
Proletari din toate țările, uniti-vă I PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
A PRIMIT SCRISORILE DI ACREDITARE

a ambasadorului Republicii Niger
In ziua de 21 februarie a.c., 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, la Palatul 
Consiliului de Stat, pe Kossomi 
Bourem, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare in cali
tate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Niger în țara noastră.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și ambasado
rul Republicii - Niger au rostit 
scurte alocuțiuni.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a avut

o convorbire prietenească, cor
dială, cu ambasadorul Republi
cii Niger, Kossomi Bourem.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au parti
cipat George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar preziden
țial și al Consiliului de Stat.
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Preocupări susținute, inițiative

și pregătirea forței
pare deosebită a organizațiilor 
U.T.C. din sectoarele Capitalei 
este Îndreptată spre recrutarea 
și calificarea prin cursuri de 
scurtă durată « efectivului stabi
lit, pentru încadrarea în pro
ducție a celor care la ora actu
ală nu au nici o ocupație. Avem 
in vedere o serie de măsuri me
nite să-i ajute la integrarea mai 
rapidă in munca productivă : 
activități educative desfășurate 
de organizațiile U.T.C. de car
tiere, întîlniri cu muncitori

?

Recrutarea, 
calificarea 

și perfecționarea 
profesională 
a tinerilor — 

obiectiv prioritar 
al organizațiilor 

U.T.C.

Cincinalul revoluției tehnico- 
științifice impune, pe lingă creș
terea în ritm susținut a forțelor 
de producție, o preocupare per
manentă pentru pregătire* for
ței de muncă și ridicarea per
manentă a calificării tinerilor. 
Pentru a vedea care sînt pre
ocupările actuale și de perspec
tivă în această direcție ale orga
nizației municipale București a 
U.T.C.- ne-am adresat tovarășu
lui Dinu Drăgan, președintele 
Consiliului tineret muncitoresc :

— Avînd în vedere perspecti
vele dezvoltării economico-»o- 
ciale a Capitalei, s-a stabilit că 
pentru acest cincinal vor fi ne
cesare cîteva zeci de mii de ca
dre in plus dintre care mai bine 
de 90 la sută vor fi tineri. De 
bună seamă că numărul cel mai 
mare îl vor deține absolvenții 
diferitelor forme de învățămînt 
de specialitate. Dar, o preocu-

UN VALOROS 
EXPERIMENT :

MAGDA PUPEZA 
(Continuar» tn pag. a Il-a)

ÎNTREPRINDEREA
„AUTOBUZUL“ :

de muncă
tovarășul Ion Pavelescu, secre
tar al comitetului U.T.C. al sec
torului 8. Condițiile de lucru 
sînt, ce-i drept, mai grele și 
după părerea lor mult prea sim
ple. Or, ideea este greșită. De 
aceea in intilnirjle cu ultimele 
clase ale școlilor de cultură ge-

PETRICA BUTUC
(Continuare tn pag. a Il-a)

Fiecare tînăr-absolvent 
al unui curs 

de perfecționare

Electrician la întreprinderea ,,Automatica" din București, Vero
nica Ciocoiu — absolventă a unui curs de calificare postliceală 
— se numără printre cei mai destoinici muncitori ai secției 

care lucrează
în

Concursurile 
de meserii între clase

Anul acesta în întreprinderile 
sectorului 8 au fost deja organi
zate mai multe cursuri de cali
ficare pentru meseriile de lăcă
tuși, strungari, sudori și maca
ragii, urmînd ca în curînd să se 
deschidă altele pentru turnători, 
forjori, laminatori și topitori.

— Ce acțiuni întreprindeți 
pentru atragerea tinerilor către 
meseriile deficitare în forța de 
muncă ?

— Unii tineri evită, îhtr-ade- 
văr, meserii ca cele de topitori, 
laminatori, forjori — ne spune

La întreprinderea „Autobu
zul“, 
nală 
sute 
cepînd cu anul în curs funcțio
nează și un liceu industrial pe 
profil. Așadar, problema prin
cipală rămîne îmbunătățirea 
procesului de învățămînt și ini
țierea a diferite cursuri de per
fecționare pentru toate meseri
ile. în acest an, de pildă, vor fi 
deschise 16 cursuri La locul de 
muntă. Organizația U.T.C. Iși 
propune să urmărească desfășu-

pe lingă școala profesio- 
care asigură anual cîteva 
de muncitori calificați, în-

MIHAI BOCAI
(Continuare tn pag a tl-a)
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< REZULTATELE 
OBȚINUTE ÎN A- 
CEST AN de colec
tivele din numeroa
se întreprinderi de 
confecții și tricotaje 
reliefează preocu
parea pentru mai 
buna organizare a 
muncii, o mai mare 
atenție față de ca
litatea și diversifi
carea producției. 
Muncitorii, ingine
rii și tehnicienii din 
întreprinderea de 
confecții Călărași, de 
exemplu, care au 
realizat, în primele 
50 de zile ale aces
tui an, un impor-

tant spor de produc
ție peste prevederi 
au lansat tn pro
ducție și numeroase 
noi modele de Îm
brăcăminte.

Un alt colectiv, cel 
al întreprinderii de 
confecții din Miercu
rea Ciuc, a pus la 
dispoziția beneficia
rilor
confecții 
cinile de 
loare de 
milioane

o cantitate de 
peste sar- 
plan în va- 
peste două, 
lei.

• IN 
SCURSĂ 
CEST AN,

PERIOADA 
DIN A- 

munci-

torii, inginerii și teh
nicienii întreprin
derii de poduri me
talice și prefabricate 
din beton de la Pi
tești au reușit ca, 
printr-o mai bună 
organizare a pro
ducției ?î a muncii, 
utilizarea la întreaga 
lor capacitate a in
stalațiilor și mașini
lor din dotare, spo
rirea productivității 
muncii, să înregis
treze o producție 
suplimentară eva
luată la peste 800 000 
lei.

MESAJUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU
adresat revistei „Korunk“, cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de la apariție

Dragi tovarăși,
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la apa

riția, la Cluj, a revistei „Korunk", adresez cele 
mai calde felicitări colectivului redacțional, tu
turor colaboratorilor și cititorilor acestei im
portante publicații din țara noastră. Totodată, 
in acest moment sărbătoresc, doresc să aduc un 
fierbinte omagiu fondatorilor revistei „Korunk” 
— prestigioși oameni de artă și cultură de for
mație marxistă din țara noastră, în rindul că
rora un rol principal a avut marele scriitor și 
publicist Gaâl GâbOr, figură luminoasă a inte
lectualității revoluționare din România, care a 
militat cu înflăcărare pentru idealurile nobile 
ale dreptății sociale și naționale, pentru frăția 
dintre poporul român și naționalitățile conlocui
toare.

încă de la primele numere, cu o jumătate de 
secol în urmă, revista „Korunk" — aflată sub 
directa îndrumare a Partidului Comunist Ro
mân — a desfășurat o intensă și valoroasă ac
tivitate, militînd consecvent pentru promovarea 
concepției științifice despre lume și societate a 
clasei noastre muncitoare, a umanismului revo
luționar, pentru înfăptuirea aspirațiilor vitale 
ale oamenilor muncii, pentru o societate nouă, 
mai democratică și mai echitabilă. Situîndu-se 
ferm pe pozițiile ideologiei și politicii marxist- 
leniniste a partidului nostru, revista a combă
tut cu consecvență curentele de gindire și men
talitățile burgheze retrograde, a luat atitudine 
hotărită împotriva șovinismului, a politicii de 
învrăjbire națională promovate de clasele ex
ploatatoare. a acționat cu energie și pasiune 
pentru frăția și solidaritatea tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, fără deosebire de 
naționalitate. Revista a adus, de asemenea, o 
contribuție prețioasă la stimularea vieții cultu
rale progresiste din țara noastră, a creației li- 
terar-artistice inspirate din lupt» maselor mun
citoare pentru răsturnarea dominației și asu
pririi burghezo-moșierești, pătrunse de nobilele 
idealuri ale libertății și demnității omului. In
terzicerea publicației, după Dictatul de la Viena, 
in anul 1910. de către autoritățile horthyste, de
monstrează elocvent pozițiile sociale și națio
nale înaintate pe care se situa revista „Korunk“. 
rolul important pe care ea îl juca in lupta

antifascistă, organizată și condusă de Partidul 
Comunist Român, in unirea și mobilizarea inte
lectualității progresiste din Transilvania împo
triva reacțiunii și a războiului.

După eliberarea României de sub jugul fas
cist, revista „Korunk“ și-a reluat activitatea, a- 
ducind o contribuție prețioasă Ia întreaga luptă 
dusă de partidul nostru pentru democratizarea 
țării, pentru înfăptuirea victorioasă a revoluției 
socialiste și transformarea revoluționară a so
cietății pe calea luminoasă a socialismului. Dăm 
o înaltă apreciere aportului publicației la În
făptuirea politicii naționale, marxist-leninisie a 
Partidului Comunist Român, Ia cimenta
rea prieteniei și unității indestructibile 
a oamenilor muncii români, maghiari și de alte 
naționalități, in munca și lupta comună pentru 
înflorirea patriei, pentru edificarea noii orîndu- 
iri sociale pe pămintul României.

Istoricele hotăriri ale Congresului al Xl-lea, 
Programul partidului — care au trasat perspec
tiva făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate și inaintării țării noastre spre comunism 
— pun în fața tuturor oamenilor muncii, deci 
și in fața intelectualității, a publiciștilor, a oa
menilor de cultură și artă, sarcini și îndatoriri 
de cea mai mare răspundere. In »cest cadru tre
buie să se înscrie și programul de viitor, o- 
bieciivele și direcțiile principale ale activității 
revistei „Korunk“. Continuind bogatele sale 
tradiții revoluționare, dezvollindu-și continuu 
caracterul militant, revista „Korunk” este che
mată să pună permanent in centrul preocupă
rilor lupta pentru înfăptuirea politicii generale 
a partidului și statului nostru, educarea oame
nilor muncii in spiritul concepției materialismu
lui dialectic și istoric, al Învățăturii mar- 
xist-lcniniste, ai patriotismului și internaționa
lismului proletar, ai devotamentului neclintit 
față de patria noastră socialistă, față de cauza 
bunăstării șî fericirii întregului popor.

La această aniversare sărbătorească, urez co
lectivului redacțional, tuturor colaboratorilor re
vistei succese cit mai mari în îndeplinirea a- 
cestei nobile misiuni Încredințate de partid și 
popor, in activitatea consacrată triumfului so
cialismului și comunismului pe pămîntul patriei 
noastre, prosperității și măreției Republicii So
cialiste România.

Urc în Apuseni pe crestele 
Merișorului sub imensitatea 
albastră a unui cer de iar
nă. Pădurile imi par solita
re în acest anotimp 
moroacă cu jivinele 
aiurea.

Traseul pe care-1 
pînă Ia cei cu care 
le vorbă o memorabil. Iată, 
m lăsat In urmă străvechi- 
e ziduri ale cetății Dczna, 
inguraiice și roase de timp, 
tcoperitc de un alb pur. E 
niște, liniște, liniște. Dar 
cet, încet prind a se con- 
ra venind din adine de co
li glasuri omenești si su

nete ciudate de fierăstraie a- 
sociate cu zgomotul de arbori

de pro- 
aseunse
parcurg 
voi sta

Pe teme cetățenești: CONTROLUL 
OBȘTESC ÎN SPRIJINUL ETICII 

Șl ECHITĂȚII SOCIALISTE

Săptămână cinematografică
ORA MATEMATICII

Zorro" • „Dragoste și moarte

tr-un codru falnic pină 
parchetul „Prunișor“ al Sta
ției de exploatare și prelu
crare a lemnului Sebiș din 
județul Arad.

— Heeihooo ! Heihooo ! a- 
sociat cu acel cîntec al fie- 
răstraielor mecanice si al to
poarelor minuite de brațe 
puternice și trunchiuri grele 
se prăvălesc, ca fulgerate, la 
vale. Tractoare puternice le 
prind cu gheare de fier. Ie 
duc Ia rampa de încărcare și 
lemnul iși urmează drumul 
către fabrici, poposind in 
cele din urmă în casele 
noastre in formă de mobilă 
ori poate viori.

Mă aflu aici, in parchetul 
Prunișor, printre oamenii ce
lei mai bune și tinere brigăzi 
conduse de Traian Boțco, 
mecanic Ia fierăstrău. Vor
bind, maistrul Iosif Mariș 
îmi destăinuîe cu o mîndrie 
firească.

— Trăim și lucrăm împreu
nă de mai mulți ani. aici, la 
pădure, noi stinjenarii. c-așa 
ni se zice nouă de cind ne 
știm, și înfruntăm și vintul 
și soarele, și 
crăm I

Există in 
simple spuse 
mea unui

ne place să iu-

aceste cuvinte 
departe, în lu- 

falnic codru, o 
înaltă profesiune de credin
ță. Un exemplu, doar un e- 
xempiu pe care l-am reținut, 
exemplu ce reflectă crezul 
unui om care nu fuge de 
greu, fiindcă oricit de fru
moasă ar fi pădurea, mun
ca stînjenarilor e grea. 
Greul insă nu-i sperie pe a- 
cești oameni înfrățiți cu 
lemnul și piatra Apusenilor. 

Nistor loja lucrează ea 
stînjenar (să folosesc acest 
cuvînt ai Apusenilor) de 
peste 23 de ani. iar crezul lui 
mărturisit e al tuturor de 
aici :

— Pădurile mi-or fost 
dragi de cind mă știu. De-a- 
ceea m-am și făcut stînje
nar sau forestier cum îi zi
ceți dumneavoastră. Numai
GHEORGHE DARAGIU
(Continuare în pag. a ll-a)

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „Meritul Cultural

clasa I revistei „Korunk”
• O ȘTIINȚA RĂSPUNZĂTOARE DE PROGRESUL CELORLALTE .ȘTIINȚE • „FĂRĂ MATEMATICA 
NU SE POATE” I • IN PREZENT, PESTE 75 LA SUTĂ DIN NUMĂRUL TOTAL AL STUDENȚILOR IAU 
CONTACT CU ȘTIINȚA NUMERELOR • ȘCOALA IEȘEANĂ DE MATEMATICĂ - O ȘCOALĂ DINA
MICĂ, MEREU RACORDATA LA PROBLEMELE CONCRETE ALE VIEȚII SOCIALE, LA NECESITĂȚILE 

ECONOMIEI

La Casa pionierilor din Sectorul 8 al Capitalei, profesoara Viorica Medan descifrează copiilor tai
nele aranjamentului floral in cadrul cercului de IKEBANA — o tehnică, de origine japoneză, a cul

tivării gustului pentru formă și culoare.

SPOHT
• Eva Olah — cam

pioană a Europei 
la tir pentru arme 
cu aer comprimat

• Natalia Andrei și 
Gheorghe Ghipu — 
medaliați la „Eu
ropenele" indoor 
de atletism

• Năstase-Connors - 
în finala de la 
Salisbury

• Fotbal : Lotul re- 
prezentativ-O.F.K. 
Beograd : 3-0

(ÎN PAGINA A 3-A)

Interviu cu prof. dr. Constantin Corduneanu, 
membru corespondent al Academiei R. S. România, 

prorectorul Universității din Iași
Cincinalul 1976—1980 se 

Înscrie în istoria noastră con
temporană ca o perioadă în care 
creația tehnico-ștlințifică româ
nească va fi înglobată, intr-un 
grad mai înalt ca pînă acum, in 
produsele economiei naționale. 
Aceasta presupune, pe de o 
parte, orientarea oercetării cu 
precădere spre rezolvarea și in
vestigarea acelor probleme care 
apar in activitatea economică, in 
construcția socialistă, iar pe de 
altă parte, o receptivitate cit 
mai mare a întreprinderilor pen
tru soluțiile noi oferite de cer
cetarea științifică. Vă rugăm 
tovarășe profesor să precizați, 
in calitatea dumneavoastră de 
distins matematician, ce Ioc re
vine acestei științe în dezvolta
rea economică și socială a Româ
niei acestor ani ?

— Sentimentul meu 
trăim plenar o oră a 
ticii. O nouă perioadă
rescență a acestei discipline, 
chemată să spună un cuvînt 
greu în dezvoltarea economică,

este că 
matern a - 
de eflo-

Adunările generale ale cooperatorilor

Propuneri 
destinate

Zilele acestea, în unitățile a- 
gricole cooperatiste se desfășoa
ră adunările generale, prilej cu 
care se analizează rezultatele 
obținute anul trecut, se fac pro
puneri, se iau angajamente pen
tru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe anul în 
curs. Avînd un pronunțat ca
racter de lucru, dezbaterile au 
prilejuit totodată o analiză res
ponsabilă a problemelor legate 
de organizarea producției și a 
muncii, de aplicarea acordului 
global și a proiectului de 
privind retribuirea muncii 
cooperativele agricole de 
ducție ș.a. Darea de seamă 
zentată cooperatorilor din 
Iigu Mare, județul Buzău, după 
ce a evidențiat rezultatele bune

lege 
în 

pro- 
pre- 
Cir-

Pantru contribuția adusă la înfăptuirea politicii Partidului Co
munist Român de construire a societății socialiste, la Întărirea uni
tății și frăției tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă 
România, fără deosebire de naționalitate,

cu prilejul aniversării a 50 de ani de existență a revistei 
„Korunk“,

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează:

Articol unic. — Se conferă Ordinul „Meritul Cultural" clasa I 
revistei „Korunk“.

impulsionînd toate celelalte ra
muri ale științei, lărgindu-le o- 
rizonturile, cu marea sa forță de 
penetrație în domenii greu ac
cesibile altor metode de cerce
tare. Pe lingă disciplinele pe 
care le putem astăzi considera 
tradițional legate de matemati
că, cum ar fi mecanica, fizica 
sau chiknia, sfera de aplicare a 
metodelor matematice de inves
tigație a cuprins, în ultimul 
timp, și științele economice, so
ciale, lingvistica, biologia... Din 
aceste interferențe s-au născut 
noi domenii interdisciplinare, 
dintre care unele ocupă un Ioc 
de prim rang în cercetarea ac
tuală — teoria controlului, pro
gramarea matematică, ș.a. In 
România anilor ’76—’80 matema
tica e datoare să ofere econo
miei, direct sau prin interme
diul celorlalte științe, soluții 
practice, constructive.

MONICA ZVIRJINSCHI
(Continuar» In pag. o Ul-a)

valoroase, măsuri energice
• •

creșterii
obținute la producția de po
rumb și cartofi care au depășit 
cu 700 kg și respectiv 10 000 kg. 
producțiile planificate la unita
tea de suprafață a insistat in 
mod deosebit asupra cauzelor, 
care au dus la neîndeplinirea' 
unor indicatori de plan. Spiritul 
critic și analitic ai dării de 
seamă a oferit astfel o temei
nică bază de discuții, numeroși 
cooperatori subliniind in inter
vențiile lor cauzele neajunsuri
lor, măsurile ce se impun pen
tru îmbunătățirea activității. 
„Avînd in vedere că brigada 
condusă de mine a fost frunta
șă în fiecare an — sublinia în 
cuvîntul său Ion N. Petre, bri
gadier — consider că nerealiza- 
rea producțiilor prevăzute U

producțiilor agricole
unele culturi, în ciuda unor 
condiții mai grele, putea fi pre
venită printr-un mai mare e- 
fort al fiecăruia dintre noi. 
Trăgînd învățămintele cuvenite 
din această situație, întreaga 
brigadă este hotărită ca anul 
acesta să devină din nou frun
tașă. Ne angajăm în acest sens 

depășim cu 200 kg producția 
griu la hectar, cu 600 

porumb și cu 2 000 
sfeclă de zahăr. Ne 
faptul că griul de pe
suprafață însămînțată a ră

sărit uniform, iar îngrășăminte- 
le chimice și naturale au fost 
administrate în cantitățile pre
văzute atît la griu, cit și pe 
terenurile ce urmează a fi »e-

să 
de 
de 
de 
pe 
ga

kg cea 
kg cea 
bazăm 
întrea-

mânate cu porumb și sfeclă de 
zahăr”.

La rindul său. Damaschin 
Răducanu — cooperator, a ținut 
să sublinieze : „Pămîntul 
tru poate da recolte mai mari. 
Diferențierile de producții 
ținute de echipe se datoresc in 
primul rind modului in care a 
fost lucrat pămîntul. De aceea 
propun ca echipele să fie mai 
bine echilibrate din punct de 
vedere calitativ. La fel de Im
portantă este și participarea 
noastră Ia muncă. După păre
rea 
toți

nos-
ob-

mea cred că ar fi bine ca 
care sintern in sală, de Ia

OVIDIU MARIAN
(Continuar* in pag. a 11-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Relatarea manifestărilor
prilejuite de sărbătorirea

revistei „Korunk“
(IN PAGINA A 3-A)

Pe agenda lucrărilor agricole de sezon se înscriu — cu caracter 
prioritar — șî activitățile ce se desfășoară in serele legumicole. 
Acționind cu perseverență, sub directa îndrumare a specialiștilor 
cooperatorii au obținut producții bune, reușind astfel o ritmici 

aprovizionare a pieții
Fotografie de-VASILE RANGA
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Acțiunea 2 000 000

PREOCUPĂRI SlISJIJIIITf, INITIATIVE CONCRETE- 
in recrutarea și pregătirea forței de muncă

Întreprinderea de
MECANICA FINĂ :

O propunere care 
merită să fie studiată

Tovarășul Mircea Năstase, se
cretarul comitetului U.T.C. de In 
întreprinderea de mecanică 
fină-București, ne informează 
că peste’80 la sută din totalul 
noilor locuri de muncă ce se 
vor crea în acest cincinal vor 
fi ocupate de prelucrătorii de 
metale prin așchiere, în special 
strungari. Asigurarea forței de 
muncă necesare în această etapă 
se va face prin integrarea eșa
lonată pe ani, in producție, a 
absolvenților școlilor profesio
nale și liceelor de specialitate de 
profil. „Deja această acțiune se 
află in plin proces de desfășu
rare, ne. spune tovarășul Năs
tase. Greutăți pe această linie 
nu . intîmpinăm deocamdată. 
Totuși avem o propunere, pe 
care o socotim realistă și posi
bil de aplicat : tinerii care ur- 
•mează prima treaptă de liceu 
fac și practică în producție. Dar 
cele șase ore acordate săptămî- 
nal în acest scop sînt insufi
ciente pentru urmărirea unui 
întreg ciclu de fabricație, a tu
turor operațiilor ce se execută. 
Cunoștințele practice acumulate 
sînt incomplete. Altfel ar sta 
lucrurile însă dacă cele patru 
zile de practică ar fi consecu
tive ; ori la începutul lunii, ori 
la sfîrșitul ei. Elevii ar reuși 
să urmărească și să-și însu
șească întreaga filieră de ope
rațiuni pină la obținerea pro
dusului finit.

GH. CONSTANTINESCU 
ț.

Ziua de practică 
nu trebuie să fie 
a doua duminică 

a săptămînii

Sectorul 3 deține o pondere 
de aproape 25 la sută în .ansam
blul producției imj.i)ș{t:i^ ^„Ca
pitalei. Creșterea., ’ș.ubsțanțială, 
cantitativă dar «raf ^es'“cmjța-; 
tivă a producției' în actualul 
cincinal impune formarea-unui - 
număr important de.cadre noi, 
capabile să utilizeze cu masirnă 
eficacitate utilajele ș'i'Tnstaîăți- 
ile moderne introduse în proce-' 
sele de fabricație.

Din discuțiile purtate cu to
varășul Valentin Gh. Bubu, prim 
secretar al comitetului U.T.C. al 
sectorului 3, au ieșit in evidență 
o serie de neajunsuri privind 
recrutarea»și pregătirea elevilor 
în școli, cît și modul în care a- 
ceștia. odată calificați, sînt pri
miți de către colectivele de 
muncă unde își. vor desfășura 
activitatea. Concret, nu toți cei 
care răspund de recrutarea vii
torilor muncitori se pricep, știu 
să explice avantajele și de ce 
nu, frumusețea tuturor meserii
lor. Din păcate, atît în familie, 
cit și in școli se face încă mult 
prea puțin pentru orientarea 
profesională a tinerilor. In al

(Urmare din pag. I)

cooperator la inginer, să parti
cipăm efectiv la muncă. Dacă 
se va acționa așa, va cîștiga u- 
nitatea noastră, vom cîștiga și 
noi“. Referindu-se la activitatea 
tinerilor cooperatori, tovarășul 
Gheorghe Nicolae, membru al 
comitetului comunal U.T.C., a 
relevat realizările bune obținute 
anul trecut de cei 60 de elevi 
care au lucrat în acord global o 
suprafață de 4 hectare de pe 
care s-au obținut 27 000 de kg 
porumb boabe. Tot ei au strins 
6 300 kg struguri șl 250 kg tu
tun. „în primăvara aceasta — 
a subliniat vorbitorul — pe lin
gă porumb am mai preluat și 
însemnate suprafețe cu legume 
și tutun. Dorința noastră, a ti
nerilor, este să ajungem și 
chiar să depășim producțiile 
obținute de unele echipe din 
C.A.P.".

O problemă supusă unor se
rioase observații critice a con
stituit-o activitatea din zooteh
nie și legumicultura, sectoare în 
care producțiile obținute anul 
trecut nu au depășit cifrele pla
nificate. însuși președintele co
operativei, tovarășul Nicolae 

doilea rînd, există încă mari di
ferențe în ce privește calitatea 
pregătirii, îmbinarea armonioasă 
a învățămîntului teoretic cu 
practica. Dacă la școlile profe
sionale și la liceele de speciali
tate zilele de practică sînt, în 
general, judicios folosite, nu a- 
celași lucru se poate spune și 
despre ziua de practică afec
tată elevilor , din liceele de cul
tură generală. Aici, deseori, 
aceasta se transformă într-o a 
doua duminică a săptămînii, e- 
levii nefiind supravegheați în
deaproape, neavînd de regulă 
un program precis de activitate.

în sfirșit, în timp ce unele în
treprinderi devin de la bun în
ceput, adevărate noi familii 
pentru tinerii încadrați (la în
treprinderea de mecanică fina 
aceștia primesc, din partea mai 
„vechilor“ lor colegi, o mini- 
trusă cuprinzînd sculele de care 
au nevoie, la Uzina „23 August“ 
sînt intimpinați in cadru festiv 
și prezentați colectivelor de lu
cru), in altele noii veniți sînt 
priviți cu indiferență, sînt re
partizați la mașinile cu un grad 
înaintat de uzură, nu li se acor
dă întreg sprijinul de care au 
nevoie. Ce a făcut și ce iși pro
pune să întreprindă organizația 
de tineret din sectorul 3 pentru 
recrutarea, pregătirea și înca
drarea noilor .cadre de munci
tori ?

Remarcăm în mod deosebit 
„Sfatul omeniei“ instituit la ni
velul consiliului popular, din 
inițiativa comitetului de partid 
al sectorului care a îndrumat 
pînă acum aproape 500 de tineri 
către munca direct productivă, 
în perspectivă, comitetul U.T.C. 
pregătește o expoziție la Uni- 
versal-club, destinată populari
zării meseriilor, deficitare în 
forță de muncă. Se impune însă 
o concluzie clară : organizația 
U.T.C. poate și trebuie să coor
doneze mai îndeaproape prac
tica din școlile generale și li
ceele de cultură generală, să co
laboreze mai strins cu familiile 
tinerilor, diversificîndu-și în a- 
celași timp preocupările pentru 
atragerea absolvenților de liceu, 
a altor categorii de tineri spre 
acele sectoare productive ale 
industriei care au cea mai mare 
nevoie de cadre calificate.

LAURENTIU OLAN 
RțIBCEA TĂTARANU

- -■ ÎNTREPRINDEREA
DE UTILAJ CHIMIC — 

„GRIVIȚA ROȘIE“ : 
Pe prim p'an — 

calitatea învățămîn
tului profesional

Dialogul cu secretarul Comi
tetului U.T.C. pe întreprindere, 
tovarășul Cornel Șerban, pe 
tema preocupărilor pentru re
crutarea și pregătirea forței de 
muncă se concentrează asupra 
problemei esențiale : ce acțiuni, 
ce activități s-au dovedit .cu a- 
devărat eficiente în perfecțio
narea pregătirii cadrelor, în sta
bilizarea acestora pe locurile de 
muncă. Interlocutorul ne împăr
tășește o experiență pozitivă. 
S-au amenajat ateliere-școală

Tudorache, arată că nu seceta 
a fost factorul care a dus la 
nerealizarea în totalitate a sar
cinilor de producție, ci și acti
vitatea consiliului de conducere 
care nu întotdeauna a știut să 
ia la timp cele mai eficiente 
măsuri pentru lichidarea lipsu

PROPUNERI VALOROASE,
MĂSURI ENERGICE

rilor apărute. Referindu-se la 
aceste neajunsuri, cooperatorul 
Gheorghe Iancu a arătat prin
tre altele : „Grădina de legu
me a avut la dispoziție forță 
de muncă, îngrășăminte, apa 
necesară. Organizarea muncii 
însă a lăsat de dorit. în acest 
sens esțe destul să arăt că u- 

pentru prelucrători metale, ca
zangii și sudori, urmărindu-se 
■respectarea strictă a tuturor nor
melor de calitate. Produsele 
obținute sînt, de fapt, piese pen
tru ansamble sau subansamble 
destinate producției curente. Re
zultate : în 1975 s-au pregătit 
peste 600 de tineri care in scurt 
timp au devenit cadre de nă
dejde ale întreprinderii.

— Cu toate că sarcinile aces
tui an. ne relatează în conti
nuare Cornel Șerban, sînt deo
sebit de complexe, putem spu
ne că practic problema forței 
de muncă este reeolvată din 
punct de vedere cantitativ. Sar
cina prezentă și viitoare este 
aceea de a acționa consecvent, 
pe liniile calitative, în direcția 
perfecționării și specializării 
tuturor cadrelor noastre. Legat 
de aceasta, organizația U.T.C. a 
mobilizat toți tinerii să parti
cipe la concursurile de specia
lizare în meseriile de bază 
(strungari frezori, lăcătuși, ca
zangii) specializare și autori
zare a sudorilor. Paralel cu a- 
ceste forme de ridicare a cali
ficării, organizațiile U.T.C. au 
inițiat cu ajutorul cadrelor de 
specialitate cursuri de reciclare 
cu program de două ori pe 
lună, în fiecare secție. A fost, 
de asemenea, reactualizată poli
calificarea tinerilor și familiari
zarea lor cu noile tehnologii de 
fabricație, cu noile instalații și 
utilaje ce au fost sau urmează 
a fi introduse in întreprindere.

ȘTEFAN ILIESCU

Recrutarea, 
calificarea 

și perfecționarea 
profesională 
a tinerilor — 

obiectiv prioritar 
al organizațiilor 

U.T.C.

(Urmare din pag. I) 
fruntași și specialiști din între
prinderi, vizite în uzine etc.

— Prin ce ă&țiuni și inițiatkre- 
sprijină organizațiile U.T.C. bu-. 
nul mers al cursurilor de caii-, 
ficare și perfecționare profesio
nală ?

Pe lingă asigurarea prezen
ței tinerilor la aceste cursuri și 
căutarea unor forme mai atrac-’ 
tive de desfășurare a acestora, 
organizăm frecvent concursuri 
pe meserii, olimpiade pe sectoare 
și pe Capitală, simpozioane, ac
țiuni cu cartea tehnică. în ace
lași timp, în fiecare organizație 
există inițiative proprii, speci
fice profilului și particularități
lor întreprinderilor. Important 
este însă faptul că, în spiritul 
hotărîrii Congresului al X-lea 
al U.T.C., toate organele și or
ganizațiile U.T.C. sînt puternic 
implicate în materializarea pro
gramelor stabilite în fiecare u- 
nitate pentru pregătirea în cele 

dările nu se făceau la timp, cu 
toate că motopompele funcțio
nau continuu. La fel în zooteh
nie, dacă furajele erau strînse 
și depozitate la timp, dacă con
siliul de conducere se ocupa 
mai îndeaproape de acoperirea 
necesarului de furaje, atunci și 

rezultatele ar fi fost mult mai 
bune“.

Ceilalți participanți la discu
ții — printre care Constantin 
Pascu, Vasile Iordache, Gheor
ghe Moise, Alexandru Mihala- 
che, Ștefan Dinu, Ilie Șerban, 
Gheorghe Costea, Gheorghe 
Ivan — au subliniat rezultatele 

mai bune condițiuni a forței 
de muncă necesară pentru reali
zarea prevederilor actualului 
cincinal.

UN VALOROS
• EXPERIMENT :
Concursurile 

de meserii între clase
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nerală. am relevat complexita
tea și importanța unor astfel de 
meserii și am obținut unele re
zultate pozitive. îndeosebi la 
școala nr. 192. Intenționăm să 
extindem astfel de activități.

Pentru a atrage elevi către 
activitățile productive s-a pre
văzut organizarea în vacanța de 
primăvară, experimental in trei 
școli, concursuri între clase, pe 
meserii. Dacă experiența dă re
zultatele scontate, ea va fi ge
neralizată. La Liceul „Dumitru 
Petrescu“ se va constitui în co
laborare cu organizația U.T.C. 
din școală un centru de orien
tare profesională unde fiecare 
întreprindere, cele mai impor
tante meserii vor fi prezentate 
elevilor. Cutioscînd astfel din 
timp posibilul loc de muncă in 
toată complexitatea sa, tinerii 
se pot decide mai ușor pentru 
o unitate sau alta, pentru o me
serie sau alta.

— Ce preocupări aveți pentru 
ridicarea. calificării tinerilor 
muncitori’ ?

— în luna martie se vor des
chide la I.U.C. „Grivița roșie“ 
și la „Dacia“ „Politehnicile 
muncitorești pentru tineret", 
forme de pregătire prin care 
tinerii vor căpăta o nouă cali
ficare cerută de desfășurarea 
procesului de producție.

ÎNTREPRINDEREA 
„AUTOBUZUL" :

Fiecare tînăr-absolvent 
al unui curs 

de perfecționare

(Urmare din pag. I) 
rărea lor în cele mai bune con
diții. în paralel s-au întreprins 
schimburi de experiență cu alte 
întreprinderi similare din țară, 
se organizează demonstrații 
practice pe utilajele noi, cursuri 
operative pentru însușirea noi
lor tehnologii introduse în fa
bricație.

în întrecerea „Tineretul — 
factor activ în realizarea cinci
nalului revoluției tehnico-știin- 
țifice“ odată cu stabilirea an
gajamentelor personale și colec
tive, pe organizațiile din școli si 
pe întreprindere, comitetul 
U.T.C. . și-a propus obiective 
importante pe linia îmbunătă
țirii pregătirii profesionale a 
cadrelor tinere. S-a hotărît ast
fel ca pînă la finele anului la 
„Autobuzul“ toți tinerii necali
ficați să urmeze un curs de ca
lificare, indiferent de locul lor 
de muncă, iar cei calificați să 
fie cuprinși intr-un curs de per
fecționare.

bune obținute anul trecut la 
unele culturi, au supus unei 
analize minuțioase și deficien
țele care s-au manifestat în a- 
plicarea acordului global, în 
participarea oamenilor la 
muncă.

în final, consiliul de condu
cere nou ales, însușindu-și nu
meroasele propuneri făcute de 
membrii cooperatori, a arătat 
că angajamentul gospodăriilor 
din Cîrligu Mare, angajament 
care prevede obținerea la uni
tatea de suprafață 3 800 kg de 
griu, 5 400 kg de porumb, 2 300 
kg de floarea soarelui, 34 000 kg 
de sfeclă de zahăr, 30 000 kg 
de legume, precum și livrarea 
în plus la fondul de stat a 60 
tone grîu. 50 tone porumb, 200 
tone sfeclă de zahăr și 20 tone 
legume, va fi realizat în între
gime. Totodată, hotărîți să con
tribuie la înfăptuirea exempla
ră a obiectivelor stabilite în 
chemarea la întrecere adresată 
de Comitetul județean Buzău al 
U.T.C. tuturor organizațiilor 
județene ale U.T.C., tinerii din 
comună s-au angajat ca prin 
executarea' unor lucrări de 
desecări și îndiguiri . să redea 
în circuitul agricol o suprafață 
de 50 hectare teren.

------------------- --
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„Zorro“
Printr-o coincidență, cu două 

sau trei săptămâni in urmă Tu- 
dor Caranfil iși închina întrea
ga emisiune de cultură cinema
tografică de la televiziune unui 
film care s-a bucurat la vremea 
lui — 1920 — de un răsunător 
succes : Semnul lui Zorro, cu 
Douglas Fairbanks in rolul 
principal. Nu era pentru prima 
dată că cinefilii noștri aveau o- 
cazia să retrăiască furtunoasa 
existență a lui Zorro pe ecran : 
și Cinemateca și alte emisiuni 
de la televiziune ii familiariza
seră cu această figură baladescă 
care a atras și a adus renumele 
unor vedete ale celei de a șap
tea arte. Iată, deci, că aveam 
din nou ocazia să-l văd pe Dou
glas Fairbanks in Zorro și în
cetul cu încetul zimbetul con
descendent, poate, cu care mă 
așezasem in fața micului ecran 
a dispărut. Pentru că frumuse
țea și puritatea personajului nu 
se prăfuiseră, pentru că imagi
nile acelea mute care se perin
dau prin fața ochilor aveau 
ceva grav și melancolic in ele, 
știau să se învăluie intr-un 
mister voalat și, mai mult decît 
orice, spectaculosul nu avea ni
mic gratuit in el. ci o anume 
discreție care nu-i lua nimic din 
strălucire, dimpotrivă, i-o șle- 
fuia intr-un mod nobil și neos
tentativ. Poate să nu fie chiar 
așa. Poate că depărtarea in. timp 
este cea care estompează stri
dențele și ne transformă in în
găduitori entuziaști. Poate. Dar 
cu sau fără aceeași doză de ușor 
sentimentalism am mers să văd 
vechea poveste in noua inter

mm mseesc tv spxiJM 
Emu și EonjĂin soawsEE

Tudor Vasile, mecanic auto ; 
Ion Mihai, strungar ; Mihai Tă- 
nase, judecător ; Dumitru Ham- 
za, subinginer ; Ion Stoica, pro
fesor ; Eduard Șerban, econo
mist. Iată-i pe cîțiva dintre ti
nerii care, de două ori pe săp- 
tămînă, uneori și mai des, își 
folosesc timpul liber pentru a 

’ contribui la instaurarea în fie
care loc de muncă a corectitu
dinii, a eticii și echității socia
liste. De fapt, la Slobozia se 
și afirmă că acestor echipe de 
control obștesc, ■ de ordine și- 
disciplină — cum șînt ele cu
noscute aici — li. . se , datoreșc, 
în bună măsură, scăderea con
siderabilă a numărului, de aba
teri în rindul tinerilor șl, tot
odată, înfrumusețarea șub mul
tiple aspecte a vieții sociale. 
Tovarășul Florea Cioacă, secre
tar al Comitetului orășenesc 
Slobozia al U.T.C., îmi explică :

— Acționăm în case de cul
tură, în gări, unități comerci
ale, dormitoare comune, în par
caje de mașini, în întreprinderi, 
în depozite de materiale, pe 
străzi mai mult sau mai puțin 
aglomerate. Printre obiective — 
păstrarea liniștii și a ordinii 
publice, adoptarea de către ti
neri a unei ținute decente în 
toate împrejurările, depistarea 
celor fără ocupație, a „amici
lor paharului“, a celor ce prac
tică jocurile de noroc și vaga
bondajul. Apoi, luînd legătura 
cu organele competente, între 
care biroul forțelor de muncă, 
facem totul pentru a-i determi
na pe aceștia să se încadreze 
sau, după caz, să renunțe la 
obiceiuri detestabile. Desigur, 
în același timp ne preocupă 
disciplina tinerilor la locul de 
muncă, felul cum se încadrea
ză în programul de lucru, igie
na, protecția muncii, întreține
rea și paza avutului obștesc, 
calitatea serviciilor, aprovizio
narea populației cu mărfuri a- 
limentare și nealimentare. Du
pă cum se vede, aria noas
tră de acțiune este foar
te largă. Tocmai de aceea 
ne-am gîndit ca prin echipele 
uteciste de control obștesc să 
treacă, prin rotație, cît mai 
mulți dintre tinerii, firește, 

MARȚIIȘ0R ’76

Dintotdeauna podoabele au... împodobit și au dat acea 
notă de personalitate oricărei femei.

O brățară, un colier, un medalion, un inel sau o pe
reche de cercei sînt cadouri pe care femeile, indiferent 
de vîrstă, le primesc cu plăcere.

De Mărțișor ca și de 8 Martie, aveți ocazia ca, acelora 
ce se bucură de prețuirea dv., să le dăruiți podoabele 
care vă plac.

pretare : coproducția italo-fran- 
ceză realizată curind (1974) și 
avindu-l in rolul principal pe 
Alain Delon. 54 de ani despart 
cele două atît de diferite moda
lități de a povesti cinematogra
fic. Dar diferența nu este de
loc in favoarea celei mai „ti
nere“. Stau și acum și mă în
treb, ca doi spectatori pe care 
i-am auzit cind părăseau sala, 
dacă Duccio Tessari (regizorul) 
a vrut sau nu să facă o -paro
die. Cred că înșiși realizatorii 
n-ar putea răspunde la între
bare. Dacă ar fi să judecăm pe
licula ca pe una înscriindu-se 
cu seriozitate în genul „de capă 
și spadă“, ca pe una reluind is
toria personajului ce se pune in 
slujba ideii de dreptate, luptind 
împotriva asupritorilor celor 
săraci și ascunzindu-se in traiul 

„Dragoste
Iată și un love-story 'japonez 

cu mult sub model, pierzind cu 
•totul ce avea poetic și frumos 
in el filmul american in favoa
rea unor complicații narative 
de un umor involuntar : un ti- 
năr cercetător se îndrăgostește 
de iubita celui mai bun prieten 
al său. dar luptă cu dirzenie 
împotriva propriului sentiment 
pentru că pentru el loialitatea 
în prietenie primează. Numai 
că și ea îl preferă tot pe noul 
cunoscut, ii declară dragostea 
și îl convinge că iubirea lor e 
mai presus de orice. Dar după 
logodnă el trebuie să plece 
pentru două luni „pe- teren“, 

fruntași la locurile lor de mun
că, disciplinați, dar și oameni 
cu inițiativă, „oameni de su
flet".

Trecem în revistă citeva din 
faptele semnalate de aceste 
echipe uteciste, în ultimele lor 
raiduri prin Slobozia. La pati
seria din centrul orașului, frec
ventată în special de tineri, te 
întîmpină un afiș : „Fumatul 
strict interzis !“ înăuntru, insă, 
se vînd toate sortimentele de 
țigări, fumul „poate fi tăiat cu 
cuțitul“, se consumă bere in 
cantități impresionante, prin 
colțuri abundă murdăria. Res-

-PE TEME
CETĂȚENEȘTI

£-
ponsabilul Gheorghe Enache, 
tînăr și el, e nevoit să promită 
măsuri ferme. Echipele de con
trol hotărăsc să ia patiseria în 
„obiectiv permanent“. In altă 
parte, la grădina-restaurant 
..Dunărea“ se constată că pro
dusele sînt vechi și... nu au 
prețuri. Elenei Bonciu, vînză- 
toare la o tonetă. i se găsește 
o importantă lipsă în gestiune. 
Neglijență în serviciu. Săli Va
sile, Marin Mantu și Ion Ibris 
sînt surprinși provocînd scan
dal în locuri publice. De ase
menea șl Alexandru Marin, șo
fer la I.C.M.I., Vasile Răducanu 
și Vasile Ciobanu, de la ferma 
I.A.S. Amara, Avram Cosma, 
lăcătuș la Spitalul unificat din 
localitate.

în- aceeași zi, se stă de vorbă 
cu mai mulți „stîlpi de cafenea", 
tineri care au abandonat mun
ca, preferind hoinăreala, irosi
rea timpului prin baruri și 
restaurante, „Ia o țigară și-o 
cafea“, sau chiar furturile, ca 
Ion Ghiță, care nu mai lucrea
ză din aprilie 1975. Unii din
tre aceștia, ca Gogu Stanca, de 
meserie tipograf, sau ca Ion 
Cojoacă, electrician, absolvent 
al școlii profesionale, promit 
celor din echipele uteciste să

cotidian ca făcind parte dintre 
aceștia, atunci ar trebui să spu
nem că filmul este jalnic, că 
trădează nobila idee in favoa
rea mis-en-scenei colorate și 
pompoase, a eșafodajului de 
carton care vrea să imite cind 
strălucirea bogăției, cind mize
ria lustruită (aproape turistică), 
care-și pune eroul — frumosul 
și talentatul Alain Delon — să 
privească cu albaștrii săi ochi 
strălucitori prin masca neagră 
sau să rida ca pentru o reclamă 
de pastă de dinți. Dacă ar fi s-o 
privim ca pe o parodie, am a- 
junge la concluzia că e la fel 
de jalnică pentru că e una de 
minimă suprafață, de un comic 
vulgarizator. Glumele (sau 
„poantele“) care in primul caz 
deranjau pentru că sunau ca o 
notă discordantă, in a doua 
ipostază par ușurele și nesărate, 
neavînd nimic de a face cu sen
sul și specificul parodiei. Daca 
am văzut cu cițiva ani in urmă 
niște „westernuri spaghetti“, 
iată că acum avem „posibilita
tea“ să asistăm și la două serii 
(chiar pot fi considerate cele 13 
acte drept două serii ?) de...
Zorro-spaghetti.

și moarte“
despărțire dureroasă, dar opti
mistă. Tragedia iși croiește 
însă drum printre zilnicele 
scrisori de dragoste : cu o zi 
înainte de înapoierea lui ea 
moare intr-un accident in la
boratorul unde lucra. Pelicula 
nu merită nici un fel de co
mentarii, căci in falsul total in 
care se derulează se pierd pînă 
și cele citeva imagini care pen
tru noi au mereu farmec : ale 
grădinilor japoneze, ale pomi
lor înfloriți ca niciunde, ale 
unui Tokio noaptea. Regizorul 
se numește Naboru Nakamura.

MIRUNA IONESCU

se încadreze in producție. LI 
se notează adresele. Vor fi vi
zitați și acasă, vor fi invitați 
să li se ofere, la alegere, cîteva 
locuri de muncă, se va face apel 
la opinia publică din bloc, din 
cartier — metode folosite cu 
succes și în alte cazuri asemă
nătoare.

La vedere, în plin centrul 
Sloboziei, un panou agitatoric : 
sînt supuse atenției publice 
fapte reprobabile, textele în
deamnă la autoanaliză și colec
tivele din care fac parte tinerii. 
Ce au întreprins acestea pentru 
ca unul sau altul dintre mem
brii for să. nu se rătăcească pe 
drurp? Ce .întreprind .centru 
recuperarea lor? Sau de ce 
mai există indiferență, de ce 
într-un anumit colectiv (de pil
dă, la I.C.M.I.) abaterile — fie 
profesionale, care mai generea
ză și accidente, fie beții, fie 
furturi din avutul obștesc, fie 
scandaluri — se succed la in
tervale alarmant de scurte. Ce 
măsuri iau acele organizații 
U.T.C. ?

însoțesc, pe teren, una din 
echipe. în locuri unde fu
seseră găsite nereguli — cî
teva cofetării, autogara orașu
lui, un internat — lucrurile au 
intrat pe făgașul normal. ..Fi
rește, ne vom continua raiduri
le prin asemenea puncte, pînă 
vom fi siguri că normele civi
lizate, corectitudinea, au deve
nit obișnuință, spune tovarășul 
Florea Cioacă. în același tirnp, 
trebuie spus că sîntem ajutați 
și de multe organizații U.T.C. 
cărora le semnalăm diverse si
tuații anacronice. Astfel, genul 
de control practicat de noi este 
preluat de ele, dîndu-i-se ca
racter de permanență. Cred că 
tocmai acestei ștafete a con
trolului obștesc exercitat de 
uteciști pe o multitudine de 
planuri, acestei conlucrări 1 se 
datoreșc și succesele noastre de 
pină acum, în strădania de a 
face ca principiile codului eti
cii și echității socialiste să de
vină pentru fiecare un crez, o 
lege a întregii existențe“.

DRAGOMIR HOROMNEA

ÎNTREPRINDEREA „AUTOBUZUL" BUCUREȘTI,
str. Ostrov nr. 3 sectorul 5 
încadrează de urgență :

- automacaragii
- șoferi cat. D.
- lăcătuși mecanici dieselițti
- ingineri proiectanți
- economist C.F.I.
- traducător limba rusă
Pentru relații, adresați-vă la serviciul personal, telefon

23 93 20 int 116, sau 23 12 32.

C.H.R. DOROBANȚI
Recrutează tineri și tinere între 18—26 ani. cu domiciliul 

stabil în București sau comunele subordonate Capitalei, 
pentru a lucra în perioada sezonului de vară la unită
țile de alimentație publică din zonele de agrement Pă
durea Băneasa și Snagov.

Selecționarea personalului va avea Ioc în ziua de 3 
martie 1976, ora 10 la Barul Melody (lingă cinematograful 
Patria).

Amănunte suplimentare se pot obține Ia sediul com
plexului, Biroul Pian-Retribuție. Personal, str. 13 Decem
brie nr. 2 et. III, și Ia telefon 1104 40 Biroul Personal.

CORPUL DE PAZĂ MILITARIZATĂ 
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

STR. Sf. Ecaterina nr. 3, sectorul 5 
telefon : 144097 

încadrează șoferi pe autoturisme

I.M.P.B. FABRICA GRÎUL BUCUREȘTI 
Str. Irimicului nr. 24 sectorul 2 (tramvaie 1, 4, 21, 24, 26, 27 

stația Halele Obor)
încadrează de urgență :

Inginer energetic, inginer produse zaharoase, maistru bru
tar, merceolog principal, electricieni, lăcătuși mecanici, insta
latori termiști, fochist, muncitori necalificați (bărbați) cu plata 
în acord, primitori distribuitori cu plata în acord. Pentru elec
tricieni, muncitori necalificați ți primitori-distribuitori înca
drăm și din provincie cu asigurarea cazării.

Selecțiuni 
muzicale

• Studenții claselor de canto de 
la Conservatorul „Ciprian Po- 
rumbescu“ din București se vor' 
confrunta cu publicul într-un 
concert, luni 23 februarie, ora 
18,00, în sala „George Enescu“ a 
conservatorului.

• Trio-ul Nicolae Iliescu — 
vioară, Constantin Iliescu — 
pian și Ilie Iliescu — violoncel 
va interpreta luni 23 februarie, 
la ora 20,00, pe scena Sălii mici 
a Palatului trei piese camerale 
aparținînd compozitorilor Mir
cea Chiriac (o primă audiție), 
Teleman și Brahms.

• Prestigioasa Formație de 
muzică veche a Radioteleviziu- 
nii, condusă de dirijorul Ludovic 
Baci, concertează marți 24 fe-. 
bruarieț ora 20,00, în Studioul’ 
din str. Nuferilor. în program 
sint incluse pagini din muzica 
veche românească scrisă pe te
ritoriul țării.

• In simfonicul RadiotelevJr 
ziunii de joi 26 februarie, ora 
20,00, vom asculta, sub baghetă' 
dirijorului Ivan Marinov (R.P. 
Bulgaria) ■ Odă de Dumitru Ca- 
poianu. Concertul nr. 1 pentru 
pian și orchestră de Brahms 
(solist Tudor Dumitrescu) și 
Simfonia a IX-a de A. Dvorak.

• Vineri 27 și sîmbătă 28 fe
bruarie, ora 20,00, la Ateneul 
român, un concert dirijat de 
Mihai Brediceanu. în program: 
Simfonietta a Il-a de Zeno Van- 
cea, Concertul pentru pian și or
chestră de Mozart —' solist Jean 
Philippe Collard și Simfonia a 
Vl-a de Bruckner.

e Pentru tineri, în ciclul du
minical „După-amiezile muzica
le ale tineretului“, la Sala Mică 
a Palatului, ora 18,00, un con
cert cameral. Costin Canellis — 
chitară, Ștefan Thomasz — con
trabas și Valentin Alexandrescu
— fagot, vor interpreta lucrări 
de: Giuliani, Vivaldi, B. Mar- 
cello, Debussy, Ravel, T. Cior- 
tea ș.a.

• Pe scenele teatrului liric. 
La Opera română, un valoros 
spectacol de balet cu Coppelia
— duminică 29 februarie, ora 
11,00, și capodopera enesciană 
Oedip, duminică 29 februarie, 
ora 19,00. Teatrul de operetă 
oferă publicului Contele de Lu
xemburg — joi, 26 februarie ora 
19,30, Victoria și-al ei husar — 
vineri, 27 februarie, ora 19,30, 
Leonard — duminică 29 februa
rie, ora 19,30.

ALINA POPOVICI

STÎNJENARII
(Urmare din pag. I)

că trebe să știți bă io nu nu
mai am tăiat pădurea. Io am 
și pus-o ! Da, cum viile pri
măvara iară o punem. Du
minica punem cu toții vo
luntar puieți cu Ocolul sil
vic. S-avem iară ce tăia, că 
io am trecut prin firez și to
por atîtea lemne cîte-ar în- 
căpea-ntr-un tren lung 
de-aci pînă la Arad. Ș-apăi 
de la Sebiș îi cale, nu glu
mă...

într-adevăr, din acest par
chet de exploatare forestie
ră pleacă zilnic importante 
cantități de materie primă — 
acel falnic aur verde — că
tre Combinatul de prelu
crarea lemnului din Arad. Și 
amintesc doar că acești des
toinici stinjenari sînt de fapt 
primii care fac, spre exem
plificare, ca mobila atît de 
apreciată ce se fabrică lf 
Arad să fie cunoscută pe me 
ridianele lumii. Există în a 
ceasta ceva, și nu ceva sim 
piu, din munca $1 sudoare 
acestora.

Stînjenarii sînt oameni t 
cuți, n-au prea multă vrei) 
de vorbă. Eu am stat o z. 
întreagă printre ei, cu voia 
lor, pină ce amurgul și-a 
lăsat încet, încet vălul și lar
ma muncii stînjenarilor s-a 
risipit strecurîndu-se ca o 
veveriță ciudată printre pă
duri. Am coborît odată cu 
ei jos, în vale, la cabana fo
restieră, unde-i așteaptă o 
binemeritată odihnă.

A - apreciate Calitățile autoturismului de teren
R — recunoscute
O — originale ARO “ ^40

principalele caracteristici tehnice :

- motor in patru timpi, de 80 CP
- 700 kg. sarcină utilă
- 1 000 kg. sarcină remorcabilă admisă
- combustibil - benzină CO R90
- performanțe rutiere - viteză maximă (km/h) — 110—114
- interior comod - 8 locuri (inclusiv scaunul conducătorului 

auto).

Scaunul conducătorului auto și cel al pasagerului pot fi 
deplasate înainte și înapoi ; cele două bănci laterale pot 
fi ridicate pentru a mări spațiul ; autoturismul este prevă
zut cu instalație de încălzire și ventilație (vara încălzitul 
poate fi scos din funcționare) ; autoturismul poate fi 
decapotat.

- ARO-240 rulează perfect in orice condiții rutiere.

In vederea cumpărării, cei interesați pot cere relații de la 
unitățile ÎNTREPRINDERII DE DESFACERE A MATERIALELOR 
SPORTIVE (i.D.M.S.) din București, Pitești, Brașov, Cluj-Napoca, 
Bacău, lași, Timișoara și Reșița.
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TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis mareșalului JEAN-BEDEL BOKASSA, pre
ședinte pe viată al Republicii Centrafricane, următoarea telegramă : 

îmi face mare plăcere ca, în numele meu, al guvernului și po
porului român, să vă adresez, cu profunde sentimente prietenești, 
felicitările noastre călduroase și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire cu ocazia aniversării zilei de naștere.

Folosesc acest prilej pentru a aprecia, încă o dată, în mod deo
sebit, bunele relații româno-centrafricane, contribuția personală pe 
care o aduceți la promovarea prieteniei și colaborării dintre cele 
două țări și popoare ale noastre. îmi exprim convingerea că, prin 
eforturi comune, strînsa și fructuoasa cooperare dintre Republica 
Socialistă România și Republica Centrafricană va cunoaște în viitor 
o și mai puternică înflorire.

Vă urez, din toată inima, viață îndelungată și multă putere de 
muncă, succese și satisfacții tot mai mari in activitatea de înaltă 
răspundere pe care o desfășurați în fruntea statului centrafrican 
prieten.

TELEGRAMĂ
Ministrul apărării naționale al 

Republicii Socialiste România, 
general de armată Ion Ioniță, a 
adresat o telegramă de felicitare 
ministrului apărării al U.R.S.S., 
mareșal al Uniunii Sovietice, 
A.A. Greciko, cu prilejul celei 
de-a 58-a aniversări a armatei 
și flotei maritime militare so
vietice.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a trimis o 
telegramă de felicitare minis
trului afacerilor externe și jus
tiției al Republicii Cooperatiste 
Guyana, Fred R. Wills, cu oca
zia Zilei naționale a acestei țări.

Editura Junimea"

organizează joi, 26 februa
rie orele 18,30, la Librăria 
„Mihai Eminescu“*din Bucu
rești, o seară literară sub 
genericul „DINTRE SUTE 
DE CATARGE". Cu acest 
prilej, va fi lansat albumul 
„Vreme trece, vreme vine“ 
(Mihai Eminescu) și volume
le semnate de premianții la 
Concursul de debut al Edi
turii „Junimea“ : Ion Țăra
nii, Constantin Munteanu, 
Dumitru Țiganiuc, Vasile Mi- 
hăescu. Va fi pusă în vînza- 
re caseta-antologie „Zece 
poeți tineri“.

Prezintă GEORGE IVAȘ- 
CU

I•RADAR
&............ .....................................................................

Rubrică de informații realizată 
cu sprijinul Inspectoratului 

general al miliției RADAR•I

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Cooperatiste Guyana, 
ARTHUR CHUNG, următoarea telegramă :

Sărbătoarea națională a țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa sincere felicitări și cele mai bune urări de 
fericire personală, de noi realizări pe calea prosperității și progresu
lui poporului guyanez.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și coope
rare statornicite între Republica Socialistă România și Republica 
Cooperatistă Guyana se vor adînci și diversifica în interesul celor 
două țări și popoare, al înfăptuirii unei noi ordini economice și 
politice internaționale.

Centenarul Brâncusi
9

la „Naționalul“ craiovean

Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului-ministru al Republicii Coo
peratiste Guyana. LINDEN I'ORBES SAMPSON BURNHAM, urmă
toarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Cooperatiste Guyana îmi 
este plăcut să vă adresez cordiale felicitări .și cele mai bune urări 
de fericire personală.

Am convingerea că realizarea înțelegerilor convenite cu prilejul 
vizitei dumneavoastră în România va contribui la întărirea priete
niei și cooperării dintre cele două țări,' a păcii și colaborării inter
naționale.

Teatrul național din Craiova 
a găzduit, duminică, o manifes
tare dedicată centenarului Brân- 
cuși. Critici de artă au vorbit 
despre viața și creația titanului 
din Hobița Gorjului, despre va
loarea universală a creației sale, 
după care actori ai naționalului 
craiovean au prezentat, în pre
mieră, un spectacol cu piesa 
„Moartea bătrînului vrăjitor“ de 
Mihai Georgescu.

Cu același prilej, la Clubul în
treprinderii „Electroputere“-Cra- 
iova a avut loc vernisajul ex
poziției de pictură „Omagiu lui 
C. Brâncuși". Elevi ai Liceului 
„N. Bălcescu“ din Craiova au

organizat, sub genericul „Meta
fore la Brâncuși“, un montaj li- 
terar-muzical, iar la Muzeul de 
artă din Craiova a fost prezen
tată o gală de filme despre arta 
brâncușiană, acțiune ce a în
cheiat „Săptămîna Brâncuși“ 
inițiată de această prestigioasă 
instituție.

Manifestări . dedicate centena
rului nașterii lui Brâncuși s-au 
desfășurat, de asemenea, la Tg. 
Jiu. Peștișani și Hobița. la Tis- 
mana, Țicleni și Motru — in ju
dețul Gorj, la Drobeta-Tumu 
Severin, Strehaia, Baia de Ara
mă și în alte localități mehedin- 
tene.

A vîndut blana 
ursului

Vasilica Crușitu n-a 
vîndut chiar blana ur
sului din pădure. Ceea 
ce oferea naivilor 
cumpărători eră tot un 
fel de blană a ursu
lui. Mai exact, era 
blana oilor de la Orăș- 
tie. Dînd zvon că are 
o rudă acolo, s-a Ofe
rit să procure, pentru 
cine era amator de 
chilipir, haine de bla
nă. ■ „Achitați pe loc 
un aconto, restul îl 
trimiteți la adresa in
dicată și veți primi 
prin poștă coletul cu 
obiectul dorit“. încasa 
bani de la unul, de la 
altul și. ca să le în
tărească convingerea, 
le arăta recipisa pen
tru expedierea tele
grafică a sumei către 
fabrica producătoare. 
Să nu credeți că nu 
trimitea banii. îi tri
mitea. Dar suma expe
diată era falsificată de 
ea pe recipisă prin 
adăugarea cifrelor 
multiplicatoare. Purta 
cu „clienții“ săi o ade
vărată corespondență, 
liniștindu-i că vor pri
mi în scurt timp hai
nele promise. Le scria 
despre stadiul „aface
rii“, le fixa întîlniriși 
le contramanda cu te-

legrame. Cînd nu mai 
avea încotro, fiind 
prinsă cu fofirlica, 
restituia banii — chel- 
tuiți cu dezinvoltură — 
din fondurile... părin
ților sau rudelor pe 
care, de asemenea,- le 
inducea în eroare. Se 
oferea să mijlocească 
procurarea buletinelor 
de identitate pentru 
oraș în schimbul unei 
sume destul de ridica
te. A vîndut „ieftin“, 
cu acte în regulă, fă
cute de ea — oricine 
și-ar fi putut da sea
ma de neautenticitatea 
lor — un autoturism 
cîștigat, chipurile, pc 
libretul C.E.C. Este ast
fel autoarea a nu mai 
puțin de 14 cazuri de 
înșelătorie. Depistată 
de către organele de 
miliție, este reținută 
pentru cercetări, ur- 
mînd să i se adauge 
la „plata“ faptelor sale 
și un „aconto“ mai 
vechi, de doi ani și 
două luni, pentru ac
tivități similare.

„Ghinionistul"
De fiecare dată cînd 

era prins asupra fap
tului, Ilie Ancu din 
Alexandria (fără ocu
pație)- se plîngea de 
ghinion. Și „a avut 
ghinion“ să fie ares
tat pentru furt de opt

ori. Opera, de prefe
rință. in restaurante și 
hoteluri. La hotelul 
„Oltenia“ din Bucu
rești a venit ca orice 
călător, fiind găzduit 
cu toată ospitalitatea. 
Seara, a așteptat pină 
a adormit colegul dă 
cameră și i-a sustras 
banii din portmoneu. 
La Nord Hotel a pro
cedat în aceeași ma
nieră. Dar, din nou, 
„ghinionul“ lui (!) 
a fost depistat de or
ganele de la circum
scripția nr. 17 miliție 
și trimis îri judecată 
pentru a noua oară. 
Ghinionul, în adevăra
tul sens, este însă al 
familiei sale care nu
mără și doi copii.

„Circulația ruti
eră și micii pie

toni"
Iată încă unul din 

materialele editate de 
organele de specialita
te pentru educarea în 
spiritul disciplinei cir
culației a celor mai ti
neri pietoni. Broșura 
cu titlul de mai sus 
este realizată într-o 
atractivă formă grafi
că, in versuri pildui
toare, ușor de memo
rat, în limbile româ
nă și maghiară. Edi

tor: Inspectoratul ju
dețean Covasna al Mi
nisterului de Interne, 
Serviciul circulație.

A căzut în... laț
A fost găsită ștran

gulată și înghețată. 
Era un exemplar im
punător de 130 kilo
grame. Odată cu ea 
s-a curmat și viața pu
iului pe care îl purta 
în pintece. (Faptul 
ne-a impresionat, adu- 
cindu-ne in minte ima
ginile create în versu
rile lui Labiș).

Cercetările efectuate 
de postul de miliție 
Bistra. județul Mara
mureș, l-au pus sub 
urmărire penală pe 
Nicolae Pișteanu, bul
dozerist la unitatea de 
exploatare forestieră 
Vișeu. El pusese mai 
multe lațuri prin punc
tele de trecere a cer
bilor și ciutelor, in 
apropierea unui șo
pron cu nutrețuri. La
țul în care căzuse ciu
ta i-a fost lui însuși 
capcană pentru gestul 
comis. Nu ne-am gîn- 
dit atît la pedeapsa pe 
care și-o merită, cit la 
paradoxul împrejură
rii în care a fost să- 
vîrșită infracțiunea. Se 
știe că, în condițiile 
grele ale iernii din zo
nele nordice ale țării,

căprioarele au coborit 
din munți, iar oame
nii — cei care sint oa
meni! — au luat toa
te măsurile să le pro
tejeze, să le hrăneas
că. Toți oamenii ace
lor locuri au procedat 
așa. în afară de cl, Ni
colae Pișteanu, care 
le-a pus un laț...

O primă obliga
ție cetățenească

Recent, organele mi
liției județene Con
stanța au întreprins o 
acțiune pe linia mo
dului cum se respectă 
prevederile legii nr. 
5/1971. A reieșit că 
majoritatea persoane
lor investigate cunosc 
și se conformează nor
melor de păstrare și 
folosire a actelor de 
identitate. Nu e mai 
puțin adevărat că des
tule alte persoane ne
socotesc respectivele 
instrucțiuni. Au fost 
identificați tineri care 
nu erau înscriși în evi
dențele populației, deși 
împliniseră 14 ani. Al
ții au pierdut aces
te acte. Foarte multe 
persoane nu aveau în
scrisă în buletinul de 
identitate grupa san
guină. Cum tot astfel 
au fost găsiți nou năs- 
cuți neînregistrați în

evidențele respective. 
A nu respecta aceas
tă obligație cetățe
nească — tie de către 
cei în cauză, fie de 
către cei care poartă 
responsabilitatea alto
ra — este ca și cînd 
ți-ai ignora propria 
persoană.

Hoțul era din 
vecini

Nimeni nu-1 bănuia 
în stare să facă una ca 
asta. Și totuși, Ion 
Dirstaru din comuna 
Lerești, județul Argeș, 
elev la Liceul indus
trial construcții ma
șini, nesupravegheat 
suficient de cei carg 
au in grijă educarea 
lui, a furat. Chiar din 
locuința vecinului C. P- 
Profitînd de lipsa a- 
cestuia de acasă, .in. 
mai multe zile la rind 
a intrat în locuința sa,' 
sustrăgîndu-i mai mul
te obiecte și băuturi 
alcoolice. Fapta Iui 
este cu atît mai gra-, 
vă, cu cît ea se core
lează cu atragerea în 
comiterea infracțiunii 
a incă doi elevi mi
nori. Un serios aver
tisment pentru părin
ții care nu-i țin pe 
copii tot timpul sub 
controlul și tutela dis
ciplinei.
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revistei „Korunk“ FOTBALUL REINTRĂ IN ACTUALITATE
Lotul reprezentativ—O.F.K. Beograd: 3-0 (O-O)

Adunarea festivă 
de la Cluj-Napoca

Simbătă după-amiază a avut 
Ioc la Cluj-Napoca adunarea 
festivă consacrată împlinirii u- 
nei jumătăți de veac de la apa
riția primului număr al revistei 
„Korunk“.

La adunarea festivă au luat 
parte reprezentanți ai vieții 
noastre culturale și științifice, 
activiști de partid și ai organi
zațiilor obștești, numeroși citi
tori.

A luat parte, de asemenea, o 
delegație de scriitori din Repu
blica Populară Ungară, condusă 
de Garai. Găbor, secretarul ge
neral adjunct al Uniunii scriito
rilor din R. P. Ungară.

Au fost prezenți, de asemenea, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, Gyorgy Biczo, precum 
și membri ai ambasadei.

Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost pre
zentat, din însărcinarea secreta
rului general al partidului, de 
tovarășul Ștefan Mocuța, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R., președintele con
siliului popular județean. Parti- 
cipanții la adunare au urmărit 
cu profundă emoție mesajul a- 
dresat, pe care l-au subliniat 
cu aplauze îndelungate.

în continuare, s-a dat citire 
decretului prezidențial prin care 
revistei „Korunk“ i-a fost acor
dat, cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de existență, Ordinul 
„Meritul Cultural“, clasa I.

înminînd înalta distincție, to
varășul Ștefan Peterfi, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, a 
transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
cele mai calde felicitări colecti
vului redacțional și tuturor co
laboratorilor și le-a urat activi
tate rodnică pentru ca revista să 
aducă o contribuție cit mai mare 
la înfăptuirea politicii partidu
lui, la construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în România.

Exprimînd în numele redacto
rilor și colaboratorilor mulțumiri 
pline de recunoștință pentru me
sajul adresat de tovarășul 

C.C. AL P.C.R., CONSILIULUI DE STAT, 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Adunarea dedicată sărbătoririi
semicentenarului acestei publica
ții — se spune în telegramă — 
este pentru noi, redactorii și 
colaboratorii revistei „Korunk", 
un fericit prilej de a ne expri
ma din nou sentimentele de 
profundă gratitudine fată de 
partid, fată de dumneavoastră, 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de a ne 
reafirma adeziunea deplină la 
politica și ideologia partidului.

Vă rugăm să primiți, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, cele mai adînci și sincere 
mulțumiri pentru marea cinste 
acordată revistei noastre, pentru 
căldurosul și vibrantul dum
neavoastră mesaj, pentru confe
rirea Ordinului „Meritul Cultu
ral“ clasa I. Din cuvintele pe 
care ni le-ați adresat am des
prins cu limpezime marile sar
cini ce ne stau în față. Ele tra
sează eu rigoare și înțelepciune 
drumul pe care îl avem de 
parcurs. Ideile mobilizatoare ale 
mesajului dumneavoastră, apre
cierile pe care le cuprinde vor 
reprezenta temelia întregii noas
tre activități, ele ne vor mobi
liza și mai mult pentru a face 
din revista „Korunk“ o tribună 
mereu vie a marxismului mili
tant, a umanismului revoluțio
nar.

încă de la apariție, în anii 
grei ai regimului de exploatare, 
revista „Korunk" a' militat cu 
consecvență pentru propagarea 
concepțiilor revoluționare ale 
clasei muncitoare, acționind 
neobosit pentru frăția și solida
ritatea ttfturor oamenilor muncii 
din patria noastră, fără deose
bire de naționalitate, pentru mo
bilizarea lor la lupta revoluțio
nară condusă de Partidul Co
munist Român împotriva orin- 
duirii burgheze, pentru demo
crație și socialism.

In anii noștri, încadrîndu-se in 

Nicolae Ceaușescu și înalta dis
tincție acordată, redactorul-șef 
al revistei. Găll Ernö, a relevat 
că ele exprimă stima față de 
munca plină de abnegație a 
înaintașilor și, în același timp, 
manifestarea încrederii în redac
torii și colaboratorii de astăzi.

în cuvîntul său, Dumitru Ghl- 
șe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
a relevat că revista „Korunk“, 
prin întreaga activitate desfășu
rată de-a lungul anilor, a fost 
și este una d'in pîrghiile cultu
rale care și-au adus o merituoa
să contribuție Ia înțelegerea de 
pe poziții rharxist-leniniste a 
realităților României, a militat 
cu pasiune pentru frăția tuturor 
oamenilor muncii din patria 
noastră, fără deosebire de națio
nalitate, a luptat cu arma cuvân
tului pentru înfăptuirea societă
ții noi, socialiste.

Conducătorul delegației de 
scriitori din Republica Populară 
Ungară, Garai Găbor. a relevat 
meritele deosebite ale revistei 
sărbătorite, care, sub îndruma
rea Partidului Comunist Român, 
a știut să înfățișeze întotdeauna 
în spirit marxist și la un înalt 
nivel intelectual problemele fun
damentale ale epocii, antrenînd 
importante forțe spirituale, în 
primul rînd pe artiștii și teore
ticienii comuniști.

Activitatea desfășurată la 
prestigioasa publicație a fost e- 
vocată, de asemenea, de scriito
rul Meliusz Jozsef, vechi colabo
rator al revistei.

Colectivul redacției „Korunk“ 
a fost felicitat de ing. Tibor 
Tenkei, în numele cititorilor, 
Dumitru Radu Popescu, redac- 
tor-șef al revistei „Tribuna“, 
din partea Uniunii scriitorilor 
din Republica Socialistă Româ
nia și a publicațiilor clujene, și 
de George-Radu Chirovici, re- 
dactor-șef adjunct al revistei 
„Contemporanul“, din partea 
publicațiilor social-politice și 
culturale din țara noastră.

în încheierea adunării s-a dat 
citire telegramei adresate de că
tre redacția revistei sărbătorite 

eforturile generale ale întregu
lui popor, de ridicare a țării pe 
noi trepte de civilizație șl cul
tură, revista s-a străduit să-și 
aducă contribuția la educarea ci
titorilor în spiritul politicii Parti
dului Comunist Român, la for
marea conștiinței comuniste, la 
promovarea principiilor patrio
tismului socialist și internaționa
lismului proletar, a simțăminte- 
lor de dragoste și atașament față 
de patria noastră comună. Re
publica Socialistă România.

Mesajul adresat revistei „Ko
runk“ cu prilejul aniversării re
prezintă pentru noi expresia 
grijii permanente pe care parti
dul nostru, dumneavoastră perso
nal o aveți față de toți oame
nii muncii, fără deosebire de na
ționalitate. Vedem în aceasta 
semnul încrederii și aprecierii 
muncii noastre, încredere care 
pentru noi este și va fi cel mai 
puternic stimulent de perfecțio
nare a activității viitoare. Ne 
angajăm in fața dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să depunem toate 
eforturile pentru înfăptuirea 
Programului de construire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, să contri
buim mai eficient la modelarea 
conștiinței socialiste a cititorilor 
noștri, la formarea omului nou, 
in spiritul înaltelor comanda
mente ale eticii și echității so
cialiste.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că, împreună 
cu celelalte reviste social-politi- 
ce și de cultură, cu întregul nos
tru front ideologic, vom consa
cra toată energia noastră înfăp
tuirii politicii generale, interne 
și externe, a partidului, înflori
rii continue a civilizației și cul
turii iubitei noastre patrii, 
România socialistă.

Prima confruntare a naționa
lei noastre de fotbal din acest 
an a fost precedată de o confe
rință de presă cu antrenorul 
emerit, Ștefan Covaci, la Clubul 
ziariștilor din Timișoara. In con
textul actual, evenimentul a avut 
o semnificație aparte. Măsurile 
organizatorice luate in perioa
da vacanței de campionat vi
zează schimbări de fond, capa
bile să înscrie, intr-o evoluție 
ascendentă, fotbalul românesc 
de performanță. Se pornește de 
la premisa considerabilei lărgiri 
a caracterului de masă in prac
ticarea acestui sport, apoi, de 
aici, selecția valorilor care tre
buie să se facă .pe bază de cri
terii științifice, prioritatea acor- 
dindu-se vitezei de reacție a 
jucătorilor,.: robusteții fizice, an
trenamentului1 individual. Teh
nica, fără V. neglija rolul talen
tului, este o calitate care se do- 
bindește printr-im îndelung tra
valiu la antrenamente. „Desigur 
— arăta Ștefan Covaci — de
parte de mine gindul că aș pu
tea duce la bun sfirșit aceste 
intenții fără ajutorul tuturor 
celor care trăiesc problemele a- 
cestui sport, in primul rînd fără 
ajutorul cluburilor“.

45 000 spectatori timișoreni 
au fost prezenți in tribunele 
stadionului „1 Mai“ la confrun
tarea echipei noastre naționale 
cu echipa iugoslavă O.F.K. Beo- 
grad. O reprezentare grafică a 
desfășurării meciului avind ca 
indicator cantitatea și calitatea 
fotbalului practicat ar putea fi 
sintetizată astfel : un efort me
diu, aproximativ constant de-a- 
lungul celor 90 minute, cu o la 
fel de constantă creștere a cali
tății. Fapt evidențiat și de sco
rul realizat abia in ultimele 20 
de minute. Dacă la sfirșit 
tabela de marcaj indica doar 
3—0, explicația se găsește in 
ineficacitatea înaintării ji in 
forma bună a portarului iugo
slav Borota.

Echipa noastră a început jo
cul în următoarea alcătuire : 
Răducanu — Cheran, Dobrău, 
Dinu, Hajnal — Dobrin, Dumi
tru — Troi, Dudu Georgescu, 
Iordănescu, Zamfir. Au mai ju
cat Lucescu, Bolbni și Kun. Go
lurile au fost înscrise de Lu
cescu (min. 70 și 86) ji Dudu 
Georgescu (min. 88).

ION DANCEA
★

După meci a fost solicitată 
părerea lui Ștefan Covaci asupra 
comportării jucătorilor.

— In ultima săptămână am ur
mărit 34 de jucători, cu mici ex
cepții, tot ce are mai bun fot
balul nostru. Am trăit cu ei de 
dimineața pină seara cunoscîn- 
du-i sub toate aspectele. După 
meciurile de la mijlocul săptă
mânii trecute am reținut 18 ju
cători cu care am făcut depla
sarea la Timișoara. Eram tare

(Urmare din pag. 1)
— Școala matematică ieșeană 

este deținătoarea unei tradiții 
remarcabile în abordarea cu 
curaj și cu succes a celor mai 
variate domenii de cercetare, 
rezultat al pionieratului unor 
personalități de seamă ca Spiru 
Ilaret, Gheorghe Țițeica, Traian 
Lalescu, Alexandru Myller. Ft te 
cunoscută, de asemenea, preocu
parea intensă, de-a lungul unor 
decenii de activitate a acestei 
școli, de a-și orienta mereu cer
cetările spre problemele de 
actualitate ale societății româ
nești. Cum continuă reprezen
tanții de azi ai școlii matema
tice ieșene această tradiție ? 
Prin rezolvarea căror probleme 
concrete își aduc ei contribuția, 
alături de toți oamenii de ști
ință ai țării, la îndeplinirea sar
cinilor unui cincinal care li se 
adresează atît de direct. cum 
este cel al științei și tehnicii ?

— Caracteristică pentru etapa 
actuală a activității școlii ieșene 
de matematică este orientarea 
preponderentă spre cercetarea 
aplicativă, spre cercetarea legată 
direct de utilizarea metodelor 
matematice in diverse domenii 
ale științei. Astfel, s-au format 
de dată recentă școli de analiză 
numerică, de cercetări operațio
nale și de matematica compu
terului. în stabilirea tematicii 
cercetării ținem seama de două 
puncte de reper, primul fiind 
necesitatea soluționării rapide a 
unor probleme ale economiei .și 
al doilea, cunoașterea, la zi, a 

nerăbdător să verific acest lot 
in compania unei echipe străine. 
Nuintîmplător am ales pe O.F.K. 
Beograd. In palmaresul echipei 
iugoslave sint trecute rezultate 
prestigioase . Dincolo de rezul
tat, se poate spune că echi
pa s-a prezentat cu poten
țialul corespunzător perioa
dei de pregătire, adică la un 
nivel mulțumitor. Compartimen
tul apărării, față de jocurile de 
selecție de miercurea trecută, a 
marcat un vizibil progres, ea 
ciștiglnd mult in organizare și 
fiind preocupată în permanență 
nu numai de a „distruge“ acțiu
nile adversarului, ci -și de a crea 
posibilitatea unui nou atac. Am 
remarcat,, de -asemenea. buna 
pregătire fizică, lucru care a 
permis că în ultimele 30 de mi-

INSTANTANEE SPORTIVE SI... NESPORTIVE 
ÎN CÎTEVA LICK

Simbătă, 21 februarie
• Liceul „N. Bălcescu", Bucu

rești. ora 16,20 : Timp frumos, 
propice pentru mișcare în aer 
liber. Dar pe terenul de fotbal 
și pe pista de atletism — ni
meni. în sală, mini-baschet : 18 
elevi se antrenau sub condu
cerea profesorului Stelian Ghe- 
orghiu.

• Liceul comercial „N. Krețu- 
lescu“, ora 17,05 : Teren betonat 
sau de zgură nu există ; în sală, 
în prezența profesorului de edu
cație fizică. Eugen Dănilă, 16 
fete joacă volei. în continuare, 
29 băieți se antrenează la bas
chet.

a Liceul „Gh. Șincai“, ora 
17,50 : 12 băieți, într-o partidă 
amicală, pe terenul de fotbal ; 
în sala nr. 1, sub conducerea 
profesorilor Victor Tibacu și 
Cornel Dinicuț, peste 30 de e- 
levi la antrenamente de bas
chet și volei. în sala nr. 2 (pro
fesoară Roza Enache), gimnas
tică acrobatică la sol, pași va- 
riați de dans — 36 eleve.
Revenim, duminică, 22 februa
rie

• Liceul „N. Bălcescu", ora 
9,30 : 8 elevi pe terenul de 
fotbal. Sala de sport — încu
iată.

a Liceul comercial „N. Kre- 
țulescu", ora 10,15. în sală, ni
meni deși era programată gim
nastica artistică. Profesoara E- 
lena Popescu era plecată — ni 
s-a spus — la reciclare.

e Liceul „Gh. Șincai“ ora 11,00 
Doar 2 elevi la tenis. Echipele 
de baschet și volei-fete și bă
ieți — sint angajate în întrece
rile din cadrul „Cupei tineretu- 

nivelului științei mondiale, în 
domeniu. Respectînd aceste re
pere, evităm cheltuieli inutile 
de timp, energie și mijloace 
materiale, contribuim eficient la 
îndeplinirea progresului eco- 
nomico-soeial al țării și la afir
marea științei românești in lume. 
Concret, in acest cincinal noi. 
matematicienii, ne-am asumat,, 
nu numai ca oameni de știință, 
ci in primul rînd ca cetățeni, 
cîteva sarcini cu deosebită re

zonanță în dinamica vieții eco
nomice și științifice. Aș numi, 
în primul rînd, contribuția noas
tră la pregătirea și formarea 
specialiștilor în domenii largi 
de activitate — inginerie, eco
nomic. chimic, fizică... Este sem
nificativ pentru importanța pe 
care a căpătat-o matematica în 
zilele noastre faptul că în 
prezent peste 75 la sută din 
numărul total al studenților iau 
contact cu știința numerelor. 
Este o tendință mondială, in 
cadrul căreia România se situ
ează pe primele locuri. Tinerii 
de pretutindeni se interesează 
de matematică, vor să-i pătrun
dă cît mai adine sensurile, pen
tru a putea progresa în domenii
le lor de muncă, de cercetare. 
„Fără matematică, nu șe poate“ ! 
— este un fel de deviză a lor. 

nute să ne desprindem de va
lorosul adversar. Dacă ținem 
cont că este primul joc desfă
șurat pe un teren moale, este de 
apreciat suita de acțiuni bazate 
pe combinații colective, capitol 
la care, in primul joc de selec
ție, selecționabilii au fost defi
citari.

— După cum am văzut, așe
zarea în teren a echipei noas
tre prezintă unele noutăți...

— Elementul nou, dacă putem 
să-l numim așa, este trecerea 
lui Dinu pe linia de fund, de
venind ultimul apărător, jucînd, 
deci, în spatele liniei de fundași 
și plasarea mijlocașilor in faze
le de apărare, in fața fundașilor 
centrali.

CORNEL IONESCU 

lui“, ce se desfășoară la Liceul 
industrial alimentar. Dar cei
lalți elevi ? Masa celor cîteva 
sute, nu componenții echipelor 
reprezentative ale liceului, cum 
și-au petrecut orele rezervate 
destinderii fizice atit de nece
sare după o săptămînă de efort 
intens ?

Scurte concluzii :
Participanți la acțiuni sportive 

am întîlnit, totuși, prea puțini 
in raport cu numărul mare de 
elevi din liceele respective. Mai 
trebuie spus că este necesară o 
preocupare mai susținută din 
partea cadrelor didactice, aso
ciațiilor sportive și organiza
țiilor U.T.C., pentru cuprinde
rea unul număr cit mai mare 
de. elevi în practicarea sportului 
la sfirșit de săptămînă 7

Student. ILIE DOBRE

• CAMPIONUL ROMAN 
ILIE NASTASE șî cunoscu
tul jucător american Jimmy 
Connors vor disputa finala 
turneului internațional de te
nis de la Salisbury (Mary
land). în semifinale, Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—1, 
7—5, 7—6 pe Haroon Rahim 
(Pakistan).
• ÎN CADRUL UNUI 

CONCURS ATLETIC desfă
șurat la Honolulu, sportivul 
american Terry Albritton a 
stabilit un nou record mon
dial la aruncarea greutății, 
cu performanța de 21,85 m. 
Vechiul record era de 21,82 
m și aparținea lui Al Feuer
bach (S.U.A.).

• LA SOFIA s-a desfășu
rat intilnirea amicală de ho-

Sint interesați nu de matematica 
elementară, pe care oricum 
și-au însușit-o în școală, ci de 
noțiuni speciale din sferele cele 
mai sofisticate ale acestei stră
vechi științe. Am observat ace
lași interes manifestat de ti
nerii români, cînd am conferen
țiat la București sau la Iași 
despre teoria sistemelor mate
matice cu aplicâții în inginerie, 
sau despre aspecte ale teoriei, 
controlului, ca și de tineri eco

ORA MATEMATICII
nomiști, ingineri, sociologi, bio
logi din 30 de universități eu
ropene și americane în care am 
ținut cursuri. în al doilea rind, 
mă voi opri la contribuția ma
tematicienilor la edificarea unei 
economii moderne, ca programa
tori la mașinile electronice de 
calcul^ Avem un program vast, 
la nivel național, de introducere 
a tehnicii de calcul în cele mai 
importante sectoare de activita
te. Cît de modernă ar fi apa
ratura instalată — și este mo
dernă — .eficiența utilizării teh
nicii de calcul depinde, în egală 
măsură, și de calitatea progra
melor. Un bun program înseam
nă un bun algoritm de rezolva
re a unei probleme, ceea ce 
presupune cunoștințe profunde 
de logică și logică matematică, 
de teoria algoritmilor (ramu-

EVA OLAH, 
campioană 

europeană de tir
Duminică, în ultima zi a 

campionatelor europene de tir 
pentru arme cu aer comprimat 
de la Paris, țintașa româncă 
Eva Olah a repurtat un stră
lucit succes, cucerind medalia 
de aur in proba de pușcă. 
Evoluînd excelent, Eva Olah 
a realizat 384 puncte intrind 
in posesia titlului de campioa
nă a Europei. Eva Olah este în 
vîrstâ de 20 de ani și face parte 
din clubul C.S.U. Brașov. Pe 
echipe, medalia de aur a re
venit selecționatei României cu 
1134 puncte urmată de U.K.S.S. 
1132 puncte și R. F. Germania 
1129 puncte. La masculin a- 
ceastă probă a revenit lui Rai- 
nikov (U.R.S.S.) — 384 puncte, 
iar la senioare proba de pistol 
a fost ciștigată de Slmonian 
(U.R.S.S.) cu 385 puncte.

FINALA „CUPEI
PĂLTINIȘ — Sibiu (prin te

lefon').
Simbătă, pe o vreme frumoa- . 

Să, s-au disputat, pe pirtia sta
țiunii Păltiniș din Munții Cibi- 
nuluî, întrecerile finale pe țară 
la Schi, slalom și fond pentru 
elevi (14—19 ani).

Dovedind o bună pregătire, 
concurenții au făcut fată cu suc
ces dificultăților pîrtiei, Actuala 
ediție de iarnă — a IÎI-a — a 
„Cupei tineretului“ a înregistrat, 
în general, un nivel valoric su
perior celor precedente. în pri
ma manșă de slalom, datorită 
startului bun pe care l-au luat, 
doi concurenți, suceveanul Con
stantin Țurcanu și reprezentan
tul județului Mureș — Lucian 
Cueștean, au înregistrat timpi ' 
aproximativ egali. Dar. avind o 
mai bună condiție fizică și. evi
dent, o tehnică superioară, în 
manșa a 2-a Țurcanu s-a impus 
net, cucerind astfel titlul de 
campion. El este elev al Liceu
lui din Vatra Domei. Pe locuri
le următoare : L. Cueștean (Mu
reș) și Mihai M. Mânu. (Caraș- 
Severin). Slalomul fetelor a fost 
cîștigat de eleva Liceului din 
Petrila, județul Hunedoara și 
Gabriela Leib. Pe locurile urmă
toare : Sunhilda Schobel (Bra-

chei pe gheață dintre echi
pele de juniori ale Bulga
riei și României. Hocheiștii 
români au obținut victoria 
cu scorul de 4—1

• DUPĂ NUMAI 24 DE 
ORE, cunoscutul atlet ame- 

rican Dwight Stones și-a co
rectat cea mai bună perfor
mantă mondială pe teren a- 
coperit la săritura în înălți
me obținind în concursul de 
Ia San Diego rezultatul de 
2,30 m.

• REZULTATELE UNOR 
MECIURI amicale de fotbal 
desfășurate duminică în țară:

ră veche a matematicii deveni
tă extrem de actuală prin apa
riția computerului), de teoria 
limbajelor artificiale ș.a. în sfîr- 
șit, matematicienii își mai aduc 
contribuția ca făuritori de „mo
dele matematice" pentru nume
roase procese, fenomene sau 
obiecte reale. Avantajul prezen
tat de acestea constă în faptul 
că rezultatele sint deosebit de 
concludente, iar costul lor este 
cel mai redus. Pentru aceste 

motive, modelarea matematică, 
incluzind în bună măsură ci
bernetica și teoria sistemelor — 
domenii de mare actualitate — 
este din ce in ce mai folosită 
în abordarea unor numeroase 
probleme ale științelor exacte, 
tehnice sau sociale. Firește, a- 
cest tablou sumar nu redă de- 
cit într-o manieră foarte sche
matică situația cercetării mate
matice ieșene, dovedind totuși 
dinamismul acesteia și capaci
tatea sa de adaptare la cerin
țele progresului.

— Ați publicat mult, nu nu
mai in țară, ci și în străinăta
te. Lucrările dumneavoastră 
„Aplicarea inegalităților di
ferențiale la teoria stabilită
ții" (Iași 1960), „Funcții aproa
pe periodice" (București 1961, 
Londra 1968), „Principii ale teo-

Europenele de atletism
Duminicä la „Olympia Halle“ 

din München au luat sfirșit în
trecerile celei de-a 7-a ediții a 
Campionatelor europene de atle
tism pe teren acoperit.

După săritorul de triplu 
Carol Corbu, medaliat in prima 
zi cu „argint“, în ultima zi a 
competiției alți doi reprezen
tanți ai atletismului românesc, 
Natalia Andrei-Mărășescu și 
Gheorghe Ghipu, au urcat trep
tele podiumului de onoare. In 
cursa feminină de 1 500 m plat 
campioana europeană de la Ka
towice, Natalia Andrei, a obți
nut medalia de argint cu timpul 
de 4’15” 6/10 lă capătul unei pa
sionate întreceri. Un final dra
matic a punctat și proba mas
culină de 1 500 .m plat în care 

TINERETULUI“
șov) și Rozalia Domocoș (Mu
reș). întrecerile de fond ne-au 
oferit prilejul să urmărim tena
citatea concurenților. traseul 
destul de dificil, atit pentru bă
ieți cit și pentru fete, fiind par
curs fără nici un abandon. Leon- 
te Grădinara — elev la Liceul 
agroindustrial din Tg. Neamț 
județul Neamț, s-a detașat, încă 
din start, de partenerii, săi de 
întrecere. A fost urmat în ordi
ne de Gheorghe Goina, județul 
Bihor și de Silviu Majori — Bis- 
trița-Năsăud. Lupta a fost foar
te strînsa și în cursa de fond a 
fetelor. A impresionat maniera 
în care a abordat traseul Livia 
Vodă elevă la Liceul din To- 
plița județul Harghita. Pe locu
rile următoare, Carmen Cîm- 
peanu (Sibiu) și Elena Stan 
(N eamț).

Duminică, pe terasa Vilei nr. 
18 Păltiniș a avut loc festivita
tea de premiere. într-un pătrat 
cu o latură deschisă, flancat de 
tineri din detașamentele de pre
gătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei, care purtau pa
nouri cu inscripția tuturor ju
dețelor participante la întreceri, 
cîștigătorilor le-au fost oferite 
numeroase premii.

DUMITRU VISAN

Politehnica Timișoara—Stea
gul roșu Brașov 1—0 ; F.C.M. 
Galați—Rapid 2—1 ; Voința 
București — Dinamo 2—0 ; 
F.C.M. Reșița—U.T. Arad 
2—1 ; Corvinul Hunedoara— 
A.S.A. Tg. Mureș 3—2 ; E- 
lectroputere Craiova — Jiul 
Petroșani 1—1 ; C.I.L. Sighe- 
tul Marmației—Sportul stu
dențesc 0—0 ; Politehnica 
Iași—S.C. Bacău 4—2 ; F.C. 
Bihor — C.F.R. Cluj-Napoca 
0—0.

• CAMPIONATELE EU
ROPENE de bob pentru două 
persoane au luat sfirșit du
minică la Saint Moritz cu 
desfășurarea ultimelor două 
„manșe“. Titlul a revenit fra
ților Peter și Erich Schaerer 
(Elveția).

riei ecuațiilor diferențiale și 
integrale" (Iași 1971, Boston 
1971), „Integral equations and 
stability of feeclback systems“ 
(New York 1973) și multe altele 
au servit drept puncte de ple
care în știința aplicată, au intro
dus idei noi, eficiente, în do
menii largi, de la aviație pină 
la reactoarele nucleare. Ca pro
fesor Ia Universitatea ieșeană, 
pregătiți anual un număr mare 
de studenți, dintre care unii vor 

deveni oamenii dc știință de 
mîine. Ce deprinderi le ino
culați acestor tineri, ce trebuie 
să cunoască ei pentru a răspun
de exigențelor superioare, res
ponsabilităților mereu creseînde 
pe care societatea Ie pune în 
fața omului db știință ?

— Cred că principala datorie 
a profesorului este de a stimu
la cît mai mult potențialul 
creator al studentului, utilizînd 
metode adecvate fiecărei disci
pline și nivelului de maturizare 
al acestuia. Dacă profesorul este 
la înălțimea sarcinii tsale, cu 
studenții din anii mari, pot fi 
atinse performanțe întru totul 
comparabile cu acelea ale cer
cetătorului experimentat, iar de
prinderea de a socoti munca un 
proces cotidian de creație devi
ne un principiu care le va gu- 

Gheorghe Ghipu s-a comportat 
remarcabil obținind medalia de 
bronz cu rezultatul de 3’46"l/10. 
A cîștigat vest-germanul Paul 
Heinz Wellman — 3’45”3/10, ur
mat de Th. Wezzinghage (R.F.G.) 
— 3’45”3/10.

Celelalte rezultate tehnice în
registrate : masculin : greutate : 
G. Capes (Marea Britanie) — 
20,64 m ; 400 m plat: J. Brata
nov (Bulgaria) — 47”79/100 ;
800 m plat: Ivo Van Damme 
(Belgia) — 1’49’’2I1O ; lungime : 
J. Rousseau (Franța) — 7,90 m; 
3 000 m : I. Sensburg (R.F.G.) — 
8’O1”6I1O ; înălțime : S. Seniu- 
kov (U.R.S.S.) — 2,22 m; 60 m 
garduri : V. Miasnikov (U.R.S.S.) 
7”78/100 ; feminin : lungime : Li
dia Alfeieva (U.R.S.S.) — 6,64 m 
(sportiva româncă Doina Spinu 
s-a clasat pe locul 9 cu 6,17 m); 
greutate : Ivanka Hristova (Bul
garia) — 20,45 m ; 400 m plat; 
Rita Wllden (R.F. Germania) — 
52”27/I00 (CeaXmai bună perfor
manță mondială)800 m plat: 
Nicolina Stereva (Bulgaria) — 
2’02”2ll0; 60 m plat : Linda
Haglund (Suedia) — 7"24/100.

In clasamentul neoficial pe 
medalii primul loc a revenit e- 
chipei U.R.S.S.

Polo: Turneul 

inaugural - 
o reușită

Divizia de polo, ediția 197S, 
a debutat sub auspicii promiță
toare. Spectatorii prezenți ja 
turneul inaugural, ce s-a desfă
șurat, timp de cinci zile, la ba
zinul acoperit Floreasca, au avut 
prilejul să urmărească o suitt 
de jocuri viu disputate și atrac
tive, cu goluri multe, înscrise 
din acțiuni de atac reușite.

Ieri, în ultima etapă a tur
neului, a avut loc derbiul dintre 
actuala și fosta campioană, Ra
pid și Dinamo, care a atras un 
număr mare de iubitori ai 
sportului din Capitală. ...

Dinamoviștii au dominat pri
ma parte a jocului, inițiind 
mai multe atacuri periculoase, 
reușind, astfel, să conducă, . cu 
2 și 3 goluri, și lăsînd impresia 
că vor termina învingători. însă. 
In ultima repriză au slăbit rit
mul și feroviarii au reușit, in 
final, să obțină un rezultat de'' 
egalitate : 6—6 (1—2, 2—3, 1—1, 
2—0).

Alte rezultate tehnice din eta
pa de ieri : Progresul — Criștil 
Oradea 6—2, Voința Cluj-Napo
ca — C.N.U. București 8—4. în 
clasament, Rapid și Dinafnb 
ocupă primele două locuri, la 
egalitate de puncte, 9. iar pe 
locul 3 se află Voința Cluj-Na
poca, cu 5 puncte. După acest 
turneu campionatul se întrerupe, 
urmînd ca selecționabilii să se 
pregătească pentru o serie de 
competiții programate înaintea 
J. O.

M. LERESCU

verna întreaga activitate viitoa
re. Mă gindcsc la mulți dintre, 
foștii mei studenți care, în 
lucrările lor de la cercurile ști
ințifice sau de diplomă, au ob
ținut rezultate originale in 
sensul pretențios al cuvintului. 
Multe au văzut lumina tiparu
lui în periodice de specialitate, 
și-au dovedit aplicabilitatea, 
practică. Mă mai gîndesc apoi la 
alți studenți ai noștri (acum îri 
anul cinci, de specializare) care, 
în timpul practicii în întreprin
deri, au aplicat cu mult 
succes cele studiate la cursuri 
și seminarii, propunînd soluții 
de îmbunătățire a organizării 
procesului de producție, soluții 
care echivalează cu sume de 
ordinul milioanelor, la capitolul 
producție realizată peste preve- ■ 
derile inițiale. în afară de a- 
cestea, dar nu în ultimul rînd, 
tinerii care îmbrățișează cer
cetarea științifică trebuie șă 
învețe că omul de știință, oricît 
ar aspira la universalitate, esté 
m primul rînd om, deci o fiin
ță socială, legată de o anumită 
comunitate umană, de un anumit 
mediu ambiant. El nu poate fi 
redus Ia un nume pe copertă 
unor lucrări, un nume pe lista ' 
participanților la congrese. Ori
ce om de știință aparține unui 
popor, înainte de a aparține lu
mii și trebuie să-și închine în
treaga muncă poporului din 
care face parte. Prin această 
muncă, în măsura valorii și o- 
riginalității sale, se va înscrie în 
universalitate.



Aprecieri elogioase privind concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu 

asupra problemelor majore 
ale lumii contemporane

Ciudad de Mexico

Presa mexicană continuă să 
acorde spatii largi prezentării 
concepției președintelui Nicolae 
Ceaușescu referitoare la insti
tuirea unei noi ordini politice 
și economice internaționale, la 
rezolvarea problemelor majore 
ale lumii contemporane, Cu- 
vîntarea rostită de președintele 
României la recenta sesiune a 
Marii Adunări Naționale a fost, 
de asemenea, publicată de co
tidianul de mare tiraj „El Uni
versal“, împreună cu o suită de 
editoriale și articole consacrate 
importantei acestui document.

Soluționarea problemelor ac
tuale — subliniază ziarul „El 
Universal“, citind din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
cere participarea tuturor națiu
nilor la efortul general pentru 
crearea unei lumi mai bune, 
pentru instituirea unei noi or
dini economice internaționale, 
intr-un climat de pace și coope
rare.

Același ziar publică un edi
torial în care, referindu-se la 
unele încercări ale unor state 
de a slăbi activitatea O.N.U., 
tratînd în alte foruri probleme
le de interes general, scrie : Așa 
cum afirmă președintele român, 
solutionarea problemelor actuale 
ale vieții internaționale impune 
participarea tuturor statelor. 
Activizarea O.N.U., care echi
valează cu întărirea și dezvol
tarea relațiilor internaționale, 
reclamă de urgentă democrati
zarea efectivă și realistă a nor
melor sale teoretica și a regle
mentărilor practice .

fișier
Guyana
Guyana — „Țara a- 

pelor“ — sărbătorește 
la 23 februarie ziua 
proclamării republicii.

• Republica Cooperatistă 
Guyana, singura tară de 
limbă engleză din America 
de Sud, se află situată in 
partea de nord a continen
tului. învecinîndu-se cu Ve
nezuela. Brazilia, Surinam și 
Oceanuî Atlantic.

Pe o suprafață de 211962 
kmp trăiesc peste 750 000 de 
locuitori.

Terenul îmbibat cu apă în 
regiunea de coastă a Atlan
ticului, favorizat de clima 
caldă și umedă, cu precipi
tații bogate, oferă elementul 
vital unei vegetații abunden
te, aproximativ trei pătrimi 
din teritoriul Guyanei fiind 
ocupat de pădurea umedă e- 
cuatorială — una din mari
le resurse naturale ale tării. 
Același pămînt invcșmîntat 
în „aurul verde“ al păduri
lor ascunde în miezul său 
minereuri de mangan. aur, 
diamante, azbest și bauxită, 
Guyana aflîndu-se în prezent 
în rîndul marilor producători 
și exportatori de bauxită din 
lume.

• După un secol și jumă
tate de dominație colonială 
britanică, prin dobîndirea in
dependenței. Ia 26 mai 1966, 
urmată de proclamarea Re
publicii Cooperatiste Guya
na. Ia 23 februarie 1970, s-au 
creat premisele unei dezvol
tări economice naționale, un 
pas important spre consoli
darea independentei națiunii 
și depășirea stării de subdez
voltare. în prezent, alături 
de activitățile predominant 
agrare, cum ar fi cultura 
trestiei de zahăr și a ore
zului, industria extractivă se 
situează printre ramurile de 
bază ale economiei.

Planul cincinal de dezvol
tare pe perioada 1972—1976 
prevede ca sarcini prioritare 
crearea unor noi locuri de 
muncă, realizarea unei dis
tribuții mai echitabile a ve
niturilor, repartizarea mai 
judicioasă a activităților e- 
conomice productive pe teri
toriul țării.

în procesul de amplă pre
facere a țării o trăsătură 
particulară o constituie întă
rirea sectorului cooperatist 
în economie, considerat fac- 
tor-cheie în atragerea mase
lor la conducerea vieții eco
nomice și care, în viitor, ur
mează să devină forma do
minantă de organizare eco
nomică.

• Deși situate la mari dis
tanțe geografice, România și 
Guyana se simt apropiate 
prin năzuințele și aspirațiile 
comune pentru instaurarea în 
lume a unui climat de în
credere și cooperare, a unei 
noi ordini economice inter
naționale. mai juste si mai 
echitabile. Relațiile priete
nești statornicite între țările 
noastre, adîncite de dialogul 
româno-guyanez prilejuit de 
vizita în patria noastră, în 
martie anul trecut, a premie
rului Eindeh Forbes Samp- 
son Burnham cunosc o evo
luție pozitivă, în interesul 
ambelor popoare, al păcii și 
securității internaționale.

D. I.

Alte materiale publicate în 
presa mexicană se referă la 
concepția președintelui" Nicolae 
Ceaușescu privind rolul mase
lor populare, al popoarelor și al 
parlamentelor în determinarea 
cursului nou, pozitiv al vieții 
politice internaționale, eviden
țiind, în acest sens. Apelul a- 
dresat tuturor parlamentelor, 
forurilor supreme ale națiunilor, 
cărora popoarele le-au încredin
țat mari răspunderi pentru des
tinele civilizației și păcii în 
lume, pentru accelerarea cursu
lui destinderii, promovarea prin
cipiilor și relațiilor internațio
nale noi între state, în interesul 
întregii omeniri, al securității și 
colaborării în lume.

Cairo

într-un articol de fond intitu
lat „O nouă ordine economică“, 
ziarul „Le Progres Egyptien“ 
subliniază importanța poziției și 
activității desfășurate de Româ
nia pentru realizarea aspirații
lor de progres și prosperitate 
ale țărilor în curs de dezvoltare.

„Edificarea unei noi ordini e- 
conomice și politice — se arată 
în articol — constituie o nece
sitate vitală în lumea de azi. 
Există state bogate, industriali
zate de mult timp, și țări în 
curs de dezvoltare care nu reu
șesc să atingă aceste două o- 
biective și care se înconvoaie 
sub greutatea nevoilor. Ele re
prezintă cu toate acestea imen
sa majoritate a popoarelor care 
trăiesc pe această planetă, ceea 
ce ne face să afirmăm că este 
esențial să fie edificată o nouă 
ordine politică, economică și so
cială pentru a evita vîltori care 
ar putea dăuna păcii mondiale.

Problemele economice com
plexe ale lumii — continuă zia
rul — nu pot fi rezolvate decît 
printr-o colaborare a statelor 
industrializate cu cele subdez
voltate. Noi înțelegem ca aceas
tă colaborare să fie bazată pe 
schimburi la prețuri echitabile, 
în special la materiile prime 
care constituie principala parte 
a exporturilor țărilor în curs de 
dezvoltare. Pe de altă parte, 
tehnica trebuie să joace un rol 
major în această cooperare.

După cum a arătat, recent, 
președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, se dovedește impe-

ORÎENTUL APROPIAT
• Scrisoarea lui H. Kissinger 
către K. Waldheim • Un inter
viu al premierului iordanian

• Secretarul de stat al State
lor Unite, Henry Kissinger, a 
adresat o scrisoare lui Kurt 
Waldheim, care reprezintă un 
răspuns la demersul din 27 ia
nuarie a.c. al secretarului gene
ral al O.N.U. pe lingă copreșe
dinții Conferinței de pace de la 
Geneva privind Orientul Apro
piat, prin care acesta a cerut 
U.R.S.S. și S.U.A. să-și facă cu
noscute punctele de vedere în 
legătură cu posibilitățile de rea
lizare a unor progrese către so
luționarea conflictului arabo- 
israelian.

Henry Kissinger a declarat că 
S.U.A. sînt de acord cu relua
rea Conferinței de la Geneva 
privind Orientul Apropiat după 
o pregătire atentă, care să slu
jească obiectivului ajungerii la 
progrese către o soluție.

• Primul ministru al Iorda
niei, Zeid Rifai, a acordat un 
interviu cotidianului „Ar-Rai“ 
din Amman, declarînd printre 
altele că „dacă Israelul do
rește în mod serios stabilirea 
păcii, el trebuie să accepte, ca 
reprezentant autentic al po
porului palestinian. Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, să 
participe la Conferința de la 
Geneva privind Orientul Mijlo
ciu“ și să elibereze teritoriile 
arabe ocupate. „Iordania, a spus 
Rifai, nu va negocia cu Israelul 
sau cu altcineva... Noi credem 
că aceasta este responsabilitatea 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, deoarece noi am re
cunoscut O.E.P. ca fiind singu
rul reprezentant legitim al po
porului palestinian“.

• Evacuarea teritoriilor egip
tene din Sinai, prevăzută în cel 
de-al doilea acord . interimar de 
dezangajare egipteano-israelian 
a luat sfirșit duminică, în jurul 
prânzului.
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DINCOLO DE POD : Gloria (0- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30).

DRAGOSTE ȘI MOARTE : Scala 
(orele 9 ; 11 ; 13) — la ora 20 Gala 
filmului românesc DINCOLO DE 
POD.

PREMIUL r Victoria (orele-9,30; 
12; 15; 17,30; 20).

GIORDANO BRUNO : Central 
(orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII : 
Capitol (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16 ;
13.15 ; 20,30).

MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE DIN 
NOU : Timpuri Noi (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 17 ; 19,30).

AUTOMOBILUL, VIOARA ȘI 
CĂȚELUL : Luceafărul (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

ZORRO : Patria (orele 9 ; 11,45 ;
14.30 ; 17,15 ; 20,15) ; București
(orele 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20) ; 
Favorit (orele 9 ; 11,45 ; 17,15 ; 20).

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Excelsior (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 

rios necesară instaurarea unei 
noi ordini internaționale, de na
tură să asigure condiții de dez
voltare reală tuturor țărilor, un 
climat de înțelegere și colabo
rare, de cooperare fructuoasă în 
interesul fiecărui stat și popor, 
al păcii și prosperității gene
rale“.

„Acesta, scrie „Le Progres 
Egyptien“, este un program rea
list care, aplicat, ar rezolva ma
joritatea problemelor care con
fruntă în prezent omenirea“.

într-un număr anterior, „Le 
Progres Egyptien“ a relevat 
semnificația primirii țării noas
tre în rîndul membrilor „Grupu
lui celor 77“, comunitatea de 
interese și obiective a Româ
niei cu celelalte țări în curs de 
dezvoltare. Articolul subliniază 
contribuția deosebită a vizitelor 
întreprinse de președintele 
Nicolae Ceaușescu în numeroa
se țări ale Asiei, Africii și A- 
mericii Latine, la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării cu aces
te state. „în ceea ce privește 
relațiile egipteano-române, scrie 
ziarul, ele se dezvoltă continuu, 
în toate domeniile, conform a- 
cordurilor realizate de președin
ții Anwar El Sadat și Nicolae 
Ceaușescu în interesul Egiptului 
și al României, al bunăstării și 
păcii în lume“.

-doc notes -
Un taifun numit 

^Lockheed...“
Încercările de a trece sub tăcere mituirile la care s-a dedat 

renumita companie multinațională, cu sediul in S.U.A., „Lock
heed Aircraft Corporation“, mai pe scurt „Lockheed“, s-au 
dovedit, cel puțin intr-o primă etapă, sortite eșecului. Dez
văluirile unor comisii ale Senatului american au creat o si
tuație în care valurile generate de scandal, in loc a se 
pierde, odată cu depărtarea de epicentru, s-au amplificat.

întocmai unui lanț al slăbiciunilor, rapoarte secrete au 
devenit publice, așezind pe banca acuzării procedee ilegale, 
persoane suspuse, numeroase dintre ele direct legate de 
cercurile politice și guvernamentale, oameni care n-au re
zistat tentației zornăitoare a dolarilor. Păienjenișul afacerii 
tenebroase se întindea pe spații nebănuite, cuprinzind in 
rețeaua sa Japonia, R.F. Germania, Olanda, Italia, Turcia. 
După numai citeva zile cercetările relevau că volumul total 
al fondurilor strecurate din seifurile „Lockheed“, pentru a 
ușura primirea comenzilor, se ridică la impresionanta sumă 
de 22 milioane de dolari. Corupția — promovată de un șir 
de alte monopoluri •— a cuprins cercuri atit de oficiale, incit 
pe malul Potomacului se manifestă deja tendința de a pune 
surdină întregii afaceri.

După cit se pare, mai mult de jumătate din frumoasa sumă 
de mai sus a poposit în Japonia: Un dosar cuprinzind 238 de 
pagini ascunde in coperțile sale culisele rețelei japoneze. 
Semnături, chitanțe, confirmări, schimburi de mesaje, mai 
mult sau mai puțin cifrate, constituie mărturii care nu mai 
pot fi puse la îndoială. Yoshio Kodama, unul din exponenta 
cercurilor de dreapta, cu legături în Partidul liberal democrat 
de guvernământ, a încasat 7 milioane de dolari pentru a fa
cilita companiei „Lockheed“ plasarea unei comenzi de avioa
ne de tip „Tristar“, în timp ce favorită era compania „Dou- 
glas“. Tranzacția s-a desfășurat prin intermediul companiei 
„Marubeni“, al cărui director, Hiroshi Itoh, figurează la do
sar cu o chitanță pe care scrie : „9 august 1973. Am primit 
100 de alune“. Potrivit revistei „Newsweek“, comitetul se
natorial a apreciat că valoarea „alunelor“ este de 100 000 
dolari... In sfirșit, „AII Nippon Airways“ a achiziționat avi
oane „Lockheed“ în octombrie 1972. „In noiembrie 1972 — 
notează unul din ziarele din Tokio — „Lockheed“ trimi
tea bani lui Kodama, ca preț al succesului repurtat“. Așa 
cum menționam, plasarea comenzilor s-a efectuat, se pare, 
cu știrea unor înalte personalități. Săptămânalul american 
citat relevă că Yoshio Kodama ar avea „legături strînse“ cu 
trei lideri ai partidului : ex-prim-miniștrii Kakuei Tanaka șt 
Kobusuke Kishi și fostul ministru al comerțului și apărării, 
Yasuhiro Nakasone. Evident, asemenea dezvăluiri au pro
vocat un taifun politic fără precedent in arhipelagul nipon. 
La sfîrșitul săptămânii trecute, răspunzînd valului de nemul
țumiri și acuzații, primul ministru, Takeo Miki, și-a expri
mat decizia de a face lumină în toate problemele afacerii 
„Lockheed“, „chiar dacă acest fapt ar afecta guvernul, Parti
dul liberal democrat și viața politică niponă“. Se intențio
nează trimiterea unui emisar special in S.U.A. pentru a 
dobîndi cooperarea cu guvernul american pentru elucidarea 
cazului. El a promis că toate materialele ce vor fi primite 
vor fi, în principiu, date publicității. In plus, intrucit audie
rile din Dietă (parlament) nu s-au dovedit grăitoare, pentru 
înlăturarea suspiciunilor a fost constituit un consiliu mi
nisterial și un comitet special al partidului pentru investi
garea cazului. O serie de noi proiecte privind comenzi către 
„Lockheed“ urmează a fi reexaminate.

Hotărîrile ferme, adoptate la Tokio, au declanșat o reacție 
inversă în S.U.A. unde, în fața proporțiilor afacerii, se în
cearcă o reducere a efectelor acesteia, avîndu-se în vedere, 
după cum nota France Presse, „consecințele posibile nu numai 
in țările străine, ci și asupra exporturilor companiilor ame
ricane“.

Un taifun numit „Lockheed“ antrenează în furtunosul 
circuit dovezi producind zdruncinarea unor temelii. Rămine 
de văzut cit de departe se va merge...

I, TIMOFTE

19,30 ; Teatrul Țăndărică (Sala 
Victoria) : PISICA DE UNA SIN
GURĂ — ora 18.00; (Sala Acade
miei) : RĂI ȘI NĂTĂRĂI — ora 
17,00.

16 ; 18,15 ; 20,30) ; Melodia (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30); 
Tomis (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 : 18 ; 20,15).

CEI TREI MUȘCHETARI : Mo
dern (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; Festival (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ;
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
13.15 ; 20,15).

CURSA : Doina (orele 20).
MARY POPPINS : Doina (orele 

11 ; 14 ; 17) ; la ora 9,30 program 
de desen animată.

ZILE FIERBINȚI : Cotroceni (o- 
reie 10 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20) ; Miorița 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20).

UN CÎNTEC PE BROADWAY : 
Feroviar (orele 9 ; 11,45 ; 14,3(1 ;
17.15 ; 20) ; Floreasca (orele 9 ; 12 A 
16 ; 19,45).

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

DRAGOSTE ȘI MOARTE : Volga 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20).

PATIMA : Pacea (orele 16 ; 18 ; 
20) ; Cosmos (orele 15,30 ; 18 ;
20,15).

„Scînteia tineretului“
X
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Delegația parlamentară română 
și-a încheiat vizita în Siria

în încheierea vizitei în Repu
blica Arabă Siriană, delegația 
parlamentară română, condusă 
de tovarășul Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adu
nări Naționale, a avut o întîl- 
nire cu delegația parlamentară 
siriană, condusă de Mohamad 
Aii El Halabi, membru al Co
mandamentului Regional al 
Partidului Baas, președintele 
Consiliului Poporului.

Cu acest prilej s-a apreciat 
că vizita în Siria a delegației 
Marii Adunări Naționale repre
zintă un moment important în 
relațiile dintre cele două țări.

Direcții ale politicii externe iugoslave
Intr-o expunere făcută în fata 

activului politic din Croația și 
publicată de ziarul „Viesnik“, 
Miloș Minici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, 
secretar pentru afacerile exter
ne al Iugoslaviei, a făcut o a- 
naliză a situației internaționa
le actuale, prezentînd totodată 
poziția tării sale în principalele 
probleme ale lumii contem
porane.

Evidențiind necesitatea de a 
se acționa constant în direcția 
afirmării și întăririi procesului 
de destindere, secretarul fede
ral pentru afacerile externe a 
arătat- că într-o lume în care nu 
sînt rezolvate crizele existente, 
apar altele noi,. în relațiile e- 
conomice internaționale persis- 
tînd probleme acute, în timp ce 
țările dezvoltate aruncă povara 
recesiunii, și inflației pe spa
tele țărilor în curs de dezvol
tare.

INSPECTORUL BRANNIGAN : 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20,15) ; Flamura (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15).

Ț.INE-ȚI MINTE NUMELE : Da
cia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 
18 ; 20,15).

A FOST ODATĂ UN HOLLY- 
WOOD ; Lumina (orele 9 ; 12 ; 16 ;
19.30) . — '

ACUZAREA ARE CUVÎNTUL : 
Giulești (orele 15,30 ; 17,45 ; 20).

CIRCUL : Bucegl (orele 15,45 ; 
18 ; 20).

ELIXIRUL TINEREȚII : Unirea 
(orele 16 ; 18 ; 20).

VINĂTORII DE INCENDII : Dru
mul Sării (orele 15.30 ; 18 ; 20,15) ; 
Moșilor (orele 13,30 ; 15,45 ; 13 ;
20.30) .

ALARMĂ ÎN DELTĂ : Feren
tari (orele 15,30 ; 18 ; 20,15) ; Mun
ca (orele 15,45 ; 18 ; 20).

UMBRELE STRĂMOȘILOR UI
TAȚI ; Viitorul (orele 15,30 ; 18 ; 
20).

COLȚ ALB ; Flacăra (orele 
15,30; 18; 20). 

subliniindu-se rolul pe care tre
buie să-l aibă parlamentele în 
intensificarea colaborării și în
tărirea prieteniei dintre cele 
două țări și popoare, contribuția 
parlamentarilor la materializa
rea înțelegerilor convenite cu 
ocazia întîlnirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez El Assad.

La plecarea spre patrie, dele
gația română a fost salutată, la 
aeroport de Mohamad Aii El 
Halabi, președintele Consiliului 
Poporului, și de alte personali
tăți siriene. Au fost de față 
ambasadorul țării noastre în Si
ria, șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la Damasc.

Miloș Minici a subliniat : Ță
rile nealiniate, țările în curs de 
dezvoltare devin tot mai con
știente de necesitatea solidari
tății reciproce în scopul înfăp
tuirii telurilor comune ale 
luptei pentru independență po
litică și economică. Raporturile 
de forță în lume se deplasea
ză în favoarea forțelor inde
pendenței, păcii și progresuluiJ 
năzuința spre independență, 
lupta pentru suveranitatea asu
pra bogățiilor naturale si forțe
lor de producție din propriile 
țări, pentru repartiția mai jus
tă a veniturilor și o mai justă 
diviziune a muncii pe plan mon
dial se întăresc tot mai mult.

Vorbind despre conferința de 
la Paris. începută în decembrie 
1975, Minici a apreciat că a- 
ceasta reprezintă o trecere la 
tratative concrete. Nu mai este 
vorba de convorbiri la care _ se 
adoptă rezoluții, ci despre în
ceputul unor tratative cu con
secințe materiale, a relevat el, 
afirmînd că cel mai mare 
neajuns al acestei conferințe îl 
constituie absența țărilor socia
liste, fără de care nu se poate 
găsi o soluție completă în pro
blemele făuririi unei noi ordini 
economice, ale dezvoltării și 
progresului în lume.

în continuare, referindu-se la 
liniile politicii externe a Iugo
slaviei, trasate de Congresul al 
X-lea al U.C.I., Miloș Minici a 
spus că acestea sînt : lupta pen
tru consolidarea independentei 
și securității țării, pentru inde
pendenta și suveranitatea tu
turor popoarelor și țărilor, pen
tru făurirea unui nou sistem în 
cadrul relațiilor economice și 
politice internaționale, pentru 
coexistentă pașnică activă.

Reamintind că, în 1977, în Iu
goslavia se vor reuni reprezen
tanții țărilor participante la 
Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, Minici a 
spus că. în prezent, problema 
principală o constituie aplicarea 
prevederilor Actului final al 
conferinței.

Noul guvern italian 
în fața unor serioase 

dificultăți
Guvernul democrat-creștin 

italian a obținut sîmbătă votul 
de încredere al Camerei Depu- 
taților. Cabinetul condus de Aldo 
Moro a întrunit 287 voturi favo
rabile (din partea deputaților 
proprii, a celor socialist-demo- 
cratici și a reprezentanților Par
tidului popular din Tirolul de 
sud) și 220 împotrivă. Deputății 
socialiști, republicani și liberali 
s-au abținut, respectîndu-și an
gajamentul ce a permis. în urmă 
cu 11 zile, soluționarea crizei 
de guvern. Votul de încredere 
al Senatului, calificat la rîndul 
său o simplă formalitate, este 
programat pentru miercuri sea
ra.

în primele lor comentarii, •- 
gențiile de presă relevă că gu
vernul Moro se va afla în fața 
primelor dificultăți serioase o- 
dată cu supunerea la vot a mă
surilor legislative preconizate 
pentru combaterea crizei econo
mice — în speță a programului 
de urgență vizînd reînviorarea 
producției industriale și reduce
rea șomajului. Socialiștii și re
publicanii controlează 76 de vo
turi în camera inferioară a par
lamentului, putînd provoca în 
orice moment, printr-uh vot ne
gativ, căderea guvernului.

• PREMIERUL INTERIMAR 
»1 Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Hua Kuo-fen, a avut 
duminică o întrevedere cu fos
tul președinte al Statelor Unite, 
Richard Nixon, care efectuează 
o vizită în China, la invitația 
guvernului acestei țări.

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : Crîngași (orele 16).

TOATE DOVEZILE ÎMPOTRI
VĂ : popular (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15).

TRANDAFIRUL ALB : Arta (O- 
rele 15,30 ; 17,45 ; 20).

FETIȚA DIN HANOI : Rahova 
(orele 16 ; 18 ; 20).

CĂLINA ROȘIE ; Vltan (orele
15,30 ; 18 ; 20).

MARELE GATSBY : Progresul 
(orele 16 ; 19).

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
NEPOTUL LUI RAMEAU — ora 
19,30 ; (Sala Studio) : AZILUL DE 
NOAPTE — ora 19,00; Studioul 
I.A.T.C. — CINCI SERI — ora 
19,30; Teatrul „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : CER CUVÎNTUL LA... 
DIVERSE — ora 19,30; (Sala Vic
toria) : UITE CA NU TAC — ora

din țările socialiste
Pe itinerariul unei 

călătorii de documen
tare, efectuată în iu
lie, anul trecut, ală
turi de marile metro
pole Moscova, Lenin
grad și Kiev, am vi
zitat și un alt oraș — 
Minsk, capitala R.S.S. 
Bieloruse, poate mai 
puțin cunoscut, fără 
simbolul celebrității 
consacrate, dar nu mai 
puțin expresiv pentru 
ilustrarea realităților 
contemporane din țara. 
Sovietelor. Pentru că 
Minskui este, ca atî- 
tea alte orașe de pe 
harta Uniunii Sovie
tice, un reper viu și 
convingător al ritmu
rilor dinamice pe care 
le cunoaște dezvolta
rea economică și so
cială. înainte de Re
voluție, Bielorusia, a- 
eeastă țară a colinelor 
verzi, a ogoarelor mă
noase și a pădurilor 
cu salbe de lacuri al
bastre, străbătută de 
riuri numeroase, era 
o periferie înapoiată a 
imperiului țarist. Min- 
skul însuși era un 
oraș tipic comercial 
— meșteșugăresc din 
Rusia țaristă, avînd 
mici întreprinderi ali
mentare, de producție 
a alcoolului și de pie
lărie. Istoria lui se 
pierde adine în 
veacuri. Pentru pri
ma oară este amintit 
într-un letopiseț da- 
tînd din anul 1087. 
Străvechea așezare s-a 
dezvoltat datorită răs
crucii de drumuri co
merciale care duceau 
de la varegi la greci, 
legind bazinele Mării 
Negre și Mării Bal
tice. însăși denumirea 
orașului este legată de 
străvechile schimburi 
comerciale. După filo
logi Minsk ar veni de 
la verbul „meniati“, 
care înseamnă „a face 
schimb“. în decursul 
existenței sale multi
seculare, Minskui a 
trăit o viață bogată 
în evenimente tragice. 
A fost distrus Pină la 
temelii în mai multe 
rînduri. Dar a renăs
cut, de fiecare dată, 
datorită oamenilor săi 
harnici și ambițioși- 
în iulie 1944, cînd
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PORTUGALIA A RECUNOSCUT 
R. P. ANGOLA

Portugalia a recunoscut Repu
blica Populară Angola, procla
mată la 11 noiembrie 1975 de 
către Mișcarea Populară pentru 
Eliberarea Angolei — s-a anun
țat oficial la Lisabona.

în comunicatul Președinției 
Republicii, dat publicității, se 
declară: „Portugalia își exprimă 
dorința ca în Angola să se in
staureze cit mai curînd și defi
nitiv o pace stabilă, pentru ca 
poporul angolez să se poată con
sacra pe deplin sarcinilor de 
consolidare a independenței și 
progresului țării sale. Portuga
lia își exprimă, de asemenea, 
dorința ca între cele două po
poare să fie promovate relații 
frățești de prietenie și coope
rare, pe baza neamestecului în 
treburile interne, a egalității și 
respectului reciproc“.

«. MINISTRUL DE INTERNE 
AL REPUBLICII POPULARE 
ANGOLA, Nito Alves, a reafir
mat hotărîrea guvernului de a 
desăvîrși in viitorul apropiat eli
berarea întregului teritoriu al 
țării și de a îndrepta eforturile 
poporului în direcția soluționării 
marilor și complexelor probleme 
ale construcției pașnice. El a 
subliniat necesitatea de a lichida 
grabnic urmările dominației co
loniale, de a pune la punct cit 
mai curînd aprovizionarea popu
lației cu alimente șl produse de 
primă necesitate.

In soluționarea problemelor 
noastre, a arătat Nlto Alves, ne 
sprijinim pe ajutorul tuturor ță
rilor progresiste și în primul 
rind pe ajutorul țărilor socialiste.

SOLUȚIONAREA CRIZEI 
GUVERNAMENTALE DIN SAN 

MARINO
în San Marino a fost soluțio

nată, sîmbătă, criza guverna
mentală care a durat timp de 
100 de zile. în urma acordului 
intervenit între partidele Demo- 
crat-creștin și Socialist, a fost 
constituită o nouă coaliție gu
vernamentală bipartită.

Cei doi căpitani regenți ur
mează să convoace în scurt timp 
Marele Consiliu General al re
publicii în vederea confirmării 
componenței noului guvern.

» TRAULERE BRITANICE 
escortate de nave de război au 
pătruns, sîmbătă, în zona situată 
la nord-est de coasta Islandei, 
stabilită de autoritățile de la 
Reykjavik drept zonă de protec
ție a puietului de cod. Canonie- 
rele islandeze urmăresc îndea-

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală ; 16,30 Emisiune 
în limba maghiară ; 19,00 Familia; 
19.20 1001 de seri ; 19,30 Telejur
nal ; 20,00 Colocvii contemporane;
20.30 Seară de balet. Julieta ; 20,55
Emisiune pentru tineret ; 21,20
Roman-folieton Forsyte Saga, epi
sodul 9 — încătușatul ; 22,10 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

17,00 Tele-x ; 17,05 Un film văzut 
de Dumitru Carabăț — Pămîntul 
se cutremură ; 19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal : 20,00 Film serial
pentru copil (reluare) Daktari ; 
20,25 Biblioteca pentru toți —Geor- 
ge Mihaii Zamfirescu ; 21,15 Te
lex ; 21,20 A'lucra în comerț... re- 
portaj-anchetă ; 21,40 Muzică u-
șoară cu formația Marius Pop.

armata sovietică, cu 
sprijinul partizanilor 
bieloruși, a eliberat o- 
rașul, alungîndu-i pe 
cotropitorii hitleriști, 
Minskui nu era altce

Minskui are bulevarde 
drepte, piețe largi, 
parcuri întinse, nu
meroase edificii publi
ce și social-culturale 
impunătoare, monu
mente care glorifică 
trecutul și prezentul, 
cartiere moderne cu

Popas într-un 
oraș—erou

însemnări din U.R.S.S.

va decît un morman 
de moloz. Priveliștea 
de ruine era dezolan
tă. Am aflat că în 
război a murit fiecare 
ai patrulea om și că 
nu există un metru 
pătrat de pămînt pe 
care să nu se fi pe
trecut un fapt eroic. 
Oamenii de azi, tot 
ceea ce au înfăptuit, 
însăși existenta lor, se 
leagă de eroismul ce
lor care și-au dat 
viața pentru patrie.

Dar acest „oraș tî- 
năr de 900 de ani“ s-a 
ridicat din ruină, ca 
floarea din legendă, 
mai frumos. Astăzi

blocuri de locuințe cu 
multe etaje — se con
struiește mult, fiecare 
a doua familie a pri
mit casă nouă — nu
meroase întreprinderi 
care fac din metropo
la Bielorusiei un mare 
centru economic și 
cultural. în anul 1974, 
Ia 30 de ani de la e- 
liberare, orașul Minsk 
a primit titlul de o- 
raș-erou. în 1972, o 
dată cînd populația o- 
rașului a ajuns la un 
milion, Minskui și-a 
cîștigat dreptul să-și 
construiască metrou. 
Desigur, locuitorii o- 
rașului au destule

proape pescadoarele britanice. 
De remarcat că numărul navelor 
engleze aflate în interiorul ape
lor naționale de pescuit ale 
Islandei, a căror limită a fost 
extinsă unilateral de oficialită
țile de la Reykjavik Ia 200 de 
mile marine, s-a redus la 20.

• ÎN CADRUL UNEI CON
FERINȚE I)E PRESA orga
nizate la Bonn, cancelarul 
Republicii Federale Germa
nia, Helmut Schmidt, s-a 
pronunțat pentru continuarea 
cursului destinderii în viața 
internațională, subliniind că 
destinderea poate fi întărită 
prin dezvoltarea relațiilor de 
cooperare dintre state pe 
baza unor tratate și acorduri. 
Helmut Schmidt a arătat că 
el consideră politica de nor
malizare a relațiilor și coo
perarea dintre țările occiden
tale și cele socialiste, la care 
participă activ și R.F.G., ca 
o parte componentă impor
tantă a destinderii din viața 
internațională actuală.

ÎNCHEIEREA convorbirilor 
INTERCOMUNITARE CIPRIOTE
La încheierea celei de-a cln- 

cea runde a negocierilor inter- 
comunitare privind Ciprul, 
desfășurate la Viena sub egida 
secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, reprezentantul 
ciprioților greci la convorbiri, 
Glafkos Clerldes, a declarat că 
acestea au reprezentat un suc
ces, intrucit a fost posibil să se 

O UN NOU TIP DE CEAS. Este bine cunoscută precizia 
ceasurilor cu cuarț, a căror eroare în indicarea orei exacte 
nu depășește în decursul unui ân de funcționare durata unui 
minut. Recent, specialiștii ceasornicari sovietici au realizat un 
tip de ceas care, deși este cu mult mal puțin costisitor, este 
capabil de performanțe similare, datorită simplului fapt că se 
autoreglează la fiecare interval de 24 de ore. Noul ceas are 
inclus în ansamblul pieselor sale un mlcrodifuzor,- care, co
nectat la rețeaua radiofonică obișnuită, reproduce semnalul 
„orei exacte", acesta fiind receptat de un mecanism special 
ce determină. corecția ulterioară. Ceasul cu autoreglare va intra 
în producția de serie în cursul anului viitor, la o întreprindere 
speclaliztă din Erevan. « FIRMA „CHRYSLER“ A PUS LA 
PUNCT PROTOTIPUL unui nou automobil de tip „XL“. 
Este vorba de o mașină de dimensiuni medii, dar cu o greu
tate considerabil redusă, datorită faptului că a fost construită 
din materiale ușoare (aluminiu șl oțeluri speciale). Greu
tatea sa, care in prezent este de 1 520 kilograme, ar fi 
ajuns la 1815 kilograme dacă mașina ar fi fost realizată din 
materialele tradiționale. Se precizează însă că noul tip este, 
deocamdată, numai un „suces de laborator“. în cazul în care 
se va hotărî ulterior producerea sa în serie, vor mai fi nevoie 
de încă trei ani pînă la lansarea pe piață. • FESTIVAL AL... 
BERE1. Organizatorii tradiționalului „Festival al Perei“ din 
München — considerat cel mal mare de acest gen din lume — 
au anunțat că pentru ediția din acest an, programată pentru 
luna octombrie, se așteaptă o participare record și, desigur, un 
consum pe măsura... participării. Richard Suessmeier, purtător 
de cuvînt al organizatorilor festivalului, a arătat că la această 
adevărată sărbătoare a berel zvor lua parte circa cinci mili
oane de persoane, care, potrivit estimărilor, vor consuma, în 
total, cam patru milioane litri de bere, e DIN „SURPRIZELE“ 
POȘTALE, o echipă de muncitori care începuse lucrările de 
demontare a unui vagon destinat casării, aflat intr-o incintă 
specială din zona localității franceze Sete, a avut surpriza de 
a descoperi că vehiculul feroviar era plin cu scrisori și colete 
poștale, care în mod normal ar fi trebuit să fie livrate desti
natarilor cu 16 luni în urmă. Autoritățile poștale locale au apre
ciat că este vorba de o eroare rezultată din dirijarea greșită 
a vagonului. • TIGRUL, UN ANIMAL CE TREBUIE PROTE
JAT ! ? Reprezentanții din Malayezia ai Fondului mondial pen
tru protejarea faunei și florei au adresat guvernului țării ape
lul de a declara tigrul un animal ce trebuie protejat, pentru a 
preveni astfel exterminarea lui pe teritoriul acestui stat din 
sud-estul Asiei. Vorbind la o conferință de presă, Tun Tan 
Siew, fost ministru de finanțe și reprezentant al Fondului mon
dial pentru protejarea faunei și florei, a apreciat că în prezent 
în Malayezia există cel mult o mie de tigri, dar. în perspectivă, 
se va înregistra o foarte rapidă descreștere a numărului acestor 
feline dacă nu vor fl protejate. Totodată, el s-a pronunțat pentru 
interzicerea totală a exportului și importului de blănuri de tigru 
Șl de leopard. « POLIȚIA ITALIANĂ A RECUPERAT UN TA
BLOU al pictorului din secolul al XVIl-lea Giovanni Gueroino, 
sustras în anul 1973 din incinta unei biserici. Agențl ai poliției 
au reușit, să intre în contact cu deținătorii picturii care doreau 
să o valorifice. în momentul în care falșilor proprietari li se 
inmînau 200 milioane lire pentru tabloul amintit, aceștia au fost 
arestați.
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realizări cu care se 
mîndresc, pe drept 
cuvînt. Orașul este 
înconjurat de o «en- 
tură industrială — 
cerc viu, în care 
pulsează o inimă pu
ternică ce se compune 
din 300 de întreprin
deri — ce dă o treime 
din producția republi
cii. Specifice sînt în
treprinderile construc
toare de utilaje grele, 
cum sînt basculantele 
„Belaz“, cu o capaci
tate de 27 tone. Aici 
se produc anual 80 000 
de tractoare de dife
rite tipuri. Tractorul 
MTZ 80 a fost expe
rimentat la Institutul 
internațional din Nc- 
braska (S.U.A.) de- 
monstrînd cele mai 
înalte performanțe. 
Sînt apreciate pe pia
ța internă și externă 
autocamioanele „MAZ“ 
de zeci de tone. Fa
brica de ceasuri pro
duce, anual, peste trei 
milioane de „cronome- 
tre“ ale timpului. Ma- 
șini-unelte, mașini e- 
lectronice de calcul, a- 
parate de radio, tele
vizoare, frigidere, rul
menți, motociclete și 
biciclete, articole de 
industrie ușoară, bu
nuri alimentare, iată 
lista, de departe in
completă, a ceea ce 
produce Minskui socia
list.

Orașul și-a cîștigat 
și renumele de ceta
te a științei și cultu
rii. Academia de știin
țe a republicii are 
peste 30 de institute și 
secții de cercetare 
unde lucrează 4 000 de 
oameni de știință, 
abordînd o gamă lar
gă de teme de strin
gentă actualitate, din 
cele mai diverse și noi 
domenii : matematică, 
fizică, chimie, ciberne
tică, geochimie, ener
getică atomică, geneti
că. Minskui este con
siderat și un oraș ai 
tineretului. Aici func
ționează 14 instiiu(ii 
de invățămint su
perior, 23 școli medii 
tehnice de specialitate, 
licee și școli speciale, 
în amfiteatrele, sălile 
și laboratoarele cărora 
învață zeci de mii de 
tineri.
VASILE CĂBULEA 

stabilească o modalitate de e- 
xaminare a problemelor de ac
tualitate.

La rîndul său, reprezentantul 
ciprioților turci la negocieri, 
Rauf Denktaș, a declarat că, a- 
cum, după încheierea celei 
de-a cincea runde de tratative, 
este optimist în privința pers
pectivelor convorbirilor dintre 
delegațiile celor două comunități 
din insulă.

• UGANDA 61 MEXICUL au 
hotărît să stabilească relații di
plomatice — anunță postul de 
radio Kampala.

VIZITA IN CUBA 
A UNEI DELEGAȚII SINDICALE 

AMERICANE
O delegație sindicală repre- 

zentînd muncitori portuari de pe 
coasta Pacificului din S.U.A. se 
află în vizită în Cuba, Ia invi
tația Centralei Oamenilor 
Muncii din această țară. Delega
ția a vizitat porturile Havana, 
Matanzas și Santiago de Cuba, 
a avut întrevederi la Ministerul 
Flotei Comerciale și Porturilor 
Maritime și la sediul sindicate
lor cubaneze.

INUNDAȚII IN AUSTRALIA

Peste 1 000 de persoane — În
deosebi femei și copii — au fost 
evacuate, cu sprijinul elicopte
relor militare, de pe întinse 
zone inundate din statul austra
lian New South Wales. Cel mai 
afectat, este orașul Collarenebri, 
unde situația este apreciată ca 
alarmantă.
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