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TOVARĂȘUL EMIL BODNARAȘ 
a Încetat din viață 

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Românr a Marii Adunări 

Nafionaler Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România

Simbătă și duminică, la București și în alte 21 centre
ale țării au avut loc lucrările ultimelor

CONFERINȚEJUDEȚEN E 
ALE CONSILIILOR POPULARE
în pregătirea Congresului 

consiliilor populare județene 
si președinților consiliilor 
populare — eveniment de o 
Însemnătate deosebită tn via
ta politică, economică și so- 
eială a țării noastre — sim- 
tiătă și duminică au avut loc 
lă București și în alte 21 im
portante centre ale tării lu
crările ultimelor conferințe 
județene ale consiliilor popu
lare.

Conferințele urmează celor 
ee au avut loc, după cum se 
cunoaște, duminică 18 ianua
rie, în alte 18 orașe reședință 
de județ din țară.

Etapă importantă în pregă
tirea Congresului consiliilor 
populare, care va avea loc în 
curînd, conferințele consti
tuie o expresie elocventă a 
perfecționării și adincirii con
tinue a democrației noastre 
socialiste, fiind menite să 
sporească contribuția organe
lor locale ale puterii de stat 
și ale deputaților la condu
cerea treburilor obștești, să 
asigure o mai largă partici
pare a maselor de oameni ai 
muncii la înfăptuirea Pro
gramului de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism ela
borat de Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist'* Ro
mân.

La lucrările conferințelor 
«u luat parte mii de depu
tati ai consiliilor populare

județene, municipale, orășe
nești și comunale. Au fost 
prezenți, de asemenea, nume
roși invitați — membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernu
lui, deputați în Marea Adu
nare Națională, reprezentanți 
ai unor instituții centrale si 
organizații obștești, cadre de 
conducere din întreprinderi, 
șantiere, din agricultură, din 
unități de cercetare și cul
tură.

Din partea conducerii de 
partid și de stat la conferin
țe au participat tovarășii : în 
municipiul București — Ma
nea Mănescu ; în județele : 
Argeș — Ioan Ursu : Bacău 
— Leonte Răutu ; Bihor — 
Angelo Miculescu ; Brăila — 
Janos Fazekas ; Buzău — Pe
tre Lupu : Caraș-Severin — 
Mihai Dalea ; Dîmbovița — 
Ion Ioniță ; Dolj — Ștefan 
Voitec ; Hunedoara — Mihai 
Marinescu; Ialomița — Gheor- 
ghe Pană : Iași — Emil Bo- 
bu : Maramureș — Iosif U- 
glar ; Mureș — Vasiie Patili- 
neț ; Neamț — Emil Drăgă- 
nescu : Olt — Cornel Burti
că ; Prahova — Gheorghe O- 
prea ; Satu Mare — Mihai 
Gere : Sibiu — Nicolae Gio- 
san ; Teleorman — Gheorghe 
Kădulescu ; Timiș — Ilie Ver- 
deț ; Vrancea — Lina Cio- 
banu.

Conferințele județene ale 
consiliilor populare au prile
juit o analiză exigentă ți 
creatoare a sarcinilor și răs
punderilor ce revin consilii

lor populare, tuturor deputa- 
ților, în noua etapă de dez
voltare a patriei, în înfăptui
rea politicii partidului și sta
tului nostru, în conducerea 
întregii activități economico- 
sociale locale, în soluționa
rea nemijlocită a probleme
lor privind organizarea mun
cii și vieții fiecărui județ, o- 
raș și comună.

în cadrul dezbaterilor, la 
care au luat cuvîntul. atît în 
plen, cit și pe secțiuni, 5 200 de 
vorbitori, au fost analizate 
sarcinile ce revin consiliilor 
populare în cincinalul 1976— 
1980, planul în profil terito
rial, programele 3e activități 
privind dezvoltarea si moder
nizarea industriei și agricul
turii,' sporirea eficientei in
vestițiilor, schițele de siste
matizare a teritoriului și lo
calităților. gospodărirea fon
dului forestier și a apelor, 
pregătirea forței de muncă, 
creșterea continuă a nivelu
lui de trai material și spiri
tual al oamenilor muncii.

Chibzuind asupra modali
tăților de soluționare eficien
tă a problemelor menite să 
transforme fiecare localitate 
într-un centru economic și 
social în continuă dezvoltare, 
deputății consiliilor populare, 
în primele lor conferințe și-au 
luat angajamente concrete 
de a mobiliza toate forțele 
materiale și umane pentru 
îndeplinirea exemplară a tu
turor obiectivelor prevăzute 
în planul pe acest an și pe

întregul cincinal. în industrie,, 
în agricultură cît și în cele-, 
lalte sectoare ale economiei 
și vieții sociale.

Prin larga problematică a 
dezbaterilor, prin numeroase
le propuneri concrete, confe
rințele consiliilor populare 
au prilejuit, totodată, un va
loros schimb de experiență 
în îndeplinirea sarcinilor de 
mare răspundere ce revin or
ganelor locale, tuturor depu
taților.
în încheierea dezbaterilor din 

conferințele județene și mu
nicipiului București ale con
siliilor populare au luat cu
vîntul tovarășii din conduce
rea partidului și statului care 
au participat la lucrări.

Dezbaterile s-au încheiat 
prin adoptarea unor hotărîri 
prin care deputății, exprimîn- 
du-și deplinul acord cu pre
vederile planului cincinal 
1976—1980 și planurile de 
perspectivă, cu celelalte pro
grame supuse dezbaterilor, 
au stabilit măsuri concreta 
pentru transpunerea lor in 
viață, pe plan teritorial.

Conferințele au adresat 
chemări către toți cetățenii 
pentru îndeplinirea exempla
ră și depășirea sarcinilor și 
obiectivelor prevăzute în ac
tualul cincinal ce revin oa
menilor muniji din Capitală, 
din județele țării, fiecărei lo
calități urbane și rurale.

în cadrul conferințelor, 
dind expresie sentimentelor 
de dragoste și prețuire al«

națiunii față de secretarul 
general al partidului, partici- 
panții au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu prile
jul apropiatei aniversări a 
zilei sale de naștere, calde 
urări de sănătate, viață în
delungată și putere dc mun
că. pentru a conduce desti
nele României socialiste, 
spre binele și fericirea între
gului nostru popor.

într-o atmosferă de puter
nic entuziasm, participant» 
la lucrările conferințelor au 
adresat telegrame Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de 
Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
care exprimă adeziunea de
plină a tuturor cetățenilor, 
români, maghiari, germani, 
de alte naționalități, față de 
politica internă și internațio
nală a partidului și statului 
nostru, hotărîrea lor fermă 
de a-și consacra întreaga lor 
energie creatoare înfăptuirii 
hotăririlor Congresului al 
XI-lea al partidului, de a 
depune toate eforturile pen
tru progresul neîntrerupt al 
patriei, înflorirea și bună
starea națiunii noastre socia
liste, pentru transpunerea în 
viață a Programului Parti
dului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism.

Pentru buna desfășurare a muncii în schimburile II și III

SPIRIT 
DE DISCIPLINĂ, 

ÎNDRUMARE 
COMPETENTĂ
A valorifica intens fiecare oră, fiecare minut din activitatea 

productivă — iată una din cerințele majore, hotărîtoare pentru 
infăptuirea ritmică a planului pe acest an, încă din primele de
cade, din prima lună. Subliniem aceasta întrucit, experiența o 
dovedește, instaurarea unui climat de ordine și disciplină la fie
care loc de muncă, participarea integrală la lucru a tuturor 
echipelor și brigăzilor de muncitori, folosirea cu randamente su
perioare a timpului și a utilajelor, acordarea unei asistențe teh
nice competente și permanente în toate schimburile reprezintă 
condiții esențiale, baza unor succese tot mai mari în activitatea 
oricărei întreprinderi. Investite cu responsabilități directe în a- 
ceastă privință, organele de conducere colectivă din întreprin
deri, precum și organizațiile U.T.C. sint datoare să promoveze o 
asemenea atitudine, să combată ferm orice încălcare a disci
plinei muncitorești. Ce ne relevă din acest punct de vedere un 
raid efectuat in schimburile li și III în întreprinderi din județele 
Brașov, Hunedoara și Mureș ?

Timpul — integral folosit
La întreprinderea „Hidrome

canica" din Brașov preocuparea 
pentru folosirea integrală a 
timpului de lucru tn schimbu
rile doi și trei nu constituie o 
simplă problemă administrativă 
sau organizatorică, ci un obiec
tiv fundamental al activității 
desfășurate de comitetul U.T.C. 
O inițiativă valoroasă recent a- 
plicată atestă seriozitatea aces
tor preocupări : un număr de 
tineri destoinici răspund de ac
tivitatea profesională în schim
burile amintite, luind măsuri ca 
cei de o vîrstă cu eî să nu-și 
piardă timpul în mod nepro
ductiv.

Am vizitat întreprinderea în 
seara uneia din aceste zile. 
Prezența responsabililor cu dis
ciplina se simțea în toate ate
lierele și secțiile întreprinderii, 
în secția a Ilî-a montaj l-am 
întîlnit pe maistrul principal 
îosif Nagy și pe secretarul co
mitetului U.T.C. al întreprinde
rii. Aurel Roman, alături de trei 
cadre tehnice și doi maiștri, fi
ind ocupați cu remedierea unui 
ansamblu primar de la trans
misia hidraulică. S-a luat 
Imediat legătura cu tratamentul 
termic pentru a se soluționa 
cauza acestei defecțiuni și In 
scurt timp lucrul a fost reluat, 
desfășurîndu-se normal pînă la 
sfîrșitul schimbului.

Grupaj realizat de 
A. VELEA. AL. BALGRA- 
DEAN. M. BORDA

(Continuare in pag. a ll-a)

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 
Marea Adunare Națională, Consiliul de Stat ți Guver
nul Republicii Socialiste România anunță cu profundă 
durere că la 24 ianuarie a incetat din viață, după o 
îndelungată suferință, tovarășul Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al

EMIL

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
vechi militant al mișcării comuniste și muncitorești 
revoluționare din țara noastră, fiu credincios al parti
dului și al poporului român, luptător devotat pentru 
cauia socialismului, pentru întărirea și înflorirea pa 
triei noastre.

ODNARAȘ

Construcții noi in municipiul Suceava,

La 24 ianuarie a incetat din viață 
tovarășul Emil Bodnaraș. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Activist de frunte al Partidului 
Comunist Român și al statului nos
tru socialist, tovarășul Emil Bod
naraș și-a consacrat viața slujirii 
cu abnegație, devotament și înflă
cărare a luptei pentru înfăptuirea 
celor mai înalte idealuri de liber
tate și progres social ale poporului 
român, cauzei socialismului și în
floririi patriei.

Născut la 10 februarie 1904, din- 
tr-o familie de țărani din Iaslovăț, 
Suceava, Emil Bodnaraș a urmat 
cursurile Facultății de drept a Uni
versității din Iași, unde ia primul 
contact cu cercurile marxiste, și 
apoi ale școlii de ofițeri din Timi
șoara, pe care a absolvit-o ca șef 
de promoție in 1927.

Cunoscînd viața grea a oarpenilor 
muncii și profund revoltat de ne
dreptățile sociale ale regimului 
burghezo-moșieresc. Emil Bodnaraș 
a fost unul din ofițerii care a în
țeles încă de atunci că rolul ar
matei este de a servi întotdeauna 
și în orice împrejurări interesele 
vitale ale întregului nostru popor, 
ale eliberării naționale și sociale. 
Arestat și condamnat în anul 1934 
la zece ani muncă silnică, a fost 
deținut la Doftana, Aiud, Galați, 
Brașov. Anii de închisoare, prin 
legătura strînsă eu comuniștii din 
conducerea partidului, au însemnat 
pentru Emil Bodnaraș ani de călire 
revoluționară, de formare a sa pen
tru sarcinile de înaltă răspundere 
pe care aveau să i Ie încredințeze 
partidul, poporul.

în anii grei ai dominației fascis
te. în condițiile creșterii rezistenței 
impotriva Germaniei, ale adincirii 
crizei regimului antonescian, Parti
dul Comunist Român, in colaborare 
cu celelalte forțe democratice, pa
triotice, a elaborat planul de acți
une in vederea înfăptuirii ipsprec-- 
ției naționale armate antifascisîe și 

■antiimperialiste.
Din însărcinarea conducerii parti

dului, in această perioadă crucia
lă pentru viitorul României și al 
poporului nostru, tovarășul Emil 
Bodnaraș a îndeplinit misiuni de 
înaltă răspundere. Ca unul din to
varășii însărcinați cu conducerea 
operativă a activității pentru reali
zarea acestor sarcini, tovarășul Emil 
Bodnaiaș a contribuit la organiza
rea aparatului militar al partidului, 
la îndrumarea acțiunilor generalilor 
și ofițerilor patrioți in vederea 
răsturnării prin forță a dictaturii 
militaro-fasciste. arestării membri
lor guvernului antonescian, întoar
cerii armelor împotriva hitleriștilor 
și alăturării României la coaliția 
antifascistă.

După eliberarea patriei de sub 
dominația fascistă, a îndeplinit mi
siuni de răspundere în munca de 
partid și de stat, militînd cu înflă
cărare și înalt simț al datoriei pen
tru elaborarea și înfăptuirea poli
ticii de construire a socialismului, 
avîntul economiei naționale și al 
culturii.

Ales membru al Comitetului 
Central la Conferința Națională a 
partidului din octombrie 1945 și al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
Ia Congresul al Vl-lea al partidu
lui, din februarie 1948, a făcut de 
atunci neîntrerupt parte din condu
cerea partidului.

Ca membru al conducerii parti
dului, tovarășul Emil Bodnaraș a 
acționat cu fermitate pentru întări
rea continuă a unității și coeziunii 
partidului, a disciplinei sale, pen
tru afirmarea și creșterea rolului 
său conducător in societatea noas
tră socialistă.

Prin activitatea sa pe linie de 
stat, ca secretar general la Preșe
dinția Consiliului de Miniștri, in 
1945, ■ și apoi, din 1946, ,ca subsecre
tar de stat la Președinția Consiliu
lui de Miniștri, aduce o contribuție 
de seamă la făurirea unui aparat 
de stat nou. corespunzător intere
selor maselor populare.

Ministru al forțelor armate între 
anii 1947—1955, general de armată, 
Emil Bodnaraș a desfășurat o bo
gată activitate pentiu înfăptuirea 
politicii partidului de făurire a 
armatei populare, devotată trup și 
suflet poporului muncitor, apără
toare fermă a cuceririlor revoluțio
nare. a cauzei socialismului și păcii.

Din 1954 pînă in 1965 a fost vice
președinte al Consilijilui de Miniș
tri, iar in perioada 1965—1967, prim- 
vicep'reședinte al Consiliului de 
Miniștri. între anii 1957—1959 a fost 

'ministru al transporturilor și tele
comunicațiilor.

în sesiunea Marii Adunări Națio
nale din decembrie 1967 a fost ales 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al ' Republicii Socialiste România, 
fiind reales in legislaturile urmă
toare.

Deputat în primul parlament de
mocratic al României, din noiem
brie 1946. a fost ulterior ales în 
toate legislaturile Marii Adunări 
Naționale.

Militant de frunte al mișcării co
muniste și muncitorești din țara 
noastră, îndeplinind vreme înde
lungată sarcini de răspundere în 
conducerea partidului și statului, 
Emil Bodnaraș a militat cu devo
tament, cu energia și capacitatea, 
cu spiritul de disciplină și de or
dine care l-au caracterizat, pentru 
triumful cauzei eliberării naționale 
și sociale a poporului, participînd

cu dăruire revoluționară la cele 
mai importante acțiuni ale istori
ei României contemporane, la cu
cerirea și instaurarea puterii popu
lare, la opera de construcție a so
cietății socialiste în patria noas
tră. A adus, totodată, o contribuție 
activă la larga activitate interna
țională a partidului și statului de 
întărire a colaborării, solidarității 
și unității țărilor socialiste, a for
țelor antiimperialiste, a mișcărilor 
de eliberare națională, de promo
vare a relațiilor de colaborare cu 
toate statele, fără deosebire de o- 
rinduire socială, pentru afirmarea 
în viața internațională a principii
lor noi. de egalitate, de respectare 
a independenței și suveranității na
ționale, pentru înfăptuirea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Pentru meritele sale în bogata și 
îndelungata activitate desfășurată, 
pentru devotamentul cu care a ser
vit interesele poporului, cauza 
construcției socialismului în Româ
nia, Emil Bodnaraș și-a cîștigat 
înalta prețuire a Partidului Comu
nist Român, a statului nostru, fiind 
distins cu titlurile de „Ertou al 
Muncii Socialiste“, „Erou al Repu
blicii Socialiste România“, cu cele 
mai înalte ordine și medalii ale 
țării noastre.

Prin încetarea sa din viață. Parti
dul Comunist Român și statul so
cialist, întregul nostru popor suferă 
o grea și dureroasă pierdere. Amin
tirea tovarășului Emil Bodnaraș, 
fiu credincios al țării, luptător de
votat pentru triumful ideilor socia
lismului și comunismului, pentru 
înflorirea patriei și a națiunii noas
tre socialiste, va rămîne mereu vie 
în inimile comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii din patria noas
tră.

Constructori care nu prea construiesc 
și beneficiari care nu prea beneficiază

în această situație 
cel puțin ciudată 
s-au aflat mult timp 
și. în mare măsură, 
încă se mai află 
Grupul de șantiere 
al Trustului de con
strucții industriale 
Brașov și locatarii, 
în majoritatea lor ti
neri, ai blocurilor 
destinate muncitori
lor noului Combinat 
de ciment de la Ho- 
ghiz. Despre ce este 
vorba ? La scurt 
timp după darea în 
folosință a acestor 
blocuri, așa-numitele 
„subsoluri tehnice“ 
ale unora dintre ele 
s-au umplut cu apă 
și, drept urmare, pe
reții au fost atacați 
de igrasie ; pe de 
altă parte, nemoder- 
nizarea cazanelor de 
la centrala termică 
și neterminarea lu
crărilor de construc
ție a castelului de 
apa au afectat gra
dul de confort al lo
cuințelor : să vii a- 
casă după o zi de

muncă și să găsești 
frig în camere, iar 
din robinete să nu 
curgă nici un strop 
de apă — iată con
dițiile în care însuși 
cdvîntul „confort“ 
pare, dealtfel, cu 
totul nelalocul lui.

iăturarea consecințe
lor lor ?

La prima întreba
re, răspunsurile pri
mite din partea unor 
oameni cu atribuții 
bine definite în con
struirea și gospodă
rirea locuințelor sint

piedicat acumularea 
apei în subsoluri — 
dar, în cea mai ma
re măsură, unor e- 
rori de execuție. 
Astfel, în timpul 
construcției s-a con
fundat planșa cu ca
nalizarea specială,

PE TEME CETĂȚENEȘTI
Statul a investit 

milioane de lei pen
tru a asigura o exis
tență civilizată tine
rilor care au venit 
să muncească la Ho- 
gniz ; în același timp 
ei. tinerii, s-au do
vedit la înălțimea 
așteptărilor, înscri
ind, în biografia a- 
cestor locuri, exem
plare fapte de mun
că. în acest context, 
cine și cum se face 
vinovat de asemenea 
negii iențe și, mai 
ales, cine și cum va 
interveni pentru ln-

numeroase, dar..', se 
bat cap în cap. La 
a doua... Să nu an
ticipăm însă !

Vasiie Stroie, di
rector adjunct al 
Combinatului de ci
ment de la Hoghiz : 
„Modul cu totul ne
corespunzător în care 
se prezintă în mo
mentul de față lo
cuințele se datorează 
și unor erori de pro
iectare — d'e exem
plu. neasigurarea 
unor rigole de scur
gere. a unor colec- 
toaie care «r fi im-

cu planșa cu canali
zarea generală. Dre- 
nurile pentru evacu
area apei freatice nu 
au fost executate co
rect. Totodată, con
structorul nu a mo
dernizat cazanele de 
la centrala termică 
în conformitate cu 
prevederile legale. 
Trei cazane a trebuit 
să le modernizăm 
noi. Lucrările de 
construcție a caste
lului de apă nu s-au 
înpheiat nici acum, 
așa cum nu s-au în
cheiat dealtfel nici

lucrările de construc
ție a cantinei-restau- 
rant din Hoghiz, deși 
termenul de 15 de
cembrie 1975, prevă
zut în angajamentul 
constructorului, a 
fost deja depășit“..

Manfred Kravatz- 
ky, directorul șantie
rului de construcție 
a combinatului : „în 
ceea ce mă privește, 
eu n-am executat 
decît centrala termi
că. Modernizarea ca
zanelor a făcut-o be
neficiarul. în regie 
proprie, și urmările 
le-ați văzut... Dealt
fel, acestuia i se da
torează o mare parte 
din deficiențele sem
nalate, deoarece nu 
se preocupă de bu
na gospodărire a lo
cuințelor. N-a întoc
mit nici pînă acum

ALEX.
ȘTEFANESCU

(Continuare 
in pag. a ll-a)

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

GUVERNUL
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Cu privire la funeralii
în legătură cu încetarea din viată 

a tovarășului Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
ai Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, vicepreședin
te al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, vechi mi
litant al mișcării comuniste și mun
citorești revoluționare din țara 
noastră. Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român. Marea 
Adunare Națională. Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri au

numit o comisie de partid și de 
stat pentru organizarea funeraliilor, 
alcătuită din tovarășii : Manca Mă
nescu, Ștefan Voilec, Emil Bobu, 
Gheorghe Cioară, Nicolae Giosan, 
Ion Ioniță, Gheorghe Stoica și 
Constantin Pirvulescu.

Ziua de 27 ianuarie a.c. se de
clară zi de doliu. în această zi, în 
întreaga țară se vor arbora in 
bernă drapelul de stat al Republicii 
Socialiste România și drapelul Par
tidului Comunist Român.

în ziua de 27 ianuarie, ziua fu-

neraliilor. manifestările distractive 
și sportive, adunările festive și co
memorative se suspendă. Teatrele, 
cinematografele. radioul, televizi
unea și celelalte instituții de cul
tură își vor adapta programele tn 
mod corespunzător.

Corpul neînsuflețit al lui Emil 
Bodnaraș va fi înhumat la laslo- 
vâț, județul Suceava.

în Capitala Republicii Socialiste 
România, în ziua funeraliilor se vor 
trage. în semn de ultim omagiu, 
21 salve de artilerie.

Din partea Comisiei pentru organizarea funeraliilor
Comisia pentru organizarea. fune

raliilor tovarășului Emil Bodnaraș 
comunică :

Sicriul cu corpul neînsufle
țit al tovarășului Emil Bodna

raș va fi depus ,ț în holul Pa
latului Marii Adunări Naționale.

Pentru a-și lua rămas bun, oa
menii muncii vor avea acces în 
ziua de 26 ianuarie între orele 
15,00 și 18,00 si în ziua de 27

ianuarie între orele 9,00 și 10,45
Mitingul de doliu va avea loc în 

ziua de 27 ianuarie ora 11, la 
Palatul Marii Adunări Naționale, 
iar Înhumarea. în localitatea Iaslo
văț, județul Suceava.

BULETIN MEDICAL
Tovarășul Emil Bodnaraș, mem

bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a decedat la 24 
ianuarie 1976. ora 1,10, la spital.

Tovarășul Emil Bodnaraș prezen
ta o veche suferință coronariană, 
cu repetate infarcte miocardice, 
tulburări de ritm cardiac, insufi

cientă cardiacă și renală cronică și 
endocardită septică în anteceden
tele apropiate.

Cu tot tratamentul complex apli
cat, aceste suferințe s-au agravat

progresiv, în ultimele zile declan- 
șindu-se un nou infarct miocardic 
complicat cu insuficientă cardiacă 
acută și grave tulburări de ritm, 
cu evoluție ireversibilă.

prof. dr. Pop D. Popa
prof. dr. Matei Balș, prof. dr. Vlad Voi- 

dr. Gheor-

Prof. dr. Radu Păun, ministrul sănătății,
loan, acad. prof. dr. C. Iliescu,
culescu, prof. dr. Eugen Proca. conf. dr. Lazăr Kleinerman 
ghe Gheorghiu, conf. dr. George Litarczek.
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Adnotări pe agenda învatamintului

politico-ideologic U. T. C,

EFICIENȚA CONTROLULUI

SBĂÎÎvrWUiiâFlCĂ
• Lotte la Weimar

Actualul an de studiu tn în- 
vățămintul politico-ideologic 
U.T.C. se desfășoară sub sem
nul unor importante perfecțio
nări. Activitatea tuturor cursu
rilor este integrată intr-un sis
tem conceput în perspectiva a 
patru ani. Varietatea și comple
xitatea temelor programate rea
lizează un consens deplin cu 
dinamica vieții sociale, cu parti
cularitățile și specificul preocu
părilor tineretului. Iar în ceea 
ce privește forma organizatorică 
sint notabile eforturile pentru 
generalizarea dezbaterilor. Se 
întrunește astfel un cadru uni
tar menit să asigure cunoaște
rea temeinică și însușirea de că
tre întregul tineret a Programu
lui P.C.R. privind accelerarea 
progresului economico-socal al 
patriei, aprofundarea ideilor co
munismului, a concepțiilor poli
tice. filosofice, ideologice mar- 
xist-leniniste, promovarea mo
ralei revoluționare, modelarea 
comportamentului tinerilor in 
spiritul Codului comunist de 
muncă și de viață. Aplicarea în 
practică a noului sistem de pre
gătire politică implică rezolva
rea unor probleme de o impor
tanță deosebită : alegerea cursu
rilor în raport de opțiunile ti
nerilor și de specificul activită
ții colectivelor in care ei sint în
cadrați ; selecționarea și instrui
rea propagandiștilor ; pregătirea 
temeinică a dezbaterilor ; parti
ciparea nemijlocită a uteciștilor, 
a tuturor tinerilor la conceperea 
șl desfășurarea fiecărei acțiuni. 
Mai sint însă numeroase organi
zații U.T.C. care acționează cu 
încetinitorul : fie că intîmpină 
dificultăți în rezolvarea tuturor 
acestor probleme, fie că nu le 
acordă importanta cuvenită. Și 
intr-un caz și in celălalt se im
pune sprijinirea și activizarea 
organizațiilor respective de că
tre factorii investit! cu aceasta 
răspundere. O îndrumare com
petentă face însă necesară cu
noașterea detaliată a realităților 
existente in fiecare organizație. 
Călea cea mai potrivită este 
controlul efectuat cu operativ.- 
tăte.

La Iași, nouă brigăzi ale co
mitetului județean al U.T.C., de- 
plasindu-se in unități industri
ale, la sate, în școli și facultăți, 
au controlat timp de două săp- 
tămibi modul in care este orga
nizat și cum se desfășoară in- 
vățămintul politico-ideologic. O 
acțiune binevenită acum. în 
prima etapă a actualului an de 
studiu, cînd se poate interveni 
operativ, pe baza constatărilor 
făcute, pentru îmbunătățirea 
muneii, pentru perfecționarea

(Urmare din pag. D

— Prezenta responsabililor cu 
disciplină în schimburile doi și 
trei, numiți de comitetul nostru 
— ne spune tovarășul Aurel 
Roman — constituie un ajutor 
atît pentru factorii de condu
cere a procesului de producție, 
cit și pentru tinerii muncitori 
câre intîmpină greutăți in exe
cutarea unor operații foarte 
complexe.

tn secția a Il-a prelucrări 
mecanice, secretarul comitetului 
U.T.C.. Mircea Bonta, împreună 
cu tînărul inginer tehnolog Tra- 
ian Tuțurea au găsit o soluție 
bună pentru executarea găuririi 
unei frine hidraulice care dă
dea mult de furcă tinărului 
muncitor însărcinat să o efec
tueze. Prezenta cadrelor teh
nice era un lucru evident la 
toate locurile de muncă cu un 
grad înalt de tehnicitate.

Un element deficitar — 
organizarea

Secția de prelucrări mecanice 
reprezintă sectorul cheie care 
reglează întreaga activitate a 
întreprinderii rflecaniice de ma
térial rulant din Skmeria. Aici 
se produc ansamble și suban- 
samble destinate vagoanelor și 
cisternelor, se recondiționează 
piesele uzate și se confecțio
nează altele noi. Vi2itînd ate
lierul de rotărie din cadrul a- 
cestei secții în schimbul II la 

INTREPRINDEREA TRANSPORT BUCUREȘTI
I. T. B.

A. încadrează pentru calificare, bărbați și femei, absol
venți ai școlii generale, în meseriile de :

a. șoferi policalificare (autobuz, auto-taximetre și troleibu
ze). virsta 22-34 an). Durata cursului, 12 luni.

b. șoferi pentru auto-taximetre (persoane numai din Bucu
rești). virsta 22-35 ani. Durata cursului, 4 luni.

c. șoferi pentru troleibuz. Virsta 22-40 ani. Durata cursului,
4 luni. .

d. conducători tramvaie. Virsta 22-40 ani. Durata cursului, 
3 luni.

B încadrează bărbați și femei, pentru pregătirea la cursuri 
de scurtă durată ca șoferi, pentru următoarele autovehicule :

a. posesori ai permisului de conducere categoria „C”, pen
tru auto-taximetre, autobuze, troleibuze.

C. întreprinderea asigură pe durata cursurilor următoarele :
- La cursurile de 12 luni policalificare, pe durata școla

rizării, retribuția de muncitor necalificat (1 253 lei lunar) sau 
conform H.C.M. 2105/1969, media realizată pe 3, respectiv 
12 luni.

-La celelalte cursuri, indemnizația de 400 lei SOu retri
buție (media realizată pe 3 sau 12 luni) conform prevederilor 
H.C.M 2105/1969.

De asemenea, pentru toate cursurile:
- masa la cantină, contra cost.
- cazare eorttra cost, în cămine I.T.B., în măsura locurilor 

disponibile sau Indemnizație pentru cazare conform H.C.M. 
2105/1969.
- legitimație de călătorie pe mijloace de transport In co

mun I.T.B.
O. După calificare, retribuția tarifară pentru program nor

mal de 208 ore (în baza Legii 57/1974) este :
- șoferi auto-taximetre 1539-1886 lei
- șoferi troleibuze 1855—2273 iei
- șoferi autobuz simplu 1957-2702 lei
- șoferi autobuz articulat 2059-2804 lei
- conducători tramvaie 1672-2049 lei
Informații suplimentare la Biroul Invățămint I.T.B. din str. 

Dr. Grozovici nr. 4. telefon 12 19 30 int. 187 sau direct la 
Exploatarea Transport Electric, Calea Dudești 184, telefon 
22 06 60 int. 3 și Exploatarea Transport Autobuze, Calea Șer- 
ban Vodă 164, telefon 23 88 70.

formelor și modalităților adop
tate..

Au fost controlate 33 de o- 
bicctive : 8 întreprinderi indus
triale, 14 organizații comunale, 
6 organizații din licee și școli 
generale, 3 asociații ale studen
ților comuniști și două organi
zații din instituții. O primă con
statare se referă Ia faptul că a- 
plicarea noului sistem, prin te
mele programate, prin dezbate
rile organizate, prin preocupa
rea pentru intensificarea studiu
lui individual, conferă dimensi
uni noi, superioare cunoașterii 
și însușirii hotărîrilor celui de 
al XI-lea Congres, participării 
tinerilor la înfăptuirea Progra
mului partidului. Multe organi
zații U.T.C. afirmă un spirit ac
tiv în antrenarea tinerilor la 
conceperea și realizarea acelor 
acțiuni politico-educative me
nite să contribuie la formarea 
unor convingeri revoluționare 
ferme, a deprinderii de a gîndi 
cu maturitate, de a-și confrunta 
opiniile atît între ei, cit și cu 
cei care sint invitați să participe 
la dezbaterile lor. Depășind 
practica deseori folosită a or
ganizării unor acțiuni izolate, a 
abordării fragmentare și efe
mere a unor teme, organizații 
de tineret, cum sint cele de la 
întreprinderea „Nicolina", Fa
cultatea de filosofie și Liceul 
nr. 5 din Iași, I.M.M.R. Pașcani, 
comuna Bratea și Liceul din 
Răducăneni, au reușit să perfec
teze programe complexe de ac
țiuni politico-educative. în a- 
fara activității din cadrul cursu
rilor, tinerii sint invitați să ac
tiveze in cercuri de economie 
politică, filosofie, etică, să par
ticipe la informări politice, la 
mese rotunde și simpozioane pe 
teme ideologice. Dezbaterile or
ganizate oferă o imagine cuprin
zătoare a activității P.C.R. pe 
plan intern și internațional, asi
gură cunoașierea direcțiilor dez
voltării economico-sociale a pa
triei, a tezelor și aprecierilor 
teoretice ale partidului nostru, 
a măsurilor practice privind 
transformarea revoluționară a 
societății. Aceste dezbateri pri
lejuiesc totodat’ abordarea în 
spirit critic a realităților lumii 
contemporane, a contradicțiilor 
care frămintâ societatea capita
listă. precum și adoptarea unei 
atitudini combative față de in
fluența ideologiei și moralei 
burgheze. explicarea poziției 
principiale a Partidului Comu
nist Român în confruntarea 
ideologică actuală. Comitetul 
județean Iași al U.T.C. își pro
pune ca, pe baza concluziilor 
desprinse de brigăzile de con- 

fiecare loc de muncă, lucrul se 
desfășoară cu intensitate. Toți 
muncitorii erau la posturi ne- 
înregistrîndu-se nici o absență 
sau intîrziere de la program. 
Mașinile funcționau din plin, iar 
aprovizionarea cu materiale se 
desfășura în condiții bune. 
Printre cei care lucrau efectiv 
la mașini se află și tînărul sub- 
inginer luliu Bogdan — șet de

SPIRIT
schimb. „Muncitorul care lu
crează la acest strung — ne-a 
explicat el — a plecat să dea o 
mină de ajutor unei echipe la 
legatul și dezlegatul vagoane
lor. în acest răstimp, mașina am 
preluat-o eu. Nu are dreptul să 
staționeze nici o clipă“.

La rotărie, randamentul schim
bului II poate fi așadar compa
rat cu cel realizat în schimbul 
I. Din păcate insă lucrurile nu 
se prezintă la fel peste tot. La 
echipa de osii șî piese de 
schimb condusă de Alexandru 
Ebert, din 14 utilaje funcționau 
doar 7. Un strung paralel și o 
mașină de debitat erau deferi e 
de 3 și respectiv 10 zile ; cele
lalte din lipsa osiilor ce trebu
iau livrate de întreprinderile 
din Balș și Brăila. în timp ce 
în echipa lui Alexandru Ebert 
uri ii ■ muncitori nu aveau de 
lucru, la echipa de la strungă- 

trol, să adopte măsuri care să 
asigure cunoașterea și generali
zarea experienței pozitive.

Dar brigăzile de control au fă
cut și altfel de constatări. în 
unele locuri nici măcar nu erau 
deschise cursurile : satele Bra- 
hotin, Stolniceni, Podul Uoaiei, 
toate organizațiile de coopera
tori din comuna Belcești. în 
altele propagandiștii nu fuseseră 
instrui ți și nici nu cunoșteau 
instrucțiunile privind Organiza
rea învățămîntului politico-ide
ologic : comuna Cotnari, Liceul 
industrial de construcții de ma
șini, Grupul școlar M.I.U. și 
întreprinderea de piese auto din 
Iași. Au fost întîlnite cazuri în 
care structura cursurilor pe pro
bleme politico-ideologice se 
confunda cu structura organiza
țiilor : la întreprinderea de 
transporturi auto „Moldoplast“ 
și I.U.P.S.R. Iași. în felul acesta 
nici nu se asigura o varietate 
tematică potrivit opțiunilor ti
nerilor, nici nu se respectau 
instrucțiunile ca o grupă de 
studiu să nu aibă peste 40—45 
de membri. Unele grupe cu
prindeau chiar peste 100 de par- 
ticipanți, fapt care îngreuna or
ganizarea unor dezbateri efici
ente. De notat că brigăzile de 
control nu s-au mulțumit să 
constate și atît : după cum ce
rea situația, au procedat la des
chiderea cursurilor, la instrui
rea propagandiștilor, la reface
rea structurii organizatorice a 
grupelor de studiu. Această ac
tivitate de control și îndrumare, 
care este menită să se desfă
șoare în „flux continuu“ pe în
tregul parcurs al anului de în- 
vățămînt politico-ideologic, vi
zează cu precădere calitatea dez
baterilor. Și este remarcabil 
faptul că. din dorința de a spri
jini pregătirea politică a tineri
lor, cei veniți în control au dat 
probe practice de organizare și 
conducere a unor dezbateri mo
del.

în încheiere — o concluzie la 
concluziile brigăzilor Comitetu
lui județean Iași al U.T.C. S-a 
încetățenit obiceiul ca în luna 
martie sau în luna aprilie co
mitetele județene ale U.T.C. să 
organizeze brigăzi care să con
troleze stadiul învățămîntului 
politico-ideologic, pentru anali
zele prilejuite de încheierea a- 
nului de studiu. Dar o îndru
mare competentă presupune un 
control competent, adică un 
control operativ efectuat nu Ia 
sfîrșitu! activității, ci pe tot par
cursul desfășurării ei.

ADRIAN VASILESCU 

rie ușoară condusă de Valentin 
Groza citeva mașini stăteau 
inactive din... lipsa oamenilor.

Pe lingă aspectele amintite 
dovedind serioase carențe 
organizatorice au ieșit în 
evidență și numeroase al
te neajunsuri în ce pri
vește acordarea asistenței teh
nice pe schimburi. La I.M.M.R. 
există peste 20 de ingineri dar 

DE DISCIPLINĂ
foarte puțini își desfășoară ac
tivitatea în sectoarele direct 
productive. La secția I cister
ne, de pildă, nu există nici mă
car un singur inginer, iar la a- 
telierul mecanic activitatea este 
condusă in timpul nopții de că
tre un muncitor.

Cine și cum asigură 
asistența tehnică 

în schimburile 
de noapte ?

în general vorbind, activitatea 
întreprinderii ..Prodcomplex“ din 
Tîrgu Mureș a demarat bine în 
noul an. După prima decadă a 
lunii ianuarie planul la produc
ția marfă, unul dintre cel mal

Ministerul Educației și Învățămîntului 
INSTITUTUL DE MEDICINĂ TIMIȘOARA 

anunță scoaterea Ea concurs a următoarelor posturi:
FACULTATEA DE MEDICINA 

GENERALA ȘI PEDIATRIE
— Asistent stagiar la Catedra 

Anatomie, Chirurgie generală, 
Morfopatologie, Histologie, Bi
ologie genetică, disciplina ANA
TOMIE. poziția 1/14.

— Asistent stagiar la Catedra 
Anatomie. Chirurgie generală, 
Morfopatologie, Histologie. Bi
ologie genetică, disciplina ANA
TOMIE. poziția 1/15.

— Asistent la Catedra Fizio- 
patologie. Semiologie medicală, 
Fiziologie, disciplina FIZIOPA- 
TOLOGIE. poziția II/4.

— Asistent la Catedra Fizio- 
patologie, Semiologie medicală, 
Fiziologie, disciplina SEMIOLO
GIE MEDICALĂ, poziția II/6.

— Asistent stagiar la Catedra 
Fiziopatologie, Semiologie me
dicală. Fiziologie, disciplina SE
MIOLOGIE MEDICALĂ, pozi
ția 11/13.

— Asistent stagiar la Catedra 
Fiziopatologie, Semiologie me
dicală, Fiziologie, disciplina SE
MIOLOGIE MEDICALĂ, pozi
ția 11/14.

— Asistent stagiar la Catedra 
Fiziopatologie, Semiologie me
dicală, Fiziologie, disciplina FI
ZIOLOGIE, poziția II/10.

— Asistent stagiar la Catedra 
Farmacologie, Policlinica me
dicală. Balneofizioterapie, Me
dicina muncii, Biochimie, Bio
fizică, disciplina BIOCHIMIE, 
poziția III/8.

— Asistent stagiar Ia Catedra 
Farmacologie, Policlinica medi
cală, Balneofizioterapie, Me-

Cercul de filatelie polară „Emil Racoviță", primul cerc de acest 
gen în Europa, a luat ființă nu de mult la Școala generală nr. 

17 din Cluj-Napoca„MADRIGALUL" 
ÎN MIJLOCUL

ELEVILOR
in seria manifestărilor care 

preced aniversarea a 125 de ani 
de existentă a Liceului nr. 10 
din București (fosta Școală cen
trală de fete) simbătă seara, cu
noscutul cor „Madrigal“ al Con
servatorului „Ciprian Porumbes- 
cu". dirijat de compozitorul fi 
profesorul Marin Constantin, a 
susținut un mult aplaudat con
cert in fata elevilor, in amfi
teatrul acestui monumental lă
caș de cultură, conceput și rea
lizat la sfîrșltul secolului trecut 
de marele arhitect Ion Mincu. 
O emoție deosebită, dincolo de 
piesele de unanim succes, româ
nești și străine, a produs in 
rlndurile entuziaștilor ascultă
tori „Himnul Scoalei centrale de 
fete", scris special pentru acest 
liceu. în urmă cu peste 90 de 
ant de celebrul Al. Flechtenma- 
cher, autorul popularei „Hore a 
Unirii“, pe versurile unei eleve 
din clasa a V-a — Ștefania 
Georgescu —, readaptate, inter
pretat cu virtuozitate și sensibi
litate de mult prețuitul nostru 
cor de cameră.

concludenti indicatori, a fost 
realizat și depășit. Cu toate re
zultatele pozitive obținute, o a- 
naliză mai atentă a contribuției 
fiecărei secții, a fiecărui lucră
tor la înfăptuirea sarcinilor de 
plan relevă însemnate rezerve 
încă insuficient valorificate. Vi
zităm întreprinderea în schim
burile II și III.

Ora 21. Cu o oră înainte de 

terminarea schimbului II la 
poarta întreprinderii se afla un 
numeros grup de tineri gata de 
plecare. Părăsirea lucrului îna
inte de încheierea programului 
este motivată diferit : ,,Mi-am 
făcut norma“, ,,M-a învoit șeful 
de echipă“, „N-am ce să lu
crez“...

Ora 21.40. La atelierul cazan- 
gerie, șeful de echipă Gheorghe 
Pop, tocmai își strîngea sculele.

— N-avem ce lucra, ne spune 
interlocutorul. Lipsesc o serie 
de țevi.

— Nu există la magazie ?
— Exact nu știu. Magazia 

este închisă, iar cel însărcinat 
cu aducerea materialelor lipseș
te.

Ora 23. Hala de sculerie este 
puternic luminată. Din parcul 
de utilaje de aici lucrează doar 
2 freze și 3 strunguri. Revenind 
la ora 4, am găsit funcționînd 

dicina muncii. Biochimie. Biofi
zică. disciplina POLICLINICA 
MEDICALA, poziția III/7.

— Asistent la Catedra Pedi
atrie I. Puericultură, Pediatrie 
II, Obstetrică-Ginecologie t, 
Obstetrică-Ginecologie II. dis
ciplina PEDIATRIE I, poziția 
IV/7.

— Asistent la Catedra Pe
diatrie I. Puericultură. Pedia
trie II. Obstetrică-Ginecologie I, 
Obstetrică-Ginecologie II, dis
ciplina PEDIATRIE I, poziția 
IV/10.

— Asistent stagiar la Catedra 
Pediatrie I, Puericultură, Pe
diatrie II. Obstetrică-Ginecolo
gie I. Obstetrică-Ginecologie II. 
disciplina PEDIATRIE I, pozi
ția IV/11.

— Asistent la Catedra Pedia
trie I. Puericultură. Pediatrie II, 
Obstetrică-Ginecologie I. Ob
stetrică-Ginecologie II. discipli
na PEDIATRIE II, poziția IV/4,

— Asistent stagiar la Catedra 
Medicină internă I, Medicină 
internă — Nutriție, Medicina 
internă II. Ftiziologie, discipli
na MEDICINA INTERNA I, 
poziția V/7.

— Asistent stagiar la Catedra 
Medicină internă I. Medicirtă 
jnternă — Nutriție. Medicina 
internă II. Ftiziologie. discipli
na MEDICINA INTERNĂ — 
NUTRIȚIE, poziția V/3.

— Asistent stagiar la Catedra 
Medicina internă I, Medicina 
internă — Nutriție. Medicina 
internă II. Ftiziologie, discipli
na MEDICINA INTERNA —

Constructori
care nu prea construiesc

(Urmare din pag. l)
un program de distribuire a apel 
calde, sub pretextul că această 
îndatorire ne revine nouă, ast
fel incit, din cauza simultanei
tății consumului, etajele superi
oare continuă să rămînă neali
mentate. Funcționarea defici
tară a instalației de încălzire 
se explică, de asemenea. nu 
nufnai prin faptul că mult timp 
n-am avut apă în rețea, ci și 
prin modul defectuos în care 
această instalație este exploa
tată : unii locatari iau apă cal
dă de la calorifere, conductele 
nu sint «aerisite», iar la un 
control al nostru am găsit, prin
tre altele, o baie complet deza
fectată. în legătură cu celelal
te aspecte, menționez că locu
ințele, sistemul <de alimentare 
cu apă și cantina-restaurant in
tră în atribuția Grupului de 
șantiere, care face parte, ca și

doar un strung și o freză. Ti
nerii Attila Târâș și Karoly 
Zolyoni erau pe afară iar 
Gheorghe Moldovan dormea. 
Trezit din somn ne spune că 
nu își îndeplinise sarcinile în
credințate în noaptea aceea.

Ora 5. în atelierul de prelu
crări mecanice rectificatorul 
Ștefan Matei discută cu strun
garul Tiberiu Otvds. Mașinile 
staționau. Iustin Kovach înce
puse să-și curețe strungul.

— Am strunjit carcase pentru 
motoarele electrice — ne spune. 
Mai am destule dar dacă mai 
încep una nu o termin pină la 
ora 6,00.

Ne oprim cu exemplele aici. 
Cine controlează și asigură des
fășurarea activității în schimbu
rile de noapte la „Prodcom
plex“ 7 Ofițerul de serviciu, to
varășul Gheorghe Botezan, își 
cunoaște atribuțiile : „Sint ca 
un director, răspund de tot ce 
se întîmplă in întreprindere în 
orele de noapte“ — ne spune. Și 
totuși, în procesul verbal de 
predare notează : „în timpul 
serviciului meu nu s-a ivit ni
mic deosebit“. Sint oare aspec
tele întîlnite în seara raidului 
un lucru obișnuit la „ProdcOm- 
plex“ ? Dacă e aș'a, cu atît mai 
mult se impune intervenția o- 
perativă a organizațiilor U.T.C., 
a conducerii întreprinderii în 
direcția cunoașterii obligațiilor 
profesionale și îndeplinirii in
tegrale a sarcinilor la fiecare 

loc de muncă în respectarea cu 
strictețe a disciplinei.

NUTRIȚIE, poziția V/4.
— Asistent stagiar la Catedra 

Medicina internă I, Medicina 
internă — Nutriție, Medicina 
internă II. Ftiziologie, disciplina 
FTIZIOLOGIE, poziția V/3.

— Asistent stagiar la Catedra 
Chirurgie I, Chirurgie III, Chi
rurgie IV C.F.R., Urologie, Of
talmologie, disciplina CHIRUR
GIE I, poziția VI/5.

— Asistent stagiar la Catedra 
Chirurgie I, Chirurgie III, Chi
rurgie IV G.F.R., Urologie, Of
talmologie, disciplina CHIRUR
GIE III, poziția VI/6.

— Asistent stagiar la Catedra 
Chirurgie I, Chirurgie III, Chi
rurgie IV C.F.R., Urologie, Of
talmologie, disciplina UROLO
GIE, poziția VI/4.

— Asistent stagiar la Catedra 
Chirurgie II, Ortopedie. Chirur
gie infantilă. O.R.L., Radiologie, 
disciplină CHIRURGIE II, po
ziția VII/7.

— Asistent stagiar la Catedra 
Chirurgie II, Ortopedie, Chirur
gie infantilă. O.R.L., Radiologie, 
disciplina ORTOPEDIE, poziția 
VII/5.

— Asistent stagiar la Catedra 
Chirurgie II, Ortopedie, Chi
rurgie infantilă, O.R.L., Radio
logie, disciplina O.R.L., poziția 
VII/3.

— Asistent stagiar la Catedra 
Neurologie. Psihiatrie, Derma
tologie, Neurochirurgie, Endo
crinologie, Limbi moderne, Edu
cație Fizică și sport de perfor
manță. disciplina ENDOCRINO
LOGIE, poziția VIII/3.

Foto : AGERPRES

noi, din Trustul de construcții 
industriale Brașov. Țin totuși 
să menționez, deși nu sint im
plicat direct, că data de 15 de
cembrie, de care se face atîța 
caz, n-a constituit o obligație 
de plan, ci un simplu angaja
ment (1 ?).“

Arcadle Grigorean, director 
adjunct al Trustului de con
strucții industriale Brașov : 
„Cunoaștem situația șl ne gră
bim să reducem din întîrzierl, 
incercind totodată să remediem 
deficiențele ivite în timpul re
cepției blocurilor sau după ace
ea. Subliniez însă faptul că 
inundarea subsolurilor tehnice 
și îmbibarea cu apă a pereților 
se datorează faptului că «Pro
iect» Brașov n-a prevăzut din 
timp drenuri pentru canalizarea 
acestor subsoluri. Doar ploile 
abundente din ultimii ani au 
fost în măsură să-i convingă 
pe proiectariți să revină asupra 
lucrărilor lor, cu soluții care 
puteau fi puse la punct de la 
început.“

Gheorghe Neagu. director teh
nic al institutului „Proiect“ 
Brașov : „Drenurile nu repre
zintă nici pe departe un ele
ment pe care «am fi uitat» 
să-l includem în planurile noas
tre, ci o soluție de compromis, 
la care am recurs pentru a 
remedia greșelile făcute de con
structori : dacă ei n-ar fi mon
tat în subsoluri instalații care 
curg, dacă ar fi amenajat co
rect. conform proiectului, tere
nurile din jurul blocului — așa- 
numita sistematizare verticală 
— și dacă rețeaua de canale 
termice nu s-ar fi transformat, 
din cauza unei execuții negli
jente, într-o adevărată rețea 
de colectare a apei din împre
jurimi și conducere a ei spre 
subsoluri, nu s-ar fi pus nicio
dată problema de a proiecta 
drenuri suplimentare.“

în acest carusel de Inculpări 
și disculpări, tinerii de la Ho- 
ghiz, cei dinții afectați de si
tuația existentă, sînt, după cum 
am văzut, uitați. Conducerea 
T.C.I.-ului ar trebui să se gîn- 
dească în primul rînd la el și, 
în loc să-și mai ia angajamente 
pe care nu le respectă, să ini
țieze de urgență terminarea lu
crărilor și remedierea deficien
țelor. Proiectantul a avut, iar 
beneficiarul va avea răspunderi 
importante în asigurarea unor 
condiții de locuit civilizate pen
tru tinerii de la Hoghiz. însă 
în momentul de față — cînd 
lucrările de execuție, practic, 
nici n-au fost încheiate — prin
cipala răspundere revine, s-o 
recunoaștem, constructorului.

— Asistent la Catedra Medi
cina Socială, Boli infecțioase, 
și Epidemiologie. Microbiologie, 
Virusologie, Parazitologie, Igie
na, Istoria medicinei, Medicina 
legală, disciplina PARAZITO
LOGIE, poziția IX/2.

— Asistent Ia Catedra Neuro
logie, Psihiatrie, Dermatologie, 
Neurochirurgie, Endocrinologie, 
Limbi moderne. Educație fizică 
și sport de performanță, disci
plina EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT DE PERFORMANȚĂ, 
poziția VIII/5.

★
Candidat» Ia concurs vor de

pune la secretariatul Institutului 
de medicină din Timișoara, Pia
ța 23 August, nr. 2, în termen 
de 15 zile de la data publicării 
acestui anunț in Buletinul Ofi
cial, cererea de înscriere la care 
vor anexa in două exemplare 
actele prevăzute de Legea nr. 6, 
privind Statutul personalului 
didactic din Republica Socialistă 
România, publicată in Buleti
nul Oficial. Partea I nr. 33 din 
15 martie 1969 și de Instrucțiu
nile Ministerului Educației și 
Învățămîntului nr. 84539/1969.

Cei care funcționează într-o 
instituție de învățămînt superi
or sînt obligați să comunice în 
scris rectorului acesteia înscri
erea la concurs.

Concursul se va ține la Insti
tutul de medicină din Timișoara, 
Piața 23 August nr. 2. in ter
men de 15 zile de la data ex
pirării termenului de înscriere.

Enormă ambiția lui Egon 
Gtinther de a ecraniza Lotte la 
Weimar, romanul atit de com
plex, de încărcat de o meditație 
profundă al lui Thomas Mann. 
Și nu atit pentru bogăția ascun
să a evenimentelor la care im- 
bătrinita Lotte participă sufle
tește in cele citeva zile ale șe
derii sale la Weimar — doar ci
nematograful este un maestru 
al comprimării timpului — 
nici pentru schimbările imper
ceptibile, dar esențiale, ce se 
petrec in ea prin contactul 
brusc și dureros cu atmosfera 
c.e-l înconjoară pe marele artist. 
Ci pentru tot ce se ascunde, 
dincolo de fapte, dincolo de a- 
mintiri, de trăiri și de interpre
tări : personalitatea uriașului 
Goethe, cu contradicțiile sale a- 
parente, cu acea extraordinară 
putere de fascinație asupra ce
lorlalți, cu spiritul său vizionar, 
cu acea putere de dominație pe 
care spiritele alese o exercită 
asupra celor din jur, paralizind

• Sfere de foc
Un copil de 10 ani trăind ulti

mele zile ale războiului — acesta 
este, tn citeva cuvinte, filmul 
maghiar realizat de'Imre Feher. 
Nu este pentru prima dată cind 
in cinematograful avind ca temă 
cel de-al doilea, război mondial 
eroul care privește, care judecă, 
care se maturizează in contactul 
dur cu realitățile războiului se 
află la virsta pură a copilăriei. 
Dar personajul principal din 
Sfere de foc pare ferit de un 
atare contact. Adus la bunici, 
intr-un sat, doar teama de a 
nu mai avea ce mînca și zgomo
tul și imaginea îndepărtată a 
avioanelor par că amintesc de 
război, băiatul își construiește o 
lume a sa în care numai faptul 
că se crede fiu de tătar adoptat 
de o familie de unguri explică 
părăsirea, despărțirea sa de pă
rinți. . Transplantat apoi brusc 
la oraș, în casa unchilor săi, co
pilul va trebui să se acomodeze

• Vînătorii de incendii
Are ceva de frumusețe gra

tuită filmul acesta englezesc 
realizat de Sidney Hayers, film 
ce este aproape imposibil de 
catalogat in vreun gen anume. 
Nu e lipsit nici de ritmul și nici 
de acele momente aproape rafi
nat construite, de suspens, care 
să-i susțină intriga de factură 
polițistă : frumosul și inteligen
tul detectiv al unei mari agenții 
de asigurări încearcă să afle le
gătura dintre incendiile izbuc
nite, unul după altul, incendii 
exploatate gazetărește de o ti- 
nără reporteră și de un fotograf 
mai mult decît pasionat de me
seria sa. Drumul pină la des
coperirea finală a incendiatoru
lui este inteligent condus de re

Concursul anual de creație literar-artisticd

PREMIILE
Comitetului Executiv al Consiliului 

II. A. S. C. R. și revistei 
„Amfiteatru“ pe 1975

POEZIE : Premiul I GABRIEU 
CHIFU (student — Craiova). 
Premiul II IOAN MOLDOVAN 
(student — Cluj-Napoca). Pre
miul III DOMNIȚA PETRI 
(studentă — București). Men
țiune : MARIN CONSTANTIN 
(absolvent — jud. Ilfov) ; A- 
DRIAN DAN (elev — Craiova). 
PROZA : Nu se acordă. DRA
MATURGIE : Nu se acordă. 
CRITICĂ : Premiul I LUCIAN 
ALEXIU (absolvent — Timi
șoara). Premiul II CONSTAN
TIN SORESCU (student — 
București). Premiul III M. D. 
GHEORGHIU (student — Iași). 
PUBLICISTICA, REPORTAJ : 
Premiul I COSTlN ANTONES- 
CU (student — București). Pre
miul II ANDREI RUSU (stu
dent — Cluj-Napoca), CORNE- 
LIU OSTAHIE-COSMIN (absol
vent — Iași). Premiul III TU- 
DOR PETAN (student — Timi
șoara). PICTURA : Premiul I 
GHEORGHE MAZILU (absol
vent — București). Premiul II 
NICOLAE SCHIOPU (student — 
București). Premiul III NYIRI 
ZOLTAN (student — Cluj-Na
poca). GRAFICĂ : Premiul I 
DANIEL TOLCIU (student — 
București). Premiul II ION 
BRITTENB1NDER (student — 
Cluj-Napoca). Premiul III RA- 
LUCA GRIGORCEA (absolven

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI 
anunță scoaterea la concurs 

a următoarelor posturi didacticei
I. Facultatea de Finanțe și 

contabilitate
a) Catedra de Finanțe-bănci
— Lector, poz. 26, discipline

le : Evidența contabilă bugeta
ră ; Finanțe și credit.

b) Catedra de Educație fizi
că și sport

— Lector, poz. 18, disciplina : 
Atletică grea — Box.

c) Catedra de Contabilitate
— Conferențiar, poz. 69, dis

ciplinele : Prelucrarea electro
nică a informației ; Metode șl 
tehnici de organizarea contabi
lității.

II. Facultatea de Economie 
politică și planificare

a) Catedra de Conducerea pla
nificată a economiei naționale.

— Lector, poz. 9. disciplina : 
Planificarea și prognoza dez
voltării economico-sociale.

— Asistent, poz. 17, discipli
na : Planificarea și prognoza 
dezvoltării economico-sociale.

Candidații la concurs vor de

voințe, cu acel sublim egoism 
al ideii, cu flacăra orbitoare pe 
care o degajă, obliglndu-l să ar
dă singur pentru viitorime. Dar 
Egon Gilnther nu este un Tho
mas Mann al ecranului și desci
frarea geniului prin interme
diul celuilalt geniu ii rămine 
străină. Filmul său se oprește 
astfel la un cuminte și curat 
ilustrativism, aducînd pe ecran 
tot ceea ce însemna faptă sau 
eveniment in roman. Citeva i- 
magini frumoase ale Weimaru- 
lui epocii avind ceva din me
lancolia fragilă a stampelor co
lorate, costume extrem de reu
șite vorbind despre personaje 
mai bine decit celelalte mijloa
ce filmice, cîțiva actori foarte 
buni — printre care Lilli Pal
mer minunată in Lotte și Mar
tin Hellberg —, iată cam tot 
ceea ce poate atrage in acest 
film semnat (scenariu și regie) 
de Egon Giinther și produs de 
studiourile Defa Berlin.

și să înțeleagă un alt mediu. 
Dealtfel, pentru regizorul Im- 
re Feher, războiul, momentele 
limită create de el reprezintă 
factorul care pune în evidență 
niște caractere, care le scoate la 
iveală meschinăria sau lașitatea, 
curajul sau bunătatea, omenia 
ce se ascunde dincolo de egois
mul salvării propriei persoane 
și a bunurilor sale. Este, in acest 
sens, interesant creionată fami
lia de funcționari mlci-burghezi, 
ținînd la comoditatea el provin
cială, la visurile de eleganță și 
de trai tihnit, dar căreia nu i-a 
pierit, totuși, un rest de bună
tate, de omenie. Filmul lui Imre 
Feher, dincolo de lungimile și 
de inconsecvențele sale stilisti
ce, rezistă la vizionare datorită 
acelei subtile calități de a pă
trunde cu o anume gingășie în 
meandrele unor conștiințe în 
formare.

gizor. Dar există aici un lucru 
care scade calitatea filmului ; 
căzind cumva el însuși în pati
ma cu care-l investește pe pic
tor (este poate cea mai reușită 
secvență aceea a urmăririi și 
discuției cu pictorul pasionat in 
surprinderea pe plnză a „fru
museții“ incendiilor) Sidney 
Hayers lasă pe un plan secund 
atenția pentru construirea și Ci
zelarea unor caractere, eroii ri- 
mînind la stadiul de agreabile 
prezențe decorative pentru spec
tator. Așa incit filmul său poate 
șă placă otita timp cit rulează 
fi numai atit. (

MIRUNA IONESCU 

tă — București). SCULPTURA : 
Premiul special se acordă Insti
tutului de arte plastice din 
București pentru contribuția la 
decorarea noului oraș Orșova. 
Premiul Ii NECULAI PADURA- 
RU (absolvent — Bucureșt’’ 
Premiul III GAVRIL ABRIHA, 
(student — Cluj-Napoca). ARTA 
DECORATIVA : Nu se acordă. 
MUZICA : (interpretare). Pre
miul I FORMAȚIA „CAMERA- 
TA“ (București) condusă de 
Paul Staicu ; CORUL „ANI- 
MOSI“ (Iași) condus de Sabin 
Pautza. Premiul II NELLY Ml- 
RICIOIU (studentă — Iași). Pre
miul III IOAN CALAPAR (stu
dent — București). TEATRU : 
Premiul I EUGEN CRISTEA 
(student — București). EUGEN 
CRISTIAN MOTRIUC (stu
dent — București). Premiul II 
DRAGOS PÂSLARU (student — 
București). Premiul III SZUSZA 
VAIDA (studentă — Tg. Mureș). 
MUZICA FOLK : Premiul I 
BENEDICT POPESCU (absol
vent — București). Premiul II 
DAN CHEBAC (absolvent — 
București). Premiul III ZOIA 
ALECU (elevă — București).

Marele premiu al cenaclului 
„Amfiteatrul artelor“ se acordă 
formației „Cristal“ a Casei de 
cultură a studenților din Galați, 
condusă de Puiu Crețu.

pune la secretariatul rectoratu
lui Academiei de studii econo
mice din București, Piața Ro
mană nr. 6, cererea de înscriere 
împreună cu actele prevăzute 
de Legea nr. 6 privind Statutul 
personalului didactic din R. S. 
România, publicat în Buletinul 
Oficial partea I nr. 33 din 
15 martie 1969, ți de Instrucțiu
nile Ministerului Educației și 
învățămîntului nr. 84 539/1969.

Cei care funcționează tntr-o 
instituție de învățămînt superi
or sînt obligați să comunice în 
scris, rectorului acesteia, în
scrierea la concurs.

Termenul de înscriere pentru 
posturile de lector și conferen
țiar este de 30 zile, iar pentru 
postul de asistent este de 15 zile 
de la data publicării anunțului 
în Buletinul Oficial partea a 
IlI-a.

Informații suplimentare se pot 
obține zilnic intre orele 12—14 
la secretariatul rectoratului.
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ANEMIA
TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste România, N I C O L A E 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii India, FAK- 
HRUDDIN ALI AHMED, următoarea telegramă :

De Ziua națională a Republicii India, am deosebita plăcere de 
a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, sincere 
felicitări, urări de sănătate și fericire personală, iar poporului in
dian un mesaj de prietenie, progres și prosperitate.

Poporul român urmărește cu simpatie eforturile și lupta po
porului indian prieten pentru prosperitate și progres și se bucură 
de toate succesele pe care Ie obține pe calea dezvoltării social-eco- 
nomice independente a patriei sale.

Folosesc ocazia pentru a-mi exprima satisfacția față de cursul 
ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare pe multiple planuri 
dintre România și India și convingerea deplină că ele corespund 
intereselor popoarelor noastre, cauzei păcii și ințelegerii interna
ționale.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOL AE 
CEAUȘESCU, a trimis guvernatorului general al Australiei, 
JOHN ROBERT KERR, următoarea telegramă :

Cu ocazia sărbătorii naționale — Ziua Australiei, doresc să vă 
transmit calde felicitări și sincere urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate și pace pentru poporul australian.

îmi exprim încrederea că relațiile prietenești dintre România și 
Australia se vor dezvolta in toate domeniile de activitate, in inte
resul celor două națiuni ale noastre, al păcii și colaborării in lume.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Republicii india, 
INDIRA GANDHI, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii India, în numele guvernu
lui român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre călduroase 
felicitări, urări de sănătate și fericire personală, succes deplin po
porului indian pe calea progresului și prosperității țării.

Sint pe deplin convins că prietenia și cooperarea dintre țările și 
guvernele noastre se vor întări necontenit, în avantajul popoarelor 
român și indian, în interesul păcii și colaborării internaționale.

MANIFESTĂRI 

DEDICATE UNIRII

Dezvelirea unui monument 
al Unirii la Focșani

în municipiul Focșani a avut 
loc o festivitate consacrată îm
plinirii a 117 ani de la înfăp
tuirea mărețului act istoric de 
la 1859 — Unirea Principatelor 
Române, precum și dezvelirii 
unui monument al Unirii. Cu 
acest prilej a fost adresată o 
telegramă C.C. al P.C.R., tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
in care se spune : Participanții 
la festivitate 'își îndreaptă gîn- 
durile și sentimentele de stimă 
și aleasă prețuire către dum
neavoastră, pentru strălucitul 
exemplu’ de patriotism pe care 
il dați zi de zi, pentru hotări- 
rea și abnegația cu care luptați 
și duceți mai departe înaltele 
idealuri ale poporului nostru de

★
între manifestările cultural- 

educative, prilejuite de sărbă
torirea Unirii Principatelor, am 
reținut și spectacolul literar- 
muzical-coregrafic al elevilor 
Școlii generale nr. 21 din Ca
pitală și ai Casei de copii nr. 
3, prezentat în sala cinemato
grafului „Gloria“, în fața a 
peste 700 de participanți. Orga
nizația U.T.C. și organizația 
pionierilor din cele două uni-

progres și prosperitate, de uni
tate, independență și suverani
tate.

Ridicarea monumentului Uni
rii simbolizează contribuția pe 
care generația de azi o aduce 
la marele proces constructiv al 
patriei, la crearea unor motive 
majore de educație patriotică a 
generațiilor viitoare.

Dorim din adincul ființei 
noastre să vă mulțumim pentru 
sprijinul acordat in realizarea 
acestui obiectiv și să vă promi
tem că vom depune toată stră
duința, priceperea și hotărîrea 
de a face din orașele și satele 
noastre așezări prospere, dem
ne de zilele pe care le trăim.

★ ★
tăți școlare au contribuit la o 
reușită realizare artistică a e- 
vocării momentului istoric al 
Unirii.

Evoluția ideii de unitate na
țională a fost relevată în expu
nerea profesoarei Veronica Po- 
pescu, ca și in desfășurarea ar
tistică a spectacolului, in Înche
ierea căruia toți cei prezenți 
s-au prins în Hora Unirii.

Fit A SP'a A fi Rubrică de informații realizată
Zî 9 A kv cu «prijinul Inspectoratului
g w general al miliției ____ ________

Educația rutieră 
în dezbatere
La începutul a- 

cestui an a avut 
loc la Brașov pri
ma consfătuire 
națională consa
crată problemelor 
de educație rutieră 
a copiilor și ti
nerilor, organiza
tă de Ministerul 
Educației și In- 
vățămîntului, Co
mitetul Central al 
U.T.C., Consiliul 
Național al Orga
nizației Pionieri
lor și Inspectora
tul General al 
Miliției. Din pro
gramul consfătui
rii reținem comu
nicările : ..Activi
tatea de educație 
rutieră a copiilor 
și tineretului șco
lar și situația acci
dentelor de circu
lație“ ; „Preocupa
rea consiliilor și co
mandamentelor pio
nierești pentru or
ganizarea. instrui
rea și activita
tea patrulelor șco
lare de circula
ție" ; „Rolul or-

ganizațiej U.T.C. 
în activitatea de 
educație rutieră a 
tineretului și efici
enta cercurilor teh- 
nico-aplicative de 
circulație din ca
drul pregătirii ti
neretului pentru a- 
părarea patriei" ; 
„Forme și meto
de folosite în 
școală pentru pre
darea, însușirea și 
aplicarea in practi
că a cunoștințelor 
pe teme de circu
lație“ ; ..Contribu
ția serviciilor de 
circulație la or
ganizarea și des
fășurarea activi
tății de educație 
rutieră în școală“ 
— teme pe mar
ginea cărora s-au 
DÜrtat interesante 
și instructive dis
cuții. O expoziție 
pe teme de circu
lație, filmele cu 
tematică rutieră 
prezentate, au în
tregit obiectul dez
baterilor. S-au e- 
vidențiat atit re
zultatele obținute 
cît și neajunsu
rile existente încă 
în acest domeniu, 
făcîndu-se toto-

dată, un număr în
semnat de propu
neri constructive.

Și-a făcut 
de... lucru

Nu pentru că în 
comuna ei natală 
— Lovrln (jude
țul Timiș) nu 
și-ar fi găsit de 
lucru, ci pentru 
că nu voia „orice“ 
serviciu, Valeria 
Bucur a plecat în 
căutarea unuia „co
respunzător“. Ca 
să-i fie drumul 
mai ușor, se stră
duia să găsească 
compania oricui se 
oferea să-i asigure 
„măcar“ transpor
tul. Ajunsă la 
Brașov și-a făcut 
repede de... lucru. 
A intrat intr-un 
bar, în altul, apoi 
dintr-unu-n altul, 
acostîndu-i pe cei 
care i se păreau 
că au mai mulți 
bani. Furată de 
„generozitatea“ băr
baților necunos- 
cuți, viața 1 s-a 
părut mai ușoară 
decit dacă s-ar fi

RADAR•I
încadrat intr-o u- 
nitate productivă, 
muncind cinstit. 
„Practica“ ei s-a 
dovedit șubredă, 
fiindcă organele de 
miliție au depis
tat-o in scurt timp 
și au trimis-o în 
fața instanței de 
judecată conform 
Decretului nr. 153/ 
1970. Așa i s-a 
găsit, pentru cinci 
luni de zile, un 
loc stabil !

Dacă n-a avut 
de... lucru.

„Extemporal" 
la internatele 

școlare
Nu a fost o ve

rificare obișnuită a 
cunoștințelor do- 
bîndite la lecțiile 
de clasă, ci un 
„extemporal" pri
vind cunoașterea 
regulamentului de 
ordine interioară, a 
normelor legale in 
vigoare, de că
tre locatarii In
ternatelor școlare, 
în temeiul aces
tor obiective, or-

ganele de miliție 
și U.T.C., din ora
șele județului Să
laj, au însoțit e- 
chipele de ordine 
și disciplină în in
ternatele liceelor, 
grupurilor școlare 
și școlilor profesio
nale. La acest „ex
temporal" cei mai 
mulți elevi au răs
puns corespunză
tor, dovedind res
pectarea ordinii și 
disciplinei, a regi
mului de evidența 
populației, a nor
melor de conviețui
re socială. Au exi
stat, din păcate, și 
destule „note" sla
be. Echipele de 

«control au găsit a- 
supra elevilor o- 
biecte și instru
mente sustrase din 
laboratoare și a- 
teliere.

Cei vinovat! au 
primit cuvenitul... 
calificativ. Dar 
„extemporalul“, dat 
cu acest prilej, nu-i 
scutește de aceleași 
aprecieri pe cei

care răspund de e- 
ducarea elevilor.

A intrat la apă... 
minerală

Emil Itu. gestio
nar la barul „Alu- 
niș" din Poiana 
Brașov, a fost sur
prins de lucrători 
de miliție în timp 
ce introducea pepsi 
și apă minerală, 
procurate de la alte 
unități. Intenționa 
să vindă produsele 
amintite la preț de 
bar in unitatea sa, 
cîștigînd în mod i- 
licit un plus de 
venit. Totodată, e- 
chipa de control a 
constatat că res
pectivul barman nu 
elibera nota de. 
plată consumatori
lor. Pentru prima 
abatere. potrivit 
legii nr. 59/1968, a 
fost trimis în fața 
comisiei de jude
cată, pentru cea 
de-a doua, amen
dat.
Grupaj redactat de 

V. RĂVESCU

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Australiei, JOHN 
MALCOLM FRASER, următoarea telegramă :

Ziua Australiei îmi oferă. Excelență, ocazia să vă adresez. în 
numele Guvernului român și al meu personal, sincere felicitări și 
cele mai calde urări pentru dumneavoastră și Guvernul australian.

PLECARE
Duminică dimineaț". a pără

sit Capitala, președini -le Băn
cii Africane de Dezvoltare. Ab- 
delwahab Labidi, care a făcut 
o vizită în tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
Mihai Di.imantopoi, președin
tele Băncii de Investiții, de alte 
persoane oficiale.

în timpul șederii în România, 
președintele Băncii Africane 
de Dezvoltare a purtat convor
biri cu reprezentanți ai condu
cerii Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Mi
nisterului Agriculturii și In
dustriei Alimentare. Ministeru
lui Finanțelor. Băncii de Inves
tiții. Dc asemenea, oaspetele a 
vizitat obiective economice și 
social-culturale din Capitală și 
din județele Prahova, Brașov 
și Argeș.

Duminică s-au încheiat ma
nifestările celei de-a V-a ediții 
a „Săptăminii culturale a ora
șului Costești" desfășurate, în 
acest an. sub genericul „Cultu
ra in sprijinul realizării cinci
nalului revoluției tehnico-ști- 
ințifice“.

în cadrul acestor manifestări, 
în instituțiile culturale și uni
tățile economice din localitate, 
au fost organizate întîlniri ale 
pionierilor și tinerilor cu acti
viști de partid și de stat, scri
itori și poeți, expuneri și dez
bateri pe teme de politică in
ternă și internațională a parti
dului și statului nostru.

„Duminici in
"tovarășul Mihai Ciobanu, se

cretarul comitetului U.T.C. din 
unitățile sanitare tirgmureșene, 
ne-a mărturisit unul din gîndu- 
rile tinerilor uteciști, cadre sa
nitare, în direcția perfecționării 
activității profesionale, în cazul 
lor a asistenței sanitare. La ul
tima plenară a comitetului s-a 
aprobat inițiativa intitulată „Du
minici în halate albe". Este o 
acțiune ce se va desfășura de-a 
lungul întregului an, în cadrul 
căreia uteciștii își propun să pe
treacă o parte din timpul lor li
ber lingă patul bolnavului, în 
Sălile de tratament, în labora-

— Tovarășe Ștefan Covaci, să 
facem împreună un calcul sim
plu : avem o populație școlară 
de aproape 5 milioane. Dacă 
numai 1 Ia 5 ar practica fotba
lul sistematic, aria de selecție 
ar spori considerabil. Masa de 
practicanți ar atinge aproape 
milionul. Și în calculul nostru 
nu intră decit copiii și tinerii 
pină la vîrsta de 19 anii..

— Antrenarea undi mare nu
măr de tineri ar transforma a- 
ceastă activitate într-o „produc
ție modernă" de fotbaliști. Așa 
cum există, dealtfel. în țările cu 
fotbal avansat, unde nu. numai 
școala are răspunderi în acest 
sens, ci și clubul dc performan
tă... La marile cluburi franceze 
copiii au obligația să joace fot
bal. să învețe o limbă străină, 
să urmeze un curs de calificare 
într-o meserie și să cunoască 
limba și istoria patriei. Clubul 
răspunde de crearea condițiilor 
necesare. La cluburile engleze, 
tinerii, în plus, muncesc la ves
tiare. întrețin terenurile, sint în- 
vățați de mici cu munca, cu 
greul. Asta le prinde bine cînd 
devin fotbaliști mari. Ca să re
venim. orientarea noului Birou 
federal este de a folosi școala și 
educația ca principale verigi 
ale progresului fotbalului în vii
lor. Există o serie de proiecte 
in acest sens, ele trebuie însă 
statuate. E vorba ca în fiecare 
județ să funcționeze școli gene
rale și unități liceale cu program 
de fotbal. Aceste unități âr urma

A apărut broșura 
„Programele pentru 

examenul de bacalaureat 
(de diplomă) 

in învățămintul liceal 
(obiecte de cultură 

generală)"
A apărut broșura „Programe

le pentru examenul de bacalau
reat (de diplomă) in învățămin
tul liceal (obiecte de cultură 
generală)“, editată sub egida 
Ministerului Educației și Invâ- 
țămintului. Destinată tuturor ce
lor care se vor prezenta la exa
mene în sesiunile din acest an, 
ea cuprinde lista completă a te
melor pentru următoarele obi
ecte : literatură (română, ma
ghiară și germană), limbi stră
ine. istoria României, proble
me de filozofie și socialism ști
ințific, economie politică, mate
matică, fizică, chimie, biologie 
generală, botanică, zoologie, a- 
natomie și fiziologia omului. 
Lista obiectelor pentru exame
nul de bacalaureat (diplomă) Ia 
liceele industriale, economice, a- 
gricole, silvice, sanitare, peda
gogice, reale, umaniste și de ar
tă va fi publicată în revista „în
vățămintul liceal și tehnic pro
fesional" nr. 2/1976, care urmea
ză să apară în a doua jumătate 
a lunii februarie.

(Agerpres)

halate albe"
toare, participînd la materiali
zarea măsurilor profilactice pre
conizate de organele de resort. 
Ei se angajează ca în afara ore
lor stabilite pentru realizarea 
obiectivelor cuprinse in progra
mul acțiunilor patriotice să 
presteze un număr de ore, în 
special în zilele de repaos, cind 
numărul personalului de gardă 
este mai restrîns, la locurile de 
muncă, asigurînd astfel o mai 
bună deservire a publicului, aco
lo unde situația impune.

MIRCEA BORDA 

Despre „Fotbalul 
românesc și 

viitorul său“ (II)

Școala, educația — verigi de bază 

ale progresului în fotbal
să fie încadrate cu specialiști, 
să aibă condiții de internat, can
tină și o bază materială sufi
cientă. Activitatea acestora tre
buie să fie legată direct de clu
burile sau asociațiile sportive cu 
echipe de fotbal de performanță, 
a căror obligație este de a asi
gura inventar sportiv școlii, in
clusiv de a permite să fie folo
site terenurile proprii de sport 
și asigurarea asistenței tehnico- 
metodice. Avem în vedere crea
rea de tabere de instruire cu 
cite 500—600 de elevi, aleși pe 
baza unor norme riguroase. Se 
va restructura și programul 
competițional în funcție de a- 
ceste deziderate. în asemenea 
condiții se rezolvă altfel și pro
blema educației, tinerii fotbaliști 
vor crește într-un climat sănă
tos de muncă, de răspundere și 
rivnă pentru a ajunge în vîrful 
piramidei.

— Să revenim la cea de-a 
doua problemă de fond a fotba
lului nostru : statutul jucătorului 
de performanță, drepturile și o- 
bligațiile sale.

— Este, într-adevăr, problema 
cardinală a fotbalului nostru. 
Aici, două ar fi aspectele : a) 
procesul instructiv și b) munca 
educativă, văzute, desigur, prin- 
tr-o strînsă interdependență. Nu 
mă voi referi pe larg la primul 
aspect al problemei — instruirea 
— unde se vor stabili intensita
tea. volumul și conținutul pro
gramelor, concepția și tactica rin 
joc, în funcție de particularită
țile și condițiile fiecărei echipe,

Cimpulung Moldovenesc 
FESTIVAL

AL SPORTURILOR
DE IARNĂ

La Cimpulung Moldovenesc s-a 
desfășurat cea de-a cincea edi
ție a Festivalului sporturilor de 
iarnă.

Menită să contribuie la atra
gerea tineretului spre practicarea 
disciplinelor sportive specifice 
„sezonului alb", manifestarea a 
reunit in faza sa finală peste 
5 000 de participanți din locali
tățile sucevene montane. Cu a- 
cest prilej, pe pirtiile ți patinoa
rele din oraș și din împrejuri
mile așezării de la poalele ma
sivului Rarău, au avut loc atrac
tive întreceri de schi, săniuțe, 
hochei și patinaj viteză, precum 
și un spectacol de gimnastică in 
aer liber „Feerie pe gheată“ 
prezentat de elevi ai școlilor 
generale.

(Agerpres)

FOTBAL: Primele
• STEAUA a sosit aseară la 

București, după o pregătire de 
10 zile efectuată la Brașov. An
trenorul principal al militarilor, 
Emerich Jenei, ne-a mărturisit 
că este satisfăcut de acumulă
rile făcute la munte, de felul 
cum au înțeles să se antreneze 
jucătorii săi. „Planificasem să 
răminem la Brașov, a continuat 
Jenei, pină în ziua de 31 ia
nuarie, dar condițiile nepriel
nice de pregătire de acolo — 
Zăpadă multă, ger — ne-au de
terminat să plecăm mai devre
me. La București vom continua 
pregătirea fizică generală și 
vom începe lecțiile pentru pre
gătirea specifică." După ce vi
neri a susținut primul meci a- 
mical al anului la Codlea în 
compania echipei Măgura (cam
pioana județului), scor 7—0, 
Steaua a avut duminică dimi
neață, la Brașov, ca parteneră 
pe divizionara B, Steagul roșu. 
Bucureștenii au învins cu . 3—0 
(0—0), prin golurile marcate de 
Botez, Năstase și Zamfir. Pe 
parcursul partidei lidera clasa
mentului a folosit toți jucăto
rii pe care îi are în lot, mai 
puțin Dumitru și Stoica. Pri
mul nu a jucat nici la Codlea. 
acuzînd în ultimele zile dureri 
la piciorul recent operat. Stoi
ca continuă să aibă piciorul în 
ghips ; el a însoțit totuși echipa.

categorie, etc. Valoarea și capa
citățile jucătorilor vor fi stabi
lite printr-un sistem de teste 
obligatorii, cine nu îndeplinește 
haremurile nu va obține dreptul 
de joc. Pe lingă acestea, vor fi 
și examene teoretice în care se 
Vor verifica cunoștințele jucăto
rilor, inclusiv în ceea ce privește 
cunoașterea regulamentului de 
joc. Această concepție nouă pri
vind instruirea va fi poate în 

Un interviu în exclusivitate pentru 
„Scînteia tineretului“ cu ȘTEFAN COVACI

măsură să înlăture metodele pe
rimate. să sporească responsa
bilitatea fotbalistului. Pentru că, 
s-a încetățenit un obicei prost : 
jucătorii noștri de performanță 
sint dădăciți prea mult. Se con
fundă ajutorul cu dădăceala. NU 
avem încredere in ei, ii băgăm 
în fiecare săptămină in cantona
ment. După mine, cantonamen
tul face cel mai mare rău fotba
lului.

— Cantonamentul a fost creat 
dinlr-o rațiune : îi oprește pe 
jucători de Ia anumite tentații. 
Antrenorul îi are sub observa
ție. Este mai sigur, supraveghin- 
du-i direct, eâ vor fi în pleni
tudinea forțelor pentru meci.

— Eroare. Mare eroare. Dacă 
aceasta e modalitatea prin care 
determinăm jucătorul să nu facă

MHMIlOmt Dl TIMS OI MASĂ ALE ROMĂMEI 

Un util examen înaintea 
campionatelor europene

Cu numai două luni înaintea 
ediției jubiliare (a X-a) a „eu
ropenelor" de tenis de masă de 
la Praga. Sala Floreasca din 
Capitală a găzduit un reușit fes
tival al sportului cu paleta, sus
ținut de peste 100 de concurenți 
din 12 țări. Timp de trei zile, 
competitorii și-au disputat șan
sele cu ardoare în cele șapte 
probe ale Campionatelor inter
naționale ale României, ediția 
1976, oferind o suită de meciuri 
atractive, urmărite cu interes de 
numeroși spectatori și tehnicieni 
din țară și de peste hotare. 
Printre protagoniști s-au numă
rat sportive și sportivi cu o fru
moasă carte de vizită, care, prin 
jocul lor dinamic, cu o gamă 
variată de procedee tehnice, au 
contribuit la succesul acestei 
prestigioase competiții. într-o 
scurtă convorbire, conducătorul 
delegației sportivilor din Ceho
slovacia, Mendel Tibor, ne-a de- 

meciuri amicale
la Brașov, unde a urmat un 
program special de cultură fizi
că medicală. o RAPID, aflată 
în stațiunea Căciulata, a jucat 
ieri la Rm. Vilcea cu formația 
locală Chimia. Meciul, urmărit 
de aproximativ 3 000 de spec
tatori, a avut două aspecte dis
tincte : in prima repriză, giu- 
leștenii au controlat jocul, con- 
ducind la pauză cu 2—1, ambele 
goluri fiind înscrise de Neagu ; 
la reluare inițiativa a aparținut, 
uneori autoritar, gazdelor. Dacă 
Chimia a reușit doar să egale
ze în urma puternicei presiuni 
exercitate asupra buturilor fe
roviarilor, „vinovatul" princi
pal este portarul Ioniță care a 
salvat miraculos 3—4 goluri. De 
asemenea, foarte bine a acționat 
cuplul fundașilor centrali Gri- 
goraș (ieri a împlinit 22 de ani) 
— Marin Florin. Pentru local
nici au înscris Șutru și Teleș- 
pan. întîlnirea a fost condusă 
la centru de Nicolae Rainea. a- 
flat în concediu în stațiunea 
Olătlești. Din echipa Rapidului 
au absentat Manea, care acuză 
o stare gripală, și Savu, plecat 
fără asentimentul clubului la 
C.S.M. Suceava. Chimia și Ra
pid se vor întîlni duminica vii
toare, tot la Rm. Vilcea, în 
meci revanșă.

D. VIȘAN

escapade, atunci înseamnă că 
nici instruirea, nici educația nu 
se fac cum trebuie. De ce ? Pen
tru că, cu toate cantonamentele, 
echipele joacă tot prost. Antre
norii au crezut că au descoperit 
miracolul, cheia succesului, a 
victoriei. Cantonamentul are un 
efect negativ și pe plan educa
țional. Am scos jucătorii din 
viața obișnuită pe care ei tre
buie s-o ducă. Nicăieri în țările 

cu fotbal de valoare nu se fac 
cantonamente. Doar înaintea 
unor confruntări internaționale, 
și doar 2—3 zile, pentru a asi
gura jucătorilor condiții mai 
bune de refacere, odihna, liniș
tea. Mă refer la echipele de 
club, bineînțeles. Cantonamentul 
depersonalizează jucătorul total, 
îi luăm răspunderea, gîndim noi 
pentru el, îi anulăm spiritul de 
creație. Cine crede că prin can
tonament jucătorii sint sustrași 
de la o viață nesportivă se în- 
șală amarnic. Efectul e contrar : 
știind că merg în cantonament, 
în cele 2—3 zile de „libertate", 
după meci, își fac de cap. Cîți 
dintre antrenori nu se plîng că 
le vin jucătorii obosiți, epuizați ? 
Ei vin în cantonament ca să 
doarmă. Dacă fotbaliștii noștri

clarat : „în primul rînd țin să 
apreciez organizarea ireproșabi
lă a acestei întreceri sportive de 
anvergură, care s-a ridicat la un 
înalt nivel tehnic și spectacular, 
constituind un test important in 
preajma C.E. ce se vor desfășu
ra, peste puțin timp, la Praga. 
Alături dc talentatele sportive 
din formația R.P. Chineze, o plă
cută impresie mi-a făcut maes- 
tra emerită Maria Alexandru, 
care a demonstrat, din nou, că 
este o jucătoare de excepție, u- 
nică în istoria acestui sport, cu 
o activitate competițională înde
lungată și prodigioasă și care, în 
pofida vîrstei înaintate, continuă 
să se numere printre cele mai 
valoroase jucătoare din lume. La 
băieți, o evoluție remarcabilă au 
avut sportivii chinezi Lian Ko- 
lian și Li Cen-si, din formația 
campioană mondială în 1975, 
francezii Secretin și Birocheau, 
vest-germanii J. Leiss și W. 
Lieck, ca și jucătorii noștri Mi- 
lan Orlowski și Iaroslav Kunz. 
Frumoase cunoștințe tehnice au 
arătat șl jucătorii români Șer- 
ban Doboși și Teodor Gheorghe, 
care au dat o replică dirză re- 
putaților lor adversari“.

întrecerile pe echipe, atit la 
fete, cît și la băieți, au fost do
minate de selecționatele R.P. 
Chineze, clasate pe primele 
locuri. Formația feminină a 
Cehoslovaciei, deși lipsită de 
aportul vicecampioanei europe
ne Alice Grofova, a reușit să 
ocupe locul secund în clasamen
tul final, iar la băieți, pe locul 
2 s-a clasat echipa Franței.

Duminică seara au avut loc 
finalele probelor individuale. 
Iată rezultatele înregistrate : în 
finale : SIMPLU BĂRBAȚI : 
Lian Ko-Iian (R. P. Chineză) — 
Jaroslav Kunz (Cehoslovacia) 
3—0 ; SIMPLU FEMEI : Sa Min 
(R P. Chineză) — Sun Min (R.P. 
Chineză) 3—1 ; DUBLU BĂR
BAȚI : Lian Ko-lian, Li cen-și 
(R. P. Chineză) — Kunz, Or- 
lovski (Cehoslovacia) 3—0 ; DU
BLU MIXT : Yen Kue-li. Li 
Cen-și (R. P. Chineză) — Mar
tin, Thiriet (Franța) 3—1. Proba 
de DUBLU FEMEI a revenit 
cuplului Maria Alexandru 
(România), Pak Jang Șun 
(R.P.D. Coreeană), care a între
cut în finală cu 3—1 perechea 
Iu Cin-cia, Yen Kue-li (R. P, 
Chineză).

M. LERESCU

ar fi făcut ceea ce trebuie în 
cantonamente, ar fi ajuns de
mult campioni mondiali. Ca să 
nu mai vorbim că se cheltuiesc 
inutil sume fabuloase, care ar 
putea fi folosite mai eficient 
pentru construirea de noi tere
nuri, pentru mingi, echipamente, 
pentru baza de masă a fotbalu
lui.

— Ce propuneți ?
— Sper să-mi impun punctul 

de vedere — desființarea canto
namentelor. Jucătorul trebuie să 
trăiască viața lui, normală, cu 
familia, cu prietenii, cu vecinii 
săi. Altfel gîndurile lui zboară. 
Se mai întîmplă și necazuri. De 
ce să-i forțăm să trăiască în e- 
prubetă ? De ce să-i obișnuim 
fără griji, să le oferim totul 
de-a gata, să nu-i lăsăm să gîn- 
dească singuri ? Este un non 
sens. Acum cînd se pune 
preț pe conștiința omului, an
trenorii să se transforme în paz
nicii fotbaliștilor ? Iată cum i-am 
învățat noi pe jucători să trișeze. 
Pentru că nu de puține ori aba
terile fotbaliștilor, rezultatele 
proaste sint justificate de antre
nori prin aceste cantonamente. 
„Păi i-am ținut în cantonament", 
spun ei nevinovați. Ca și cînd 
noi n-am ști ce se mai întîmplă 
prin aceste locuri. Aici intervine 
necesitatea unei munci de edu
cație. Dar nu așa cum se obiș
nuiește. educație prin „teorii", 
ci prin acordarea acelei „cărți 
albe" fotbalistului, adică a 
Încrederii totale. Asta se face

0 în cadrul campionatelor mu
nicipale de atletism desfășurate 
în sala „23 August" din Capita
lă, sprintera Veronica Anghel 
(Rapid) a cîștigat proba de 60 m 
plat cu timpul de 7”4/10. în se
rii, Viorica Anghel a egalat re
cordul național al probei, fiind 
cronometrată in 7”3/10.

Alte rezultate : masculin : 60 
m plat : Claudiu Șușelescv 
(C.A.U.) — 6”6/10 ; 60 m gar
duri : Nicolae Perțea (Steaua) 
— 7’'9/10 ; săritura în lungime : 
Alexandru Abagiu (C.A.U.) — 
7,60 m ; feminin : 60 rn garduri : 
Viorica Enescu (Steaua) — 
8”5/10 ; săritura în înălțime: 
Cornelia Popa (Dinamo) — 
1,80 m.

0 Pe noua pîrtie din Sinaia 
s-au încheiat ieri întrecerile 
campionatelor europene de bob 
pentru tineret, la care au parti
cipat echipaje de două persoa
ne din șase țări.

Iată clasamentul final : 1. R.D. 
Germană — 2'53”75/100 (timp 
realizat în trei manșe) : 2. Aus
tria I — 2'53”81/100 ; 3. R.F. Ger
mania I — 2’55”02/100 ; 4. Româ
nia I — 2’55”14/100 ; 5. Austria 
II — 2’55”28/100 ; 6. R.F. Germa
nia II — 2’55”30/100.

• Finala turneului internațio
nal de tenis de Ia Baltimore se 
va disputa intre jucătorul român 
Ilie Năstase și americanul Tom 
Gorman. în semifinale, Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—4, 7—6 
pe Harold Solomon, într-o parti
dă de mare spectacol.

0 Al doilea meci dintre e- 
chipele de hochei pe gheață ale 
României și R. F. Germania s-a 
disputat duminică la Augsburg. 
De data aceasta, victoria a re
venit hocheiștilor români cu 
scorul de 7—4 (1—2, 3—1, 3—1).

0 întîlnirea internațională tri
unghiulară de scrimă, la care 
au participat tineri sportivi din 
Bulgaria, R.D. Germană și 
România, s-a încheiat dumini
că în sala Floreaaca II, din Ca
pitală, cu desfășurarea probelor 
pe echipe.

Sportivii români au terminat 
învingători în trei din cele pa
tru probe disputate : floretă 
băieți, sabie și spadă.

în proba feminină de floretă, 
pe primul loc s-a situat echipa 
R.D. Germane. Cu același nu
măr de victorii, dar cu trei a- 
salturi mai puțin ciștigate, for
mația României a ocupat locul 
doi.

zi de zi, oră de oră, minut de 
minut prin adoptarea unor prin
cipii de viață, a unor norme mo
rale ferme, prin exemplul condu
cătorului, al antrenorului, elimi- 
nind orice compromis. Educația 
se face fără zgomot, însă serios 
și consecvent, de-o manieră care 
să-ți ofere putința să constați 
efectul pozitiv în comportarea 
jucătorului. Discutînd despre 
toate acestea. îmi pun întreba
rea : oare, la urma urmei, nu 
noi, conducătorii și antrenorii, 
am degradat fotbalul 1 Invocăm 
mereu, pentru lipsa de perfor
manțe. motive extrafotbalistice, 
cînd de fapt totul depinde nu
mai de cei trei factori : condu
cător (de club, de secție), antre
nor, jucător.

— Toate aceste inconveniente 
derivă și din faptul că nu există 
un statut, un regulament clar al 
jucătorului de fotbal, care să sti
puleze ferm drepturile și îndato
ririle fotbalistului.

— Foarte adevărat. De aceea, 
în acest spirit, noi, cei care ac
tivăm în fotbal, trebuie să ne 
revizuim concepțiile, atitudinile 
și comportarea. Un sport de e- 
lită nu se poate face altfel. Fe
derația va elabora un regula
ment al jucătorului de perfor
manță. în scopul de a rezolva 
unitar problemele de ordin spor
tiv, educativ și social.

VASILE CABULEA

La cursurile de schi ale școlii sportive din Sinaia
Foto : AGERPRES

CUPA TINERETULUI

Bucuria zăpezii
— Relatări de la

Dimineață încă nu începuse să 
ningă dar zăpadă era din belșug. 
Mai multă ca în alți ani, mă in
forma un schior ce nu depășise 
frumoasa vîrstă de 12 ani și 
care, printre altele, ținea să mă 
asigure că schiază de la 5 ani 
și că niciodată nu a fost atîta 
zăpadă prin părțile locului. Lo
cul : Huta-Certeze, adică acolo 
unde, în prima săptămină a lu
nii mai. oamenii Țării Oașului 
se veselesc la vestita Sîmbră a 
Oilor. Și locul, renumit pentru 
marea lor sărbătoare oșenească, 
tinde să devină și stațiune pen
tru sporturile de iarnă. Deocam
dată există o cabană unde poți 
rămîne peste noapte și mai e- 
xistă pîrtia care a și fost denu
mită pîrtia „Sîmbra oilor". Mai 
există concurenții, peste 200 de 
participanți la faza județeană a 
„Cupei tineretului" — ediția de 
iarnă. Se pregătesc cu emoție 
pentru clipa cînd va răsuna co
manda de plecare în „marea a- 
ventură" a coborîrii rapide pe 
pirtia albă. Așa că ei gustă mai 
puțin frumusețea peisajului. 
Sint prea ocupați cu pregătirile 
finale. încă un control al sănii
lor, o verificare a legăturilor 
schiurilor și, odată cu aceste o- 
perațiuni, schimburi repezite de 
vorbe în care deslușesc dorința 
de a afla „noutățile de ultimă 
oră" privind starea traseelor de 
concurs.

Pentru că, iată, a început să 
ningă, cad fulgi uriași, pufoși, 
iar gerul s-a mai domolit, uimit 
parcă și el de atita zarvă tine
rească, nemaiîntîlnită iama în 
această zonă. Privesc împreună 
cu spectatorii (da, au venit 
mulți spectatori, de toate vir- 
stele, și le citesc pe chipuri 
oarecare invidie față de concu- 
renții îmbrăcați in costume 
multicolore) frumusețile de 
basm ale iernii și încerc, ca și

Campionatele universitare de șah
Sîmbătă seara, în Capitală, 

s-a încheiat Campionatul uni
versitar de șah, la care au 
participat 12 echipe mixte îm
părțite în două serii.

Pe tot parcursul intîlnirilor — 
rundele desfășurîndu-se sistem 
turneu — studenții bucureșteni, 
majoritatea cu categorii superi
oare și chiar candidați maes
tru (Ștefanov, Armaș, Țibulcă), 
au oferit partide valoroase.

în turneul final s-au întîlnit 
primele două clasate din fie
care serie, locurile I-IV fiind 
ocupate în ordine de Politehni
ca, Universitatea, Construcții, 
Medicina.

etapa județeană —
ei, bucuria zăpezii. Mai tîrziu, 
după festivitatea de deschidere 

competiției, concurenții aveau 
să încerce și ei bucuria zăpezii 
in focul întrecerii pentru cîști- 
garea cununilor de lauri, cununi 
care poposesc întotdeauna pe 
fruntea invingătorilor.Este drept 
că aceste cununi au fost... diplo
mele acordate de către Comite
tul județean Satu Mare al 
U.T.C,, dar se pare că și eu și 
spectatorii și concurenții le-am 
înțeles așa : cununi de lauri. Și 
este momentul să-i amintim pe 
merituoșii cîștigători : Schi-fond 
— 14—19 ani. fete : Alexandrina 
Mureșan și Rodica Kereji — am
bii de la Liceul Negrești-Oaș ; 
Gyongy Penzeș — Liceul meca
nic agricol Negrești ; băieți : 
Vasile Lebedia — Liceul Cărei, 
Octavian Mureșan și Ioan Olah 
— Liceul Negrești-Oaș ; catego
ria 15—30 ani ; băieți : Ștefan 
Șnep (Huța Certeze), Vasile 
Grigoruț (Bicsad) ; Tiberiu Car- 
doș (Bicsad). Sanie — categoria 
14—19 ani : băieți : Vasile Bota 
(Liceul mecanic agricol Ne
grești-Oaș), Nicola Petrică (Li
ceul agricol Cărei), George Si- 
mon (Liceul Negrești-Oaș) ; 
fete : Irina Goje (Liceul Ne
grești-Oaș), Carmen Tașnadi 
(Gr. școlar „Unio“), Ibosya 
Covaci (Gr. școlar „Unio“) ; 
Slalom. Categoria 14—19 ani
fete : Ana Popp și Katalin Popp 
— Liceul maghiar Satu Mare — 
Rodica Chereji (Liceul Negrești- 
Satu Mare) ; băieți : Felix Bujor 
(Liceul „Mihai Eminescu“-Satu 
Mare), Octavian Mureșan (Li
ceul Negrești-Oaș), Doru Costin 
(Liceul „Mihai Eminescu“-Satu 
Mare) ; categoria 15—30 ani — 
băieți : Dorin Pusta (Poiana 
Codrului), Ștefan Snep (Huța 
Certeze), Ioan Naghi (Poiana 
Codrului).

P. TEODOR

Tot tn Capitală s-a disputat 
faza pe oraș a campionatelor 
individuale studențești — băieți 
ți fete.

La băieți au participat 54 
de concurenți (cifră record), 
primii trei clasați fiind Arte- 
mia Paul (Politehnică), Nagy 
Elek (Arhitectură), Munteanu 
Dorin (AJS.E.), iar la fete Du
minică Mariana (A.S.E.), Ana- 
Maria Murafa (Politehnică) 
și Tănăsescu Carmen (I.M.F.).

Finala pe țară se va desfășu
ra la Sinaia, între 26 februarie— 
7 martie, sub organizarea Insti
tutului de construcții.

G. ECLISERESCU



Sosirea ministrului român
exterior și cooperării

internaționale la

al comerțului
economice
Pekin

Largi perspective intensificării
PEKIN. — La 25 ianuarie a 

sosit la Pekin tovarășul Ion 
Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării econo
mice internaționale. La aero
port, el a fost întîmpinat de

vicepremier al
" ' -------. Chi-

co- 
alte 
pre-

Hua Kuo-fen, ’---- .--------
Consiliului de Stat al R.P. 
neze, de Li Cian, ministrul 
merțului exterior, și de 
persoane oficiale. A fost 
zent ambasadorul României la 
Pekin, Nicolae Gavrilescu.

euriozitate 
pe 

tempe-

colaborării rodnice în Balcani Ministrul de externe al României 
a sosit la Viena

xistă o 
a călătorului 
care nu o 
rează nici miile de 
kilometri parcurși 
pe Terra, nici obo- 

îl poate Împovăra 
zbor îndelungat, o 
capabilă să împrăș- 

matinale 
Por- 

dimineată, în zori, din-

• Ecouri favorabile înaintea deschiderii Con

ferinței balcanice pentru cooperare economică

• Aprecieri ale presei din Atena și Belgrad

Comitetul grec pentru colabo
rarea balcanică, — din care fac 
parte reprezentanți ai tuturor 
partidelor parlamentare, ai or
ganizațiilor științifice, tehnice, 
artistice și profesionale din 
Grecia — a dat publicității o 
declarație în legătură cu apro
piata conferință balcanică pen
tru cooperare economică, ce se 
va deschide luni, la Atena. De
clarația exprimă deplina apro
bare a opiniei publice elene 
pentru continuarea eforturilor 
în vederea promovării colabo
rării economice multilaterale 
între țările balcanice.

Declarația afirmă, de aseme
nea. convingerea că, „pe baza 
politicii de pace, respectării in
dependenței și interesului re
ciproc, colaborarea balcanică se 
poate extinde în toate domenii
le și se poate exprima la toate 
nivelurile, prin dezvoltarea de 
relații multiforme și variate, pe 
toate treptele“.

„Un eveniment de mare 
importanță"

Sub titlul „O nouă epocă în 
Balcani“, revista „Teme politi
ce“ subliniază că „prima întîl- 
nire interbalcanică de Ia Atena 
este salutată ca un eveniment 
de mare importanță europeană“. 
Reuniunea — scrie, de aseme
nea, revista — începe sub buni 
auguri. Balcanicii pot sâ caute 
și să găsească domeniile cola
borării, care vor fi foarte pre
țioase pentru popoarele lor.

Cercurile diplomatice din Ate
na ale țărilor balcanice care 
vor participa la reuni”ne — 
continuă revista — și-au expri
mat deplina lor satisfacție pen- 

• ' a

fortul cel mai serios care s-a de
pus vreodată pentru apropierea, 
colaborarea și pacea intre sta
tele din regiunea balcanică“.

Aceleași idei sînt dezvoltate 
în materialele publicate de zia
rele „ACROPOLIS“ și „TO 
VIMA“.

...„Este sigur că în problemele 
organizatorice și în modul de 
desfășurare a lucrărilor, confe
rința balcanică va urma exem
plul Conferinței de la Helsinki“ 
— scrie „TO VIMA“. „Prin pro
movarea colaborării se va crea 
un nou climat în Balcani, care 
va consolida sentimentul de 
securitate, se va oferi un exem
plu pentru alte regiuni din Eu
ropa și din lume“.

La rîndul său. ziarul „AV- 
GHI“ scrie, referindu-se la con
ferință. că prin colaborarea din
tre țările balcanice „trec marile 
căi pentru crearea unei noi ca
lități de relații in Balcani, pen
tru transformarea Balcanilor in
tr-o zonă a păcii, care va garan
ta popoarelor din aceste țări nu 
numai o pace trainică, dar și în
tărirea independenței naționale 
și asigurarea prosperității lor 
naționale“.

Ziarul „RISZOSPASTIS“ a- 
preciază Conferința balcanică 
drept „un pas înainte pentru 
stringerea relațiilor, pentru pro
movarea de fond a colaborării 
între țările balcanice“.

rarea cu celelalte state din Bal
cani, înțelege să-și aducă con
tribuția la obținerea unor re
zultate concrete, la promovarea 
cit mai eficientă a unei colabo
rări corespunzătoare interese
lor tuturor țărilor și care, con
comitent, să răspundă cerințelor 
îmbunătățirii relațiilor generale 
și colaborării în Europa și Me- 
diterana“.

La rîndul său, săptămînalul 
„KOMUNIST“ inserează, sub 
titlul „Interesele obiective ale 
colaborării și păcii“, un comen
tariu pe aceeași temă.

Statele balcanice, se relevă 
în articol, se află în fața unui 
important eveniment „al lor“, 
subliniindu-se interesul larg în 
rindul opiniei publice stîrnit de 
conferință privind colaborarea 
economică multilaterală.

Conferința de la Atena _ va 
fi prima de acest fel. Dar ide- 
ea însăși despre dezvoltarea co
laborării concrete între statele 
balcanice, precum și eforturile 
de a se porni înainte pe acest 
plan sînt de o dată mai veche. 
In unele domenii, o asemenea 

deja 
mai 
par-

Duminică seara a sosit la 
Viena ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, 
care, la invitația ministrului a- 
facerilor externe al Republicii 
Austria, Erich Bielka, întreprin
de o vizită oficială în această 
țară. Pe aeroportul Schwechat, 
oaspetele român a fost întîm-

Proiect de

de Erich Bielka, de 
Heymerle, secre- 
al M.A.E. al Aus- 
alți funcționari su- 
minister. Erau pre-

pinat 
Heinrich 
tar general 
triei, și de 
periori din 
zenți, de asemenea, D. Aninoiu, 
ambasadorul României la Vie- 
na, și Frantz Wunderbaldinger, 
ambasadorul Austriei la Bucu
rești.

lege privind

tru această primă sesiune 
Conferinței balcanice.

„Reuniunea de Ia Atena, eare 
este în spiritul Conferinței ge
neral europene de la Helsinki, 
va demonstra posibilitatea sta
telor, pe regiuni, de a păși spre 
coexistență pașnică și colabo
rare in multe domenii și de a 
le întări prin acorduri parțiale 
multilaterale de importanță ho- 
tăritoare. Și, din acest punct de 
vedere, ea va fi o primă dez
voltare pozitivă a Acordului de 
la Helsinki“ — subliniază re
vista în încheiere.

Referindu-se la Conferința 
balcanică pentru cooperare eco
nomică, ziarul „KATHIMERINI“ 
scrie : importanța conferinței nu 
se localizează în limitele spațiu
lui balcanic, ci capătă proporții 
mai largi pe plan internațional. 
Și aceasta, pentru că reuniunea 
balcanică constituie prima apli
care a spiritului de colaborare 
pașnică și respect reciproc între 
popoare, care izvorăște din ho- 
tăririle Conferinței de la Hel
sinki.

„Conferința — scrie ziarul — 
trebuie considerată ca fiind e-

„începutul unui proces 
necesar, posibil 

și de durată"
Ziarul iugoslav „POLITIKA“ 

publică, sub titlul „Vecinii din 
Balcani“, un comentariu pri
vind apropiata reuniune inter- 
balcanică de la Atena, relevind 
că reuniunea merită atenție mai 
ales ca începutul unui proces 
necesar, posibil și de durată. 
Amintind că ea este prima con
ferință consacrată unor aspecte 
ale colaborării care corespunde 
„spiritului de la Helsinki“, zia
rul relevă că „Iugoslavia, care 
optează pozitiv pentru colabo-

plan sint de o dat 
In unele domenii, _ . 
colaborare se realizează 
cu succese mai mari sau 
mici. Oricît de modeste și 
țiale. rezultatele obținute con
firmă că o asemenea colaborare 
largă este utilă și posibilă nu
mai dacă este însoțită de o acti
vitate permanentă. „KOMU
NIST“ continuă relevînd că. în 
prezent. în perioada aplicării 
concluziilor Conferinței euro
pene pentru securitate și coo
perare. încheiată cu succes, care 
a oferit un stimulent impor
tant proceselor din Europa, deci 
și din Balcani, s-au copt condi
țiile pentru realizarea și grăbi
rea procesului unei dezvoltări 
mai de conținut și mai organi
zate a colaborării interbalca- 
nice pe un plan mai larg, 
periența și constatările de 
acum 
scurtă și cea mai sigură
spre

La Varșovia a avut loc, sub 
conducerea președintelui Con
siliului de Stat al R. P. Polone 
H. Jablonski, o reuniune a Co
misiei extraordinare a Seimului 
polonez creată de forumul le
gislativ suprem al țării în ve
derea elaborării proiectului de 
lege cu privire la modificarea 
Constituției R.P. Polone, 
datează din 1952.

în cadrul reuniunii a 
prezentat un proiect de 
privind modificarea Constitu
ției care are drept țel ca legea 
supremă a țării să reflecte 
noua etapă a edificării socia
lismului în Polonia. Proiectul 
propune, printre altele, modi
ficarea art. 1 din Constituție 
care să stipuleze că R.P. Polo
nă este un stat socialist ; De 
asemenea, sînt înscrise o serie 
de modificări care precizează 
principalele trăsături ale sta
tului socialist polonez.

Proiectul de lege, întocmit pe 
baza numeroaselor propuneri,

ce
fost 
lege

prevede să fie reflectate în Con
stituție trăsăturile fundamenta
le ale vieții politice interne ac
tuale, îndeosebi rolul P.M.U.P. 
ca forță politică conducătoare a 
poporului în construirea socia
lismului și cooperarea dintre 
P.M.U.P., Partidul Țărănesc 
Unit și Partidul Democrat, 
bază a Frontului Unității 
porului.

Sint înscrise, totodată, o 
rie de alte modificări in ce 
vește drepturile ; 
cetățenești, precum 
vederi referitoare la 
mocrației socialiste, 
de, de asemenea, 
principiilor politice 
statului ; astfel, proiectul sub
liniază, între altele, că R. P. 
Polonă este călăuzită, in poli
tica sa, de interesele statului 
polonez, ale suveranității, in
dependenței și securității sale, 
de dorința sa de pace și cola
borare internațională.

ca
Po-
se- 

pri- 
și obligațiile 

și noi pre- 
lărgirea de- 

Se preve- 
stipularea 

externe a

Guvern de serviciu

milenară aIstoria
poporului indian con
semna, în

confirmă că cea

Ex- 
pină 
mai 
cale

colaborarea multilaterală 
— indiferent de domeniu — 
sportiv, economic sau politic — 
trece prin dezvoltarea schimbu
lui direct între statele balcani
ce, iar dezvoltarea' relațiilor 
multilaterale nu poate să
fluențeze decit pozitiv și dez
voltarea colaborării directe 
tre statele regiunii balcanice.

in-

din-

Socialist-democrații au răspuns 
pozitiv la propunerea avansată 
de premierul desemnat, Aldo 
Moro. de formare a unui cabinet 
tripartit P.D.C.-P.S.D.-P.R., în 
timp ce republicanii au declarat 
că nu există condiții 
participare a lor la un 
guvern.

La aceste concluzii 
direcțiunile celor două partide, 
reunite în cursul dimineții de 
duminică. Republicanii au mo
tivat refuzul lor prin imposibi
litatea de a se putea pune de 
acord un program guvernamen
tal care să întrunească și con
sensul socialiștilor — condiție e-

pentru o 
astfel de
au ajuns

sențială pentru ca o astfel de 
coaliție să poată avea asigurată 
majoritatea necesară în parla
ment. Acest lucru nu este posi
bil, deoarece exigențele avansate 
de socialiști pe plan economic 
sint total opuse măsurilor indi
cate de Partidul Republican.

Observatorii politici sint de 
părere că unica soluție pentru 
premierul desemnat rămîne, a- 
cum, un guvern de serviciu de
mocrat-creștin.

seala care 
după un 
curiozitate 
tie moleșeala orelor 
sau somnolența nocturnă, 
nisem Z.'—'------------------
tr-un New Delhi în care aerul 
frigea, zburasem cîteva ore 
peste un pustiu de piatră, un 
ocean al stîncii dezgolite, pen
tru ca apoi nava aeriană să se 
apropie de Teheran. Căutam El- 
brusul, căutam decoruri orien
tale născocite de imaginație Și 
mai căutam, cu aviditatea tu
ristului grăbit, monumentele 
gloriei persane. Privirea alerga 
nestăpînită și abia cînd pămîn- 
tul a început să-și descifreze 
imaginile, cînd cortina norilor 
a fost definitiv înlăturată, am 
descoperit prezențe industriale 
și, destul de aproape de aero
port, o construcție care, din 
văzduh, părea greu de definit. 
Construcția aceasta — opt mii 
de blocuri de piatră albă aduse 
din zona Ispahanului — am 
putut-o contempla, o jumătate 
de oră mai tirziu, din automo
bil, iar după o zi am revenit, 
în vecinătatea ei încerci — 
procedeu obișnuit în asemenea 
împrejurări — să recurgi la jo
cul comparațiilor. Te adresezi 
memoriei pentru a detecta si
militudini. Unii au descris cu
tezătoare» construcție de lingă 
Mehrabad drept o replică origi
nală la Arcul de Triumf pari
zian. Cred că afirmația este în
depărtată de realitate. Shah
yad-ul, acest monument cuteză
tor inaugurat în octombrie 1971, 
este o operă unică. Shahyad-ul 
uimește și incintă — este un co
los de piatră cu o înălțime de 45 
metri și. totuși, suplețea lui a- 
pare ireproșabilă. Rădăcinile 
sale sînt solid înfipte in sol dar 
construcția sugerează o rachetă 
gata să pornească spre azurul ce
rului. Liniile surprinzătoare își 
au obirșia într-o artă străveche 
— cea care a dat umanității ope
rele nemuritoare ale civilizației 
persane. Substanța acestui mo
nument, de 
neață și de 
realmente 
conferită de 
de la Cyrus .
tre. O istorie care înscrie la loc 
de cinste amplul program de re
forme propus țării în ianuarie 
1963 de către Șahinșahul Mo- 
hammad Reza Fahlavi Arya- 
mehr. O istorie pe care o regă
sim evocată în succesiunea ine
dită de imagini pe care Shah- 
yad-u] o oferă vizitatorilor săi. 
O istorie care nu înseamnă doar 
legendele epocii lui Cyrus, ci și 
înfăptuirile prezentului, dina
mica lui sugestiv exprimată

printr-un fapt » tn numai patru 
ani harta economică a Iranului 
s-a îmbogățit cu 500 uzineț^

Programul inițiat de " ' 1 
hui Mohammad Reza 
Aryamehr și aprobat 
la 26 ianuarie 1963, 
noscut sub denumirea 
voluția albă“, reprezintă un an
samblu de măsuri destinate să 
plaseze Iranul pe orbita dezvol-

Sahinșa- 
Pahlavl 
de țară 
binecu- 

de „Re-

este o distanță, tn timp, ce ex
primă saltul realizat de Iran. 
Extracția de petrol a Iranului a 
atins un nivel anual de 350 mi
lioane tone. Cele 20 miliarde de 
dolari pe care petrolul i-a adu« 
în trezoreria țării, intr-un sin
gur an, și-au găsit o utilizare 
apreciată de specialiști ca fiind 
rațională. Iranul vizează o dez
voltare multilaterală care să-i 
permită să treacă pragul seco
lului XXI cu structuri cores
punzătoare unei epoci a progre
sului vertiginos. Proiectele se 
bazează, desigur, pe petrol (82 
la sută din venituri) dar pre
văd o înaintare constantă in 
sectoarcle-cheie ale industriei

Poarta Iranului

Lucrările sesiunii
Comitetului Eliberării

al 0.0. A,
La Lourenco Marques s-au 

încheiat lucrările sesiunii 
Comitetului Eliberării al Or
ganizației Unității Africane, 
la care a fost examinată si
tuația din sudul continentu
lui african. Participanții s-au 
pronunțat pentru sprijinirea 
luptei poporului din Republi
ca Sud-Africană împotriva 
rasismului și apartheidului, 
pentru intensificarea ajuto
rului acordat mișcărilor de e- 
liberare națională din Nami
bia și Rhodesia.

Comitetul a condamnat 
ferm politica agresivă a Re
publicii Sud-Africane față de 
Namibia și Angola și a reco
mandat Consiliului Ministe
rial al Organizației Unității 
Africane să adopte măsuri 
urgente care să determine 
retragerea neîntirziată a tru
pelor Republicii Sud-Africa
ne din teritoriile pe care le 
ocupă ilegal.

urmă cu 
26 de ani, un eveni
ment marcant. La nu
mai doi ani și jumă
tate după dobindirea 
independenței, ilustrul 
om politic Jawaharlal 
Nehru, intr-o atmos
feră de entuziasm, a- 
nunța proclamarea re
publicii. Totodată, in
tra in vigoare prima 
constituție a Indiei, 
moment ce consfin
țea aspirațiile de li
bertate și dezvoltare 
independentă a acestui 
popor.

In anii următori, a- 
tenția s-a indrepiat 
spre înlăturarea con
secințelor legate de 
îndelungata dominație 
străină — maladii!» 
endemice, foametea, 
analfabetismul, șoma
jul. India și-a anga
jat potențialul uman 
și material în vederea 
lichidării, a reducerii 
efectelor unor aseme
nea fenomene, dobin- 
dind realizări de sea
mă în transformarea 
economică și socială a 
țării. Ca urmare a suc
cesivelor planuri cin
cinale, au fost mo
dernizate 
sectoare 
fost 
unei 
nale. 
trale 
electrice, 
baraje și sisjeme 
irigații, 
noului au cuprins în
treaga tară. Centrele 
industriei metalurgice 
și constructoare de 
mașini de la Rurkela, 
Bhilai, Durkapur, Ran- 
khi, Bokaro, rafinăria 
de Ia Gauhati și Com
binatul de lubrifianți 
de la Singareni, —

au fost
! importante 

sociale, au 
așezate bazele 

industrii națio- 
s-au înălțat cen- 
termo și hidro- 

au apărut 
de 

însemnele

o formulă indrăz- 
o frumusețe pură, 

tulburătoare. este 
istoria Iranului — 
pină în zilele noas-

tării. Realitățile au fost exami
nate curajos, cu conștiința nece
sității de a se ține seama de 
legitima aspirație către echitate 
a celor mulți. De Ia reforma a- 
grară (care și-a propus lichida
rea marilor latifundii) la com
baterea analfabetismului (gra
ție „Armatei științei“) și la 
propagarea unor instituții me
nite să asigure eliminarea ma
ladiilor, punerea in practică a 
programului a determinat mu
tații de profunzime în existența 
celor 31 000 000 de iranieni. Vas
titatea acestor prefaceri este 
lesne perceptibilă pentru cel ce 
parcurge spațiul iranian (Ia 
Shahyad ți se oferă, pe pelicu
lă, secvențe concludente ale 
peisajului social și economic 
iranian în rapidă metamorfoză), 
înnoirea panoramei urbane, 
multiplicarea însemnelor mo
dernității, înmulțirea edificiilor 
cu valoare socială se asociază 
amplificării prezenței industria
le. Fără îndoială, întregul pro
ces al prefacerilor își leagă des
tinul de „aurul negru“. De la 
primul puț petrolier instalat in 
1904 în apropiere de Masjed- 
Solaiman pînă la petrolierele 
gigant ce acostează la cheiul 
insulei Kharg — uluitor hățiș 
de artere prin care pulsează 
singele negru al pămîntului —

(pentru 1983 se estimează, de 
pildă, o producție anuală de 
oțel de 14—17 milioane tone). 
La Teheran se acordă o impor
tanță deosebită punerii in cir
cuitul economic a marilor zăcă
minte de cupru ale tării. Petro
lul și cuprul constituie principa
lele atuuri de care dispune Ira
nul in ofensiva pe care o poartă 
pe frontul dezvoltării.

ițeam despre Sha
hyad că reprezintă 
„poarta Iranului“, 
prefață la cunoaș
terea unul popor 
care și-a gravat 

numele în cronicile civilizației 
umane. O poartă simbolică spre 
istoria milenară a țării lui Cy
rus și Darius dar care îți îngă
duie, totodată, să-i înțelegi vii
torul. Pămîntul ce poartă ines
timabilele vestigii ale Persepo- 
Iisului înfățișează nu numai 
moștenirea trecutului, un pi
toresc înnobilat de gloria seco
lelor, ci și mărturiile dinamis
mului actual al țării. într-ade- 
văr, Shahyad-ul are ceva ca- 
re-ți sugerează o rachetă. Ra
cheta aceasta te poartă, însă, 
în lumea miraculoasă a timpu
lui.

M. RAMURA

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT < ■'

înălțate în coopera
re cu România — ce
tățile petrochimice de 
la Kalol și Kosamba, 
salba de baraje și hi
drocentrale 
Gange și 
dezvoltarea 
ei. a altor 
conomice i 
creșterea continuă a 
producției industriale, 
sporirea permanentă a 
locurilor de muncă, 
diversificarea produse-

de pe 
Khrishna. 
siderurgi- 
ramuri e- 

au permis

valorificare a bogate
lor sale zăcăminte cu
prifere și de asigu
rare, din resurse pro
prii, a consumului in
tern. Preocupări sus
ținute se manifestă și 
în domeniul punerii in 
valoare și a altor bo
gății naționale. Astfel, 
după cum s-a ; 
țat, pină in anul 
India va reuși 
acopere întregul 
sum de produse

repere

anun- 
I 1980, 

să-și 
con-

I pe-

ale progresului
economic

lor. Progresele înre
gistrate în India în 
domeniul industrial 
sînt evidente atît in 
volumul total al aces
tui sector economic, 
care reprezintă un 
spor de patru ori mai 
mare decit in urmă cu 
circa un sfert de se
col, cit și în varietatea 
gamei de produse : a- 
vioane, nave maritime, 
echipament electronic, 
locomotive și vagoa
ne, fabrici de ciment, 
mașini grele, produse 
chimice. De dată mai 
recentă, complexul cu
prifer de Ia Khetri 
(statul Rajstban), cu o 
capacitate anuală in
stalată de 31 000 tone, 
s-a înscris ca un 
biectiv de seamă 
calea eforturilor

o- 
pe 
de

troliere de pe urma 
cîmpurilor de exploa
tare aflate in perime
tre proprii. Acest lu
cru se bazează pe in
trarea in exploatare, 
începînd din 1976. a 
zăcămintelor descope
rite in Golful Combey, 
unde extracția va pu
tea ajunge, în viitorii 
patru ani. la 10—15 
milioane tone pe an. 
De asemenea, se are 
în vedere ca la Assam. 
centru petrolier in
trat deja in tradiție, 
producția de petrol să 
se ridice Ia 10 —12 
lioane tone anual, 
fel incit, în cinei 
întreaga extracție 
țiței a Indiei să ajun
gă la 35 milioane tone 
anual, ceea ce va per
mite renunțarea la im-

rni- 
ast- 
ani, 

de

portul acestei materii 
prime.

în paralel cu preo
cupările pentru dez
voltarea industriei, la 
New Delhi se între
prind ample măsuri, 
se elaborează proiecte 
și studii privind agri
cultura, domeniu de 
importanță vitală in 
asigurarea de produse 
alimentare pentru hra
na unei populații care 
se apropie de 690 mi
lioane, cit și a mate
riilor prime pentru 
unele industrii prelu
crătoare ale plantelor 
tehnice. La acest deo
sebit de important 
capitol al economiei 
indiene s-a avut în 
vedere extinderea su
prafețelor lacurilor ar
tificiale, crearea unor 
noi sisteme de iriga
ții, înălțarea unor ba
raje în calea apelor 
uneori pustiitoare, do
tarea agriculturii cu 
mijloace mecanice, fo
losirea îngrășăminte
lor. Asemenea efor
turi s-au dovedit rod
nice, în cursul anului 
1975 înregistrîndu-se 
un nivel record al 
producției agroalimen- 
tare.

Programul economic 
de viitor se orientea
ză spre consolidarea 
și accelerarea proce
sului de dezvoltare pe 
multiple planuri, în
tărirea și sporirea e- 
ficienței sectorului pu
blic, lărgirea și diver
sificarea bazei de ma
terii prime. înfăptui
rea acestuia va per
mite înscrierea Indiei 
la noi cote de civili
zație și progres.

Rezultatele 
„șocante" 

ale unui test 
efectuat în S.U.A,

Practic, un adult american 
din cinci este analfabet și, din 
această cauză, incapabil să 
facă fată problemelor ele
mentare ale vieții cotidiene 
— relevă un studiu efectuat 
Ia scară națională, ale cărui 
concluzii au fost date publi
cității la Washington.

• DUMINICA, la Beirut a 
avut loc o reuniune la care au 
participat șeful statului libanez, 
Suleiman Frangieh, primul minis
tru, Rashid Karame, liderii gru
părilor participante la conflict și 
alți factori de răspundere. După 
încheierea reuniunii, primul mi
nistru Rashid Karame a anunțat 
că a fost realizat un acord re
feritor la retragerea tuturor ele
mentelor înarmate și asigurarea 
circulației normale pe toate dru
murile țării.
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ZILE FIERBINȚI: Scala (Gala 
Filmului - ora 20).

VINĂTOR1I DE INCENDII : Fa
vorit (orele 9,15 ; 11,30 ; 13.45 ;
20.30) (la ora 18 Gala filmului ro
mânesc ZILE FIERBINȚI) ; Lu
ceafărul (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Modern (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 5 18,15 ; 20,30) ; 
București (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

PIRAȚII DIN METROU : Excel- 
Bior (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; Aurora (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15) ; To- 
mts (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 | 
18 ; 20,15).

RESPIRAȚIE LIBERA 5 Central 
(orele 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15;
20.30) .

TOATE DOVEZILE
TRIVA : Lumina (orele 9; 11; 13; 
16; 18; 20).

NE VOM ÎNTOARCE CÎND AZA- 
LEELE VOR ÎNFLORI : Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15).

CEI TREI MUȘCHETARI : Patria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20,30).

ÎMPO-

patima : Capitol (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30); Grl- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30); Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 
rele 9; 11

ANNA
20,15).

ACEA
Doina ____
18) la oră 9,30 
copii.

ACEST FEL 
Festival (orele 
18,15; ------
11,15:

CERCUL MAGIC : Bucegi 
15,45; 18; 20)

MARELE GATSBY : Dacia 
9; 12,30; 16; 19); Cosmos 
15,30; 19)

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL- 
LAN : Unirea (orele 16; 18; 20).

J. D. CAHILL : Lira (orele 15,30; 
18; 20,15); Volga (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20); Moșilor (orele 
8; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20).

CURSA : Drumul Sării (orele 
15,30; 18; 20,15).

Melodia
; 18,15; 20,30); Gloria (0- 

13; 15; 17; 19; 20,45).
KARENINA : Doina (orele

PISICA BLESTEMATA S 
(orele 11,15; 13,30; 15,45; 

program pentru

DE DRAGOSTE : 
9; 11,15; 13,30; 16; 

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

(orele

(orela 
(orele

EVADATUL : Glulești (orele 
10,30; 15,30; 18; 20,15).

CIRCUL : Victoria (orele 9,30; 
11,30; 13.30; 16; 18; 20); Viitorul 
(orele 14; 16; 18; 20).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL : 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15).

COLȚ ALB : Floreasca (orele 
9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,15) ; 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
18; 20,15)'.

ALARMA IN DELTA : Cotroceni 
(orele 10, 12; 14; 16; 18; 20); Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20).

SOARTA AUREI ȘI ARGENTI
NEI : Pacea (orele 10; 12,15; 15,30; 
17,45; 20); Arta (orele 15,30; 17.45; 
20).

STELE DE FOC : Crtngașl (ora 
17).

LOTTE LA WEIMAR : popular 
(orele 15.30; 18, 20,15).

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ 
ALB : Flacăra (orele 15,30; 18;
2(1).

CtNTECELE MARII : Munca 
(orele 15.45, 18: 20).

UNDE ESTE COMPANIA A 
T-A?: Rahova (orele 16; 18; 20).

tan (orele

CUM SÄ-L ÎNECAM PE DR.
MRACEK : Progresul (orele iß;
18: 20)

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : Vi-
15,30; 18; 20).

Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
(Sa)a Magheru) : ELISA- 

- ora 19,30; Teatrul ,,C. 
i" (Sala Magheru) : UL- 

ora 19;
DE 
„C.

CU-
• ora 
(Sala

dra”
BETA I - 
I. Nottara'
T1MA ORA (Slobozia)
(Sala Studio) : TEATRUL
POEZIE — ora 19: Teatrul 
Tănase“ (Sala Savoy) : CER 
VÎNTUL LA... DIVERSE — 
19,30; Teatrul „Țăndărică” 
Victoria) : ILEANA SINZIANA — 
ora 17; NOCTURN - CU CIT 
CINT ATITA SINT - ora 21,30; 
(Sala Academia) : SIR ȘI ELI
XIR - ora 17; A.R.I.A. (la Opera 
Română) : concerte extra-

Elaborarea acestui studiu a 
început în 1971 și va fi încheia
tă în martie 1976. Profesorul 
Norvell Northcutt, de la Uni
versitatea din Texas, care con
duce colectivul ce realizează 
această lucrare, a calificat drept 
„șocante“ rezultatele testelor 
efectuate asupra unui număr de 
1 500 de persoane din 38 de sta
te. precum și informațiile su
plimentare obținute din partea 
unor organizații de specialitate. 
Statisticile alcătuite relevă că, 
în unele zone. în rindul tinere
tului există un procent mai 
mare de analfabeți decit la a- 
dulți. Profesorul Northcutt a- 
preciază că multe școli nu ofe
ră elevilor lor cunoștințele 
bază indispensabile pentru 
putea să scrie, să citească, 
facă calcule elementare, 
vorbească ori să știe să asculte.

Rezultatele studiului arată că 
20 la sută , dintre adulții ameri
cani (unul din cinci) sînt incom
petenți din cauza lipsei de car
te și nu pot să îndeplinească 
sarcinile simple cu care sint 
confruntați pe parcursul unei 
zile de muncă. 33 la sută — a- 
rată studiul — dispun de cunoș
tințele minime necesare, dar au 
nev.oie de ameliorări pentru a 
putea avansa în condițiile so
cietății moderne. Restul de 47 
la sută dintre cei chestionați 
sînt competenți și dispun de 
educația necesară pentru a e- 
fectua munci retribuite cores
punzător.

• Numărul șomerilor în 
Franța era la finele anului 
1975 de 1 376 68G, dintre care 
46 la sută tineri pină la 25 
de ani. Aceste cifre au fost 
date publicității de Secreta
riatul Confederației Generale 
a Muncii din Franța.

• COMISIA permanentă a se
siunii Congresului Național al 
Mexicului a aprobat proiectul 
de lege referitor la inserarea u- 
nei clauze adiționale în Consti
tuție prin care se prevede „sta
bilirea unei zone economice ex
clusive de 200 de mile marine 
de la coastă“.

Potrivit noii legi, Mexicul își 
exercită suveranitatea asupra a- 
cestei zone economice exclusive 
aparținînd apelor sale teritoriale 
după un interval de 120 de zile 
de la proclamarea sa oficială de 
către guvern.
ȘEDINȚA GUVERNULUI 
R.P. ANGOLA

ima
Australia

26 ianuarie este sărbătoarea 
națională a Australiei. La a- 
ceastă dată, in anul 1788, 
primii coloni britanici au de
barcat pe continent, înteme
ind, pe coastele Noii Galii de 
Sud, 
oraș 
zare

in perimetrul actualului 
Sidney, cea dinții așe- 
australiană.

H. HUMPHREY CANDIDAT LA 
PREȘEDINȚIA S.U.A. ?

• SENATORUL Hubert Hum
phrey (democrat, statul Minne
sota) a declarat că va accepta 
învestitura Partidului Democrat 
pentru a candida la 
prezidențiale 
an. in cazul 
tea fi găsit 
ace&t post.

alegerile 
din toamna acestui 
in care nu va pu- 
un alt candidat la

• LA LUANDA a avut loc o 
ședință a guvernului Republicii 
Populare Angola, în cadrul că
reia a fost adoptată o hotărire 
privind reluarea și promovarea 
activităților din sfera construc
țiilor civile, în special in ce pri
vește construirea de școli, spi
tale și locuințe. Totodată, au fost 
examinate o serie de probleme 
legate de activitatea Ministerului 
Planificării și Coordonării Eco
nomice și a Ministerului Lucră
rilor Publice, Construcțiilor și 
Transporturilor, precum și de ac
tivitatea altor instituții de stat.

ORDINARE CU AMALIA RODRI
GUES ȘI GRUPUL ACADEMIC 
DE DANSURI DIN RIBATEJO 
(Portugalia) — ora 19,30.

I. T.

PROGRAMUL I

PROGRAMUL II

17 — Telex ; 17,05 Film serial 
pentru copil — Daktarl (reluare); 
17.30 Album coral ; 17,40 Film ar
tistic, Dacii ; 19,30 Telejurnal ;
20,00 La tricolor, la flamuri de 
partid : 20.40 Biblioteca pentru 
toți ; 21.30 Din creația enesciană ; 
22.25 închiderea programului.

16,00 Film documentar ; 16,10 Iti
nerar indian ; 16,30 Emisiune in 
limba maghiară ; 18,55 Imagini din 
Iran ; 19,20 1 001 de seri ; 19,30 Te
lejurnal ; 20,00 La tricolor, la fla
muri de partid ; 20,40 Emisiune
pentru tineret ; Poezia unei se
cunde ; 21,00 Roman foileton, For- 
syte Saga. Episodul 5, Proprieta
rii ; 21,50 Pagini muzicale de mare 
popularitate ; 22.10 24 de ore.

• COLECȚIE DE „STELE SCHIMBĂTOARE“. La Observato
rul astronomic din Sohneberg — R.D. Germană — se află o 
voluminoasă colecție conținînd 150 000 de fotografii ale stelelor 
schimbătoare. înființat cu. 50 de ani In urmă, observatorul de
ține una din cele mai mari arhive de acest gen din lume. Fo
tografiile servesc la efectuarea de observații pe perioade înde
lungate asupra schimbării luminozității stelelor. Cercetătorii ob
servatorului urmăresc evoluția a aproximativ 10 000 de aștri. 
• CUNOSCUTUL GEOLOG AMERICAN William Cambray și-a 
expus ipoteza potrivit căreia, din punct de vedere geografic, 
Europa și America de nord continuă să se îndepărteze. El a 
apreciat, în acest sens, că falia care există în Oceanul Atlantic 
între cele două continente se amplifică într-un ritm de 1,8—7,9 
metri la un interval de 100 de ani. • ATENȚIE „FORD CA- 
PRI“ ! 75 000 de automobile de tipul „Ford Capri“ vor fi re
trase de pe piață în urma descoperirii unor defecțiuni ce pot 
provoca o pierdere a controlului asupra mașinii. Cele 75 000 de 
mașini au fost selecționate după examinarea unul lot de apro
ximativ 396 000 de automobile de tipul respectiv, produse în 
Republica Federală Germania, între august 1970 și octombrie 
1971. p UN NOU DA VINCI ? Un tablou care se crede că a 
fost realizat de Leonardo da Vinci a fost descoperit la Școala 
de arte frumoase din orașul portughez Porto — informează 
săptămînalul „Expresso“. Potrivit celor relatate de revista por
tugheză, tabloul, atribuit pînă recent unui pictor Italian necu
noscut, a fost examinat de expertul Julian Stock de la cunos
cuta galerie „Sotheby’s” din Londra, care a afirmat că ar fi 
vorba de o operă aparținînd marelui pictor italian, intitulată 
„Fecioara și pruncul“. „Lumina, tonurile, detaliile mîinllor fe
cioarei și curajul de a o reprezenta așezată pe pămînt — toate 
acestea indică faptul că autorul tabloului este Leonardo da Vin
ci“ — scrie revista „Expresso“. • CONDUCTA SCUMPA. Costul 
realizării conductei transalaskane a sporit în ultima perioadă 
cu alte 700 milioane dolari, estimările actuale lndicînd cheltuieli 
finale de 7 miliarde dolari. Consorțiul celor opt companii pe
troliere care realizează proiectul avertizează că, pină la înche
ierea lucrărilor, sînt posibile și alte majorări ale costurilor. • 
POLUARE PE PAD. Cea mai mare apă curgătoare din Italia — 
fluviul Pad — este amenințată cu „pieirea“, avertizează ecolo
gii italieni. In urma unor studii efectuate de-a lungul întregului 
curs al fluviului, din nord și pînă în deltă, la Marea Adriati- 
că, s-a constatat că el aduce anual 27 milioane tone substanțe 
fie dizolvate în apele sale, fie care plutesc la suprafață. Intre 
aceștia, există 11 milioane tone de amoniac, 8 milioane tone 
carbonați, 5 milioane tone sulfați, 64 000 tone combustibili lichizi 
— reziduuri provenite din prelucrarea șl transportul petrolului 
și maselor plastice. Anual se deversează tn Pad 243 tone ar
senic și 65 tone mercur. La aceste substanțe toxice se adaugă 
microorganismele și bacteriile care trăiesc tn apele reziduala 
din canale. Astfel apele Padului, cindva curate, au devenit un 
focar de agenți ai unor boli infecțioase ca tifosul sau hepa
tita vlrotică. Specialiștii au ajuns, de asemenea, la concluzia că 
în apele Padului nu trebuie să se înoate, deoarece substanțele 
toxice din ele pot pătrunde cu ușurință prin piele. • ACCI
DENTE. In cursul lunii noiembrie a anului trecut, pe șoselele 
din R.F.G. șl-au pierdut viața 1 298 de persoane, cu 10 la sută 
mai puțin decit în aceeași perioadă a anului 1974. In ca pri
vește numărul persoanelor accidentate, acesta a fost de aproa
pe 40 000.
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Cu un teritoriu echiva- 
cu 2/3 din suprafața Eu-lent

ropci, singurul stat continent, 
„tara cangurilor“, s-a popu
lat rapid, în prezent atingind 
o populație de circa 13 mili
oane de locuitori, care trăiesc 
în cea mai mare parte în 
mari centre urbane, cum silf 
Sidney, Canberra. Melbourn 
Adelaide, Perth.

• Pînă nu de mult. Aus
tralia era cunoscută in lume 
mai ales datorită produselor 
sale agrozootehnice. In ulti
mii ani însă, prin descoperi
rea și valorificarea unor im
portante bogății ale subsolu
lui, această tară a intrat in
tr-o perioadă de intensă in
dustrializare. Minereuri de 
fier, combustibili energetici, 
uraniu, cobalt, metale nefe
roase — înscrise în hărțile de 
prospectare — au început a fi 
puse in exploatare în moder
ne centre industriale. Ulti
mele cercetări au dus Ia des
coperirea unor noi rezerve 
minereu de fier, evaluate 
circa 100 miliarde tone, 
ceea ce privește uraniul, se 
preciază că in zonele de nord 
și vest s-ar afla concentrate 
circa 10 la sută din rezervele 
mondiale. In afara industriei 
extractive și-au mai făcut a- 
paritia unități economice eu 
înalt randament, între aces
tea aflindu-se uzine construc
toare de mașini, de aparatură 
electronică ete.

• Relațiile româno-austra- 
liene au cunoscut o continuă 
lărgire și intensificare ; vizi
tele reciproce la diferite ni
veluri, înțelegerile semnate, 
evidențiind, de fiecare dată, 
noi posibilități în vederea 
amplificării conlucrării bila
terale, In interesul popoare
lor noastre, al păcii, secu
rității și cooperării interna
ționale.
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Deteriorarea 
situației din Ulster 
în cadrul incidentelor provo

cate de elementele extremist» 
din Irlanda de Nord, duminică 
dimineața a fost înregistrată o 
nouă victimă : 
tant în vîrstă 
fost împușcat 
Portadown, din 
Un purtător de 
a declarat la Belfast că 
nou incident se înscrie în con
textul mai larg al deteriorării 
situației din Ulster. ca urmare 
a intensificării atacurilor tero
riste din partea elementelor 
extremiste din rînduriie comu
nităților protestantă și catolică.

un tînăr protes- 
de 20 de ani a 

in localitatea 
sudul provinciei, 
cuvînt al politiei 

pcest
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