’ r ■
vetiștii", cu care am ocupa: Ioc-.. 
II pe județ. Dintre cei mc-. -■■-■ 
tineri amintesc in mod dec:--- • 
pe loan Durla, Anica Sferict. 
Rodica Neagrău, Ileana Avram 
loan Zroza.

NICOLAE MORAR

la comiterea agresiunii 1 ! I) 
cîteva din argumentele ..hotar- 
toare“ pe care Ie inVocă intru 
disculparea sa :

..Cred că elevul Mociorniță 
Constantin a' fost trimis să mă 
provoace, urmărindu-se anu
mite scopuri de către anumite 
elemente din rindul cadrelor 
didactice care țin să asmuță 
opinia publică asupra mea". 
Mai departe : "....și nici nu-mi
dau seama cum s-a învîrtit el 
in zvicnitura pe care a făcut-o 
de a luat dinții greblei în cap. 
voind in același timp să smulgă 
bățul din mina dreaptă și să 
lovească poate, în același timp. 
Precizez că nu am folosit grebla 
pentru lovire și nici pentru in
timidare sau amenințare, grebla 
era unealta cu care lucram 
in acel moment și oricind. 
cind lucrez ' în grădină am 
unelte în mină : topor. hir- 
iețe. sapă" (ce noroc ai avut 
Constantin Mociorniță ! n.n.)... 
prin faptul că nu s-a supus dis
ciplinei de a da ochii cu condu
cerea școlii sau cu miliția, a 
devenit agresor (el, Mocior- 
nițâ ? ! ! 1) smulgînd bățul și 
căutînd să lovească mișelește. 
Prin lovire s-a rănit singur de 
unealta pe care o purtam ino
fensiv, căutînd să-și dovedeas
că abilitatea și vitejia". Și în 
încheiere : „...elevii vor fi îm
potriva mea, profesorii la fel, 
cit _ despre mine, în căzui de 
față, îmi declin calitatea de 
profesor, de educator, funcție 
pe care am practicat-o 31 de 
ani fără să am probleme spi
noase".

Cit de „zdrobitoare" sînt a- 
teste argumente, vă lăsăm pe 
dumneavoastră, stimați cititori, 
să apreciați, exprimîndu-ne 
convingerea că o asemenea 
faptă (un caz singular, desigur, 
ce nu umbrește activitatea mii
lor de dascăli din școlile noas
tre) va fi sancționată de opinia 
publică, care va condamna ges
tul acestui profesor ce si-a de
cimat singur nobila profesie de 
educator. De educator trimis pe 
banii statului, la perfecționare 
in străinătate, cu numai un an de 
zile înainte de ieșirea la pen
siei! deși Inspectoratul școlar 
județean Prahova și-a exprimat 
clat' „rezervele" asupra necesi
tății unei asemenea „perfecțio
nări".
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MUZEUL MILITAR CENTRAL VA INVITĂ SA VIZITAȚI t
• Sălile in care este prezentată istoria militară a poporului 

român din cele mai vechi timpuri pină in zilele noastre ;
• Colecțiile de arme, uniforme ți decorații ;
• Parcul de artilerie, aviație ți tancuri.

Sediul : Str. Izvor nr. 137, sectorul 6. 
Deschis : zilnic intre orele 9,30-18. 
Simbătâ intre orele 9,30-14. 
Luni muzeul este inchis.
Mijloace de transport :
- Trămvaie 3, 8, 20. Autobuz : 33.

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste Romania, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a triipiȘ președintelui Republicii Liberia, dr. WILLIAM 
ÎL TQLBERl JJL, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a 63-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere imi este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele gu
vernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
pieu personal, cele mai cordiale felicitări, calde urări de sănătate, 
viață îndelungai ă și noi succese în activitatea de înaltă răspundere 
consacrată fericirii și progresului poporului liberian.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare 
statornicite-intre țările și popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare 
rodnică, intărindu-se gi amplificindu-se continuu spre binele am
belor noastre națiuni, in interesul promovării unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, al păcii, colaborării și ințelegerii 
ip lume.

Președintele Republicii Italiene. GIOVANNI LEONE. a 
trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Deosebit de sensibil la mesajul de solidaritate pe care ați bine
voit să mi-1 transmiteți in legătură cu cutremurul care a afectat 
atit de grav regiunea Friuli, vă rog să primiți cea mai vie mulțu
mire pentru gestul prietenesc pe care l-am apreciat foarte mult.

Argumentele competenței 
pe diplomele viitorilor ingineri

PRIMIRE LA
PRIMUL MINISTRU
AL GUVERNULUI

Tovarășul Manea Mănescu. 
primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
a primit miercuri pe George 
Villiers, președintele de onoare 
al Consiliului Național al patro
natului francez, care face o vi
zită in țara noastră.

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au fost 
discutate aspecte ale relațiilor 
de colaborare economică și de 
cooperare industrială și tehnico- 
științiflcă dintre cele două țări, 
precum și ale schimburilor co
merciale bilaterale.

La Întrevedere, desfășurată !n- 
tr-o atmosferă de cordialitate, 
au luat parte Roman Moldovan, 
președintele Camerei de Comerț 
și Industrie, și Ion Șt. Ion, se
cretarul Consiliului de Miniștri.

A fost prezent Raoul Delay?, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești.

PRIMIRE
Miercuri dimineața, tovară

șul Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, a pri
mit o delegație a Grupului in
dustrial FIAT, condusă de dl. 
Nicolo Gioia, consilier de admi
nistrație pentru afaceri interna
ționale al grupului, care se află 
într-o vizită în România.

Cu acest prilej au fost abor
date unele probleme de coope
rare Intre întreprinderi indus
triale românești și Grupul in
dustrial FlAT.

La primire au participat loan 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
chimice, precum și Ernesto 
Mario Bolasco, ambasadorul 
Italiei la București.

în aceeași zi, la București, 
intre întreprinderi economice 
de stat românești și Grupul in
dustrial FIAT, a fost încheiat 
un Acord-cadru de cooperare 
și colaborare industrială pe o 
durată de 10 ani.

VIZITE
Delegația Partidului Muncii 

din Spania, condusă de Ramon 
Lobato. secretar general al 
P.M.S., care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, face o vizită 
în țara noastră, s-a întîlnit ieri 
cu tovarășul Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv,* * secretar al C.C. al 
P.C.R., și cu alți activiști de 
partid.

Cu acest prilej s-a procedat la 
o informare reciprocă asupra 
preocupărilor actuale ale celor 
două partide.

Discuțiile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, de prie
tenie.

★
în cursul aceleiași zile, dele

gația Partidului Muncii din Spa
nia s-a întîlnit cu tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor din 
Republica Socialistă România.

în cursul vizitei de prietenie 
întreprinse în țara noastră, de
legația P. C. din Chile, condusă 
de Manuel Cantero, membru al 

Columna de lemn

Comisiei Politice, a vizitat obiec
tive economice și social-cultura- 
le din municipiul București.

De asemenea, delegația P.C.C 
s-a Întîlnit, la sediul C.C. al 
P.C.R., cu tovarășii Mihai Da- 
lea. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. președintele Colegiu
lui Central de Partid. Mihai 
Gere, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. Nicolae Guină și 
Constantin Băbălău. membri ai 
C.C. al P.C.R.. și Dumitru Tur- 
cuș, membru al Colegiului Cen
tral de Partid.

întîlnirea. desfășurată intr-o 
atmosferă tovărășească, a prile
juit efectuarea unui schimb 
rodnic de informații și de 
vederi cu privire la ac
tivitatea și sarcinile actua
le ale celor două partide, 
precum și în legătură cu dez
voltarea. In continuare, a rela
țiilor prietenești dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist din Chile.

plecare
Miercuri dupâ-amiază a pă

răsit Capitala președintei? Co
misiei pentru selecționarea și 
promovarea cadrelor de stat din 
Irak, Khairallah Tillfah. care a 
făcut o vizită de prietenie in 
țara npaștră.

La aeroportul Otopeni. dem
nitarul irakian a fost salutat 
de tovarășii Emil Bobu. vice
președinte al Consiliului de 
Stat, și loan Ceterchi. președin
tele Consiliului Legislativ.

Erau prezenți Adil R. Al- 
Mufti. însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Irakului Ia București, 
și membri ai ambasadei.

SIMPOZION
Sub egida Academiei de 

Științe Sociale și Politice și 
Muzeului de istorie al Republi
cii Socialiste România a avut 
loc, miercuri, în Capitală, al 
doilea simpozion din cadrul ci
clului ..Descoperiri arheologice 
remarcabile pe teritoriul Româ
niei între anii 1965—1975“. Au 
fost susținute comunicări pri
vind cele mai vechi urme neo
litice lg sud de Carpati în lu
mina descoperirilor de la Cir- 
cea-Dolj. legăturile străvechilor 
civilizații Tarcevo-Criș si Vin- 
cea cu zona balcano-anatoliană. 
cu cea mai veche scriere depis
tată in România și dintre cele 
mai vechi din lume, precum și 
despre mormîntul princiar traco- 
getic scos la iveală Ia Perețu- 
Teleorman. Totodată, au avut 
loc proiecții de diapozitive și 
fotografii științifice.

Conferința societăților de Cruce Roșie 
și Semilună Roșie din țările balcanice

Miercuri dimineața au conti
nuat La București lucrările Con
ferinței societăților de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie din 
țările balcanice.

Dezbaterile. desfășurate In 
deplin consens și concorda-'ă 
de păreri, s-au axat pe proble
matica supusă atenției partici- 
panților de rapoartele prezen
tate de delegațiile Semilunii 
Roșii turce (..Cooperarea regio
nală în operațiunile de ajuto
rare in caz de calam tâți"). 
Crucii Roșii iugoslave f..Cont~- 
buția Crucii Roșii la extinderea 
cooperării și promovării prie
teniei și păcii intre popoarele 
lumii“) și Ligii Societăților de

Recenta sesiune a cercurilor 
științifice studențești din Insti
tutul politehnic București s-a 
deosebit de toate edițiile sale 
anterioare. Prin aceea că una 
din secțiile de comunicări, orga
nizată de catedra de Socialism 
științific, și-a propus să dezbată 
rolul tinerei intelectualități in 
condițiile cincinalului revoluției 
tehnico-știintifice. Un rol a că
rui manifestare incepe iaca de 
pe băncile facultății. Este un 
adevăr confirmat cu pregnanță 
de toate celelalte secții de co
municări. Așadar, in acest gru
paj vom încerca să demonstrăm 
prin citeva exemplificări faptul 
că. de la actul de gindire și pină 
la actul muncii concrete, tinăra 
generație universitară privește 
cu deplină responsabilitate vii
torul pentru care se pregătește.

CREATIVITATEA. 
CA MANIFESTARE 

A RESPONSABILITĂȚII
Abordir.d acest subiect pe un 

plan social ma; larg, studentul 
Viorel Turturel. anul ni Aero
nave. afirmi: ..Creat:' "stea este 
In funcție de talent «: inspirație, 
depinzind in mai mică măsură 
de cantitatea de cur.oștmțe. cate 
are numai rolul de a ofen cimpul 
pe care acționează și se dezvol
tă inventivitatea. Precizarea este 
importantă pentru a evidenția 
faptul că creativitatea se p^ate 
manifesta la oricine, independent 
de stadiul acumulărilor de cu
noștințe. Fiecare om. indiferent 
de poziția pe care o ocupă in 
diviziunea socialistă a rmcii, 
este un creator potential si tre
buie tratat ca atare.” Este o 
afirmație de mare adevăr și im
portanță pentru infirmarea unor 
concepții elitiste care, din pă
cate. încă iș: mai fac simțită pre
zenta. Abordir.d din această ul
timă perspectivă condițiile care 
determină eficienta activității 
tinărului inginer, studenta Aoa 
Itu (amil III. T.C-M). opinează: 
..Activitatea creatoare a ingine
rului nu se poate realiza în afa
ra cooperării cu muncitorii, iar 
experiența confirmă că rezulta
tele cele mai bune se obțin 
acolo unde există această cola
borare. Această metodă trebuie 
să devină o practică obișnuită in 
rezolvarea numeroaselor și im
portantelor probleme puse in 
fata producției materiale în 
acest cincinal-1. O opinie simi
lară. dezvoltată pe fondul ana
lizării interdependențelor exis
tente intre responsabilitatea so- 
cial-politică și creativitate, este

CRONICA U. T. C.
Ieri, a sosit in Capitală, in- 

torcindu-se de la Budapesta, 
delegația Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de tova
rășa Cristina Luca, secretar 
al C.C. al U.T.C., care a 
participat la cel de al IX-lea 
Congres al Uniunii Tineretu
lui Comunist din R. P. Un
gară.

★
Ieri a părăsit Capitala, iu- | 

dreptindu-se spre Moscova, 
un reprezentant al Coosiliu- 
lui Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din ; 
România, care va participa | 
la Intilnirea reprezentanților 
organizațiilor sportive stu
dențești din unele țări so
cialiste.

___________________________ l

Cruce Roșie ( Sporirea eficien
ței activității informaționale și 
de relații publice in promova
rea ideilor, principiilor 
țiu ni lor Crucii Roșii").

Schimbul de opîr. : ș 
rientă a reliefa*  dorința 
de a adopta căile și mijloacele 
cele mai bur.e pentru o conlu
crare cit ma: activă la nivel 
regional in domeniu! asistentei 
in caz de calamități, pentru fo
losirea judicioasă a resurselor 
materiale destinate Intrajotari- 
riL pentru triumful ideilor de 
umanitarism ș; cooperare Intre 
vecini, de prietenie ș. pace ia 
Balcani. 

exprimată și de studenții peor- 
giana Chițac și Răzvan Armașu 
(anul III. Inginerie chimică): 
,.A-1 pur.e pe fiecare membru al 
colectivului nu in fața unei sar
cini de executat, ci a unui obiec
tiv de atins înseamnă a-1 pune 
in fața responsabilității specifice 
ce-i revine in atingerea scopu
lui comun. A-1 lăsa să-și exer
cite pe deplin responsabilitatea, 
chiar cu nscu! unor inevitabile 
erori. înseamnă a-i dezvolta fa
cultățile creatoare, și. concomi
tent. const.-n;a răspunderilor 
ce-i restn față de rezultatele de 
ansamblu ale colectivului. Este 
drumul cel mai sigur spre for
marea unor adevărate echipe de 
creație, alcătuite din oameni cu 
Mărit de inițiativă și de răspun
dere. echipe puternic sudate su
fletește și moral, deoarece fie
care va vedea in participarea sa 
la efortul romun p'Abilitatea 
ce a-și spori propriile aptitu
dini. Așadar, implicația oe care 
o studiem *e  exprimă prin tap-

Tineretul fi 
afirmarea revoluției 

tehnieo-ftiintifice
tul că in procesul de creație nu 
poate exista «pini de -ă 
dero fără libertate de inițiativă, 
‘o: cum nu trebu-e sâ exis
te Lbcr'i’® fârt responsabilitate 
corespunzătoare- O asemenea 
concept:® w află Ia antipodul 
prac’Jc.Zor d*  tutelare *raruntâ  
care frl-îj aripile inițiativei crea
toare f activitatea
dmtr-OB colectiv intr-o obosi
toare stufxâ de execu'.ie. în 
food, and incnerul ajur.ge ca 
in coiectzvul pe care ii conduce 
<â ir.Jocxuasci coordonarea cu 
r-săiag-ala eoudzar.i. iar stahe- 
’irea clara a eÂor de
atins fi a direcților de îr.alp- 
tare cu zztârunte de exe-
cuiie. atunci, in Joc să forjeze 
cadre cu seoîimratu] respor.sa- 
btlăzAțîi strtve^e persoGa!:*a ’€a 
făcnd din colaboratorii săi Ia 
pndirea f: r-auzarea actelor
creatoare simpi; subordonați re
duși la rolul de executanți me- 
ryniri- Asemenea practici cefri- 
r.eazâ puternic artî’.itatea crea
toare. — care din păcate se mai 
intUnesc. ca rămășițe îndepăr
tate. supraviețuitoare anacronice 
aie unor metoce de conducere 
de esență feudală si capitalistă 
— nu au nimic comun cu stiluJ 
comunist de muncă*.

CEL MAI CONVINGĂTOR 
ARGUMENT:

REZULTATELE CERCETĂRII

Doar cu titlu ilustrativ, ne vom 
referi la citeva lucrări științifice 
studențești, cele mai multe iz- 
vorite chiar din necesitățile pro
cesului de integrare. Astfel, la 
Facultatea T.C.M. un grup de 
lucrări au găsit soluții pentru 
optimizarea prelucrării pnn aș- 
chiere a oțelurilor înalt aliate 
(de producție proprie sau im
portate! a căror rezultate se ex

(Uosirt dig pag D 
te*.  ..Bluze albastre*.  .Jlcou*,  
^T-.nen din sala de box*  etc.

Dar na o cronici a expozi
ție: fi-eu propus rndurile de 
feți... Am rrut si-t cunoaș
tem mai bine pe pictorii 
muncitori și o dupd-am:azi 
petrecută alături de ei. in 
..atelierul artelor*  ne-a rezer
vat surpriza de a descoperi 
ou doar niște țineri 
portiți de pictură majorita
tea sini sub 22 de am), ci tm 
întreg univers de preocupiri 
artistice, organizat ’ și i«dm- 
mat cu însuflețită pricepe
re.

Desigur, la început va tre
bui menționați generoasa i- 
nsțiaSiri a Scolii populare de 
artă din * Brașov de a ix':- 
iita — cici. la „Porțile mun
cii*  — o cicsi de picturi. 
ur.de. firesc, eterii s-au re
crutat chiar dintre tinerii 
muncitori ui întreprinderi de 
autocamioane.

Odată constituit, acest nu
cleu a devenit treptat ade- 
virft .școală*  de educație 
artistici iu spiritul atit de 
sănătos al concepției despre 
lume și viată a clasei mun
citoare Nu lipsesc, firi în
doială. orele de predare < 
regulilor teoret.ee pentru în
sușirea artei de a picta, nici 
îndelunga zăberă in fața 
șevaletelor. Au fost și vor

primă prin reproiectarea adec- , 
vată a sculelor, astfel jpciț să 
se asigure acestora o durată ma: 
mare de funcționare. O problemă 
de reală importanță pentru Ir.- ■ 
treprinderea de mașini greie 
București, rezolvată de un alt 
arup de studenți T.C.M.-iști. se 
referă la utilizarea calculatoare- | 
lor electronice pentru progra
marea mașinilor de prelucrare'? 
arborilor de turbină: înlocuind . 
programarea manuală prin pro
gramarea asistată d*  calcula’or. 
se economisește in proporție de 
8C la sută munca unor specia
liști de inaltă calificare. De ase
menea. a fost vizibilă tendința 
de dezvoltare a prelucrărilor ne
convenționale prin eleriroero- ; 
ziune și electrochimie. Printre 
problemele rezolvate pnn aceste 
metode se înscrie reeondciona- 
rea unor dispozitive importate 
de I M.G.B.. caro, pîaă acum. 
după utilizare. <e aruncau. -Dacă i 
studenții facultății noastre se 
Înscriu cu cercetările lor pe di
recțiile cele mai modeme — sub
linia eeof. dr. iag. loeel Gavrila’ 

est® și i exulta 1 ed*jcaue  i 
tehnologice pe care o primesc ; 
in primii doi ani de faculta-.» j 
In cadrul cercului de stuc; ș: 
cercsiăn tehncîcgiee- Ac chiar 
dacă -p se »j-"z» la realizări 
concrete. s*ud."dl  far cunogtin- 
tă intr-un mod aprofunda’ cu 
teme ca aplicarea in tehrx> *'z:*  
a roboților ..ndustria'-i. •er.*y»lo-  
g*I  cosmice, prelucrări Ir. rim- 
puri ultrasonice. uulizarea Pase
rilor etc.

Apropo de iasen un eerr cu 
bune rezultate practice te aces’ 
domeniu s-a dovedi' a fi cel de 
lizică. unde se studiază un larg 
cimp de aplicații tehnice ale in-

. fotografierea*  holografică — in J 
care cei mai buni _ipii iăli^t" 1 
smt studenții Adrian Cicei. anul .. 
ii. E3cr*ror.:c4.  t Caastaalia Cts- 
maru. anul V. Aeron av. — s-au 
s*abt!. ’ metodele de studiere a 
d^fect.'or din structurile de re- ! 
risteptă. a dezechiSbruhn term e I 
dm circuitele electronice de pu- j

tuburi electroniice. a hirtiior ter- I
mice ale unor scule așchie*  *«r-
ete- multe ttre acestea Iiind i
destinate unor întreprinderi be-

$: pentru că sintem apropiati 
dc domeniul electronicii să mai ’ 
amintim preocuparea studenților • 
eketroniști pentru conceperea șt 
realizarea unor aparate electro
nice complexe, de uz medical, 
care se caracterizează prin 
tendința de a li se incorpora 
memorii șt creiere electronice, 
fapt ce împinge posUălitățile lor 
de uuiizare. dincolo de simpla 
măsurare a unor parametri, la 
prelucrarea și interpretarea aces
tora după un program stabilit. 
In context, sa mai subliniem o 
vizibilă preocupare pentru apa
ratura medicală și din partea 
studenților de la Automatică și 
Mecanică fină și să ne între
băm. totodată, dacă nu ar fi ca
zul ca eforturile acestora, ca și 
ale catedrelor respective, să fie 
conjugate.

VIRGIL SIMION

fi de s:ribi‘sit nenumărate 
trepte in lungul drum al 
desioirșirii artistice. Ce ni 
s-a părut insă la fel de 
interesantă este metoda ds 
lucru cu elevii săi a picto
riței ți profesoarei Aurelia 
Mărginean: -Stoe. ..Lecțiile*  
au se predau doar in .Mia 
de curs*  de la clubul mun
ci roresc. Cei 26 de elevi iji 
amintesc cu plăcere de „ore- 

Oameni
le de predare*  ținute la pri
ma școală românească din 
Schei. de vizitele ..cu clasa*  
in toefe eșzpozițiile care se 
deschid la Brașov, de studie
rea pe viu a clasicilor pic
turii rominestl expuși in mu
zeele brașovene ..Dar cel 
mai mult i-au impresionat 
pe elevi ..lecțiile*  desfășurate 
acasă sau in atelierele cl- 
torva din cei mai renumiți 
pictori brașoveni. Le-a fost 
gazdă și ..profesor*  Fried- 
ricF. Bomches, cu care au 
ii’trețiiut un însuflețit dia
log despre arta militantă și 
despre tehnica portretului in 
p.cturi. i-a incurajat in pa
siunea lor Matiss Teusch, 
la dcmiciiiul căruia au ad
mirat o adevărată colecție de 
tablouri aparținind acestei

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARA

URGENTA ACESTOR ZILE PE OGOARE -
9

• Încheierea însămînțArilor
• Întreținerea culturilor prășitoare

Lucrătorii ogoarelor din județul Vilcea, au încheiat însărnin- 
■ = ..-3 și a celorlalte culturi agricole de primăvară
in condiții calitative superioare, pe întreaga suprafață planificată.

Comuniș-::. ;r>:i >amenii muncii din agricultura județului Vilcea. 
șe spune in telegrâitaa adresată C.C. al Ț.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CE WȘESCU, de Comitetul județean de partid, ex- 
p- — -d. -r.*  ac*  * unea profundă față de politica înțeleaptă și 
clarvăzătoare a partidului nostru, ne angajăm ferm ca. printr-o 
a......... *> i-.ută. prin folosirea mai bună a pămintului — a
7--c--. r;p c;r„ disounem, să înfăptuim in mod exemplar 
programul de modernizare a agriculturii, să depunem toate e- 
«—ur.’e pentru îndeplinirea cu succes a mărețelor obiective ale 
Congresului al XI-lea al partidului.

• TELEORMAN. Ploile din 
«ă- â— r./.e trecwe și vremea 
-i = ce a urinat au favo- 
r-.za*  :.-.tr-o bună măsură creș
terea bura •- /or. Iată de ce. 
»-.*n  ri.-.d semănăturile abia au 
-ăsări*  șe impune luarea unor 
măsuri er.ercire per.tru antre
narea tuturor f?rtr or satului la 
executarea hzrrtn’or de lntre- 
Ușm. Art****̂̂  eu toată fer- 
m. "•:•». orgaraizind bine munca.

- pltprii tele ca .năneni au exe
cutat pruna prăsită mecanică 
pe întreaga suprafață de 6 500 
-a cultivate cu sfeclă de zahăr. 
La Sc-.irioagă si în alte unități 
croperat’Ște s-a treetA si se află 
“T-j" stadiu de avan-

sat executarea cele; de-a doua 
prasale mar.-pale la sfecla de 
rahăr '• acționează intens, eu 
toate ferte’.e. la prtîitul manual 
si mecanic al Horii soarelui. 
Cooperatori d;- Peretu $i 
Alexandria au încheiat primii 
această lucrare. La nivelul Ju- 
-Srijhr. prașila manuală a fost 
Încheiată, iar cea mecanică se 
execută pe ultimele suprafețe. 
I- sfrrs:*  peste 15 mii de hec
tare rul’:vate cu porumb, «e-

n»a pr;<-* —area, care in
M^ste r-e rră o mobd.zare 
masivă <J*=  forțe, se execută in 
c".-.::-uar*  c-j o ••".teză njedip 
ri’r. â superioară celei plani
ficate.

• ILFOV. Aceeași preocupare, 
’reeasi ater.-.e acordată între
ținerii culturilor am constatat-o 
in aceste zile ș: în unitățile 
cooperatiste ale județului Ilfov. 
La cooperativele agricole de 
producție din Mihăilești și

fiPOHT • sponr
In primo manșă a Cupei Balcanice la fotbal

BULGARIA-ROMANIA 1-0
Pe stadionul „Ivaelo“ din ora

rul Timovo, in prezenta a circa 
25 000 de spectatori, s-a disputat 
miercuri după-amiâzâ primul 
meci dintre selecționatele Româ
niei și Bulgariei, contind pentru 
finala ..Cupei Balcanice*  la fot- 
baL Partida s-a incheiat cu 

familii de pictori, in altă zi 
Ion Teusch le-a vorbit des
pre meșteșugul fabricării 
culorilor. Sint preocu
pări care ii ajută nu nu
mai la lărgirea și îmbogă
țirea orizontului tematic, ci 
și in găsirea unor rezolvări 
cit mai reușite subiectelor 
alese, in îmbunătățirea teh
nicii de lucru și diversifica
rea procedeelor artistice, 

și culori
Dar cei 26 de pictori mun

citori nu sint prezenți doar 
la manifestările organizate de 
club saii in sălile de expo
ziție ale orașului. Dumitru 
Crăciun, zidar șamotor la 
turnătorie. a devenit cari
caturistul secției și „pana*  
lui ascuțită este simțită di
rect. la gazeta de perete, de 
către tinerii care nu-și fac 
norma, sint indisciplinați sau 
întirzie la lucru. La fel și 
electricianul bobinator
Gheorghe Predeleanu. care 
de cttrind a fost primit 
membru al Asociației artiști
lor plastici amatori din Bra
șov)

Sărbătorindu-și succesul, 
și-a organizat o expoziție 
proprie la căminul de ti
neret, împreună cu colegul 

Novaci întreaga suprafață de 
370 hectare cultivată cu floarea 
soarelui a fost prășită. Prima 
prasilă a fost, de asemenea, exe
cutată pe întreaga suprafață 
cultivată cu floarea soarelui la 
Cornetu. Brigadier la cultura 
mare. Tudor Dumitru, ne spu
nea că. odată încheiat semăna
tul porumbului — întrucîtva 

irziat din cauza terenurilor 
din lutică — toate forțele satu
lui au fost concentrate la între
ținerea culturilor. Pentru ca lu
crările să fie executate la timp 
și de bună calitate, in cimp, 
alături de cooperatori și meca
nizatori. se află, din zori și pină 
in seară, locțiitorul secretarului 
comitetului comunal de partid, 
Stana D:ncă. președintele C.A.P.. 
Vasile Rădulea. inginerul șef 
Mihai Ionescu. contabilul șef, 
Marcel Negrilă. intr-un cuvin*,  
toți factorii de răspundere. 
După ce s-au evidențiat la exe
cutarea însămîntărilor, la er- 
bicidarea și fertilizarea supra
fețelor planificate de grîu. po
rumb și floarea soarelui, me- 
caniza’orii Stan Moraru șl 
Gheorghe Ilie. cooperatorii Flo- 
rea T. Constantin și Iancu Stan 
se află In primele rînduri. mun
ci-.* ’ fără răgaz la întreținerea 
culturilor prășitoare.

ALEXANDRU D.

• MUREȘ. Pretutindeni fe
nte:. bărbați, tineri și virstnici 
sint angajați cu toate forțele la 
efectuarea in bune condiții a 
uneia din lucrările acestor zile 
in agricultură : întreținerea cul
turii de sfeclă de zahăr.

La Zau de Cimpie, prima 

scorul de 1—0 (0—0) in favoa
rea gazdelor. Unicul gol a fost 
realizat în minutul 49, cină fun
dașul bulgar Vasiliev a înscris 
printr-un șut expediat din mar
ginea careului de 16 m.

La fluierul arbitrului turc Cr- 
han s-au aliniat următoarele 

său, strungarul Stefan Mi
hai. specializat în pictură pe 
sticlă. In ciuda scepticismu
lui unora, inițiativa lor s-a 
bucurat de o reală populari
tate.

Receptiv la succesul aces
tor tineri, comitetul U.T.C. al 
intreprinderii a hotărit să-i 
solicite intr-un „cadru*  mai 
organizat

— Ne gindim, la început, 
să organizăm la căminele de 
tineret citeva mici expoziții 
interesante cu lucrările tine
rilor noștri, ne spunea Con
stantin Bcjliu, secretarul co
mitetului UT.C. Apoi. in 
funcție de preferințe, să ,,a- 
chiziționăm*  periodic cele 
mai reușite lucrări, care să 
înfrumusețeze camerele că
minelor de tineret, holurile, 
sălile de club Să înlocuim 
astfel de pe pereți tăietu
rile din reviste cu tablouri 
de reală valoare, care să sa
tisfacă gustul pentru frumos 
al tinerilor noștri.

Oameni și culori, la porțile 
muncii ! Intr-o fericită sim
bioză, aici, la clubul între
prinderii de autocamioane — 
cum am văzut — o nobilă 
pasiune, îndrumată cu pri
cepere, și-a găsit prilej de 
largă afirmare artistică, dar 
și obștească. Este o experi
ență deocamdată, insă o ex
periență cu șanse de sta
tornică tradiție.

unitate vizitată, tinerii Ileana 
și Alexandru Boia. Viorica și 
Dezideriu Borzaș și alți peste 
300 de cooperatori, după termi
narea prașilei intii pe cele 150 
de hectare cu sfeclă, au trecut 
la răritul ei. Peste 300 coope
ratori lucrează zilnic și la Miheș. 
Pe Maria Ștanciu, președinta 
C.A.P., împreună cu soțul său, 
funcționar la cooperativa de 
consum, am intîlnit-o Ia plan
tatul tutunului, pe lotul repar
tizat, asemenea fiecărui mem
bru din consiliul de conducere 
al cooperativei.

— Am considerat — ne spu
ne acesta — că așa este mai 
bine, să lyăm și noi unele su
prafețe de culturi. Desigur, sar
cina noastră principală rămîne 
buna organizare a muncii. Dar 
și aceasta este mai eficientă 
cind e însoțită de activitatea 
practică, nemijlocită.

Aflăm că cele 145 ha cu sfe
clă au fost prășite prima dată, 
că acum toate forțele sint la 
răritul sfeclei și plantatul tu
tunului. Cooperatorii Pantili- 
mon Demeter, Anton Benedec, 
Ioan Maier, Vasile Roib, Raveca 
Cirlan, Rafira Molnar sint doar 
cîțiva dintre cei care prin felul 
în care acționează, doresc să se 
inșerie mereu în primele rin- 
duri.

— întreaga suprafață a coo
perativei a fost împărțită pe 
brigăzi — fie spune Lidia JuchK 
secretara comitetului comunal 
U.T.C. Fiecare tînăr și-a asumat 
răspunderea executării tuturor 
lucrărilor pe 0.45 ha sfeclă, 
0.14 ha tutun, 1 ha porumb. 0,20 
ha cînepă.

Cu aceeași intensitate se lucra 
și pe ogoarele cooperativelor 
agricole din Săulia. Grebeniș, 
Bărboși. Band. Șincai. Pogă- 
ceaua, Rici. Ca urmare, con
form datelor existente Ta di
recția agricolă județeană, pină 
la ora actuală, cooperatorii au 
efectuat prașila intii pe cele 
15 500 ha cultivate cu sfeclă, 
în aceste zile, răritul sfeclei 
concentrează toate forțele satu
lui.

M. BORDA

formații : Rominia : lordache, — 
Cheran, C. Sandu. Dpbrăti, Haf- 
nal. Dumitru, Boloni, Simionaș, 
Angliei. (Radu II. din min. 60), 
Mulțescu. Năstase ; Bulgaria : 
Tihanov, — Cealev, Anghelov, 
Marev, Vasiliev, Bonev, Kolev, 
Panov (Goranov, din min. 75), 
Vionov. Deneb, Dimitrov (Let- 
kov. din min. 46).

Partida retur se va desfășura, 
la 28 noiembrie, in România.

• DISPUTAT IERI LA BRĂI
LA, meciul internațional de fot
bal dintre echipele de tineret 
(jucători pină la 23 de ani) ale 
României și Bulgariei s-a termi
nat la egalitate : 2—2 (1—2).

• CEA DE-A 29-A EDIȚIE 
a competiției cicliste „Cursa 
Păcii" a continuat ieri cu e- 
tapa a 4-a pe traseul Banska 
Bystrica — Poprad (141 km), 
etapă dificilă, care a cuprins 
trei puncte de cățărare. Pri
mul a trecut linia de sosire 
Boris Isaev (U.R.S.S.), cro
nometrat cu timpul de 3 h 26’ 
41" (medie orară peste 41 
km). Ciclistul român Mircea 
RomașeanU, s-a clakât pe lo
cul 13, cu timpul de 3 1128’ 
43”, iar Teodor Vasile a sosit 
cu plutonul doi. Ia circa 4 
minute față de invihgător. In 
clasamentul general indivi
dual pe primul Ioc a trecut 
Serghei Morozov (U.R.S.S.),

Astăzi este zi de repaus,

• IN SALA FLOREASCA 
din Capitală s-a disputat 
miercuri meciul internațional 
amical de handbal dintre se
lecționata divizionară a 
României și echipa R.S.S. 
Ucrainene. Handbaliștii ro
mâni au obținut victo
ria cu scorul de 42—10 
(23—9). avindu-i ea princi
pali realizatori pe Birtalan 
(8 goluri). Voina. Goran. 
Grahovschi și Lieu (cite 5 
goluri).

(Urmare din pag. I)

lui din Cimpulung Moldovenesc. 
Imagini de muncă, scene de 
luptă, de năvăliri dușmane, fi
guri de voievozi, de învingători, 
balada mănăstirii Putna. balada 
Mioriței, gravate cu măiestrie 
de-a lungul lemnului-columnă, 
vorbesc ca o cronică despre 
oameni și locuri de demult, des
pre vitejia cu care strămoșii 
și-au apărat vetrele și griul, 
cimpul și codrii. dintotdeaiina 
frați ai românului. Mai multe 
astfel de legende, spuse fru
mos și simplu, ca un nume de 
merinde, pe lemnul toiegelor 
păstorilor sau al altor obiecte 
folosite de locuitorii Carpaților 
de-a lungul timpului, măsurat 
pe lungimea firului tors din 
furcă, alcătuiesc în lăcașul unde 
sifit păstrate o adevărată 
carte de istorie, o carte scrisă 
frumos și simplu, poate cea mai 
frumoasă și mai simplă carte 
scrisă despre meleagurile noas
tre de lâ Dunăre și Carpați, des
pre vremurile zbuciumate trăi
te de strămoși, despre obiceiu
rile și cultura străveche a po
porului român Balade încrustate 
în lemn, multe dintre ele de
mult nemaispuse de fluie
re. seara la focul de la sti- 
nă, obiceiuri strămoșești, cro
nici despre viteji și zimbri de 
pe stema Moldovei, însemnate 
pe lemnul uneltelor păstorești 
sâu ăl pocalelor de adăpat, su
fletul. alcătuiesc 6 coloană. o 
columnă de lemn, nesfirșită, zbu
ciumat înălțată, drept, prin 
timp, către primăveri mereu 
mai senine, în care turmele urcă 
spre culmi. Peste 20 000 de 
obiecte strînse de-a lungul mai 
multor zeci de ani în acest mu

zeu al lemnului, unic in Europa 
după cite se pare, vorbesc in 
același timp despre numeroase
le întrebuințări pe care lemnul 
și le-a găsit in viața de fiecare 
zi a oamenilor, despre măiestria 
cu care era cioplit.

Sint aici sărarnițe ți tăvi in
crustate cu scene de muncă, pe 
care erau aduse pilnea și sarea 
cu care se ir.timpinau domnitorii, 
oaspeții veniți la noi ca prie
teni. Un car. păstrat intr-o sta
re excepțională, de pe vremea 
lui Stefan cel Mare, fblosit 
pentru transportul butoaielor 
cu vin la cramele domnești, 
roate din diferite epoci, alte o- 
biecte expuse într-una din săli
le muzeului vorbesc despre e- 
roluția tehnicii transportului pe 
aceste meleaguri. tntr-o altă 
încăpere, mai multe mii de ex
ponate — linguri de tot felul, 
farfurii din lemn sculptate cu o 
măiestrie greu de întrecut, bă- 
lercuțe pentru vin. casete, do
nițe, ustensile folosite de păs
tori pentru prelucrarea laptelui 
— alcătuiesc o colecție, din cele 
mai bogate de obiecte vechi de 
uz casnic. Meseriile vechi ale 
locurilor sint reprezentate aici 
de plugul de lemn, de roata o- 
lărului. de războiul de țesut cu 
vitale și spată. de instrumente 
de cioplit. Buciume, fluiere, vi
ori, tilinci, țitere vorbesc des
pre o altă parte a universului 
sufletului artiștilor populari. Sint 
păstrate și obiecte din lemn care 
nu se mai folosesc astăzi : lacă
te și încuietori cu chei, feli
nare. cricuri pentru ridicatul 
carelor. Dovezi ale gustului ra
finat al oamenilor din aceste 
părți, ale frumosului pe care 
l-a cultivat dintotdeauna țăra
nul român sint stilpii de cerdac

ai unor case vechi de peste 600 
de ani. mobilierul din interiorul 
locuințelor, motivele cu care sint 
decorate fiecare din obiectele 
folosite in viața de zi cu zi a 
lucrătorilor pămintului, a păsto
rilor, a vinălorilof.

Pe unul din pereții primei 
încăperi a muzeului se află o 
diplomă din lemn, mare cit o 
hartă, pe care sint gravate sce
ne din viata localnicilor, peisaje 
de munți, stă scris că „Pentru 
meritul de a fi înființat in 1895 
Școala de arte și meserii, și 
pentru emoția dată de operele 
realizate aici. Consiliul comu
nal din Cimpulung acordă ar
tistului llie Vesiovschi, titlul de 
CIVE ONORAR al orașului*.  
Desigur că acest titlu atestă 
prețuirea de cdre se bucura arta 
prelucrării lemnului încă din 
acele timpuri și de mai înainte. 
Astăzi, una din ocupațiile prin
cipale ale cimpulungenilor este 
tocmai această meserie tradițio
nală de cioplitori și de sculp
tori. Intr-una din zilele trecute 
i-am îșitîlnit la ..Muzeul lem
nului*  pe cei 21 de tineri mem

bri ai atelierului de sculpturi 
din cadrul fabricii de mobili 
din localitate. „Venim siptămi- 
nal aici citeva ceasuri pentru a 
învăța, ne-a spus unul din ei. 
Pentru noi acest muzeu este ca 
o biblioteci in care se găsesc 
cărți rare, de o excepționali 
valoare. Motivele vechi buco- 
rinehe', modul ingenios de deco
rare a unor obiecte, de îmbi
nare a unor elemente sint doar 
aiteva din secretele artei pe care 
noi. tinerii de pe aceste melea
guri, avem datoria s-o*  ducem 
mai departe, autentică, așa cum 
ne-au lăsat-o străbunii*.

Un muzeu al lemnului, un 
muzeu al frumosului, al univer
sului românesc. Un muzeu in 
care sint păstrate adevărate co
mori ale spiritului popular, obi
ecte de împodobit sufletul. O 
carte în care fiecare semn este 
alcătuit din metafore in lemn, 
cintate parcă de buciumele care 
chemau oștenii la luptă, pe tim
puri de răstriște. sau la horă, in 
timp de sărbătoare, de fluierele 
păstorilor nemuritoarei Miorițe.

Cenaclul Flacăra al tineretului revoluționar
Turneul din această lună al Cenaclului Flacăra al tinere

tului revoluționar a fost definitivat. Va cuprinde următoarele 
orașe : 13 mai - Rm. Vilcea (Casa de Cultură a Sindicate
lor) ; 14 mai — Sibiu (Teatrul de vară seu Clubul „Indepen
dența") ; 15 mai - Cluj-Napoca (Sala Sporturilor) ; 20 mai 
— Arad (Palatul Culturii) ; 21 mai - Oradea (Casa de cul
tură a Sindicatelor) ; 22 mai - Baia Mare (Sala Sporturi
lor) ; 23 mai - Satu Mare (Teatrul de Stat) ; 28 mai -• Tg. 
Mureș (Cinema „Arta") ; 29 mai - Miercurea Ciuc (Casa de 
Cultură) , 30 mai - Sfîntu Gheorghe (Sala Sporturilor). Toate 
spectacolele vor începe la ora 19,45. Biletele se vor procura 
prin organizațiile UJ,C. din întreprinderi, școli și Jacultăți.

Zilele „România pitorească 1976“
In București, în zilele de 15 și 16 mai, ora 18,30, la Palatul 

sporturilor și culturii, va avea loc festivalul „România pitoreas
că*.  Spectacolele de muzică ușoară și folk cu participarea 
grupurilor muzicale SFINX, F.F.N., Experimental Quintet, Ca
tena, Marius Popp, Grupul Vocal 5 T și a unor soliști de pres
tigiu. De asemenea, Palatul sporturilor și culturii va găzdui o 
expoziție turistică de fotografii, Salonul cărții și tipăriturilor 
turistice, expoziția de pictură „România văzută de copiii lu
mii" și o expoziție de produse culinare cu vinzare.

Simbătâ, 15 mai, orele 15-18, in Parcul tineretului se va 
desfășura un concurs de karting, iar duminică 16 mai, orele 
10-13, un „balet automobilistic" susținut de ași ai volanului.

Manifestări similare vor fi organizate de oficiile județene 
de turism și vor avea loc in principalele orașe din țară.

In Capitală, biletele pentru concerte se pot procura la ca
sele special amenajate la Palatul sporturilor și culturii, pre
cum și la responsabilii culturali din întreprinderi și instituții, 
iar in provincie la oficiile județene de turism, care vor orga
niza excursii speciale in București ți in alte orașe din țară.

I.T.H.R. VĂ ItyVțTĂ
• I.T.H.R. BUCUREȘTI prin filialele sale (lin B-dul Nico

lae Băicescu nr. 35 A și B-dul Republicii nr. 68, vă invită 
pe LITORAL.

— Se organizează excursii de 3 zile cu autocarul cu ple
cări în 14, 21 și 28 mai a.c. in toate stațiunile de pe Litoral ;

— Excursii de 2 zile la âJAMAIA cu trenul. Plecări in 
zilele de 15. 22 și 29 mai a.c.

• PARTICIPAȚI LA EXCURSIILE organizate în fiecare 
duminică, pe trasee diverse, cu plecarea din următoarele 
puncte ;

— Cartierul Drumul Taberei din fața cinematografului Fa
vorit ;

— Cartierul Berceni din fața centralei telefonice B-dul 
Metalurgiei ;

— Cartierul Balta Albă — Titan din fața restaurantului 
Miniș ;

— Piața Palatului R.Ș.R. — din fața restaurantului Cina.
Costul excursiei se achită direct Ia autocar, în el fiind 

inclus și un dejun.
Informații suplimentare la telefoanele 15 74 11 și 14 08 00
• ÎN LUNA MAI vă puteți petrece concediul de odihnă 

intr-una din cochetele stațiuni ale Litoralului românesc al 
Mării Negre :

Filialele I.T.H.R. București din B-dul Republicii nr. 4 și 
B-dul Republicii nr. 63, vă stau Ia dispoziție.

Informații și înscrieri la sediul filialelor și la telefoanele 
14 72 08 și 14 08 00.

Pentru elevii care doresc să se pregătească temeinic și 
pentru absolvenții de licee care se prezintă la concursul de 
intrare in facultăți :

COOPERATIVA „DESERVIREA" SECȚIA MEDITAȚII
organizează la sediul propriu din str. GABROVENI nr. 29, 
sector 4, lecții la : matematică, fizică, chimie.

în grupe de 10 cursanți tariful este de 5 lei ora.
Informații zilnic la telefon : 13 54 69.

ur.de
teoret.ee
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Academiei politice a
Manifestare

din țările socialiste

Volumele 
tovarășului 
„România pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate" (in limiba germană), 
precum și lucrări apărute in 
străinătate despre personalitatea 
președintelui României, au fost 
donate, in cadrul unei ceremo
nii. Academiei politice a Parti
dului Populist. VcSumele, pre
cum și alte lucrări politice, de 
istorie și sociologie apărute in 
ultimii ani in țara noastră, au 
fost inminate de ambasadorul 
român la Viena. D. Aninoiu.

Mulțumind pentru donație, di
rectorul academiei. prof. An
dreas Khol. a elogiat activitatea 
desfășurată de România pe pian

cuprinzind opera 
Nicolae Ceaușescu

internațional, personalitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
contribuția sa de seamă la fău
rirea păcii, dezvoltarea cooperă
rii internaționale, la crearea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

..Lucrările președintelui 
Ceaușescu — a spus prof. Khol 
— vor ajuta conducerea acade
miei. cadrele didactice și cursan- 
ții la aprofundarea înțelegerii 
eforturilor României pentru dez
voltarea sa economico-socială. a 
politicii sale externe — prin care 
s-a impus pe toate meridianele 
—. politică întemeiată pe apăra
rea atit de exemplară a inde
pendenței și suveranității națiu
nilor*.

consacrată
aniversării P.C.R.

Intensificarea cooperării tehnice 
dintre țările in curs de dezvoltare 
pe agenda Conferinței interguvernamentale

MOSCOVA. La casa prieteniei 
popoarelor din Moscova a avut 
loc. miercuri, o adunare festivâ 
consacrată aniversării a 55 de 
ani de la crearea Partidului Co
munist Roman.

Au participat N. N. Rodionov, 
membru al C.C. al P-C.U^.. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe al UJLSlSl. V. F. Horo- 
hordin, vicepreședinte al Prezi
diului Uniunii Asociațiilor So
vietice de prietenie șt relații 
culturale cu străinătatea. A- G. 
Țukanova. peim-sncepreședinte 
al Conduceri: centrale a Asocia
ției de prteter.-.e sorieto-romană 
(A.PS R ). activiști ai C.C. al 
PCI’A. funcționari superiori

de la Lima

min afa<

Conferința interguvernamen- 
tală a țărilor din America La
tină și zona Caraibilor în pro
blema cooperării tehnice între 
statele in curs de dezvoltare, 
care se desfășoară la Lima sub 
egida P.N.U.D. 
a abordat, intre 
aspecte privind posibilitățile 
extindere a cooperării intre 
rile Americii Latine.

Șeful delegației Mexicului 
apreciat că intensificarea

și C.E.P.A.L.. 
altele, unele 

de 
ță-

Val
ea este necesar 

cooperării tehni- 
in curs de dez

articulată cu ac- 
cooperare globa- 
Programulu: Na- 
peniru Dezro?.a-

si cele sărace->

lucrărilor celei de-a IV-a Conferințe a Natiunilarîn cadrul _______  ___ ___ _ _ ------
Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). care se des
fășoară la Nairobi, a continuat expunerea pozițiilor de eaire 
participanții la reuniune. U.RSS. v

Subliniind necesitatea eviden
tă a unei noi ordini economice, 
întemeiate pe principiile justi
ției. egalității suverane a sta- 

■ telor, cooperării și avantajului 
reciproc, ministrul comerțului 
al Indiei. D. P. Chartopadhyaya, 
• declarat, printre „ițele : ..Noi. 
țările in curs de dezvoltare, 
avem diverse programe de coo
perare reciprocă. Nu se poate 
însă aștepta ca noua ordine e- 
conomică internațională să fie 
realizată numai prin eforturile 
noastre, fără acțiuni corespun
zătoare ale țărilor bogate*.

Reprezentantul Uniunii Sovie
tice, ministrul comerțului exte
rior, Nikolai Patolicev. a de
clarat că U.R.S.S. înțelege pro
blemele complexe care stau in 
fața statelor din Asia, Africa 
și America Latină și sprijină 
hotărirea lor de a scăpa de ex
ploatarea imperialistă si a dis
pune singure de bogățiile lor 
naționale. U.R.S.S.. a spus eL 
este gata să colaboreze la re
organizarea radicală a structurii 
pieței mondiale a materiilor 
prime, la crearea de condiții 
favorabile pentru țările in curs 
de dezvoltare in vederea extin
derii exporturilor lor de pro
duse industriale, la formarea in 
aceste țări a unui potențial teh
nologic propriu.

Reprezentantul 
Manuel Collantes.
la Ministerul Afacerilor Exter
ne. a declarat că țara sa nu 
vede altă soluție mai bună pen
tru problema materiilor prime 
decit acceptarea programului 
cuprins in Declarația d‘- la Ma
nila și formarea unui fond in
ternațional pentru finanțarea 
de stocuri regulatoare de ma
terii prime.

Reprezentantul R. P. Chineze, 
Ciu Hua-min. adjunct al minis
trului comerțului exterior, a 
declarat că țara sa susține că 
Declarația și Programul de ac
țiune adoptate recent la reuniu
nea de Ia Manila a „Grupului

celor întruchipează spiritul
sesiunilor a Vl-a și a VTI-a ex
traordinare ale Adunării Ge
nerale a O.N.U.. reflectă cere
rile raționale ale țărilor in curs 
de dezvoltare și trebuie să Se 
luate ca bază pentru examina
rea problemelor discutate de 
actuala sesiune a U.N.C.T.A.D. 
El a subliniat că țara sa spri
jină cu hotărire toate propune
rile juste avansate de țările in 
curs de dezvoltare in aceste do
cumente.

Necesitatea adoptării de mă
suri sau programe in vederea 
înlăturării marelui decalaj intre 
țările bogate și cele sărace a 
fost recunoscută de o serie de 
reprezentanți ai țărilor indus
trializate. printre care cei ai 
Belgiei. Olandei și Japoniei.

a 
coo

perării tehnice dintre țările in 
curs de dezvoltare poate aduce 
o contribuție valoroasă Ia con
cretizarea programului de ac
țiune adoptat la reuniunea 
. grupului celor 77*  de la Ma
nila nzind procesul de făurire 
a unei noi ordini economice 
intemationale.

Se-.~retaru! executiv al S E.L.A.. 
Jatme Moncayo. » subliniat 
importanta conceptului de nouă 
ordine economică internațională 
si a relevat că SE.LA. poate 
constir-ji un for adecvat pen
tru traducerea in viată a reco
mandărilor pe care 
ta reuniunea de la 
tru impulsionarea 
tehnice regionale.

Directorul PNV.D. pentru

America Latină. Gabriel 
des. a arătat 
ca dezvoltarea 
ce intre țările 
voitare să fie 
țtunile pentru 
lă. in spiritul 
țiumlor Unite 
re (P.N.U.D).

Numeroși 
subliniat roiul 
dobrtdi S.F..LĂ in act 
sprijinire pe plan re 
cooperării tehnice, o - 
delegați exonmindu-si 
pentru propunerea for?

rare

TINERETUL LUMII

Plenara CC. al
ie va aoop- 
L:ma pen- 
cooperarii

Federați ei Tineretului
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• Lupte vio'ente in sudul țarii • Noul presed:nte 
a continuat întrevederile cu lideri politici 

militari libanez:
Șl

dra didactice) pină la 
26 de ani. 800 dintre 
membrii acestei orga*  
nizații activează ea în
drumători de grupe 
sau comandanți de 
pionieri in 30 de șeoli 
din Dresda și alți 80 
studenți sint propa
gandiști. îndrumind 
invățămîntul politic 
organizat de Tineretul 
Liber German in di
verse întreprinderi in
dustriale din același 
oraș. De asemenea, o 
parte însemnată dintre 
membrii F.D.J. acti
vează în Ansamblul 
artistic al institutului. 
Pentru contribuția a- 
dusă la educarea tine
retului. organizației 
Tineretului Liber Ger
man de la Insti
tutul Pedagogic din 
Dresda i s-a con
ferit Drapelul de onoa
re al C.C. al P.S.U.G.

Gazdele ne-au vor
bit. in acest context, 
de dorința lor de a ob
ține noi succese în o- 
pera de formare a ti
neretului pentru socie
tate. viață și muncă, 
diversificînd și apro- 
fundind acțiunile ce 
s-au dovedit a fi efi
ciente, precum și ini
țierea altor forme de 
activități pe linia or
ganizației Tineretului 
Liber German. Și stu
denții pe eare i-am 
cunoscut în Dresda, la 
tel ca toți ceilalți ti
neri pe care i-am iu
ti Init in călătoria noas
tră prin R.D. Germa
nă. erau hotăriți să 
raporteze eu mindrie 
la eele două mari eve
nimente din viața a- 
cestui popor — Con
gresul al IX-lea al 
P.S.U.G. și Forumul 
Tineretului Liber Ger
man — noi și impor
tante realizări în con
strucția socialistă a 
țării.

GH. SPRINȚEROIU

form planului 54 000 
învățători și educatori 
și au fost construite 
17 000 de noi săli de 
cursuri și seminarii și 
create 8 000 de locuri 
la cantine studențești. 
Peste un milion de ab
solvenți de școală și-au 
început în perioada 
1971—1975 pregătirea 
profesională. în ace
eași perioadă, aproxi
mativ 220 000 de ab-

cămine situate tn par
tea de sud a citadelei 
de pe Elba, în „orășe
lul studențesc". Tinerii 
dispun — așa cum 
ne-o mărturiseau două 
tinere, prezente la dis
cuția cu noi. Kathleen 
Niefeldt. studentă la 
Facultatea de istorie, 
și Susanne Piehler. 
studentă a Facultății 
de limbă germană — 
de săli de curs și bi-

Mărturisesc că atunel 
cind colegii de Ia 
.Junge Welt" ne-au 
propus, în itinerarul 
nostru prin R.D. Ger
mană. un popas la 
Dresda. imaginile ne 
erau predominate de 
fațeta culturală a a- 
eestui oraș, atestat do
cumentar din anul 
1206. „Florența de pe 
Elba", rum î se spu
nea Dresdei. înfățișea
ză călătorului multe 
monumente de ană 
din epoca de virf a 
barocului, muzee a că
ror faimă sini de mult 
cunoscute : Zwingcr,
Albertinum. galeriile 
..Semper”, galeria Ma
eștrilor noi etc. Dato
rită gazdelor ospita
liere am avut prilejul 
de a le vedea pe toate 
dar si de a cunoaște 
Dresda. ea centru in
dustrial. științific, teh
nic si universitar.

Intr-o după-amiază 
am fost oaspete al stu
denților de la Înști
ințai Pedagogie die 
Dresda. situat intr-o 
modernă si impoaă- 
«are clădire, eon stras i- 
tă in urmă eu O de 
ani. pe malul Elbei. 
La început a fost o 
«coală normală de ia- 
vățălori. iar apoi s-a 
transformat in institut 
de invătămint supe
rior. devenind una din 
cele »4 universități si 
scoli superioare din 
Republica Democrată 
Germană. Aici învață 
apmaoe 2 MO de tineri, 
pregătind u -se să de
vină profesori de ger
mană. matematică, 
geografie, isterie, fizi
că. desen etc., precum 
si instructori pentru 
unități de pionieri. 89 
la sută dintre studenți. 
se spunea Klaus Mâl- 
:er, secretar adjunct al 
organizației Tineretu
lui Liber German 
(F.DJ.) din institut, 
sint fete. Aici învață 
o parte din cei 35 000 
de studenți ai Dresdei, 
cazați in modernele

Studenții 
din Dresda

însemnări din R. D. Germană

blioteci bine dotate, 
laboratoare moderne și 
baze sportive, de can
tine și cluburi. într-un 
cuvint. studenților le 
sint asigurate toate 
condițiile pentru a se 
forma buni specialiști, 
pentru a-și însuși vas
te și temeinice cunoș
tințe profesionale pe 
care să le folosească 
apoi in activitatea lor 
viitoare. în țara prie
tenă. pină in anul 1975, 
au fost pregătiți eon-

solvenți și-au încheiat 
studiile in cadrul unei 
școli superioare sau de 
specialitate. în anul de 
invățămint 1975—1976 
in școlile superioare și 
de specialitate din R.D. 
Germană au fost ad
miși la cursurile de zi 
62 000 de tineri și ti
nere.

Organizația de tine
ret din Institutul Pe
dagogic cuprinde in 
rindurile sale toți ti
nerii (studenți sau ca

La Roma au luat sfirșit lu
crările plenarei Comitet ului 
Central al Federației Tineretului 
Comunist Italian (F.G.C.I.). la 
care au fost analizate sarcinile 
ce stau in fața tineretului 
perspectiva alegerilor 
mertare anticipate din 
iunie.

Comitetul Central al
i adoptat un apel in care chea
mă toate organizațiile tinerilor 
comuniști să desfășoare o cam
panie organizatorică și propa
gandistică activă de pregătire a 
alegerilor. Documentul sublinia
ză că o condiție esențială a lichi
dării crizei politice și economi
ce acute cu care este confrun
tată Italia o constituie unitatea 
tuturor forțelor democratice ale

in 
parla- 
20—21

F.G.C.L

S.U.A Rezoluții adoptatetualei situații dezastruoase 
domnește in Liban. Știu — a 
el — că misiunea mea este grea. 
Soer. insă, că ea nu este im
posibilă*.  El a făcut apel la uni
rea tuturor forțelor pentru a 
ajunge la 
crizei.

ca*e  
spus

Agenuile de presă semnalează 
o deplasare a ..cimpului de 
luptă*  din nordul, in sudul Li
banului. din munți spre orașe. 
Astfel, la Tripoli, capitala Liba
nului de nord, luptele violente 
de marți au provocat moartea a 
30 de persoane și rănirea altor 
200.

Puternice tiruri 
grea au avut loc
zilei de miercuri pe toate fron
turile ; la Beirut, in centrul 
orașului vechi în orașele Tvr și 
Satda. din sudul Libanului, pre
cum si în munți. Unități de ar
tilerie au bombardat din nou 
palatul (Rezidențial de la Baad- 

mai este lo-

Rezultatele alegerilor preliminare de E.C.O.S.O.C. împotriva

aviatice 
întrerupte

Filipinelor. 
subsecretar

economice dintre 
și Kenya, precum și 
aflate pe agenda con-

de artilerie 
in tot cursul

o soluție politică

PERU : Imagine din Lima

Producția0 nouă rundă

întrevederi ale șefului 
delegației române

Nicolae M. Nicolae. ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, 
șeful delegației române la cea 
de-a IV-a Conferință a 
U.N.C.T.A.D.. a avut o întreve
dere cu Eliud Mwamunga. mi
nistrul comerțului și industriei 
al Kenyei. președintele actualei 
sesiuni a Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvol
tare.

Au fost discutate probleme ale 
relațiilor 
România 
probleme 
ferinței.

De asemenea. Nicolae M. 
Nicolae l-a intilnit pe Gamam 
Corea. secretarul general al 
U.N.C.T.A.D.. cu care a avut un 
schimb de păreri asupra proble
melor aflate in discuția ce
lei de-a IV-a Conferințe a 
U.N.C.T.A.D.. precum și asupra 
unor chestiuni privind relațiile 
economice internaționale.

ba. care insă nu 
cuit.

Potri-.dt datelor 
poliția libaneză, in 
106 persoane au 
176 rănite in ultimele 24 de orie.

Lipsa de securitate care con
tinuă să domnească la aeropor
tul internațional din Beirut a 
împiedicat 
să-și reia 
săptămina

Pe plan 
ales. Elias 
întrevederile 
și militari 
carea de a soluționa criza, care 
durează de 13 luni.

La o conferință de presă or
ganizată miercuri. Elias Sarkis a 
declarat : ..Sint preeătit <=ă ac
ționez pentru a pune capăt ac-

companiile 
zborurile 

trecută, 
politic, președintele 

Sarkis, a continuat 
cu lideri politici 

libanezi, in incer-

din Nebraska și Virginia de Vest
Preliminariile din Nebraska și 

Virginia de Vest, care au avut 
loc marți, s-au soldat cu unele 
rezultate surpriză. Astfel. in 
Nebraska in tabăra democrați
lor, victoria a revenit senatoru
lui Frank Church — 39 la sută 
din voturi, urmat de fostul gu
vernator al statului Georgia, 
Jimmy Carter — 38 la sută. A- 
cestea sint primele 
liminani in care a 
torul Church.

în preliminariile 
de Vest. Carter nu _ 
Acestea au fost ciștigate de se
natorul Robert ~.
obținut 90 la sută din 
urmat de George 
la sută.

Spre deosebire 
câni, democrații 
marii o rundă de preliminarii 
in Connecticut, ciștigată de Car
ter cu 33 la sută, urmat de con
gresmanul Morris Udall, cu 31 
la sută, și de senatorul H. Jack- 
son, cu 18 la sută.

In prezent, după aceste trei 
noi runde, raportul de forțe 
dintre principalii pretendenți la 
învestitura democrată se pre
zintă astfel : J. Carter deține 
un număr de 598 de electori j

alegeri pre- 
intrat sena-

din Virginia 
a participat.

Byrd, care a 
voturi. 

Wallace, cu 10

de republi- 
au mai avut.

H. Jackson — 202, M. Udall — 
205. G. Wallace — 148. iar 300 
s-au declarat neangajați.

în tabăra republicanilor, pre
ședintele Gerald Ford. care 
continua să rămînă principalul 
pretendent la învestitura parti
dului său. a obținut victoria in 
Virginia de Vest, cu 56 Ia sută 
dm voturi, față de 44 la sută, 
cit a realizat oponentul său, 
Ronald Reagan, fostul guverna
tor al Californiei. în Nebraska 
insă raportul s-a inversat, 
favorabil lui Reagan cu 
sută, față de 46 la sută, 
obținut Ford.

fiind 
54 la 
cît a

Conferința națională a 
gresmenilor și senatorilor de cu
loare din Statele Unite. întru
nită in Charlotte (statul Caroli
na de Nord) a redactat o plat
formă electorală proprie care 
diferă în multe privințe de pro
gramele prezentate alegătorilor 
în ..preliminarii" de pretenden- 
ții la învestitura Partidului De
mocrat.

con-

Consiliul Economic și Social 
al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) a adop
tat o rezoluție care cere tuturor 
statelor să coopereze în vede
rea realizării scopurilor și 
obiectivelor ..Deceniului luptei 
împotriva rasismului și discri
minării rasiale.".

O a doua rezoluție adoptată 
de E.C.O.S.O.C. prevede crea
rea unui subcomitet pregătitor 
pentru convocarea in 1978. la 
Accra, capitala Ghanei, a unei 
conferințe 
combaterea

Consiliul 
al O.N.U. 
statele membre ale organizației 
să acorde asistență Mozambicu- 
lui pentru a permite acestei 
țări sâ suporte pierderile sur
venite ca urmare a aplicării 
sancțiunilor economice împo
triva Rhodesiei.

O misiune specială trimisă de 
secretarul general al O.N.U. în 
Mozambic în urma acestui apel 
a evaluat ajutorul necesar in 
acest an Mozambicului la 140 
milioane dolari.

pentrumondiale 
rasismului.
Economic și Social 

a chemat, totodată,

DIVERSIFICAREA RELAȚIILOR 
ROMÂNO-BRITANiCE

• LA Palatul Westminster —
sediul Parlamentului britanic — 
a avut loc o intilnire a ambasa
dorului român la Londra. Pre- 
ior Popa, eu membrii grupului 
parlameniar anglo-român. Cu 
acest prilej, s-a subliniat rolul 
important pe care il pol ave® 
parlamentele și parlamentarii 
din cele două țări in adincirea 
și diversificarea relațiilor ro- 
mâno-britanice. Președintele
grupului parlamentar anglo-ro- 
mân, James Johnson, a subli
niat contribuția adusă de parla
mentari la dezvoltarea relațiilor 
roinâno-britanice și s-a referit 
la acțiunile pe care le-a între
prins sau le va întreprinde gru
pul parlamentar anglo-roman 
pentru mai buna cunoaștere a 
realizărilor României socialiste 
în Marea Briianie.

• ORGANIZAȚIA țărilor ex
portatoare de petrol (O.P.E.C.) 
a hotărît la ultima sa reuniune 
ministerială, care a avut loc la 
Paris, să consacre in cursul 
anului 1976 suma de 400 milioa
ne dolari problemelor alimen
tare mondiale, jumătate din 
acest ajutor urmînd a fi varsat 
prin Fondul special al O.p.e.c. 
ȘOMAJ RIDICAT ÎN NORVEGIA

• ÎN Norvegia — țară afec
tată și ea de recesiuu a 
nomică cu care este confruntai 
lumea'occidentală — nivelul șo
majului continuă să fie ridicat, 
în luna aprilie, au fost înre
gistrați oficial 21 400 de șomeri 
totali, ceea ce reprezintă 1.4 la 
sută din forța de muncă a țării.
• ÎNTR-UN interviu acordat 

ziarului suedez „Dagens Nyhe- 
ter“, șeful guvernului panamez, 
generalul Omar Torrijos, a ară
tat, după cum relatează agenția 
U.P.I., că este nevoie de „foarte 
puțin" pentru ca intre S.U.A. și 
Panama să izbucnească un răz
boi. „Mai devreme sau mai tir- 
ziu — a adăugat el — explozia 
trebuie să se producă. Nu este 
nevoie decit de un glonț la in- 
tîmnlare, pentru ca lupta să se 
declanșeze, și cind acest lucru 
se va petrece, poporul va pune 
mina pe arme. Dacă războiul iz
bucnește, Statele Unite vor pri-

în Viet-

• LA încheierea reuniunii de 
marți a Consiliului Revoluției, 
purtătorul de cuvint al Consi
liului. Sousa e Castro, a preci
zat că au fost examinate situa
ția politică din țară, precum și 
problema candidaturilor in vii
toarele alegeri prezidențiale. A- 
ceastâ ultimă chestiune a fost 
abordată in contextul in care 
unii candidați potențiali, ale 
căror nume sint evocate de 
partidele politice și de observa
torii politici, fac parte din Con
siliul Revoluției.

• UN NOU incident a avut loe 
miercuri in cadrul așa-numitu- 
lui conflict al codului dintre Is
landa și Marea Britanie. Cano- 
n'era „Aegir", care face parte 
din forțele de pază a coastelor 
Islandei, a tras patru lovituri de 
tun de avertizare in direcția 
pescadorului britanic „Primella", 
eare opera in interiorul zonei de 
pescuit de 200 de mile islande-

de convorbiri oficiale
indo-pakistaneze

a fârilor din

■3—
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petrol brut
Orientul Mijlociu

bucnește, Statele Unite 
mi aceeași lecție ca și 
nam...“

• PREȘEDINTELE• PREȘEDINTELE MAO 
TZEDUN a primit, miercuri, pe 
primul ministru al Republicii 
Singapore, Lee Kuan Yew, și 
pe ceilalți membri ai delegației 
singaporeze, care se află într-o 
vizită oficială la Pekin.

• ATENȚIE LA SMOG! Biroul pentru combaterea poluării me
diului al prefecturii orașului Tokio a atras recent atenția asu
pra pericolului pe care il prezintă pentru sănătatea omului, 
in special pentru cea a copiilor, smogul fotochimic din capi
tala niponă. Este al doilea semnal de alarmă de acest gen lan
sat de autorități de la începutul acestui an, deși vara — sezonul 
in care smogul chimic ia cea mai mare răspîndire în Japonia 
— încă nu a început. Smogul fotochimic se formează prin des
compunerea, sub acțiunea razelor solare, a gazelor de eșapa
ment de la automobile și a fumului provenit de la întreprin
derile industriale • MONSTRUL LOCH NESS, VEDETA DE CI
NEMA. Legendarul și secularul „Nessie" va deveni curînd ve
detă de cinema. Doi producători de film britanici au anunțat 
la Londra că realizarea unui film intitulat „Nessie" va începe 
în iulie. Acest film ’de aventuri va povesti peripețiile celebru
lui monstru marin confruntat cu o echipă de vînătorl... de monștri. 
Realizarea peliculei pune însă și o problemă delicată producă
torilor: enigmaticul animal preistoric a reușit pină în prezent 
să dejoace toate tentativele cercetătorilor și chiar ale plonjo- 
rilor submarini echipați cu aparatură ultramodernă de a-1 re
pera. Așa că vedeta filmului va fi un monstru........ made in Ja
ponia". fabricat din plastic și dispunind de înotătoare mecanice 
• IN CĂUTAREA... GRETEI GARBO. Greta Garbo este căutată 
de tribunalul din Katrineholm (Suedia) pentru a 1 se remite 
partea ce i se cuvine din moștenirea unui unchi al său, decedat 
anul trecut. O scrisoare, trimisă de acest tribunal în octombrie 
anul trecut fostei „dive" la o adresă în Statele Unite, a fost 
returnată cu mențiunea: „Destinatarul necunoscut". Drept care 
a fost însărcinat un jurist să găsească într-un interval de cel 
mult cinci ani pa celebra vedetă a anilor ’20—’30 • CONDAM
NARE PENTRU FURTUL UNUI „PICASSO". Un șofer de camion 
din Elveția, Rolf Nebel, a fost condamnat la 23 de luni închi
soare pentru participarea sa la furtul tabloului lui Picasso „Fe
meia cu pălăria neagră" și pentru tăinuirea a 500 de ceasuri 
elvețiene. în octombrie 1975 Rolf Nebel fusese conducătorul ca
mionului care transportase tabloul la aeroportul din Frankfurt 
pe Main și, reușind să înșele pe vameși, remisese tabloul șl cea
surile unui complice, arestat ulterior de poliție în momentul cind 
încerca să vîndă pînza pentru 600 000 mărci vest-germane • CA
SIERĂ SUBACVATICĂ DE TELEVIZIUNE. Specialiștii sovietici au 
creat o instalație mobilă de televiziune subacvatică, care poate 
transmite la suprafață imagini ale unor obiecte aflate sub apă 
la diferite adincimi. Instalația se poate deplasa în toate direc
țiile cu ajutorul unor elice puse în mișcare de motoare elec
trice. Imaginile se transmit prin intermediul unui cablu. Greu
tatea totală a camerei subacvatice de televiziune este de 40 kilo
grame și poate Ii comandată de un singur operator. Ea va avea 
o largă utilizare în studierea diferitelor elemente ale construc
țiilor subacvatice, unde nu este necesară sau posibilă prezența 
oamenilor • CONSUMUL UNEI SINGURE ȚIGĂRI PE ZI 
SCURTEAZĂ VIAȚA CU 12 MINUTE, arată într-un raport pro
fesorul Schimert. de la Institutul profilactic al Universității din 
Miinchen. El precizează, totodată, că persoanele eare fumează 
peste 20 de țigări pe zi sint de trei ori mai mult expuse riscului 
unui atac de cord decit nefumătorii.
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La Islamabad a început, 
miercuri, o nouă rundă de con
vorbiri oficiale indo-pakistaneze 
pentru normalizarea relațiilor 
bilaterale

Delegațiile celor două țări, con
duse de secretarii pentru rela
ții externe, au fost autorizate să 
negocieze — in baza schimbului 
recent de scrisori între prim- 
miniștrii Indira Gandhi și Zul- 
fikar Aii Bhutto — problemele 
privind reluarea legăturilor ae
riene, rutiere și feroviare și să 
examineze posibilitățile de res
tabilire a relațiilor diplomatice 
intre India și Pakistan.

Noua rundă de convorbiri ofi
ciale indo-pakistăneze repre
zintă reluarea, după o întreru
pere de mai bine de un an. a 
dialogului pentru aplicarea pre
vederilor Acordului de la Simla, 
din 1972, prin care s-au pus ba
zele procesului normalizării re
lațiilor bilaterale.

Producția de petrol brut 
țărilor din Orientul Mijlociu 
scăzut cu aproape 10 la sută 
cursul anului 1975. față de anul 
anterior, se ara'ă in săptămma- 
lul ..Middle East Economic 
Survey", care apare la Beirut. 
Potrivit revistei. producția de 
petrol brut a atins, anul tre
cut, 19 262 000 barili pe zi. adică 
cu 10.4 la sută mai puțin fată 
de 1974 (21 499 000 barili pe zi). 
Această scădere a producției a 
fost înregistrată in principalele 
țări din 
excepția 
ductie a 
(2 216 000 
1 892 000 
care au 
mai redus sint : Kuweitul (18.2 
la sută) și Iranul (11.1 la sută). 
Dintre „micii" producători din 
regiune. Sultanatul Omanului 
și-a sporit producția cu 17.6 la 
sută, iar Dubaiul cu 5.4 la sută.

în ce privește țările din 
Africa de nord, precizează pu
blicația citată. Libia și-a men
ținut producția la nivelul de 1,5

a 
a 

in

Orientul Mijlociu, cu 
Irakului, a cărui pro- 
crescut cu 17.1 la sută 

barili pe zi, față de 
barili pe zi). Țările 
cunoscut procentul cel

f^nema
JOI, 13 MAI

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; 
18.15; 20,30).

MERE ROȘII: 
13.15; 15.30; 17.45:
pentru copii 9.30; 
(orele 9.30; 11,30: 13.30; 15,45; 18; 
20); Ciulești (orele 15.30; 18; 20,15).

DOI OAMENI IN . ORAȘ : 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;
20.30) .

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).

11,30; 13,45; 16;

Doina (orele
20 — program
11.15); Volga

Critici la adresa activității 
companiilor transnaționale

milioane barili pe zi. iar Algeria 
a redus-o cu 5 la sută. Produc
ția totală a țărilor O.P.E.C. a 
scăzut in proporții comparabile 
cu a țărilor Orientului Mijlociu 
(11.5 la sută), ceea ce in cifre 
absolute "ivannâ o rei 
de la 30 661 000 barili pe 
1974 Ia 27 136 000 barili pe 
1975. Cele două țări a 
producție a fost cel mai 
afectată sint Venezr'-’a <—26.2 la 
sută) și Nigeria (— 20,7 la sută).

■ducce 
zi in 
zi in 
căror 
mult

CONFERINȚA ISLAMICA 
MINISTERIALA

• MIERCURI au început 
Palatul cultural „Ataiiirk" i 
Istanbul lucrările celei 
VII-» Conrerințe islamice la ni
vel ministerial. Participă mi
niștri sau reprezentanți ai mi
nisterelor de externe din 40 de 
state islamice membre ale Con
ferinței. precum și o delegație 
a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei.

la 
din 

de-a

în cadrul dezbaterilor sesiu
nii Parlamentului vest-euro- 
pean, un loc important l-au 
avut referirile la activitățile 
companiilor • transnaționale și, 
mai ales, criticile formulate în 
legătură cu amestecul lor fățiș 
în problemele politice ale țări
lor în care acționează, 
grupul 
consultativ al 
Comisiei Pieței 
eizeze dacă a 
de cazurile de 
tuire a unor 
personalități 
tenț.ia expresă 
deciziile în favoarea profituri
lor lor și in detrimentul ’intere
sului public".

în context, s-a reamintit că 
unele societăți petroliere au re
cunoscut că au oferit fonduri 
unor formațiuni politice italiene, 
în legătură cu aceasta, Albert 
Burschette, membru al Comisiei 
C.E.E., a declarat parlamentari
lor că aceste plăți sint „extrem 
de ingrijorătoare. scandaloase 
și constituie o atingere a de
mocrației politice". EI a arătat 
că o anchetă in această pro
blemă trebuie sâ fie stabilită de 
fiecare stat membru în parte

Astfel, 
socialist din acest for 

C.E.E. a cerut 
comune să pre- 
avut cunoștință 
corupție și mi- 

organizații sau 
politice „în in- 
de a ini’l'ien’a

și nu de comisie, care poate să 
cerceteze numai cazurile în care 
au fost încălcate normele de 
concurență stabilite prin Tra
tatul de la Roma.

Pe de altă parte, in interven
ția sa. deputatul laburist bri
tanic John Prescott a subliniat 
faptul că „evidența plăților ile
gale ale companiilor transnațio
nale 
încălcat normele C.E.E. 
abuzat 
de pe 
Dacă 
vom 
să tragem la răspundere 
porațiile 
puțin timp guvernele și statele 
vor fi supuse controlului aces
tora.

Luînd 
nardi, 
italian 
Comunist, 
brii Comisiei C.E.E. nu au ac
ționat în suficientă măsură 
pentru a controla activitățile 
companiilor transnaționale și se 
cere o 
partea 
ropean 
ticilor

dovedește că _acestea au 
și au 

de pozițiile dominante" 
piețele „celor nouă", 
noi (parlamentarii) nu 
acționa în așa fel incit 

cor- 
transnaționale, peste

cuvîntul, Silvio Leo- 
deputat în Parlamentul 
din partea Partidului 

a declarat că mem-

acțiune mai hotărită din 
Parlamentului vest-eu- 

pentru dezvăluirea prac- 
abuzive ale acestora.

AUTOMOBILUL. VIOARA 
CĂȚELUL: Timpuri Noi (orele 9; 
11,15: 13.30; 15.45; 18; 20.15).

CURSA GREA: Excelsior (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30);
Tomis (orele 9; 11,15: 13,30; 15.45; 
18; 2' ’ 
13.30.

ȘTEFAN CEL 
(orele 16; 19).

DICTATORUL:
11,45; 14,15; 17;

20,15); Gloria (orele 
; 16: 18.15; 20.30). 
----------------- IviARE:

Buzesti
19,30) :

»; 11,15;

Unirea

(orele 9; 
Flamura 

(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: 20.15).
Dacia (orele •;

.,MONSTRUL": 
11,15; 13,30; 16; 

(orele 
(orele

13,30;
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 MI1NILE CURATE:
(orele 15,30;

FRAȚI DE
(orele 10; 12;
(orele 15,30;

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

MIHAI VITEAZUL: Munca (ore
le 15.30; 19.15).

REVĂRSAREA: Srîngași (erele 
17).

vANDANA: Aurora (orele 
11,45; 16; 19.30).

CULISE: Viitorul (orele 16; 18). 
RĂTĂCIRE: Viitorul (ora 20).
PĂSĂRI DE PRADĂ: Miorița 

(orele S; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Moșilor (orele 15,30; 18; 20).

VIAȚĂ 
(orele 15,30;

ELIXIRUL
(orele 15,30;

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

ZILE FIERBINȚI: Vitan (orei*  
15.30; 18; 20).

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

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

personală: Popular 
18; 20,15).

TINEREȚII: Cosmo3 
18; 20,15).

FĂRĂ RĂDĂCINI-:

Hai la joc — dansuri populare. 
17.25 Din țările socialiste: R.D. 
Germană. 17,35 Enciclopedie pen
tru tineret. 18,05 Muzica — emi
siune de actualitate muzicală. In 
pregătirea Congresului educației 
politice și culturii socialiste. 18,25 
Cabinet juridic. 18,45 Universita
tea TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Floarea din gră- 

Emisiune-coneurs pentru tl- 
interpreți de muzică popu- 
20,50 Cadran economic mon- 
21,10 Seară de canțonete. 
Fără cuvinte; „Joe cel cu

ROZ:

Pacea
18; 20,15).
CRUCE: Cotroceni
14; 16; 18; 20); Arta 
17.45: 20).

PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală. 16.30 Gurs de
limbă germană. 17,00 Telex. 17,05

dină, 
nerl 
Iară.
dial.
21.25
privirea de bumbac". 21,35 Maga
zin cultural-artistic TV. Ediție 
specială consacrată Salonului na
țional al cărții ’76. 22.10 24 de ore. 
32,30 închiderea programului.

PROGRAMUL J

20.00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. Dirijor 
Emanuel Elenescu. Solist Valentin 
Gheorghiu. In pauză: Telex; Re
portaj TV: „Examenul". 22,00 Un 
pictor al omului; Corneliu Baba. 
22,30 închiderea programului.

Opera Română: IOAN VODĂ 
CEL CUMPLIT — ora 19: Teatrul 
Național (Sala Mare): SĂ NU-ȚI 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARĂ — 
ora 19,30; (Sala Mică): CĂSĂTO
RIA — ora 19,30; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu): LUNGUL DRUM AL 
ZILEI CĂTRE NOAPTE — ora 19; 
(Sala Studio): MILITARUL FAN
FARON — ora 19,30; Teatrul „C.I. 
Nottara" (Sala Magheru): ULTI
MA CURSĂ — ora 19,30; (Sala 
Studio): PATRU LACRIMI — ora 
19; Teatrul de Comedie: PREȘUL
— ora 19,30; Teatrul Mic: VIAȚA 
E CA UN VAGON? — ora 19,30; 
Teatrul Giuleștl: SIMBĂTĂ LA 
VERITAS — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu": DUDUL LUI 
TRAIAN — ora. 19,30; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy): REVISTA 
CU PAIAȚE — ora 19,30; (Sala 
Victoria) : CAVALCADA COME
DIEI — ora 19,30; Teatrul „ion 
Creangă": ANDERSEN — 7 PO
VEȘTI — ora 16; Teatrul Țăndă
rică (Sala Victoria): PETER pan
— ora 17; (Sala Academia): RĂI 
ȘI NĂTĂRĂI — ora 17; PETRICĂ 
ȘI LUPUL — ora 10;
„Rapsodia Română": 
CU CINTECE — ora

tnsambjul 
HANUL 

19,30.
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