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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român, a avut 
loc la C.C. al P.C.R. o ședință de lucru cu primii se
cretari ai comitetelor județene de partid.

In cadrul ședinței au fost examinate probleme pri
vind desfășurarea în cele mai bune condiții a cam
paniei agricole de primăvară, sporirea producției ve
getale și animale, realizarea programelor privind ex
tinderea și folosirea rațională a irigațiilor, dezvoltarea 
zootehniei, legumiculturii, pomiculturii și viticulturii, mo
dul în care se înfăptuiesc măsurile de reducere a 
cheltuielilor la hectar și de creștere a productivității 
în toate sectoarele, de creștere a eficienței economice a 
activității cooperativelor agricole de producție.

Pe marginea acestor probleme au fost prezentate 
rapoarte de către primii secretari ai comitetelor jude
țene de partid privind măsurile luate pentru realizarea 
sarcinilor care decurg din hotărîrile Congresului al 
Xl-lea in domeniile discutate, pentru mobilizarea tuturor 
forțeloi și valorificarea mai deplină a potențialului 
uman și material existent in județe, pentru crearea 
celor mai bune condiții desfășurării activității în agri
cultură.

In încheierea ședinței de lucru a luat cuvintul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o amplă analiză 
a stadiului pregătirii lucrărilor agricole de primăvară 
din acest an, precum și a modului de rezolvare a unor 
probleme de bază ale dezvoltării agriculturii noastre so
cialiste. Examinind situația arăturilor, a pregătirii tere
nului, a administrării îngrășămintelor chimice și natu
rale, a lucrărilor de scurgere a apei, secretarul ge
neral a arătat că, deși în linii generale lucrările de
curg bine, totuși se manifestă încă unele rămînerî în 
urmă care trebuie grabnic lichidate, in acest scop, au 
fost stabilite termenele de încheiere a droturilor, s-a 
indicat urgentarea transportării îngrășămintelor naturale 
la cîmp și a eliminării excesului de apă.

O atenție deosebită a fost acordată în cadrul ex
punerii problemei pregătirii însămînțărilor de primăvară. 
Secretarul general al partidului a indicat ca, în acest 
scop, să se asigure mobilizarea generală a tuturor for
țelor din agricultură, corespunzător prevederilor Legii 
lucrărilor agricole, trasînd sarcina comitetelor județene 
de partid de a face din această acțiune problema 
principală a întregii activități de partid la sate în 
această perioadă. S-a indicat, de asemenea, să se ia 
măsurile corespunzătoare pentru asigurarea semințelor 
de bună calitate și repartizarea rațională a soiurilor, 
potrivit particularităților diferitelor zone pedoclimatice 
ale țării.

Criticînd anumite rămîneri în urmă existente în do
meniul pomiculturii și viticulturii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a trasat sarcini concrete organelor agricole, 
organelor și organizațiilor de partid pentru urgentarea 
acțiunii de asigurare a materialului săditor și reali
zarea plantărilor de pomi și vii, precum și _ pentru 
desfășurarea în cele mai bune condiții a lucrărilor de 
întreținere in pomicultură și viticultură.

Secretarul general al partidului a acordat o atenție 
mare realizării planului în legumicultură, în vederea 
satisfacerii în condiții cit mai bune a cerințelor de 
consum ale populației. In această direcție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat un complex de măsuri 
privind asigurarea răsadurilor corespunzătoare, pregă
tirea solariilor, inclusiv a celor realizate cu mijloacele 
simple din gospodăriile țăranilor, creșterea calificării 
profesionale a celor ce lucrează in acest domeniu 
și altele.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat în mod deo

sebit asupra realizării programului în zootehnie, cri
ticînd unele stări de lucruri negative în acest domeniu 
- mai ales diminuarea numărului de ovine - și indi- 
cind măsurile necesare pentru sporirea, într-un timp cît 
mai scurt, a întregului nostru șeptel, pentru asigurarea 
unor cantități sporite de carne. Parale! cu eforturile pe 
care trebuie să le depună în această direcție unită
țile agricole de stat, cooperativele agricole de produc
ție, s-a indicat să fie folosite in acțiunea de creștere 
a animalelor posibilitățile mari de care dispun gos
podăriile populației, in special gospodăriile țărănești 
și, totodată, să se respecte cu strictețe tăierea ia greu
tatea optimă a tuturor animalelor.

Ocupîndu-se pe larg de modul de îndeplinire a 
programului de irigații, secretarul general al partidului 
a cerut să se acționeze pentru mobilizarea forțelor in 
toate comunele în vederea terminării la timp a lucră
rilor de irigații, indiferent dacă acestea au caracter 
republican sau local. Atrăgind atenția că în planul 
cincinal actual se prevede amenajarea în sisteme loca
le a circa 200 000 ha, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea trecerii de îndată la realizarea 
tuturor lucrărilor care condiționează încheierea în bune 
condiții a acestui program. Au fost trasate, de ase
menea, sarcini in vederea luării unor măsuri cu ca
racter local pentru apărarea terenurilor împotriva 
inundațiilor. In acest scop, s-a indicat să se creeze, 
mai ales în zonele de deal, mici lacuri și bazine de 
acumulare care să permită captarea viiturilor de apă 
și, în același timp, folosirea rațională a rezervelor de 
apă. In legumicultură irigațiile vor trebui să se reali- 
zeze_aproape în întregime pe baza sistemelor locale.

O atenție deosebită a fost acordată măsurilcț ce tre
buie adoptate pentru ridicarea cît mai grabnică a 
cooperativelor agricole rămase in urmă din punct de 
vedere economic. Secretarul general al partidului a in
dicat ea anul 1976 să fie anul hotărîtor pentru redre
sarea economică a acestor cooperative, baza acestei 
acțiuni fiind intensificarea eforturilor pentru creșterea 
producției agricole. In acest scop, s-au stabilit o serie 
de măsuri de sprijinire a acestor cooperative în activi
tatea de conducere și gestionare a mijloacelor de care 
dispun. Esențial va trebui să fie însă efortul propriu al 
țăranilor cooperatori, al tuturor cetățenilor din comună 
pentru valorificarea la maximum a resurselor materiale 
și umane existente. Secretarul general al partidului a 
indicat, de asemenea, să se acționeze mai ferm pentru 
generalizarea experienței pozitive a cooperativelor a- 
gricole fruntașe, să se organizeze o mai bună coope
rare între întreprinderile agricole de stat și coopera
tivele agricole de producție. Va trebui să crească 
răspunderea directă a activului de partid și de stat, 
începînd cu activul central, pentru activitatea econo
mică a unităților cooperatiste, in special a celor cu 
rezultate mai slabe.

Ocupindu-se de problemele producției în unitățile 
agricole de stat, secretarul general al partidului a in
dicat măsurile ce trebuie luate pentru folosirea cu ma
ximum de randament a bazei tehnico-materiale a aces
tor unități, a tuturor mijloacelor cu care au fost înzes
trate, pentru valorificarea marilor posibilități de creș
tere a producției. De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat necesitatea îmbunătățirii substan
țiale a activității stațiunilor pentru mecanizarea agri
culturii, legării lor mai strinse, organice, de unitățile 
cooperatiste din agricultură, sporirii răspunderii lor ia 
realizarea unor lucrări de bună calitate, în asigurarea 
unor producții tot mai mari in fiecare cooperativă a- 
gricolă.

Secretarul general al partidului a indicot ca toate 
institutele de invățămint agricol, precum și stațiunile de
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cercetări agricole să fie angajate mai ferm în soluțio
narea problemelor complexe pe care le ridică agri
cultura ; pornind de la condițiile specifice ale fiecărui 
județ, ele trebuie să ofere soluții care să ducă la creș
terea producției la hectar și la diminuarea cheltuieli
lor materiale.

Un loc important în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu l-au avut rolul și sarcinile ce revin în acti
vitatea de conducere și îndrumare a agriculturii Mi
nisterului Agriculturii și Industriei Alimentare, direcții
lor agricole județene, Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, consiliilor intercooperatiste, 
tuturor lucrătorilor și specialiștilor din această ramură 
economică. O sarcină de bază a acestora este întărirea 
spiritului de răspundere față de felul cum se realizează 
programele stabilite in agricultură, exercitarea unui 
control riguros asupra îndeplinirii prevederilor legale, 
înfăptuirea atribuțiilor ce le revin. Ministerul Agricul
turii trebuie să asigure conducerea și îndrumarea în
tregului aparat din agricultură, care reprezintă o forță 
remarcabilă și ca număr și ca pregătire profesională. 
De asemenea, s-a indicat să se treacă la îmbunătățirea 
radicală a muncii Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție și a uniunilor județene, astfel in
cit acestea, fără să dubleze sarcinile Ministerului Agri
culturii și organelor agricole, să exercite un rol tot mai 
important in îndrumarea politică a cooperativelor agri
cole de poducție, în întărirea ordinii și disciplinei în 
viața acestora, in dezvoltarea democrației cooperatiste, 
în atragerea maselor de țărani la rezolvarea probleme
lor concrete ale conducerii unităților agricole.

în ultima parte a expunerii, secretarul general al 
partidului s-a referit pe larg la sarcinile și îndatoririle 
de mare răspundere ce revin în conducerea agricul
turii comitetelor județene de partid, tuturor organelor 
și organizațiilor de partid de la sate. Sarcina lor prin
cipală este aceea de a asigura unirea și orientarea tu
turor forțelor materiale și umane de care dispunem 
pentru realizarea in cele mai bune condiții a Progra
mului stabilit de Congresul al Xl-lea. Organizațiile de 
partid de la sate trebuie să mobilizeze toți locuitorii co
munelor, indiferent de locul lor de muncă, la lucrările 
agricole, ținînd seama de faptul că acestea trebuie e- 
xecutate într-un timp cît mai scurt, că ele nu suportă 
amînare, că orice intîrziere poate impieta asupra ran
damentelor producției agricole. Toate forțele și mij
loacele existente in comune - a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu - trebuie subordonate nemijlocit luptei pen
tru sporirea producției agricole vegetale și animale, 
în munca politică desfășurată de organizațiile de par
tid trebuie să se acorde o atenție deosebită întăririi spi
ritului de răspundere al tuturor celor ce lucrează în u- 
gricultură, instaurării unui climat de ordine și disciplină 
fermă in desfășurarea producției, a lucrărilor agricole, 
in realizarea prevederilor legale, a tuturor sarcinilor 
stabilite prin programele speciale adoptate de partid 
și de stat.

în încheiere, secretarul general al partidului și-a ex
primat convingerea că organele și organizațiile de par
tid, organele agricole, toți oamenii muncii din agricul
tură vor fi la înălțimea răspunderii ce le revine, vor asi
gura condițiile necesare pentru obținerea unor recolte 
cît mai bogate în cursul acestui an - primul an al nou
lui cincinal - in vederea satisfacerii cerințelor de con
sum ale populației, dezvoltării neîntrerupte a econo
miei noastre naționale, a creșterii veniturilor țărănimii, 
ridicării nivelului de trai al întregului popor, infăptuirii 
istoricelor hotărîri ale Congresului al Xi-lea.

Secretarul general al partidului a adresat urări de 
noi și noi succese organelor și organizațiilor de partid, 
tuturor oamenilor muncii din agricultură.

Utilaje moderne, de înaltă productivitate, mintiile de mecanizatori pricepuți execută încărcarea guno
iului de grajd in remorci. în imagine, mecanizatorul Grigore Păun de la I.A.S. Mihăilești

Pe ogoare primăvara a sosit!

RITM INTENS, SUSȚINUT
PENTRU EXECUTAREA 

TUTUROR LUCRĂRILOR DE SEZON
în anul acesta primăvara a venit odată cu pri

ma zi a mărțișorului, aducînd. după multi ani, 
la același numitor starea vremii cu anotimpul 
calendaristic. Cimpul, puternic bătut de înde
lungata atingere a razelor mingîietoare ale soa
relui a început să se dezmorțească. Lipsa zăpe
zii, care ne-a ocolit in această iarnă, a grăbit us
carea terenului făcîndu-1 accesibil executării lu
crărilor de sezon. Așadar, pămîntul. mănoasele 
cimpuri doritoare să fie lucrate și întreținute 
și-au deschis larg și primitor cuprinsul celor 
harnici, gospodarilor hotăriți ca. prin muncă și 
destoinicie, prin tenacitate și consecventă, să 
smulgă acestui darnic și roditor ogor recolte 
record, producții care să satisfacă intr-o tot mai 
măre măsură necesitățile de aprovizionare ale 
populației, altor nevoi ale economiei naționale.

La acest crug a! anotimpurilor, acum cind iar
na a cedat mai din vreme ca de obicei locul pri
măverii pe agenda de lucru a eelor ce muncesc 
in agricultură, lista priorităților, a acțiunilor ce 
trebuie executate in prima urgență este deosebit 
de bogată, de modul în care sîrtt întreprinse mă
surile stabilite depinzind în cel mai inalt grad 

Materialul semincer pentru cartofii timpurii întrunește condiții 
calitative optime. Controlul permanent, calific.aț asigură la sera 

I.A.S. Mihăilești bunul mers al activității

producțiile acestui an ; primul an al cincinalului 
1976—1980, an hotărîtor pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor puse in fața lucrătorilor din 
agricultură de istoricele hotărîri ale Congresului 
al Xl-lea al partidului.

Așa cum s-a indicat la recenta Ședință de lu
cru de la Comitetul Central al P.C.R.. hotări- 
toare in aceste zile, pentru soarta producțiilor 
acestui an agricol sînt. printre altele. luarea celor 
mai energice măsuri pentru lichidarea rămîne- 
rilor in urmă în ceea ce privește încheierea ară- 
turiior. executarea de urgență a lucrărilor de 
fertilizare a solului, pregătirea temeinică a in- 
sămînțărilor de primăvară, asigurarea semințe
lor de bună calitate, a răsadurilor și pregătirea 
solariilor, ații in unitățile agricole cooperatiste 
și de stat, cit și in gospodăriile individuale ale 
cetățenilor.

Cum acționează, ce întreprind lucrătorii din 
agricultură pentru transpunerea imediată în 
practică a acestor indicații, iată subiectul raidu
lui pe care l-am întreprins ieri, la invitația Co
mitetului județean Ilfov al U.T.C., în mai multe 
localități și unități agricole ale județului Ilfov.

Pe prim plan — 
fertilizarea 

solului
în acțiunea de fertilizare a so

lului tinerii ilfoveni și-au adus o 
contribuție însemnată pârtiei - 
pind cu toate forțele la trans
portul și imprăștierea îngrășă
mintelor chimice și a gunoiului 
de grajd pe ogoare. Am avut 
confirmarea acestei participări 
constante, chiar ieri, duminică, 
în raidul pe care, așa cum men
ționam mai sus, l-am întreprins 
la invitația Comitetului județean 
Ilfov al U.T.C. „Pentru • grăbi 
încheierea lucrărilor de fertili
zare in toate unitățile agricole 
cooperatiste și de stat, pentru ca, 
o dată finalizată această acțiune, 
mașinile și forța de muncă să 
poată trece la executarea celor
lalte activități de primă urgentă. 
Comitetul județean Ilfov al 
U.T.C., ne spunea Mircea Tudor. 
președintele Consiliului tineret 
sătesc, a inițiat și organizat o zi 
record a muncii patriotice, dedi
cată fertilizării solului". Ijî 
Gurbănești, Mihai Bravu. Bolin- 
tin Vale sau Mihăilești, în cele
lalte comune ale județului tine
rii au fost prezenti încărcînd, 
transportind în cîmp și împrăș
tiind pe ogoare cantități însem
nate de gunoi de grajd, garan-
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PERFECTIBILITATEA
RELAIIILdR SOCIALE

Mihail Pîrlog

Încheierea reparării 
TRACTOARELOR - 

(I PRORĂ A HĂRNICIEI

Epoca noastră este martoră, 
Intre altele, și la modificarea 
substanțială, mai mult sau mai 
puțin sesizabilă, a semnificații
lor unor termeni. Dacă îna
inte se spunea despre ceva 
că este perfectibil, precum
pănitoare era încărcătura negati
vă, depreciativă a termenului, su- 
gerindu-se că acel ceva este im
perfect, rudimentar, ceva la care 
mai trebuie muncit mult (șl. 
poate, tot degeaba); dimpotrivă, 
sensul actual al cuvîntului este 
profund constructiv, pozitiv. Mai 
mult, putem spune că adevărata 
perfecțiune este perfectibilita
tea, ca însușire a unui sistem 
de a integra noul, ameliorările, 
ca deschidere, receptivitate a 
sistemului. Capacitatea unui lu
cru de a fi permanent perfecti
bil aduce perfecțiunea în zone 
accesibile minții și acțiunii o- 
mului, o transformă, din stare 
abstractă, imuabilă, ininteligibilă, 
în mișcare, în posibilitate realiza
bilă a progresului. Aplicînd do
meniului societății aceste enun
țuri, vom distinge ușor societatea 
„perfectă" (în accepția statis
tică) de societatea „perfectibilă“ 
(în sensul actual amintit) adică 
societatea dinamică, consecvent 
deschisă noului. îmbunătățirilor, 
adaptabilă — într-un cuvînt, so
cietatea permanent și autentic 
revoluționară. Sînt gîndurj pri- 

lejulte de impresionantul tablou 
al societății românești actuale 
și viitoare, expus, cu atîta pa
triotică forță de convingere, 
de secretarul general al parti
dului în fața Congresului depu- 
taților consiliilor populare.

Perfecționarea, în toate do
meniile de activitate, strins le
gată și de această concepere a 
perfectibilității, este o preocu
pare constantă și susținută a 
partidului nostru. Ca exemplu, 
evoluția accelerată a societății 
noastre a cerut, permanent, noi 
structuri organizatorice, cadre 
juridice etc. ; toate acestea au 
fost concepute pentru a fi per
fectibile și nu imperfectibile. 
Perfectibilitatea structurilor a- 
mintite înseamnă asigurarea e- 
lasticitătii. adaptabilității lor 
mari în raport cu înnoirea per
manentă a condițiilor sociale și 
economice. De aici, o altă tră
sătură specifică a politicii parti
dului nostru în acest domeniu: 
nu realizăm o perfecționare „în 
general“, „atotvalabilă“, a struc
turilor activităților și organiză
rilor umane, ci o perfecționare 
conformă cerințelor sociale și 
obiectivelor politice, plecînd de 
la condițiile socio-economice 
existente, pentru a realiza optimul 
social. Un strălucit exemplu — e 
drept, nu foarte recent — îl con-

(Conlinuare In pag. a lll-a)

Aspect din sala calculatoarelor de la centrul teritorial de calcule electronice Pitești

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Se întrerupe din plîns, ridică 
ochii mirată. încercînd să înțe
leagă întrebarea...

— Cea mai fericită zi din 
viața mea ? Sigur, ziua în care 
am primit carnetul prin care 
deveneam șofer profesionist. 
M-am urcat la volan și am por
nit cu fata spre soare... N-aș 
ști să explic exact ce s-a întîm- 
plat atunci cu mine, m-am sim
țit liberă și matură si puteam 
să . mă măsor cu oricine I

— Pe urmă, nu ti-a mai plă
cut meseria aleasă ?

— Știu totul despre mașină, 
o îngrijesc, țin la ea ca la o 
flintă. Cind terminam progra
mul. veneam acasă și iar mă 
așezam la volan, la volanul ma
șinii unor prieteni si-i plim
bam. de plăcere...

Ce-i lipsea Catrinei Gagu ?
Răspunsul la întrebarea ne

rostită e un nou torent de la
crimi și întrebări retorice puse 
sie Însăși :

— Cum am putut să fac așa 
ceva, după ani de muncă cin
stită ? Ce-mi trebuiau mie lu
crurile alea 1 Cum am putut ?

Cati, cum îi spuneau alintin- 

Cu taxiul la... furai
d-o ce-i 7 frați mai mari ai săi, 
toți oameni harnici, cu meserii 
temeinice, a debutat în viată 
dorind sincer să învețe, să mun
cească. Să fie cineva prin ea 
însăși. A absolvit 10 clase de li
ceu. a urmat, după cum preci
zează „o foarte bună scoală de 
conducători auto“ și a venit să 
lucreze ca taximetristă Ia Ga
lați. Nu era un secret pentru 
nimeni, cîștiga bine, dar și 
muncea !

Și deodată, s-a întîmplat 
ceva. Fata pentru care „cea mai 
fericită zi din viață“ a fost ziua 
în care a început să muncească, 
ziua în care s-a simtit. avînd 

o meserie, stăpîna sa si egală 
tuturor, a cunoscut. într-o îm
prejurare oarecare. o altă 
..lume“, diferită de cea întîlnită 
la întreprindere, de cea pe care 
o transporta d intr-o parte în- 
tr-alta a orașului. diferită de 
eea a fraților săi. O „lume“ 
care nu „trăia“ decît seara, ziua 
furișîndu-se parcă într-o exis
tentă subterană. O ..lume" for
mată dintr-o mină de oameni 
— azi cu totii după gratii — 

ieri părînd a avea totul fără a 
depune cel mai mic efort. Cati 
a fost atrasă în cercul lor. nu 
numai pentru tinerețea și far
mecul său, ci mai ales pentru 
labilitatea convingerilor sale. 
Fiindcă nu dispunea de o scară 
clară a valorilor, fiindcă nu era 
capabilă să discearnă între ceea 
ce sînt de fapt acești oameni și 
ceea ce au, fiindcă se prefăcea 
că nu înțelege prin ce mijloace 
poate cineva să dispună de o 
mulțime de bani fără să mun
cească, tînăra care învățase 
carte, care muncea cinstit s-a 
simtit... inferioară acestor șar
latani I Tot în aceeași perioadă, 
șoferița de taxi s-a împrietenit 
cu o altă tînără. Dorina Gîr- 
leanu. care după o lungă peri
oadă de inactivitate, sau, să-i 
zicem mai de-a dreptul, de 
parazitism, tocmai se încadrase 
ca muncitoare necalificată la 
ICMSG și se hotărise „să în
ceapă o viață nouă“. Prinse în 
virtejul petrecerilor, al „week- 
end“-urilor în orașele înveci-

MONICA ZVIRJINSCHI
(Continuare in pag. a Il-a)

Teoretic — și, desigur, nu nu
mai teoretic — data încheierii 
reparațiilor pentru campania a- 
gricolă de primăvară a expirat 
de citeva zile. La ora actuală, in 
stațiunile de mașini agricole au 
loc recepțiile privind calitatea 
lucrărilor executate, remedierile 
ce se mai impun, probele in ve
derea ieșirii in cîmp. Un contact 
direct cu traducerea in practică 
a acestor deziderate l-am avut 
recent, ca urmare a unui raid 
întreprins in unități de profil 
ale județului Olt.

Inginerul Constantin Combei, 
directorul S.M.A. Olari, însoțit 
de schițe, grafice și planuri, dar 
mai ales prin demonstrația fă
cută in atelier, ne spune : „Sin- 
tem pregătiți pentru declanșarea 
campaniei, utilajele sînt gata să 
intre în brazdă“. Reținem, ast
fel, că întreaga gamă de mașini 
se află in stare de acțiune, de o 
atenție deosebită s-au bucurat 
agregatele destinate a intra in 
lucru in urgenta I : pluguri, 
grape cu discuri, reglabile, rigi
de, stelate etc. Cele 96 de trac
toare au fost minuțios verifica
te, li s-au asigurat tuturor ca
bine de rezistență (la unele 
chiar climatizate), prelate noi. 
Semănătorile se află in probe 
la bancul de rodaj. Un cuvint 
de apreciere trebuie consemnat 
la adresa oamenilor. „Toți s-au 
întrecut in hărnicie — conchide 
directorul — dar aș vrea să e- 
vidențiez in mod deosebit sec
țiile Osica de Sus și Șopirlița. 
conduse de Dumitru Buga și 
Gheorghe Nicolae. pe mecaniza
torii Ion Barbu, Ion Vărzaru, 
Constantin Iordache, Dumitru 
Constantin, Ion Pistrițu, pe se

cretara organizației U.T.C., Ioa
na Stîrlea, care a reușit, prin 
acțiuni specifice, să mobilizeze 
toți tinerii la muncă în numele 
unor exigențe sporite“.

Prin preocuparea de zi cu zi 
a tuturor mecanizatorilor, unita- 

. tea a reușit anul trecut să rea
lizeze lucrări peste plan in va
loare de 1,2 milioane lei, ceea 
ce asigură o bază trainică înde
plinirii indicatorilor prevăzut) 
pe acest an. Dealtfel, după cum 
aveam să ne convingem, in ate
lierul stațiunii a început repa
rarea utilajelor necesare campa
niei de vară : combine, prese etc. 
Nu este lipsit de asemenea, de 
valoare faptul că toți mecaniza
torii au urmat cursurile agrozoo
tehnice. și-au însușit cunoștin
țele predate aici. în vederea în
treținerii in deplină stare de 
funcționare a agregatelor, a 
promptitudinii executării even
tualelor remedieri, 15 mecaniza
tori au dobîndit cea de-a doua 
calificare, absolvind în această 
iarnă un curs de sudori. Pentru 
nevoile producției, alți 30 meca
nizatori se află in pragul susți
nerii examenului de rutieriști.

Preocupări susținute, inițiative 
concrete există în toate cele 34 
de S M.A.-uri ale județului: Dar, 
in timp ce în multe locuri s-a 
trecut, așa cum aminteam, la 
repararea mașinilor necesare la 
vară, la nivelul județului sînt 
încă rămîneri in urmă 'fată de 
campania de primăvară. Preci
zăm, însă, din capul locului ci

I. ANDREIȚA
(Continuare in pag. a ll-a)
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Ritm intens, susținut pentru 
executarea tuturor
lucrărilor de sezon

ct'LTrmi

(Urmare din pag. I)
tie a obținerii unor producții su
perioare. După datele de la Co
mitetul județean Ilfov al U.T.C., 
numai ieri pe ogoarele județului 
au participat la acțiunea de fer
tilizare a solului peste 4 500 ti
neri. Prin acțiunea tinerilor 
ogoarele ilfovene au fost fertili
zate cu peste 560 tone gunoi de 
grajd. La Tufa, cooperatorii Ion 
Petre și Constantin Pistol. îm
prăștiau ultimele cantități de 
gunoi de grajd pe lotul legumi
col. Tinerii cooperatori din Mi- 
hăilești, ca și colegii lor din 
Novaci, numai ieri au executat, 
cu căruțele, peste 50 și. respectiv, 
30 de transporturi in cîmp. 
Secretarul comitetului comunal 
al U.T.C., Ion Cosovanu. remarca 
participarea deosebită a tuturor 
membrilor organizației, între 
fruntași remarcîndu-se Silviu 
Țicu. Lazăr Costache, Gheorghe 
Crăciun. Nicolae Ungureanu. Ion 
Dinu, Vasilca Dragne, precum și, 
pildă stimulatorie a exemplului 
personal, secretarii U.T.C. din 
cele două cooperative agricole 
de producție : Ecaterina Dumi
tru și Ioană Berceanu. Poate — 
pentru a înțelege pe deplin sem
nificația acestei acțiuni, adevă
ratele valențe ale inițiativei ute- 
ciste — este nevoie să mai fa
cem o precizare deosebit de im
portantă: ieri cooperativele agri
cole de producție Mihăilești șl

Cu ajutorul mașinii de împrăștiat gunoi, mecanizatorul 
Gheorghe Dițu fertilizează zilnic cu mraniță 2 hectare de pajiști

ÎNCHEIEREA
REPARĂRII 
TRACTOARELOR

(Urmare dtn pag l)

ele nu lin de cauze... locale 
Munca a fost bine organizată, 
atent urmărită și îndrumată, 
fapt ce a făcut ca marea majo
ritate a utilajelor să fie pregă
tită. De bună apreciere se 
bucură astfel activitatea desfă
șurată de S.M A. Vișina (direc
tor Ion Florea). unitate care este 
și stație-pilot a Institutului de 
cercetări de mecanică agricolă: 
Cu toate acestea, pentru unele 
mașini lipsesc și la această oră 
piesele necesare reparațiilor. In 
principal este vorba de arbori 
motor, cămăși de cilindri, chiu- 
lase, piese din cutia de viteză, 
cuțite de freză. Trustul S.M.A. 
a dovedit inițiativă, înființînd in 
cadrul marilor centre secții de 
recondiționări. „Dar cu toată 
strădania noastră, fiind vorba

Novaci au realizat indicatorii 
planificați la fertilizări.

Următorul popas l-am făcut 
la întreprinderea agricolă de 
stat Mihăilești. După cum ne 
informa tovarășul inginer Con
stantin Ghiță, directorul unității, 
toate forțele au fost concentrate 
pentru grăbirea ritmului de 
execuție a lucrărilor de fertili
zare. Inginerul Gheorghe Neam- 
țu. șeful sectorului chimizare, 
sector recent înființat, se afla — 
alături de oamenii pe care-i 
conduce — în plină activitate. 
Ieri, ca și în zilele ce au premers 
raidului nostru, formația specia
lizată. constituită dintr-un parc 
de 10 tractoare cu 10 remorci 
basculante și 5 tractoare cu 5 
mașini de împrăștiat gunoi au 
lucrat în ritm susținut : pe 15 
hectare din tarlalele rezervate 
cultivării cu furaje, legume .și 
cartofi timpurii au fost împrăș
tiate peste 750 tone gunoi de 
grajd. Pe panoul fruntașilor, 
mecanizatorii: Dumitru Mflitaru. 
Gheorghe Dițu, Ion Apostol, 
Constantin Popa. Mihai Ciocan, 
Gheorghe Neacșu. Pentru a în
tregi imaginea acestei importan
te activități, tovarășul Vasile 
Pană, inginerul-șef al I.A.S., 
sublinia că. pînă la această 
oră, aplicarea îngrășăminte
lor chimice azotoase a fost 
încheiată, potrivit programu
lui. la toate culturile pla
nificate : grîu, orz boabe și 

de repere importante, acțiunea 
n-a putut acoperi pe de-a-ntre- 
gul necesarul de piese“. Cuvin
tele aparțin inginerului Aurel 
Anghel. care răspunde, la nive
lul trustului, de problema repa
rațiilor. „Zilnic bat drumul că
tre baza județeană de aprovi
zionare — ne spune dinsul — 
dar și baza-i goală. Din cota de 
piese prevăzute a fi livrate în 
trimestrul I al acestui an n-a 
intrat nimic in bază“.

Facem, deci, public apelul me
canizatorilor din Olt, cu convin
gerea că forurile corespunzătoa
re vor dovedi receptivitatea ne
cesară. Ele au datoria să inter
vină pe lingă unitățile producă
toare de piese de schimb, in ve
derea onorării cit mai grabnice 
a datoriilor pe care și le-au a- 
sumat prin contract. 

orz fulguire, furaje și legume, 
în săptămina pe care o înce
pem formația specializată va 
executa fertilizarea cu gunoi de 
grajd cu o viteză zilnică de 500 
tone, ceea ce înseamnă că, la 
jumătatea săptăminii, lucrul va 
fi încheiat.

Pe aceleași coordonate se în
scriu și realizările cooperatori
lor din Călugăreni. La C.A.P. 
Brănișteni. Uzunu, Hulubești și 
Călugăreni întreaga suprafață 
cultivată cu griu a fost fertili
zată. Cantități însemnate de gu
noi de grajd au fost împrăștia
te pe ogoarele destinate semă
năturilor de primăvară : 1000 
tone la Brănișteni, 1 500 tone 
la Uzunu. 2 000 tone la Hulu
bești. 1 800 tone la Călugăreni. 
în discuția pe care am avut-o, 
secretarul comitetului comunal 
de partid și primar al Câlugă- 
renilor, tovarășul Grigore Ol- 
teanu, sublinia că, răspunzind 
indicațiilor date recent de to
varășul Nicolae Ceaușescu. în 
această săptămină vor fi mobi
lizate toate forțele penttru ca 
fertilizarea solului să fie urgent 
încheiată.

În legumicultura — 

activitate spornică
Concomitent cu acțiunile de 

fertilizare a solului, inclusiv a 
terenurilor destinate plantării 
legumelor, lucrătorii din agri
cultura județului Ilfov acordă 
atenția cuvenită amenajării ră
sadnițelor și solariilor, pregăti
rii semințelor și materialului 
săditor destinat legumiculturii. 
Notăm cîteva din constatările 
raidului’efectuat ieri în locali
tăți din județul Ilfov. La sera 
cooperativei agricole de pro
ducție Călugăreni 4 milioane de 
fire de roșii sint gata pregătite 
spre a fi livrate celorlalte uni
tăți cooperatiste și cetățenilor 
spre a le planta în curți. în seră 
se execută lucrări de repicat. 
La C.A.P. Mihăilești, terenul 
pe care se vor cultiva varză, ro
șii și vinete este în curs de 
fertilizare. Cooperatorii, încă de 
pe acum, pregătesc aracii de 
susținere. La I.A.k Mihăilești, în 
serele modern amenajate și 
dotate, materialul semincer

Tineri cooperatori in vizită 
la unități industriale

Ieri, duminică 29 februarie, 
s-a organizat prima acțiune din
tr-un nou ciclu de activități 
inițiate in județul Galați în în- 
timpinarea Congresului educa
ției politice și al culturii. Este 
vorba de vizita cooperatorilor 
din 14 cooperative agricole de 
producție din județ în munici
piul Galați. în programul vizitei 
s-au înscris turul orașului, vi
zitarea Șantierului naval și a 
Combinatului siderurgic, pre
cum și vizionarea spectacolu
lui ..Acum și în cele din urmă“, 
realizat de Teatrul dramatic din 
localitate. Organizatorii, Comi
tetul județean și Uniunea jude
țeană a C.A.P., au în vedere 
desfășurarea a incă 5 acțiuni 
asemănătoare în duminicile ur
mătoare, în așa fel, incit 2 200 
de cooperatori, cei mai buni și 
în special din sectorul zooteh
nic să aibă posibilitatea să cu
noască mai bine o parte din 
realizările industriale, edilitare 
și culturale contemporane.

I. C. 

pentru cartofii timpurii este 
pregătit. După aprecierea ingi- 
nerului-șef al unității, tovară
șul Vasile Pană, ca urmare a 
asigurării unor condiții optime 
de luminozitate și a spațiilor co
respunzătoare dintre lădițe ma
terialul semincer se prezintă 
foarte bine. Pe 50 de hectare au 
fost executate lucrări de scarifi- 
cat și fertilizat cu dejecție de 
pasăre și gunoi de grajd, acțiuni 
menite să ducă la realizarea 
angajamentului pe care lucrăto
rii de aci și l-au asumat : de 
pe fiecare hectar cultivat să se 
obțină o producție de 21 tone 
legume.

Iată deci citeva din acțiunile 
întreprinse, participarea intensă 
a lucrătorilor ogoarelor, a tine
rilor din județul Ilfov pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce le stau 
în față, pentru imprimarea unui 
ritm susținut campaniei de pri
măvară, încă din aceste prime 
zile bune de lucru.

Încă de pe acum sint pregă
tiți aracii pentru susținerea 
culturilor legumicole. In ima
gine, cooperatorii Constantin 

Pistol și Ion Petre

(Urmare din pag. I)

nate, cele două prietene au ui
tat tot ce iși puseseră in gînd 
la intrarea lor în muncă. Ca
trina Gagu rîdea ca de o glumă 
de vechea ei hotărire de a-și 
continua studiile, iar Dorinei 
Gîrleanu i se părea un nonsens 
să-și mai însușească o meserie, 
să urce încet, pas cu pas. cu 
eforturi, treptele măiestriei pro
fesionale. Ele doreau pur șl 
simplu să aibă, deodată, tot ceea 
ce vedeau la grupul lor de 
„prieteni" — bani, articole de 
lux, să doarmă ziua și să se 
distreze noaptea...

Taximetrista uită de cinstea 
și probitatea specifice meseriei 
ei. se-nvață la bacșișuri și. cum 
nici astea nu-i ajung, falsifică 
kilometrajul, acceptă curse du
bioase și se implică în acțiuni 
de înșelătorie. In paralel. Do
rina Gîrleanu desfășoară și ea. 
pe oont propriu, o activitate si
milară. Apoi, gindindu-se că în 
două vor avea un cîștig mai 
mare, se specializează în hoția 
de articole de îmbrăcăminte în 
școli și locuri publice. Semnifi
cativ pentru decăderea lor mo
rală. prima ..lovitură“ o dau în 
școala in care învățase Gîrlea
nu. fiindcă îi cunoștea perfect 
interiorul. Fosta elevă s-a re
întors tiptil în școala căreia îi 
datora 10 ani de învățătură. în 
lăcașul unde, printre altele. în
vățase că trebuie să fie cinstită, 
demnă. Iar prima ieșire în lume 
cu haine furate a fost o nuntă 
in familie, cînd prietenele s-au 
dus gătite să arate în felul a- 
cesta cine sint ele ! N-au Vor
bit la nuntă nici despre munca 
lor. nici despre vechile planuri

scpt.ă rnìncp- — —i-— — — — — — — — — —
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GIORDANO BRUNO
Este destul de dificil de scris 

despre acest film care-ți lasă un 
gust amar nu atît pentru desti
nul tragic al eroului — marele 
ginditor materialist al sfirșitu- 
lui de veac al XVI-lea — cit 
pentru neputința întregii echipe, 
în frunte cu scenaristul și regi
zorul Giuliano Monlaldo, de a 
închega un film grav și profund 
despre ultimii ani și poate cei 
mai incărcați de simboluri ai 
vieții lui Giordano Bruno. Si
gur, figura filozofului care s-a 
dezbărat de rasa de călugăr do
minican pentru a se elibera de 
sub rigorile absurde ale unei 
biserici închistate in dogmă și 
pentru a-și afirma ideile despre 
unitatea și materialitatea uni
versului. idei care, transpuse în 
plan social și politic, zguduiau 
din temelii eșafodajul unui ev 
mediu întunecat și singeros, era 
extrem de dificil de întruchipat 
cinematografic. Răminerea la 
redarea strictă a datelor bio
grafice poate fi interesantă și 
simbolică prin însăși urmărirea 
destinului personajului. Dar am 
convingerea că Giuliano Mon- 
taldo și Gian Maria Volonté 
(interpretul principal) au vrut 
să facă mai mult decît atît : au 
vrut să surprindă flacăra inte
rioară a eroului, flacără care, 
răzbătînd peste secole, devenind 
contemporană spectatorilor, să 
ardă pentru tot ceea ce înseam
nă si astăzi luptă pentru liber
tatea gindului și a spiritului, 
pentru egalitate și dreptate so
cială. Dacă ar fi fost materiali
zată la un înalt nivel artistic, 
intenția ar fi fost mai mult de-

PREMIUL
Tot o producție a studiouri

lor ..Lenfilm“ este și pelicula 
Premiul realizată de Serghei 
Mikaelian. Un film de actuali
tate care pune în discuție tră
săturile de caracter ale omului 
nou, constructor al socialismul 
lui. Gestul echipei lui Potapov 
de a refuza primele ce-i reve
neau pentru că depășise planul 
dă naștere unei aprige discuții 
între susținătorii și opozanții a- 
titudinii acesteia. Dar conduita 
pusă în dezbatere nu este re
zultatul vanității sau orgoliu
lui. ci al unui adevăr peste care 
etica de adevărați comuniști a 
membrilor echipei nu poate 
trece : datorită unor indiscipline 
petrecute pe șantier, respectiva 

de viitor, ci doar s-au învîrtit 
mîndre. arătîndu-și hainele fu
rate. „Iată ce am devenit noi!" 
păreau a spune. Si rudele n-au 
bănuit o clipă că deveniseră... 
hoațe !

Catrina Gagu a avut un mo
ment cind poate încă ar fi pu
tut să se reîntoarcă la vechea 
sa viață. S-a îndrăgostit. A fă
cut planuri de viată curate, 
frumoase. Dar setea de agoni

Cu taxiul la... furat
seală. care i se strecurase ca o 
boală in singe, a fost mai pu
ternică decît chiar sentimentul 
iubirii.

— Logodnicul tău știe acum 
cu ce te îndeletniceai?

— încă mă mai crede cinstită. 
Mă iubește și nu mă poate so
coti altfel, crede că sint victi
ma unor împrejurări, că n-am 
știut nimic de furturile... Dori
nei. L-am ținut mereu deoparte 
de cercul în care intrasem. Cu 
el vorbeam despre muncă, des
pre munca mea și munca lui. 
despre casa pe care o să ne-o 
construim, despre mobila pe 
care o să ne-o luăm. E îngro
zitor. va afla și el. așa cum au 
aflat părinții, colegii, toți !

Rememorăm împreună cîteva 
scene — Cati înghesuind în 
portbagajul taxiului hainele fu
rate. aruncînd priviri temătoare 
în jur. Dorina fugind de la o 
scoală cu 2 vulpi argintii în 
brațe, urmărită de 20 de eleve 
care văzuseră furtul si au pre
dat-o în cele din urmă organe- 

cît lăudabilă. Numai că se simte 
aici o permanentă discrepantă 
intre ce și-au propus și ce au 
reușit să facă realizatorii peli
culei. Mai întîi. este cu totul 
contrafăcută, cu totul exterioară 
atmosfera epocii. Regizorul, 
parcă mereu tentat de atracti- 
vitatea superproducției, apelea
ză la fast și paradă (e adevă
rat. deloc străine epocii) numai 
pentru a incita coloristic ochiul 
spectatorului și nu pentru a 
sluji ideea filmului. Personajele 
parcă recită fraze din docu
mente fără a se osteni deloc să-i 
și reprezinte, in complexitatea 
lor umană, pe cei cărora res
pectivele fraze le sint atribuite. 
Dar marea deziluzie o provoacă 
Gian Maria Volonte, acest ac
tor atit de pasionat și credin
cios interpret al unor tipuri de 
personaje cu o conștiință poli
tică înaintată, tipuri de perso
naje contestatare în fața ne
dreptății sociale, a exploatării. 
El încearcă și gici să contureze 
un asemenea tip, dar există o 
permanentă contradicție între 
intenția sa și cadrul general în

CELE PE CARE
NU LE-AM UITAT

Cele pe care comandantul Va- 
siliev nu le-a uitat, de care-și 
amintește chiar și astăzi, cind 
chipurile vesele, animate ale 
trecătorilor și agitația citadină 
a Leningradului ii dau un sen
timent de liniște și durabilitate, 

brigadă nu-și realizase planul 
inițial, iar ministerul, plin de 
înțelegere, îl redusese substan
țial. Or, acesta era „planul“ de
pășit.

Mai puțin interesant din punc
tul de vedere al construcției 
cinematografice, filmul lui Ser
ghei Mikaelian este impresio
nant prin felul cum reușește să 
contureze personalitatea omului 
nou. animat de o înaltă respon
sabilitate socială și etică. Este 
de remarcat și interpretarea ci- 
torva actori printre care Ev- 
gheni Leonov, Vladimir Samoi
lov, Oleg Iankovskl.

MIRUNA IONESCU

lor de miliție... Josnică si peni
bilă „ocupație“ iși aleseseră 
două femei tinere, puternice, 
avînd toate posibilitățile de 
afirmare 1

— A fost o copilărie!, încear
că să se scuze Caterina Gagu.

— Eu n-aș fi făcut așa ceva, 
ea m-a învățat — se dezvinovă
țește Dorina Gîrleanu.

Nici una dintre scuze nu are 
valoare. „Furturile erau gin- 

dite de amindouă, pregătite în
delung“ — precizează It. colo
nel V. Drăgoi de Ia Miliția mu
nicipiului Galați. „Copilăria“, 
„naivitatea“ nu-și au nici ele 
rostul aici. Si nici chiar in
fluența grupului de petrecăreți 
atit de mult invocată. Fiindcă 
cine putea să determine două ti
nere de 24 de ani (C. G.) și 27 
(D. G.) să nu-și aleagă modelul 
din lumea atît de numeroasă a 
oamenilor cinstiți, ci să scoto
cească în subteranele vieții, 
pentru a-și găsi acolo cîteva 
jalnice exemple și tocmai pe 
acelea să le copieze ?

Cele două tinere au început 
prin a dori, așa cum e firesc, 
propriu vîrstei lor. să fie ceva, 
prin ele însele. Să învețe, să-și 
însușească o meserie, să mun
cească. să se afirme, să-și înte
meieze o familie. Apoi au eșuat 
lamentabil. A fost de ajuns să 
se întîlnească, accidental, cu 
cîțiva indivizi stăpîniți de idea
lul meschin, de mentalitatea 
găunoasă a lui „a avea“, a avea 

care se mișcă. Căderea regiei in 
contrafăcutul spectaculos nu 
numai că provoacă un divorț e- 
vident intre personajul său șl 
restul mis-en-scenei, dar îl face 
și pe el să abdice cîteodată de 
la formula de interpretare care 
i se potrivește atit de bine. Ar 
fi destul de multe de spus des
pre filmul lui Giuliano Montai- 
do, dar numai unul mai merită 
o atenție deosebită : folosirea 
culorii. Dacă la primele încer
cări de a face cinematograf in 
culori critici de mare prestigiu 
s-au opus din teama că noul ele
ment va duce la o copiere fidelă, 
neartistică a realității, că va în
depărta regizorii de căutarea și 
găsirea unor mijloace.de expre
sie care să suplinească plastic 
redarea colorată a vieții, e ade
vărat că mari realizatori au reu
șit să demonstreze funcția este
tică a culorii în film, faptul că 
ea poate deveni element esențial 
de limbaj filmic, chiar ele- 
ment-simbol. Numai că teama 
inițială a acelor critici și-a gă
sit totuși „susținerea“ într-un 
mare număr de pelicule care 
folosesc culoarea doar ca pe un 
„cîrlig“ la public, unul care să 
accentueze spectaculosul facil. 
Din păcate, într-o mare măsură 
și Giordano Bruno se înscrie 
printre acestea.

sint tinerele pe care, cu mulți 
ani în urmă, in timpul celui de 
al doilea război mondial, in a- 
celași oraș, le-a instruit pentru 
a deveni un bun detașament de 
geniști. Plăcut în acest film nu 
este numai tonul în care se 
derulează amintirea comandan
tului — ton simplu și sensibil, 
fără să cadă in sentimentalisme 
— ci și ambiția regizorilor (Aiia- 
toli Vehotko și Natalia Troș- 
cenko) de a se angaja într-o 
muncă destul de dificilă : de a 
compune caracterele unor ti
nere care, deși în plin război, 
nu și-au pierdut nici tinerețea, 
nici iluziile, nici veselia, nici 
încrederea, dar care dincolo de 
aparenta zglobie și neastimpă- 
rată posedă un fond solid, o 
mare putere de sacrificiu și 
chiar tăria de a se supune ri
gorilor vieții militare. In bună 
parte, realizatorii au trecut cu 
bine o asemenea grea încercare, 
realizind o peliculă in care mo
mentele de dramă se îmbină ar
monios cu cele de o caldă me
lancolie. în care tragedia iși 
face loc printre clipele de des
tindere zîmbitoare.
cu orice preț, în orice caz nu 
cu cel al muncii, al învățăturii 
și convingerile lor s-au dovedit 
prea slabe, gata să se spulbere 
la cea mai mică adiere.

— Am pierdut tot — iși făcea 
un bilanț lucid Catrina Gagu — 
respectul oamenilor, meseria pe 
care o iubeam — cine are ne
voie de o taximetrista hoață ?! 
Mi-am pierdut logodnicul...

Intr-adevăr, după ce tragi li
nie și aduni, la prima vedere, 
nu mai rămîne nimic : o viată 
ratată. Dar. din lacrimile Catri- 
nei și ale Dorinei, din înțele
gerea lor. deși tirzie, totuși în
țelegere. se mai poate aduna 
ceva: speranță. Speranță în 
acțiunea educativă a legii, spe
ranță în tinerețea lor. Au viața 
întreagă înainte și tristetea ex
perienței trăite Ie va îndemna 
să mediteze, să își găsească o 
cale de îndreptare.

E trist că cele două tinere au 
avut nevoie de o asemenea ex
periență pentru a învăța ceea 
ce trebuiau să știe de mult — 
că trăim într-o lume care nu 
refuză oamenilor săi nici con
fortul. nici o viață îndestulată, 
nici distracțiile, nici recrearea, 
cu o singură condiție — să-și 
cucerească singuri accesul la 
bunurile materiale și spirituale, 
Puse la dispoziția tuturor. Prin 
muncă cinstită, prin efortul 
minții și brațelor. Și să nu 
transforme aceste bunuri in
tr-un scop în sine, meschin și 
degradant pentru om. Să se fo
losească de ele pentru a-si îm
bogăți ființa, pentru a deveni 
mai pricepuți, mai înțelepți. 
Pentru a deveni ceva prin ceea 
ce sint !

SEIECȚIUNI 
MUZICALE
• Un interesant recital dă 

violoncel — Cătălin Ilea (la pian
— Marilena Ilea) — luni, 1 
martie ora 20,00 in Sala mică a 
Palatului. In program lucrări de 
P. Constantinescu, P. Hinde- 
mith, Bohuslav Martinu, I. Stra- 
vinski.

• Pentru studenți, orchestra 
Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu“ — dirijor Grigore Io- 
sub — va prezenta luni, la Ate
neul român, ora 20,30, ciclul 
Simfonii fi lucrări concertante 
de Beethoven“.

• Violonistul sovietic Igor 
Bezrodnîi, va susține un recital 
extrabrdinar la Ateneul român 
miercuri, 3 martie ora 20,00. In 
program : Sonata a Vl-a in mi 
major de Haendel, Sonata a 
lX-a în la major de Beethoven, 
Ciaccona de Bach, Sonata a Il-tt 
in re major de Prokofiev.

• Un alt recital extraordinar 
al organistului Eric Lundkvist 
(Suedia), la Sala Radio, miercuri 
3 martie ora 20,00.

• In cadrul concursului „Spe
ranțe ale baghetei“ îl vom pu
tea urmări, joi 3 martie ora 
20.00, in Studioul din str. Nufe
rilor, pe tinărul dirijor Cristian 
Brâncuși la pupitrul Orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunfi. 
Programul cuprinde : Suita
„Prin Munții Apuseni“ de M. 
Negrea, Concertul nr. 1 pentru 
pian și orchestră de Ceaikovski 
(solist Dan Atanasiu), Concer
tele nr. 1 și 2 pentru orgă și or
chestră de Haendel (solist Eric 
Lundkvist, Simfonia a IV-a de 
Beethoven.

• Concertul simfonic al Filar
monicii de vineri, 5 și simbătă, 
6 martie ora 20,00, va fi dirijat 
de Andrzej Markowski (R. P. 
Polonă), tn program : Gorecki — 
Trei piese in stil clasic (primă 
audiție), Glodeanu — Concert 
pentru pian și orchestră (solist 
Murakami Senikiro — Japonia), 
Brahms — Simfonia a IÎ-a.

« Tinăra violonistă Lenuța 
Ciulei va susține un recital in 
ciclul „După amiezile muzicale 
ale tineretului“, duminică 7, 
martie, ora ÎS,00 la Sala mică a 
Palatului, cu lucrări de Tartini, 
Bach, W. Berger, Kreisler, Pa- 
ganini. In continuare, pianistul 
Sorin Melinte va interpreta so
nate pentru pian de Chopin, 
Enescu, Ravel.

• Primul din cele cinci Con
certe extraordinare ale violonis
tului Ion Voicu, artist al poporu
lui, va avea loc duminică, 7 
martie ora 20,00 la Ateneul ro
mân. In program : Concertul 
pentru vioară și orchestră în sol 
minor de Bruch, Rondo în sol 
major de MoZart, Concertul pen
tru vioară și orchestră in re 
major de Ceaikovski. Dirijor — 
Mihai Brediceanu.

• Pe scenele teatrului liric. La 
Opera română, luni 1 martie la 
ora 19,30, Gheorghe Crăsnaru 
ne va oferi o Seară de lieduri de 
Franz Schubert; Lacul lebede
lor — miercuri 3 martie, ora 
19,00 ; Bălcescu — vineri 5 mar
tie ora 19,00.

Opereta prezintă „Victoria 
și-al ei husar“ — marți 2 mar
tie ora 19,30; Contesa Maritza
— vineri 5 martie ora 19,30 ; 
Leonard — simbătă 6 martie ora 
19,30; Mătușa mea Faustlna — 
spectacol matineu duminică 7 
martie ora 10,30, iar seara la ora 
19,30 — Soarele Londrei.

ALINA POPOVICI

12. Șef de lucrări la Catedra de 
Educație fizică, Facultatea de E- 
lectro tehnică la disciplina „Jocuri 
sportive — baschet“ poziția 9 din 
statul de funcțiuni ;

13. Șef de lucrări la Catedra de 
Mecanică fină la Facultatea de 
Mecanică la disciplinele : „Me
canisme și elemente constructive 
de mecanică fină“ și „Metrologie 
aplicată“ poziția 27 din statul de 
funcțiuni ;

14. 'Asistent la Catedra de Elec
trotehnică I, Facultatea de Elec
trotehnică la disciplinele : „Elec
trotehnică“, „Electrotehnică și e- 
lectronică industrială“, „Electro
tehnică și instalații electrice“ și 
..Bazele electrotehnicii“ poziția 35 
din statul de funcțiuni ;

15. Asistent la Catedra de Elec
trotehnică I, Facultatea de Elec
trotehnică la disciplinele : „Elec
trotehnică și electronică indus
trială“ și „Electrotehnică și in
stalații electrice“ poziția 36 din 
statul de funcțiuni ;

16. Asistent la Catedra de Cen
trale electrice. Facultatea de E- 
nergetică la disciplinele : „Siste
me noi de producere a energiei 
electrice“, „Montarea și exploata
rea centralelor termoelectrice“, 
„Termoenergetică industrială și 
termoficare“. „Instalații termice 
industriale“, „Gospodărirea ener
giei în industrie“, „Fiabilitate în 
energetică“, „Centrale termo și 
hidro electrice“ și „Centrale elec
trice“ poziția 30 din statul de 
funcțiuni ;

17. Asistent Ia Catedra de Calcu
latoare, Facultatea de Automati
că la disciplina : „Programare“ 
poziția 36 din statul de funcțiuni;

18. Asistent ia Catedra de Calcu
latoare, Facultatea de Automatică 
la disciplina : „Dispozitive și cir
cuite electronice“ poziția 39 din 
statul de funcțiuni :

19. Asistent la Catedra de Elec
trotehnică II. Facultatea de Auto
matică la disciplinele : „Electro
tehnică și echipament electric de 
mecanică fină', „Electrotehnică și 
mașini electrice“ și „Bazele elec
trotehnicii“ poziția 21 din statul 
de funcțiuni ;

20. Asistent la Catedra de Teh
nologie electronică și fiabilitate, 
Facultatea de Electronică $i tele
comunicații la disciplinele : „Con
strucția aparatelor electronice și 
a calculatoarelor“. „Construcția șl 
exploatarea calculatoarelor elec
tronice“, „Materiale“, „Reglarea și 
exploatarea echipamentelor elec
tronice“ și „Instalații electronice 
pentru reglarea traficului“ poziția 
26 din statul de funcțiuni ;

21. Asistent la Catedra de Tele
fonie-telegrafie“, Facultatea de E- 
lectronică și telecomunicații la

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI

anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:
disciplinele : „Tehnica construc
ției rețelelor în cabluri locale și 
lungă distanță“, „Construcția re
țelelor telefonice“ și ..Linii și sis
teme de transmisiuni“ poziția ' 22 
din statul de funcțiuni :

22. Asistent la Catedra de Elec
tronică aplicată, Facultatea de E- 
lectronică și telecomunicații la 
disciplinele î „Dispozitive electro
nice și electronică industrială“, 
„Televiziune“, „Teoria transmisiei 
informației“, „Elemente de elec
tronică aplicată“. „Electronică in
dustrială“ și „Teoria informației“ 
poziția 23 din statul de func
țiuni ;

23. Asistent la Catedra de Elec
tronică aplicată, Facultatea de E- 
lectronică și telecomunicații la 
disciplina : ..Electronică indus
trială“ poziția 24 din statul de 
funcțiuni ;

24. Asistent la Catedra de Mo
toare cu ardere internă, Faculta
tea de Mecanică la disciplinele : 
„Tehnologia de fabricație a ma
șinilor termice“, „Dinamica mo
toarelor“. „Motoare termice de 
tracțiune“ și „Motoare de auto
mobile“ poziția 17 din statul de 
funcțiuni ;

25. Asistent la Catedra de Re
zistența materialelor, Facultatea 
de Tehnologia construcțiilor de 
mașini la disciplinele : „Rezis
tența materialelor“ și „Mecanică 
și rezistența materialelor“ pozi
țiile 26 și 27 din statul de func
țiuni ;

26. Asistent la Catedra de Geo
metrie descriptivă și desen I. Fa
cultatea de Tehnologia construc
țiilor de mașini la disciplina „De
sen tehnic“ pozițiile 23, 24, și 25 
din statul de funcțiuni ;

27. Asistent la Catedra de Geo
metrie descriptivă și desen I, Fa
cultatea de Tehnologia construc
țiilor de mașini la disciplinele : 
„Geometrie descriptivă $i desen“ 
și „Desen tehnic“ poziția 26 din 
statul de funcțiuni ;

28. Asistent la Catedra de Teh
nologia construcțiilor de mașini, 
Facultatea Tehnologia construc
țiilor de mașini la disciplinele : 
„Mașlnl-unelte și control dimen

sional“, „Tehnologia fabricării 
mașinilor“, „Mașini-unelte și pre
lucrarea metalelor“, „Tehnologii 
neconvenționăle“, „Construcția și 
exploatarea dispozitivelor“, „Scule 
așchietoare și dispozitive“ și „To
leranțe și ajustaje“, poziția 27 din 
statul de funcțiuni ;

29. Asistent la Catedra de Teh
nologia construcțiilor de mașini. 
Facultatea Tehnologia construcții
lor de mașini la disciplinele : 
„Scule așchietoare și dispozitive“, 
„Mașini pentru prelucrarea me- 
tatelor și SDV“, „Mașini-unelte și 
control dimensional“, „Mașini- 
unelte și control tehnic“, „Tole
ranțe și ajustaje“ și „Control teh
nic“, poziția 28 din statul de func
țiuni ;

30. Asistent la Catedra de Teh
nologia metalelor, Facultatea de 
Tehnologia construcțiilor de ma
șini la disciplinele : „Tehnologia 
construcțiilor sudate“, „Tehnolo
gia materialelor“, „Tehnologie“ și 
„Mașini-unelte și măsurări me
canice“ poziția 33 din statul de 
funcțiuni ;

31. Asistent la Catedra de Me
canică și teoria mecanismelor, Fa
cultatea de Mecanică agricolă la 
disciplinele : „Mecanică“, „Meca
nică și rezistența materialelor“ și 
„Mecanică tehnică“ poziția 42 din 
statul de funcțiuni ;

32. Asistent la Catedra de Me
canică și teoria mecanismelor, 
Facultatea de Mecanică agricolă 
la disciplinele : „Mecanică“, „Me
canică și rezistența materialelor“ 
și „Mecanică, rezistența materia
lelor și organe de mașini“ poziția 
44 din statul de funcțiuni ;

33. Asistent la Catedra de Geo
metrie descriptivă și desen II, 
Facultatea de Mecanică agricolă la 
disciplina „Geometrie descriptivă 
și desen tehnic“ poziția 20 din 
statul de funcțiuni ;

34. Asistent la Catedra de Teh
nologia transporturilor și teleco
menzi feroviare, Facultatea de 
Transporturi la disciplinele : 
„Sisteme de reglare a circulației“ 
și „Tehnologie electronică“ pozi
ția 16 din stătu' de funcțiuni;

35. Asistent la Catedra de Peda

gogie și Limbi străine, Faculta
tea de Transporturi la disciplina : 
„Limba germană“ poziția 38 din 
statul de funcțiuni ;

36. Asistent la Catedra de Ma
tematici I, Facultatea de Trans
porturi la disciplinele: „Matema
tici speciale“ și „Analiză mate
matică“ poziția 30 din statul de 
funcțiuni ;

37. Asistent la Catedra de Ma
tematici I, Facultatea de Trans
porturi la disciplinele : „Mate
matici superioare“, „Matematici 
speciale“ și „Analiză matemati
că“ poziția 39 din statul de func
țiuni ;

38. Asistent la Catedra de Ma
tematici I, Facultatea de Trans
porturi la disciplinele : ..Analiză 
matematică“ și „Algebră liniară și 
geometrie analitică“ pozițiile 41 și 
43 din statul de funcțiuni ;

39. Asistent la Catedra de Ma
terial rulant. Facultatea de Trans
porturi la disciplinele : „Vagoane 
și frîne“, „Locomotive și automo
toare cu motoare termice“, „Trac
țiunea trenurilor“, „Locomotive 
Diesel“, „Locomotive și trenuri 
electrice“, „Dinamica materialu
lui rulant“ și „Locomotive“ pozi
ția 13 din statul de funcțiuni ;

40. Asistent la Catedra de Auto
vehicule rutiere. Facultatea de 
Transporturi la disciplinele : „E- 
chipament electric și de bord 
auto“, „Automobile“. „Dinamica 
autovehiculelor“, „Fabricarea pie
selor auto“, „Calculul și construc
ția autovehiculelor“ și „Conducere 
auto“ poziția 18 din statul de 
funcțiuni ;

41. Asistent la Catedra de Auto
vehicule rutiere, Facultatea de 
Transporturi la disciplinele: „Cal
culul și construcția autovehicu
lelor“, „Organizarea și planifica
rea întreprinderilor auto", „Fa
bricarea pieselor auto șl măsuri 
mecanice“, „Combustibili, lubri
fiant! și materiale speciale auto“, 
„Teoria traficului rutier* șl „Ex
ploatarea tehnică auto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11* poziția 19 
din statul de funcțiuni ;

1. Profesor la catedra de Chimie 
analitică, Facultatea de Chimie la 
disciplinele : „Chimie analitică 
calitativă“, „Metode de determi
nare a constantelor analitice“, 
„Metode electrochimlce de anali
ză“, „Activitatea de cercetare la 
proiect specializare“ și „Chimie 
analitică" poziția 4 din statul de 
funcțiuni ;

2. Conferențiar la Catedra de 
Inginerie chimică. Facultatea de 
Inginerie chimică la disciplinele : 
„Operații și utilaje in industria 
chimică anorganică“, „Operații șl 
utilaje în industria chimică orga
nică șl macromolecule" și „Opera
ții și utilaje în industria chimică“ 
poziția 5 din statul de funcțiuni ;

3. Conferențiar la Catedra de 
Filozofie, Facultatea de Aeronave 
la disciplina : „Filozofie" poziția
5 din statul de funcțiuni ;

4. Conferențiar la Catedra de 
Filozofie. Facultatea de Aeronave 
la disciplina : „Filozofie“ poziția
6 din statul de funcțiuni :

5. Conferențiar la Catedra de 
Economie politică. Facultatea Me
canică agricolă la disciplina : „E- 
conomie politică“ pozițiile 12. 13, 
14 din statul de funcțiuni ;

6. Șef de lucrări la Catedra de 
Telefonie-telegrafie, Facultatea de 
Electronică și Telecomunicații la 
disciplina : „Telefonie“ poziția 12 
din statul de funcțiuni :

7. Șef de lucrări la Catedra de 
Telefonie-telegrafie. Facultatea de 
Electronică și Telecomunicații, la 
disciplinele : „Electronică" și „E- 
chipamente pentru comutați? tele
fonică șt telegrafică“ poziția 13 
din statul de funcțiuni ;

8. Șef de lucrări la Catedra de 
Motoare cu ardere internă. Fa
cultatea de Mecanică, la discipli
nele : „Motoare termice“ și „Mo
toare pentru automobile“, poziția 
14 din statul de funcțiuni :

9. Șef de lucrări Ia Catedra de 
Inginerie chimică Facultatea de 
Inginerie chimică la disciplinele : 
„Operații șl utilaje“ și „Termo
dinamică tehnică și mecanica 
fluidelor" poziția t> din statul de 
funcțiuni ;

10. Șef lucrări la Catedra de 
Tehnologia silicațllor și compuși
lor oxidlci. Facultatea de Ingine
rie chimică ta disciplinele : „Chi
mia fizică generală a sllicaților", 
„Tehnologia ceramicii și refrac
tarelor“ șt „Bazele cercetării ex
perimentale11, poziția 5 din statul 
de funcțiuni :

11. Lector la Catedra de Ma
tematici TI. Facultatea de Aerona
ve la disclpltne'e : „Matematici 
superioare“ și „Analiză matema
tică“, poziția 4 din statul de func
țiuni ;

4î. Asistent la Catedra de Teh
nica transporturilor și tele
comenzi feroviare, Facultatea de 

Transporturi la disciplinele : „Sis
teme de telecomandă“, „Măsurări 
electrice și electronice“ și ..Tehno
logie electrică“ poziția 18 din sta
tul de funcțiuni ;

43. Asistent la Catedra de Pe
dagogie și Limbi străine,. Facul
tatea de Transporturi la discipli
nele : „Metodică“ și „Practică 
pedagogică“ poziția 10 din statul 
de funcțiuni ;

44. Asistent la Catedra de Ma
tematici II, Facultatea de Aero
nave la disciplinele : „Analiză 
matematică“ și „Matematici su
perioare“ pozițiile 12 și 28 din sta
tul de funcțiuni ;

45. Asistent la Catedra de Ma
tematici II, Facultatea de Aero
nave la disciplina : „Analiză ma
tematică“ pozițiile 14 și 20 din 
statul de funcțiuni :

46. Asistent la Catedra de Ma
tematici II, Facultatea de Aero
nave la disciplinele : „Matema
tici speciale“ și „Analiză matema
tică“ poziția 22 din statul de 
funcțiuni :

47. Asistent la Catedra de Ma
tematici II. Facultatea de Aero
nave, la disciplina : „Matematici 
speciale“ poziția 23 din statul de 
funcțiuni ;

48. Asistent la Catedra de Ten- 
motehnică și mașini termice. Fa
cultatea de Mecanică la discipli
nele : „Termotehnică“, ..Cuptoare 
pentru industria chimică“, „Ter
motehnică și transmisia căldurii“ 
și „Termotehnică, mașini și in
stalații termice“ poziția 17 din sta
tul de funcțiuni ;

49. Asistent la Catedra de Fizică, 
Facultatea de Aeronave, la disci
plinele : ..Fizică“ și „Mecanică” 
poziția 56 din statul de funcțiuni;

50. Asistent la Catedra de Fizică, 
Facultatea de Aeronave la disci
plina „Fizică“ poziția 57 din sta
tul de funcțiuni.

Candidati! la concurs vor de
pune la Secretariatul rectoratului 
institutului politehnic București, 
Splaiul Independentei, nr. 311—313, 
etajul II, camera 219, în termen 
de 30 de zile de la data publicării 
anunțului Tn Buletinul Oficial 
pentru posturile de pròfèsor, con

ferențiar și șef de lucrări (lector) 
și respectiv de 15 zile pentru pos
turile de asistent, cererea de în
scriere împreună cu actele pre
văzute de Legea nr. 6 privind sta
tutul personalului didactic din 
R.S.R.. publicată In Buletinul O- 
ficial al R.S.R. partea I, nr. 33 
din 15 martie 1969 și de instruc
țiunile Ministerului Educației și 
Invățămîntului nr. 84539/1969.

Concursul se va ține la rectora
tul Institutului politehnic Bucu
rești în termen de 3 luni de la 
data expirării termenului de în
scriere la concurs pentru posturi
le de profesor, conferențiar și șef 
de lucrări (lector) si respectiv, 15 
zile pentru posturile de asistent.

Candidați! la concurs sînt obli
gați să comunice în scris condu
cerii instituției sau întreprinderii 
unde își desfășoară activitatea, în
scrierea la concurs.

Concursul a fost publicat în Bu
letinul Oficial al R.S. România 
partea IlI-a, nr. 29 din 21 februa
rie 1976.

LTSTA ACTELOR NECESARE 
ÎNSCRIERII LA CONCURS 

PENTRU OCUPAREA DE 
POSTURI DIDACTICE :

A. Pentru posturile de profesor 
și conferențiar :

— Cererea de înscriere, 2 exem
plare :

— Memoriu de activitate didac
tică. științifică. tehnică în pro
ducție $1 socială. în 4 exemplare ;

— Lista lucrărilor publicate sau 
în curs de publicare, 4 exempla
re ;

— Lucrările de specialitate ela
borate. într-un exemplar ;

— Autobiografie, în 3 exempla
re ;

— Aprecierea activităților : di
dactică, științifică, obștească, 
tehnică. în producție, eliberată de 
șeful catedrei pentru cei din învăță- 
mînt sau de colectivul de muncă 
unde candidatul își desfășoară ac
tivitatea. pentru cei din afara în- 
vățămîntului, însoțită de o adresă 
semnată de secretarul Comitetu
lui P.C.R. (numai pentru cei din 
afara I.P.B.) și de către directo
rul instituției (întreprinderii), în 
care să se menționeze că s-a ob
ținut avizul favorabil al Comite
tului județean ai P.C.R. sau al Se
cretariatului Comitetului de sector 
al P.C.R. pentru cei din munici
piul București, pentru înscrierea 
la concurs ;

— Copie legalizată de pe diplo
ma de studii superioare și de pe 
anexa acesteia, în 2 exemplare ;

— Copie legalizată de pe diplo
ma de doctor docent în științe sau 
de doctor, în 2 exemplare ,

— Adeverință de vechime în 
muncă cu precizare? funcțiilor în 
care a activat, în 2 exemplare ;

— In cazul în care diploma de 
studii superioare sau aceea de 
doctor docent sau de doctor este 
obținută în străinătate se va de
pune traducerea legalizată de pe 
acestea in 2 exemplare, precum și 
copie legalizată în 2 exemplare de 
pe adresa Ministerului Educației 
și Invățămîntului privind echiva
larea acesteia.

B. Pentru posturile de șef de 
lucrări și asistent :

— Cererea de înscriere la care 
se anexează :

— Copie legalizată de pe diplo
ma de studii superioare și de p§ 
anexa acesteia (situația școlară)
— un exemplar ;

— Memoriul de activitate știin
țifică, tehnică și didactică —' 3 
exemplare ;

— Lista lucrărilor științifice pu
blicate sau în curs de publicare
— 3 exemplare :

— Lucrările științifice publicate
— un exemplar ;

— Autobiografia — 2 exempla
re ;

— Adeverință de vechime în 
muncă în care să se precizeze că 
s-a efectuat stagiul legal după 
repartizare — un exemplar ;

— Copie legalizată (de Notaria
tul de Stat) de ne diploma de 
doctor — 1 exemplar ;

— Aprecierea activităților : di
dactică, științifică, obștească și 
tehnică în producție eliberată de 
șeful catedrei pentru cei din învăță- 
mînt sau de colectivul de muncă 
unde candidatul își desfășoară ac
tivitatea, pentru cei din afara în- 
vățămîntulul, însoțită de o adresă 
semnată de directorul instituției 
(întreprinderii) și de secretarul 
Comitetului P.C.R. (numai pentru 
cei din afar I.P.B.), în care să 
se menționeze că s-a obținut a- 
vizui favorabil al Comitetului ju
dețean al P.C.R. sau al Secreta
riatului Comitetului de sector al 
P.C.R. pentru cei din municipiul 
București. pentru înscrierea la 
concurs ;

— Un dosar cu șină ;
— în cazul în care diplomele de 

studii sînt obținute în străinătate, 
pe lîngă traducerea legalizată de 
Notariatul de Stat de pe acestea, 
se va depune șl un exemplar de 
pe adresa M.E.I. — Comisia Su
perioară de Diplome — privind 
echivalarea lor.

mijloace.de
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TELEGRAME
Comitetului Centralul Partidului Popular-Revoluționar 

Mongol
ULAN-BATOR

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al comuniștilor și al întregului popor român, adresăm Comitetului 
Central, tuturor membrilor partidului dumneavoastră și întregului 
popor mongol cordiale felicitări și un călduros salut frățesc cu pri
lejui celei de-a 5ă-a aniversări a creării Partidului Popular-Revo- 
luționar Mongol.

Crearea Partidului Popular-Revoluționar Mongol a constituit un 
moment de importanță istorică in destinele tării, a ridicat pe o 
treaptă superioară lupta poporului mongol pentru Împlinirea aspira
țiilor sale de libertate și progres.

Exprimind interesele fundamentale ale maselor populare. P.P.R. 
Mongol s-a situat în fruntea luptei acestora împotriva feudalismului, 
pentru eliberare națională și socială.

Sub conducerea Partidului Çopular-Revolutionar, oamenii muncii 
din Republica Populară Mongolă au înfăptuit ample transformări 
revoluționare, prefaceri politice, economice și sociale radicale, au 
obținut succese importante in edificarea orînduirii noi, socialiste.

Poporul român se bucură sincer de realizările obținute de po
porul mongol în dezvoltarea economiei, științei, învățămîntului si 
culturii, in creșterea nivelului său de trai material și spiritual și ii 
urează noi succese in desăvîrșirea construcției socialiste, în înflori
rea multilaterală a patriei sale.

Relevind cu satisfacție dezvoltarea cu succes a relațiilor frățești, 
de prietenie și colaborare dintre P. C. Român și P.P.R. Mongol, din
tre țările și popoarele noastre, ne exprimăm încrederea că ele se 
vor amplifica și aprofunda tot mai mult, in interesul reciproc, al 
întăririi unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului și păcii,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANE8CU, a trimis primului-ministru al Guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam, FAM VAN DONG, următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Fam Van Dong,
Îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul celei de-a 

70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, cele mai călduroase 
felicitări, împreună cu cele mai Sincere urări de sănătate de
plină și de noi succese în activitatea de înaltă răspundere pe care o 
desfășurați in fruntea Guvernului Republicii Democrate Vietnam.

Folosesc și acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că rela
țiile de prietenie frățească, solidaritate internaționalistă și colabo
rare multilaterală dintre țările și popoarele noastre vor cunoaște o 
dezvoltare fructuoasă continuă. în interesul lor comun, al cauzei so
cialismului, păcii și colaborării....—————----- *■•*•
CRONICA U. T. C

internaționale.
MANIFESTĂRI

I Rubrică de informații realizată 
cu sprijinul Inspectoratului RADAR•!g 'O' H Ttfy *IX general al miliției * iP' IX %
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„Omagii doljene 
Congresului educației 

politice și. al culturii
Sub genericul „Omagii doljene 

Congresului educației politice și 
al culturii“, în ultimele două 
zile, în aproape 100 de localități 
din județ au avut loc manifes
tări politice și cultural-educati- 
ve. Casa de cultură din Calafat, 
de exemplu, a găzduit dezbate
rea „Rolul intelectualității in 
formarea și dezvoltarea conștiin
ței socialiste a maselor“, la reu
șita căreia și-au adus contribu
ția cadre didactice ale Universi
tății din Craiova. La căminele 
culturale din Leu și Zănoaga au 
avut loc simpozioane pe proble
me actuale și de perspectivă în 
domeniul zootehniei, in timp ce 
numeroși tineri de la Bulzești 
au luat parte la dezbaterea „Ti
neretul. participant activ la 
transformările revoluționare din 
patria noastră“. Casa de cultu
ră din Segarcea a organizat o 
masă rotundă cu temă „Măsu
rile stabilite, de. P.C.R. pentru 
dezvoltarea învățămintulul, per
fecționarea pregătirii profesio
nale și utilizarea rațională a for
ței de muncă“.

în cadrul acelorași manifes
tări, la căminele culturale din 
Simonești, Brădești, Secuieni, 
Lueta. Sîndominic. Păuleni Bii- 
bor, Ditrău și Gălăuțași din ju
dețul Harghita au avut loc in
teresante parăzi ale ștafetei cul- 
tural-folclorice: „Din frumos,
frumos răsare“. La aceste mani
festări folclorice au luat parte 
peste 1 500 artiști amatori.

la reluarea
activității :

UN IMPORTANT ACT NORMATIV
Consiliul de Stat a 

adoptat recent Decre
tul nr. 17/1976 care 
modifică Decretul nr. 
367/1971, privind re
gimul armelor și 
munițiilor. Referitor 
la conținutul acestui 
act normativ, tova
rășul col. Ion Voicu. 
locțiitor al șefului 
Inspectoratului ge
neral al miliției, o- 
feră cititorilor noștri 
citeva detalii :

— înscriindu-se în 
contextul preocupă
rii permanente a 
conducerii de partid 
și de stat pentru 
perfecționarea con
tinuă a cadrului ju
ridic în toate dome
niile de activitate și 
determinat de nece
sități și considerente 
rezultate din practi
că,' Decretul nr. 17/ 
1976 stabilește 
completează cu 
multă claritate 
mul armelor și 
nițiilor. Acest 
normativ reflectă ast
fel grija față de oa
meni, față de fauna 
țării noastre. Potri-

Și 
mai 

regi- 
mu- 

act

vit prevederilor sale, 
sînt incluse în cate
goria armelor și cele 
cu aer comprimat, 
precum și cele care 
au la bază principiul 
aruncării de substan
țe aprinse luminoase 
sau gaze nocive. Sint 
autorizați să deți
nă asemenea arme 
membrii asociațiilor 
de vînătoare, care au 
și obligația să soli
cite înscrierea lor in 
permis. Cei care au 
procurat asemenea 
arme și nu vor să de
vină membri ai orga
nizațiilor respective, 
sint obligați să le 
vîndă, să le doneze 
sau să le depună la 
magazinele de con
signație sau la mili
ție, în termen de 30 
zile de la data publi
cării Decretului 17/ 
1976 (4 februarie â.c.)

< Celelalte arme, cum 
sînt armele de tir (cu 
glonț sau cu aer 
comprimat), pot fi 
deținute de membri 
ai unor asociații spor
tive cu secții de tir,

afiliate la Federația 
română de tir, numai 
dacă acestea sînt o- 
mologate sau recu
noscute ca atare. E- 
xistă alte tipuri de 
arme cu glonț calibru 
5,6 mm. sau cu 
comprimat, 
rate eronat 
„de tir“ și 
fapt, nu se 
la trageri
De aici și obligativi
tatea celor 
posedă, de a 
zenta cu ele 
autorizare la 
nele de miliție sau 
la filialele A.G.V.P.S. 
Tot in acest act nor
mativ se fac preci
zări clare privind ar
mele ieșite din uz și 
nevandabile, aparți- 
nînd persoanelor fi
zice, precum și ar
mele propuse pentru 
casare, aparținînd or
ganizațiilor socialis
te. Acestea se vor 
preda de urgență or
ganelor de miliție. 
Cele care constituie 
rarități și au valoa
re istorică, documen
tară. științifică sau

aer 
conside- 
ca fiind 
care, de 
folosesc 

sportive.
care le 
se pre- 
pentru 

orga-

artistică, vor intra, 
prin intermediul or
ganelor de miliție, în 
patrimoniul institu
țiilor de cultură și 
artă sau asociațiilor 
cultural-sportive ca 
arme de panoplie.

De asemenea, ar
mele și munițiile care 
nu au fost vindute în 
termen de 90 zile de 
la data depunerii lor 
în magazin, se pre
dau organelor locale 
de miliție.

Potrivit noilor re
glementări, repara
rea armelor de toate 
categoriile se va face 
numai in ateliere ale 
unităților de stat și 
în cele ale A.G.V.P.S.

Este o datorie pa
triotică a fiecărui ce
tățean de a-și însuși 
prevederile legale, de 
a le respecta întocmai 
și a le populariza. Se 
evită în acest fel si
tuațiile neplăcute ale 
accidentelor produse 
de cei care le folo
sesc fără discernă- 
mînt, fie asupra se
menilor săi, fie asu
pra faunei țării noas
tre.

alții decît Ion Todi- 
Dudău fugiți de la

cei

Avînd în cap pleavă, 
au vîndut porumbul

N-a trebuit mult pentru ’ ca 
trei să șe înțeleagă. Zis și făcut.
Manipulantul Alexandru Cardoș s-a 
îngrijit să găsească un cumpărător. 
Apoi, cantaragiul Cornel Horotan și 
șoferul Viorel Varga, conform înțe
legerii, au duS camionul cu porumbul 
încărcat de la depozitul Fabricii de 
nutrețuri combinate Satu Măre, la 
adresa stabilită. Au luat un aconto 
și tocmai se grăbeau să sărbătoreas
că reușita afacerii, cind au apărut 
lucrătorii de miliție. Cei trei au fost 
duși la o altă „adresă“, unde li s-a 
cintărit, fiecăruia, „contribuția" la 
infracțiune. Instanța de judecată, in 
ședință publică lărgită, a stabilit pe
deapsa de condamnare la doi ani în
chisoare pentru Cornel Horotan și 
Viorel Varga și un an și opt luni 
pentru Alexandru Cardoș.

Rondul de noapte
într-una din nopțile trecute,

crătorii Miliției municipale Piatra 
Neamț, Nicolae Nițu și Ion Țarălun- 
gă, au observat două umbre furișin- 
du-se în incinta supermagazinului 
„Modern“ din localitate. Verificînd 
exteriorul unității respective, au con
statat că una din ferestrele de aeri
sire fusese forțată. Au fost solicitați 
și alți lucrători de miliție cu care 
s-a început un control amănunțit al 
magazinului. In scurt timp, la raio
nul de confecții, pitiți între haine, 
au fost găsiți doi „cumpărători" noc-

lu-

HANDBAL :

PRETENȚII Șl EXIGENȚE
VOLEI :

Simbătă a sosit în Capita
lă o delegație a Tineretului 
Liberal din Danemarca, con
dusă de Niels Jorgen Han- 
sen, vicepreședintele organi
zației, care va efectua o vi
zită în țara noastră la invi
tația Uniunii Tineretului 
Comunist.

★
Simbătă a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre 
patrie, delegația Uniunii 
Socialiste a Tineretului 
(U.S.T.) din R. S. Ceho
slovacă, condusă de Joseph 
Holous, adjunct de șef de 
Secție la C.C. al U.S.T., care 
a efectuat o vizită in țara 
noastră la invitația C.C. al 
U.T.C.

Cu spectacolele prezentate du
minică pe scena a 22 cămine 
culturale din județul Suceava 
s-a încheiat ediția de iarnă a 
tradiționalului Festival artistic 
și sportiv „Plaiuri bucovinene“. 
Manifestările au reunit peste 
10 000 de artiști amatori, mem
bri ai formațiilor de teatru, ai 
brigăzilor artistice de agitație, 
recitatori, precum și un mare 
număr de pasionați ai sportu

rilor albe. Festivalul a polari
zat viața spirituală a așezărilor 
Țării de Sus, contribuind la ri
dicarea eficienței activităților 
cultural-educative și sportive în 
procesul de educare comunistă 
a oamenilor muncii și a permis, 
odată cu formarea noilor talen
te, îmbogățirea repertoriului 
mișcării artistice de amatori cu 
lucrări patriotice, militante.

SPORITE PENTRU FOTBAL
AII FOST OESEMMATE

PERFECTIBILITATEA
RELAȚIILOR SOCIALE

(Urmare din pag. I)
stituie perfecționarea organiză
rii administrativ-teritoriale in 
1968 : nefiind o perfecționare 
„în general“, eâ este legată de 
obiective foarte concrete, unul 
fiind, de pildă, egalizarea trep
tată, relativă a nivelelor de 
dezvoltare economică (cu toate 
implicațiile sale) a tuturor zone
lor României. La rîndul ei, 
structura adoptată este perfec
tibilă, urmind, așa cum se știe, 
să crească tot mai mult rolul o- 
rașelor și comunelor în viața ju
dețelor.

Fără îndoială, perfecționarea 
structurilor sociale, organizato
rice etc. are loc și in țările ca
pitaliste, " ''
cipiu sau faptice, ori privind 
efectele) Î...Î
în condițiile noastre perfecțio
nările nu au loc pe fondul unor 
crize social-politice sau econo
mice : nu generează crize (fi
indcă in alte părți există și a- 
semenea „perfecționări“ sociale) 
și nici nu sînt impuse de către 
acestea. Nu e nevoie de crize 
pentru ca dorința și interesul 
pentru perfecționare să func
ționeze constant la toate nive- 
icle societății, in toate domeni
ile de activitate. Astfel, perfec
ționarea are loc fără convulsii 
în sistemul social, favorizînd 
continuitatea desfășurării proce
selor și fenomenelor economice, 
sociale și politice, continuitate 
direct proporțională cu efica
citatea proceselor respective. 
Avem de-a face, deci, cu o co
rectă îmbinare a acumulărilor 
cantitative (pe măsura desfășu
rării fenomenelor) cu dezvol
tările calitative.

Tot atît de străină ne este, în 
această privință, practica refor
melor prezentate drept „per
fecționări“. ■ Fiind, în esență, 
tentative de a conserva structuri 
sociale perimate in „haine“ în
noite. ele nu au nimic comun cu 
socialismul, acesta fiind, el în
suși. o negare de fond a respec
tivelor structuri perimate. Alt
fel Spus, reformele (prezente a- 
colo unde există și crize soci
ale) tind să mențină în viață 
tocmai structurile politice, eco
nomice imperfectibile. adică 
inutile ansamblului societății, 
dar utile unei minorități domi
nante, exploatatoare.

în aceste condiții, apare cu 
atît mai pregnant un avantaj

deosebirile (de prin-

sînt însă enorme.

consistent al socialismului : po
sibilitatea — fructificată — a 
perfecționării economico-sociale 
planificate, organizate, raționa
lizate, atît în raport cu cerin
țele actuale, cit și cu cele de 
perspectivă medie sau îndepăr
tată (avînd aici în vedere și 
funcția preventivă a perfecțio
nării. rostul ei de a diminua po
sibilele deficiențe, dificultăți). 
Sint extrem de semnificative. în 
acest context, cuvintele tovară
șului Nicolae Ceaușescu din ex
punerea amintită : „Desigur, 
programele pe care le avem 
sînt rezultatul nivelului actual 
la care se află societatea noas
tră, rodul gradului de cunoaș
tere la care am ajuns pînă în 
prezent. în procesul realizării 
lor va trebui să aducem per
manent îmbunătățirile impuse 
de cerințele noi ale vieții, ale 
practicii, de experiența și cunoș
tințele pe care le vom acumula 
în diferite domenii de activi
tate“.

Sint nenumărate exemplele 
de preocupare a partidului nos
tru pentru perfecționarea vie
ții noastre economico-sociale și 
politice, pentru asigurarea per
fectibilității de ansamblu a so
cietății noastre socialiste. Astfel, 
în domeniul relațiilor sociale — 
axarea constantă a acestora pe 
principiul centralismului demo
cratic, in ■ forme corespunză
toare fiecărei etape de dezvol
tare ; implantarea în viață a 
Codului principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste ; 
necontenita perfecționare a ca
drului legislativ general, preocu
parea pentru stricta aplicare și 
respectare a acestuia. Privitor 
la instituțiile noastre, spicuim 
dintre perfecționările majore a- 
sigurarea concretă a conducerii 
colective la toate nivelele și în 
toate domeniile, crearea unor 
organisme centrale cu dublu ca
racter (de partid și de stat) șl, 
strins corelată, diminuarea sub
stanțială a paralelismelor din 
activitatea unor instituții.

Evident, exemplele pot conti
nua. Ele definesc o atitudine co
munistă autentică : cultul per
fecționării, suprimarea oricărei 
automulțumiri. O constructivă 
nemulțumire față de ceea ce s-a 
făcut pînă acum. în mod egal, 
ele definesc îndemnul la auto* 
perfecționare continuă. A tine
rilor — in primul rînd.

De ieri s-a reluat activitatea 
fotbalistică. Meciurile din cadrul 
16-lor „Cupei României“, com
petiția numărul doi, au inau
gurat noul sezon _

De data 
competiția 
largă, care angrenează mii de 
echipe — nu ne-a furnizat mari 
surprize. Etapa de ieri, in care 
au intrat și divizionarele A, s-a 
caracterizat prin echilibrul 
partidelor — ilustrat de prelun
giri — prin jocuri foarte dispu
tate. Performerele 16-imilor sînt 
echipele F.I.L. Orăștie (campio
natul județean) și Letea Bacău 
(divizia C) care s-au calificat în 
dauna unor adversare din cate
gorie superioară. Rezultatul 
care se impune, mai ales prin 
proporția scorului este cel rea
lizat de Steaua la Satu Mare. 
Cel mai dîrz meci se pare că a 
fost cel de la Tirgu-Mureș, 
unde localnicii au învins cam
pionii, deși Dumitrache și-a re
venit la eficacitatea care l-a 
consacrat, iar Dinu — potrivit 
unor relatări de la fața locului 
— a depus un travaliu enorm, 
fiind prezent pe tot terenul. 
Această primă apariție publică 
a fotbaliștilor n-o. considerăm 
suficient de edificatoare pentru 
a face aprecieri asupra poten
țialului de joc al echipelor, asu
pra calității fotbalului practicat. 
Rămine ca etapele campionatu
lui, care va începe duminică, 
să ne ofere argumente mai con
cludente.

Startul în noul sezon compe- 
tițional s-a dat în condiții cu to
tul deosebite. Federația de spe
cialitate are o nouă conducere, 
au fost restructurate și organis
mele acesteia. S-au analizat, cu 
un înalt spirit de răspundere, la 
diferite nivele, problemele ac
tuale și de perspectivă ale acti
vității fotbalistice, stabilindu-se 
măsuri. menite să asigure un cli
mat de muncă sănătos, de res
ponsabilitate în echipe, la clu
buri, asociații și secții, pentru 
determinarea unui progres real 
și mai rapid al calității și va
lorii prestației fotbalistice, ast
fel ca să devină mai competi
tivă în arena internațională.

în acest scop noua conducere 
a federației a cerut cluburilor și 
asociațiilor sportive să acorde 
toată atenția pregătirilor pentru 
ca jucătorii să-și înceapă activi
tatea în plenitudinea forțelor. 
Remarcăm în acest, sens două 
măsuri binevenite: echipele n-au 
măi întreprins turnee peste ho
tare, anume pentru a-și concen
tra atenția asupra pregătirilor, 
și nu s-a acceptat o perioadă de 
transferări, la mijlocul campio
natului, care ar fi produs, cum 
s-a mai întîmplat, anumite de
reglări în unele echipe.

Conducerea federației are pe 
masa de lucru un proiect mai 
amplu de măsuri, care se vor 
concretiza și vor intra în vigoa
re pentru noul an competițional. 
Pînă atunci, activitatea fotbalis
tică se va desfășura în formele 
și după criteriile cunoscute.

Totuși, față de fotbal, avind în 
vedere insuccesele sale din se
zonul trecut — ratarea califică
rii în sferturile de finală ale 
campionatului european, debutul 
slab în . preliminariile olimpice, 
capotarea încă în primul tur al 
„cupelor europene“ a reprezen
tantelor noastre — trebuie să 
formulăm pretenții și exigențe 
sporite. Primul obiectiv — cali
ficarea echipei olimpice pentru 
turneul de la Montreal — trebuie 
îndeplinit. Condițiile de care dis
pune fotbalul nostru, atenția cu 
care este înconjurat, impun

aceasta „Cupa“ — 
de fotbal cea mai

acest lucru. Problema calificării 
trebuie tratată cu toată răspun
derea — prin pregătire, muncă 
serioasă, responsabilă. Pentru a 
depăși handicapul creat la Blois 
se cere o mobilizare maximă a 
forțelor, o conștientizare a mi
siunii pe care o au jucătorii și 
antrenorii, se cer stimulate am
biția și hotărîrea de a forța o 
performanță pe care ei înșiși au 
tratat-o superficial.

Este necesar, pentru aceasta 
toți antrenorii să colaboreze 
tehnicienii loturilor naționa- 
nu in vorbe, ci în mod real, 
scopul îmbunătățirii pro-

ca 
cu 
le, 
în .
cesului de pregătire, la cluburi, 
a selecționabililor pentru a ne 
reafirma în arena internațională. 
Desigur, nimeni nu susține că 
este ușor să rezolvi multiplele 
probleme cu care se confruntă 
fotbalul nostru la ora actuală. 
Prin întronarea unui climat să
nătos de muncă, din care să fie 
excluse rabaturile in pregătire și 

■ compromisurile in relații, imix- 
- tiunile' neavenite, prin asi
gurarea ordinii și disciplinei 
în toate eșaloanele fotbalului se 
va putea depăși actuala stare de 
lucruri. Cazurilor de practici izo
late, care contravin eticii și echi
tății socialiste, trebuie să li se 
pună capăt cu desăvîrșire. ele 
avind o influență nocivă asupra 
educației sportivilor, asupra in
tegrității profilului lor moral. 
Este ceea ce așteaptă milioane
le de iubitori ai acestui sport, 
care, chiar și în perioada pregă
tirilor, în ciudă vremii uneori 
potrivnice — ger, frig, zăpadă
— n-au pregetat să vină ’ ‘
ciurile de verificare, să 
leze tribunele. Este elocvent, in 
acest sens, numărul record de 
spectatori — aproximativ 45 000
— prezenți la meciul echipei na
ționale cu formația OFK Beo
grad, desfășurat, recent, la Ti
mișoara. O mare afluență

la me- 
popu-

de

MARȚIȘOARE PENTRU CEI DRAGI - 

AUTOTURISME, EXCURSII, CIȘTIGURI ÎN BANI

EXCURSII DE NEUITAT PESTE HOTARE !

ÎN U.R.S.S. pe ruta Kiev — Leningrad — Moscova cu trenul 
și avionul, circa 14 zile, in R. D. GERMANA — cu trenul — circa 
12 zile. ÎN IUGOSLAVIA pe Coasta Dalmației — cu autocarul — 
circa 14 zile, ÎN FRANȚA — cu avionul — circa 8 zile, pe ruta 
Paris — Valea Loirei.

«

CÎȘTIGURI SUPLIMENTARE DIN FOND SPECIALI

Se cîștigă și autoturisme Dacia 1300, Skoda S 100, premii In 
bani. Ciștiguri pentru 3 numere din 10 sau din 20 sau 2 din 4 
extrase. Cu variantele de 15 Iei participat! la toate extragerile.

turni. Nu erau 
rică și Ovidiu . - .
școala de reeducare.
Biletul de călătorie era fals

Vioricăi Ardeleana, elevă la Școala 
, generală nr. 65 din comuna Pante- 

limon, i se părea prea grea învăță
tura. A decis să o schimbe cu ceva 
mai potrivit dorințelor sale. Lipsa de 
supraveghere a părinților au ajutat-o 
si-iși ducă la îndeplinire intențiile. 
Cit e ziua de mare ea se plimba pe 
mijloacele de transport in comun ale 
I.T.B. Călătoria ei avea întotdeauna 
un scop precis. Unde era înghesuiala 
mai mare, profita și sustrăgea din 
poșetele femeilor bani.

Organele de miliție ale circum
scripției nr. 6 au depistat-o și i-au 
întrerupt voiajul periculos.

Clanul... Vasile
La vîrsta lor ar fi putut cîștiga 

un ban frumos, muncind intr-o uni
tate de producție. Numai că cei trei 
prieteni — Vasile C. Coșereanu, Va
sile A. Coșereanu și Vasile Matei, 
din orașul Comănești (Bacău) — nu 
aveau in gînd așa ceva. Puteau 
trăi foarte bine pe seama altora. In 
camera pe. care și-au amenajat-o co
respunzător mediului de viață pe 
care-l duceau, chefurile se țineau 
lanț. Numai că lanțul acesta era șu
bred. Veriga slabă o constituia însăși 
viața parazitară, anacronică in socie
tatea noastră. Drept pentru care, 
respectivii au fost sancționați,

V. RAVESCU

„TROFEUL CARPAȚI« 
UN TEST IMPORTANT
AL LOTULUI OLIMPIC
• Echipele

' spectatori au înregistrat parti
dele de ieri, din „Cupa Româ
niei“: peste 20 000 pe stadionul 
Giulești și 15 000 pe Republicii. 
Acest interes consecvent al su
porterilor, această statornică 
dragoste pentru sportul cu ba
lonul rotund trebuie răsplătite 
printr-un fotbal de calitate, prin 
performanțe deosebite, printr-o 
comportare exemplară a fotba
liștilor, atît în arena sportivă, 
cit și în afara ei.

Ținem să menționăm, însă, că 
oricite planuri vom face și Ori- 
cîte hotărîri vom lua, ele nu pot 
avea cu adevărat efect- decit în 
măsura în care eliminăm din 
viața fotbalului fenomene și ne
ajunsuri ca cele despre care s-a 
vorbit mult în ultima vreme. 
Trebuie să se înceapă cu educa
rea educatorilor și, în fotbal, 
educatori sint antrenorii, condu
cătorii, arbitrii, activiștii fede
rației. O adevărată mișcare de 
fotbal nu poate fi concepută în 
afara unor eforturi unitare, con- 

, vergente, ale tuturor factorilor, 
fără obiective precise și respon
sabilități concrete privind între
gul sistem ; la redresarea fotba
lului nostru 
aducă aportul 
pricepuți și 
votați acestui 
care prezintă 
fesionale și morale. Fotbalul, la 
urma urmei, rămine, totuși, spor
tul cel mai frumos: să-i redăm 
frumusețea, să-i punem în va
loare virtuțile, să-l curățăm de 
tot ce înseamnă balast și com
promis. Fotbalul nostru dispune 
de resurse valoroase, de condi
ții excelente de dezvoltare și 
împlinire. Reafirmarea sa valo
rică pe plan intern, cit și în are
na internațională, este o cerință 
și o posibilitate.

trebuie să-și 
toți oamenii 

pasionați, de- 
sport, oameni 
garanții pro-

V. CABULEA

8D8AGKAMA „86-MCBMILOR"
CUPEI ROMÂNIEI

• F. C. OLIMPIA SATU 
MARE — STEAUA 1-4 (0-2). 
Victorie categorică a lideru
lui care a controlat in perma
nență jocul. Cei mai. buni jucă
tori ai bucureștenilor au fost Du
mitru și Iordănescu, activi și. in
spirați în realizarea acțiunilor 
ofensive. Foarte exact au in
tervenit în situațiile de apărare 
Sameș și Vigu. Golurile învin
gătorilor au fost marcate de 
Matei (autogol), Năstase, Mar
cel Răducanu și Fiorca. La sco
rul de 0—4 gazdele au reușit 
„golul de onoare“ prin Helvei.

• A.S.A. TG. MUREȘ — DI
NAMO 4—2 (1—2). în minutul 
12 oaspeții conduceau cu 2—0 
prin golurile înscrise (cu capul) 
de Dumitrache. Localnicii nu 
au descurajat, dimpotrivă, 
handicapul i-a mobilizat, lan- 
sîndu-i într-o antrenantă cursă 
de urmărire. încununată în final 
cu un meritat . Succes. Hâjnai, 
Bbloni, Pîsiaru și Naghi sînt 
marcatorii golurilor echipei din 
Tg. Mureș.

« S. C. BACAU — U.T.A. 
1—2 (0—0). Rezultat surpriză, 
judecind după, comportările ce
lor două formații în prima parte 
a campionatului. Broșovschi a 
deschis scorul. Duțan a egalat, 
și același Broșovschi a marcat 
golul succesului arădean.

• F. C. ȘOIMII SIBIU — 
UNIV. CRAIOVA 1—3 (0—2).

tragerea extraordinară

2 MARTIE

15 000 de spectatori au asistat 
la o partidă plăcută, dinamică, 
disputată in iimitele unei de
pline sportivități (s-a dat un 
singur cartonaș galben lui Pu- 
rima). Au marcat : Cămăiaru 
(2) și Bălăci, respectiv Țurlea.
• POLITEHNICA TIMIȘOA

RA — F.C. CONSTANTA 1—0 
(0—0). Studenții au avut mal 
mult timp inițiativa, dar con
traatacurile lansate de oaspeți 
prin Peniu s-au arătat a fi ex
trem de periculoase. Golul vic
toriei l-a înscris Anghel.

• GLORIA BUZĂU — F.C.
BIHOR 5—6, după executarea 
loviturilor de la 11 m. La capătul 
celor 90 de minute de joc 
tabela de marcaj indica ega
litate : 1—1 (autorii goluri
lor Agud — min. 3 și Stan
— min. 26). Au urmat două re
prize de prelungiri (a cîte 15 
minute fiecare), fără a se putea 
stabili un învingător. S-au exe
cutat, apoi, lovituri de la 11 m. 
Buzoienii au transformat 4, oră- 
denii 5.

• PROGRESUL BUCUREȘTI
— F.C.M. REȘIȚA 4—2, după 
executarea loviturilor de pe- 
nalty. 0—0 după 90 de minute, 
același scor după prelungiri. Au 
decis deci loviturile de la 11 m. 
De remarcat că bucureștenii, su
periori în joc, dar ineficaci in 
fața porții, au ratat în primele 90 
de minute două lovituri de pe
deapsă prin Dumitru Ștefan.

« RAPID — POLITEHNICA 
IAȘI 5—3, după executarea lo
viturilor de la 11 m. Un stadion 
arhiplin a urmărit o dispută 
echilibrată, spectaculoasă, insă 
lipsită de goluri : 0—0 după 120 
de minute.

• C.S.U. GALAȚI — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 1—0 (0—0). Sin
gurul gol al meciului l-a marcat 
Cotigă.

DACIA PITEȘTI — JIUL 0—4, 
F.I.L. ORAȘTIE — METALUL 
DROBETA TR. SEVERIN 4—3, 
după executarea loviturilor de 
la 11 m. LETEA BACAU — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—1, 
DIERNA ORȘOVA — F.C. BAIA 
MARE 1—2, A.S.A. CÎMPU- 
LUNG MOLDOVENESC - „U“ 
CLUJ-NAPOCA 1—2, ENERGIA 
GH. GHEORGHIU-DEJ — F.C. 
ARGEȘ 0—2. întîlnirea dintre 
MINERUL TURȚ și SPORTUL 
STUDENȚESC s-a amînat din 
cauza terenului impracticabil.

B V.

Ieri s-a încheiat prima parte 
a campionatelor naționale de 
volei, feminin și masculin, fiind 
desemnate echipele care vor 
continua întrecerile pe două 
grupe valorice : 1—4 și 5—12.

Cel de-al treilea turneu mas
culin, programat în sala Flo- 
reasca, precum și turneul fe
minin de la Bacău, s-au desfă
șurat in nota obișnuită din a- 
cest sezon, cu jocuri de un ni
vel tehnic modest, încheiate, in 
majoritatea lor, cu rezultatele 
scontate. în meciurile din Ca
pitală, primele trei clasate, Di
namo, Steaua și Explorări 
Baia Mare, au obținut victorii 
categorice, intimpinind o slabă 
rezistență din partea celorlalte 
competitoare. Iată și citeva re
zultate concludente : Steaua — 
I.E.F.S. 3—0 (5, 5, 4), Dinamo — 
„U“ Cluj-Napoca 3—0 (3, 1, 7), 
Dinamo — Rapid 3—0 (8, 5. 3) 
etc. Ceva mai animate și echi
librate au fost jocurile dintre 
formațiile care candidau la lo
cul 4 : Politehnica Timișoara și 
Viitorul Bacău. în etapa a 11-a, 
de ieri, studenții din Timișoara 
au ciștigat un meci decisiv 
pentru calificarea în prima 
grupă, întrecind cu 3—1 (11, 7, 
—10, 6) pe Viitorul Bacău, iar 
Explorări Baia Mare a dispus 
cu scorul de 3—0 (6, 5, 1) de 
Tractorul Brașov. Astfel, pentru 
prima grupă valorică s-au ca
lificat formațiile : Dinamo,
Steaua, Explorări Baia Mare și 
Politehnica Timișoara, iar în 
grupa secundă vor juca forma
țiile : Viitorul Bacău, Rapid, 
Tractorul Brașov, I.E.F.S., 
C.S.U. Galați, Universitatea 
Craiova, Delta Tulcea și 
„U“ Cluj-Napoca. Noua pro
movată, Delta Tulcea, după 
șapte eșecuri consecutive, în 
turneul din Capitală a marcat 
o revenire, repurtînd două vic
torii nescontate în fața echipe
lor C.S.U. ..................... “ ’
Napoca.

Returul 
jocuri pe 
lorice, va 
Primul 
clasate __ __
disputa la Timișoara.

Galați și „U“ Cluj-
campionatului, cu 

cele două grupe va- 
începe la 12 martie, 

turneu al formațiilor 
pe locurile 1—4 se va

Aseară s-a disputat derbiul 
dintre primele două clasate, Di- 
namo și Steaua. Victoria a re
venit dinamoviștilor, cu 3—1 
(10, 10, —11, 11). care conduc 
in clasament cu 22 puncte.

JUDO:

M. L.

Iugoslaviei, R. D. Germane, Ungariei, Bulgariei și 
României evoluează la Baia Mare

Peste citeva zile, lotul repu
blican masculin de handbal, care 
se pregătește pentru noua edi
ție a J.O., va susține un test im
portant, în compania unor ad
versari redutabili, cu o frumoa
să carte de vizită. în noua sală 
a sporturilor din Baia Mare se 
va desfășura cea de-a 16-a edi
ție a competiției internaționale 
„Trofeul Carpați“, la care și-au 
anunțat participarea formațiile 
Iugoslaviei, campioană olimpică, 
R.D. Germane, vicecampioană 
mondială, precum și selecționa
tele Ungariei și Bulgariei. Fără 
îndoială, spectatorii băimăreni 
vor avea prilejul să urmărească 
o întrecere prestigioasă și atrac
tivă, la care tricolorii noștri se 
vor întîlni cu o parte dintre 
protagonistele principale ale 
turneului olimpic de la Montreal.

Amintim că, în prezent, pal
maresul întilnirilor România — 
Iugoslavia este favorabil cam
pionilor olimpici. în cele 29 de 
meciuri disputate, formația Iugo
slaviei a obținut 17 victorii, trei 
partide s-au încheiat la egalita
te, iar echipa noastră a terminat 
învingătoare în 9 meciuri. în 
schimb, în confruntările cu R.D. 
Germană, formația României 
conduce cu scorul de 28—14 (13 
meciuri cîștigate, două rezulta
te de egalitate și 6 înfrîngeri). 
Turneul de la Baia Mare va în
cepe joi 11 martie, avînd în pro
gram 15 partide (cite trei pe zi).

La această competiție participă 
și selecționata de tineret a țării 
noastre, care se pregătește pen
tru cea de-a 7-a ediție a „Cupei 
țărilor latine", programată în 
Franța, în luna aprilie.

în prima formație a României 
vor evolua maeștrii emeriți ai 
sportului Cornel Penu, Cristian 
Gațu, Ștefan Birtaian, Gabriel 
Chicid, Gh. Licu, A. Cosma, W. 
Stockl, Radu Voina, Ștefan Or- 
ban, tinerii debutanți în lotul 
olimpic Mircea Ștef, Cezar Dră- 
găniță și Constantin Tudosie.

Lotul republican lărgit cu
prinde 22 de jucători, care se 
vor pregăti, în continuare, în 
vederea unor noi competiții in
ternaționale, programate înain
tea J.O. Notăm: „Trofeul Spa
niei“, 18—23 mai, „Trofeul Iugo
slaviei“, 1—6 iunie, și două 
jocuri, în deplasare, cu echipa 
U.R.S.S., la 23 și 25 iunie. Zi
lele acestea s-a stabilit și lotul 
republican feminin care urmea
ză să se pregătească pentru pri
mul turneu olimpic de la Mon- 
treal (20—28 iulie) și care va 
reuni șase echipe. înaintea J.O., 
lotul feminin va participa la un 
turneu internațional în R.D. Ger
mană (20—26 mai), după care va 
susține două jocuri cu echipa 
U.R.S.S., la 18 și 20 iunie, și va 
evolua la o competiție interna
țională la Varșovia, între 25—30 
iunie.

M. L.

S-A INAUGURAT
CLUBUL DE ȘAH AL I.T.B.

Un eveniment în lumea șahistă 
din țara noastră : simbătă di
mineață, pe strada Lipscani, din 
Capitală s-a inaugurat, într-un 
cadru festiv, Clubul de șah al 

S-a realizat, astfel, un 
vechi deziderat al membrilor 
secției de șah a acestui puternic 
club bucureștean, care la ora ac
tuală numără în rîndurile sale 
majoritatea componenților lotu
rilor naționale, masculin și fe
minin. Clubul cuprinde, deocam
dată, două încăperi spațioase — 

• una rezervată exclusiv antrena
mentelor maeștrilor, iar cealaltă 
concursurilor de orice gen, în 
concepția realizatorilor săi Clu
bul de șah al I.T.B. va deveni 
un nucleu puternic al vieții șa- 
histe din Capitală, aici urmind 
să se desfășoare, într-un cadru

I.T.B.

Campionii anului ’76
Sala Dinamo din Capitală a 

găzduit, timp de două zile. în
trecerile finale ale Campiona
tului național de judo, la care au 
evoluat alături de sportivi con- 
sacrați, maeștri ai sportului, 
peste 100 de tineri, din mai mul
te localități din țară, 
monstrînd o bună pregătire fi
zică și tehnică. De altfel, 
de subliniat că actuala ediție a 
campionatului a marcat o creș
tere valorică însemnată și a cu
noscut o largă participare.

După cum ne-a informat prof. 
Anton Muraru, secretar general 
al F.R.J., la întrecerile din eta
pele preliminare, faza județea
nă și la grupele zonale, au luat 
parte aproape 3 000 de concu- 
renți, în majoritatea lor tineri de 
categoria juniori, care și-au dis
putat șansele cu ardoare, ofe
rind întilniri viu disputate și de 
un bun nivel tehnic. O evolu
ție remarcabilă au avut repre
zentanții secțiilor de judo din 
Făgăraș. Miercurea Ciuc, Deva, 
Plopeni. Pitești. înființate mai 
recent. Mulți dintre ei s-au ca
lificat în etapa finală pe țară, 
reușind să se impună în fața 
unor sportivi mai experimentați. 
Juniorul Iosif Pali, de la Con- 
structorul-Miercurea Ciuc, a 
produs o surpriză plăcută, cu
cerind medalia de argint la ca
tegoria mijlocie. Meciuri specta
culoase au furnizat și juniorii 
VlatI Nicolae (Făgăraș). Nicolae 
Caiotescu (Pitești). Doru Spata 
(Deva). I. Matte (Miercurea 
Ciuc). care au folosit o suită de 
procedee tehnice reușite.

Fără îndoială. participarea 
„cadeților“ la finalele campio
natelor de seniori a contribuit 
la dinamizarea întrecerilor, a 
scos în evidență o serie de tineri 
talentați, de perspectivă, care 
urmează să fie selecționați in 
loturile republicane.

lată campionii pe categorii ai

de-
este

anului 1976, în ordinea urcării 
lor pe podium: Toma Mihala- 
che (Poli. Iași). Ionel Lazăr (Di
namo București). Iacob Codrea 
(Dinamo București). Lazăr Lo- 
ghin (Dinamo București), Const. 
Stirbu (Dinamo Brașov) — cam
pion absolut. Alexandru Filip 
(Dinamo Brașov).

liKIiiiliiiilii

adecvat, antrenamentele viitoare 
ale loturilor naționale, precum și 
schimburi utile de experiență 
între fruntașii Clubului I.T.B. 
și sportivii celorlalte cluburi 
bucureștene. în viitorul apro
piat se prevede darea în folo
sință a altor săli speciale pen
tru antrenamentele cu copiii și 
juniorii secției. Deschiderea fes
tivă a noului club s-a făcut în 
prezența tovarășilor C. Mîn- 
dreanu, secretar al Consiliului 
central U.G.S.R.. M. Olteanu, 
secretar al C.N.E.F.S., Gh. Stu- 
paru, președintele Consiliului 
sindicatelor — București, V. 
Istrate, secretarul Comitetului 
de partid I.T.B., A. Vrabie, se
cretarul Federației de speciali
tate, precum și alți membri din 
conducerea federației, maeștri 
și maeștri emeriți ai sportului, 
antrenori. în numele conducerii 
I.T.B., cu acest prilej, a luat 
cuvîntul tovarășul Dumitru Sto- 
ian. directorul general al I.T.B. 
care a subliniat importanța rea
lizării și dării în funcțiune a 
ndului club, a rolului pe care-l 
va juca el în creșterea viitoare
lor cadre de care are atita ne
voie șahul românesc.

FLORIN GHEORGHIU

Disputată la Berkeley (Cali
fornia), întîlnirea de gimnastică 
dintre selecționatele masculine 
ale S.U.A. și României s-a ter
minat cu scorul de 282.95—281 
puncte in favoarea gazdelor. La 
individual compus pe primul 
loc s-a clasat gimnastul român 
Dan Grecu — 57,65 puncte, ur
mat de 
puncte, 
puncte, 
puncte, 
puncte, 

. puncte;
pe primul loc la inele, cu 9,85, și 
la sărituri, cu 9,60.

o Competiția internațională 
de bob „Trofeul Carpați“, des
fășurată pe noua pirtie de la 
Sinaia, s-a încheiat cu victoria 
echipajului român Ion Panțuru* 
Gheorghe Lixandru, cronome
trat în 4 manșe cu timpul de 
3’46”61/100. Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipajele 
Panaltescu-Neagu (România) 
3’47”17/100. Stavarache-Roma- 
niuc (România) și Alvera (Ita
lia) — Tănăsescu (România),

• A doua întîlnire dintre e- 
chipele de box ale orașelor 
Debreczin (Ungaria) și Oradea 
disputată în sala de sport din 
Salonta s-a încheiat cu scorul 
de 11—7 in favoarea pugiliștilor 
români.

56,80
56,75

Conner — 56,60
Cepoi — 56,10

Kurt Thomas -
Wayne Young
Bart
Sorin

Peter Korman — 56,05 
Dan Grecu s-a situat

• Meciul de tenis dintre Jimmy 
Connors și Manuel Orantes dis
putat în orașul Las Vegas a fost 
ciștigat de jucătorul american în 
trei seturi : 6—2, 6—1, 6—0.

9 La Madrid, în prezența a 
5 000 de spectatori, s-a desfășu
rat. în cadrul campionatului eu
ropean de rugby „Cupa F.I.R.A.“, 
meciul dintre echipele Franței 
și Spaniei. Rugbiștii. francezi au 
terminat victorioși cu scorul ca
tegoric de 36—0 (14—0).

• Pe patinoarul din Miercurea 
Ciuc s-au incheiat duminică. în
trecerile concursului internațio
nal de patinaj artistic. La mas
culin pe locul întîi s-a situat

Tho-
culin pe locul întîi s-a 
concurentul vest-german __
mas Nieder, urmat de Mircea 
Ion (România) și Istvan Simon 
(Ungaria). La feminin victoria 
a revenit patinatoarei Vera 
Burding (R.F. Germania), urma
tă de Doina Mitricică (România) 
și Agnes Eros (Ungaria).

• Aseară în Sala sporturilor 
din orașul Szolnok s-a disputat 
al doilea meci dintre selecționa
tele masculine de handbal ale 
României și Ungariei. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 22—17 
(11—6) în favoarea jucătorilor 
români. După cum se știe în pri
mul joc au ciștigat gazdele cu 
scorul de 22—14.



Scintela tineretului
din fărilc socialiste R. P. Polonă: 90 de

Semnarea unor acorduriînchiderea bazei

la Congresul al XXV-lea al P.C.U.S de colaborare româno-elene

tehnică, acordul 
termen lung și

aeriene americane 
Korat din Tailanda

prioritare In 1976

Tovarășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Miu 
Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean de partid 
Suceava, Gheorghe Badrus, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României in 
U.R.S.S., membri ai delegației 
P.C.R.. care participă la lucră
rile celui de-al XXV-lea Congres 
al P.C.U.S., au făcut, în zilele de 
28 și 29 februarie o vizită în 
R.S.S. Armeană.

în această vizită au fost înso
țiți de G. A. Arzumanian, mem
bru al Biroului C.C. al P.C. din 
Armenia, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.S.S. Ar
mene, V. I. Drozdenko, amba
sadorul U.R.S.S. la București, 
de alți activiști ai C.C. al 
P.C.U.S.

Pe aeroportul din Erevan, 
oaspeții români au fost salutați 
de G. M. Vaskanian. V. B. Ga- 
lițmian, K. L. Dallakian. secre
tari ai C.C. al P.C. din Armenia, 
de alți activiști de partid și de 
stat.

A fost vizitat Institutul de 
cercetări pentru mașini matema
tice din Erevan, specializat în 
fabricarea de ordinatoare din ge
nerațiile a treia și a patra. Spe
cialiștii institutului au arătat că 
în realizarea acestor aparate co
laborează cu specialiști din insti
tute de profil similar din Româ
nia. subliniind că există per
spective ca această conlucrare 
să se intensifice și mai mult pe 
viitor. Oaspeții români au vizi
tat, de asemenea. Expoziția rea
lizărilor economiei naționale a 
Armeniei. Muzeul de manuscrise 
„Matenadaran“. Muzeul Național 
de Arte Plastice, precum și alte 
obiective economice și monu
mente de artă de interes istoric 
și cultural.

în timpul vizitei, membrii de
legației P.C.R. s-au întîlnit. la 
sediul Consiliului de Miniștri, cu 
conducerea de partid si de stat 
a R. S. S. Armene. întîlnirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă prietenie și cordialitate.

C.C. al P. C. din Armenia 
Consiliul de Miniștri al R. S. 
Armene au oferit un dineu 
cinstea oaspeților români.

P.C.U.S., Vasili Konotop, prim- 
secretar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S., Antonina 
Beliakova, secretar al Comite
tului raional Gorodno al 
P.C.U.S. (Bielorusia), Tihon 
Hrennikov, prim-secretar al 
Uniunii Compozitorilor din Uni
unea Sovietică, Karen Demir- 
cian, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Armenia, Aleksandr 
Kovalenko, prim-secretar al Co
mitetului regional Orenburg al 
P.C.U.S., Piatras Grișkiavicius, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Lituania, Aleksei Vatcenko, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Dnepropetrovsk (Ucrai
na). Fedor Goracev, prim-se
cretar al Comitetului regional 
Novosibirsk al P.C.U.S., Kașat 
Donenbaeva, tractoristă, Erou 
al Muncii Socialiste din Kazah- 
stan, Midhat Șakirov, prim-se
cretar al Comitetului regional 
Bașkiria al P.C.U.S.

Duminică a fost închisă 
baza aeriană americană Ko- 
rat, din Tailanda. Situată in 
nord-estul tării, baza Korat 
a fost una din bazele aeriene 
americane importante în tim
pul războiului din Indochina. 
Aici erau staționați aproxi
mativ 7 000 de militari ame
ricani. Ultimul avion de lup
tă a fost retras de la bază 
la jumătatea lunii decembrie, 
închiderea ei lasă baza Uta- 
pao să rămînă ultima insta
lație majoră militară ameri
cană din Tailanda.
. După cum se știe, potrivit 
acordului intre guvernele ce
lor două țări, pînă la 20 mar
tie ar urma să părăsească 
Tailanda toti militarii ame
ricani, al căror număr se ri
dică, în prezent, la aproape 
6 000. Agențiile de presă re
levă, însă, că cele două părți 
au indicat intenția de a men
ține in Tailanda un grup de 
consilieri, al cărui număr nu 
a fost încă precizat.

Simbătă după-amiază au luat 
șfirșit la Atena lucrările celei 
de-a patra sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de cola
borare între Republica Socialis
tă România și Republica Elenă, 

delegații, 
ministrul

Șefii celor două 
Maxim Berghianu, 
aprovizionării tehnico-materiale 
și controlului gospodăririi fon
durilor fixe, și Ioannis -Varvit- 
siotis, ministrul comerțului, au 
semnat protocolul sesiunii, care 
conține măsuri concrete pentru 
înfăptuirea obiectivului major, 
trasat in cadrul întilnirii la ni
vel inalt de la București, dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Constantin 
Karamanlis, privind dublarea 
schimburilor româno-elene in 
următorii cinci ani.

Au fost convenite, astfel, ac
țiuni practice pentru dezvolta
rea cooperării economice și teh- 
nico-științifice între România și 
Grecia în diferite domenii, pre
cum și acțiuni pentru intensifi
carea schimburilor pe linie cul
turală și turistică.

în același cadru, au fost sem
nate acordul de colaborare

nico-științifică în domeniul ener
giei electrice și acordul de co
laborare și cooperare în dome
niul poștelor și telecomunicații
lor între România și Grecia. De 
asemenea, au fost parafate: 
acordul pe termen lung de cola
borare economică și cooperare 
industrială și 
comercial pe 
acordul de plăți intre cele două 
țări.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, șefii celor două delegații 
au subliniat că lucrările celei 
de-a patra sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de cola
borare intre România și Grecia 
s-au desfășurat într-un spirit 
deosebit de prietenesc și intr-o 
atmosferă de înțelegere recipro
că și colaborare.

1976, investițiile 
poloneze se concentrează asu
pra a 90 de obiective priori
tare, dintre care cel mai im
portant îl constituie Combi
natul metalurgic Katowice. 
Acesta urmează să intre 
parțial in funcțiune la sfirși- 
tul anului in curs.

Necesitățile mereu sporite 
de materii prime au determi
nat ca o atenție deosebită să 
fie acordată acestui domeniu, 
urmind 
o serie 
bune și 
Dar nu 
ductive
ficiază de 
Industria 
comunală, 
fiilor de
de asemenea, pe lista priori
tăților.

Totalul investițiilor desti
nate anului 1976, se ridică la 
527 miliarde zloți, fiind cele 
mai mari din istoria Poloniei 
populare.

R.P.D. COREEANĂ. Vedere de pe șantierul Complexului chimic 
al tineretului

Orientul
Apropiat

SUCCESE ALE ECONOMIEI R. P. CHINEZE

sa intre in funcțiune 
de noi mine de căr- 
de minereu de cupru, 
numai ramurile pro- 

sînt acelea care bene- 
fonduri importante, 
ușoară, economia 
sectorul construc- 
locuințe figurează,

Președintele R. A. Egipt. An- 
war El Sadat, a părăsit capi
tala kuweitiană, indreptîndu-se 
spre Cairo ; la încheierea unui 
turneu prin cîteva țări din zona 
Golfului, în cadrul căruia a avut 
convorbiri cu oficialități ale 
statelor gazdă, axate pe princi
palele probleme bilaterale și 
evoluția situației din Orientul 
Apropiat.

In Kuweit, președintele Sadat 
a avut întrevederi cu emirul 
Sabah Al-Salem Al-Sabah — 
prilej pentru a fi evocate sta
diul actual al relațiilor bilate
rale și modalitățile concrete de 
extindere și diversificare a aces
tora. Surse guvernamentale 
făcut cunoscut că Egiptul 
primi 300 milioane dolari
partea Kuweitului pentru finan
țarea unor proiecte economice 
de dezvoltare.

Actualul turneu întreprins de 
șeful statului egiptean a cuprins 
.etapă succesive în Arabia Sau- 
dită, Oman. Qatar, Bahrein, 
Emiratele Arabe Unite și Ku
weit.

au
va 

din

în cea de-a cincea zi a lucră
rilor Congresului al XXV-lea al 
P.C.U.S. au continuat dezbate
rile pe marginea raportului C.C.
și al Comisiei Centrale de Re-
vizie.

Au luat cuvîntul Fikreat Ta-
baev, prim-secretar al Comite-
tului regional Tațaria al

FRANȚA. Aspect de la o 
demonstrație a muncitorilor 
firmei Usinor din Dunkerque 
împotriva lipsei de preocu
pare a patronatului față de 

protecția muncii

Actele de violentă au crescut 
in amploare la Belfast si în alte 
lo-calităti din Irlanda de Nord. 
Ele sînt considerate o reacție a 
cercurilor extremiste din aceas
tă provincie fată de hotărirea 
guvernului britanic de a desfi
ința, începînd de la 1 martie, re-

Expansiunea con
damnabilă a vânzărilor 
americane de arme in 
străinătate, de la mai 
puțin de 1 miliard de 
dolari in 1970 la apro
ximativ 12 miliarde de 
dolari în exercițiul fi
nanciar ce se încheie 
în iunie, are implicații 
politice și morale pe 
care nici Administra
ția și nici Congresul 
nu le pot ignora. Sta
tele Unite au devenit 
cel mai mare producă
tor de armament al 
lumii. Avînd ca ghid 
principal profiturile și 
balanța de plăți. S.U.A. 
exportă in prezent mai 
multe arme decit toate 
celelalte țări îm
preună.

în trecut, donațiile 
în armament se aflau 
sub controlul Congre
sului. care trebuia să 
supună la vot fondu
rile, în timp ce Admi
nistrația limita livră
rile, in esență, la aliați 
și o serie de zone în 
legătură cu care se a- 
precia că interesele 
politicii externe si 
securității americane 
sînt în joc. Mai tîrziu. 
opoziția congresională 
a redus donațiile în 
armament la zero. 
Vinzările contra plată, 
virtual necontrolabile, 
au atins. însă, propor
ții de citeva ori mai 
mari decît livrările 
gratuite Ia care Con
gresul avea obiecții.

în urmă cu ceva mai 
mult de un an. in con
formitate cu asa-numi-

tul amendament Nel
son, Congresul si-a a- 
firmat dreptul de ana
liză prealabilă și veto 
asupra celei mai mari 
părți a vînzărilor ame
ricane de arme in 
străinătate, care după 
anul 1973 s-au triplat. 
Exporturile de arma
ment au continuat însă 
să sporească, forul le-

proiectul de lege al 
Senatului, aprobată de 
Comitetul pentru pro
bleme externe al Ca
merei Reprezentanți
lor. ar urma să reali
zeze exact acest lucru. 
Ea tinde să limiteze 
transferul anual de 
arme americane către 
alte țări la 9 miliarde 
de dolari. Cifra este in

Pentru reducerea

vînzărilor de armament
Un articol din ziarul 

„New York Times“

gislativ exercitindu-sl 
dreptul de veto o sin
gură dată. Deși mai 
cuprinzătoare. noua 
autoritate pentru care 
s-a pronunțat recent 
Senatul, prin aproba
rea Legii asupra con
trolului exporturilor 
de armament, va fi. la 
rîndul său, după toate 
probabilitățile, insufi
cientă.

O calc mai eficientă 
pentru 
reduce 
S.U.A.
arme
impunerea unui 
fon asupra licențelor 
de export. Varianta la

Congres de a 
participarea 

la comerțul cu 
ar constitui-o 

pla-

^nema
LUNI, 1 MARTIE

HOTEL „PACIFIC“: Scala (ore
le 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

MAJESTYC: I------ —
9; 11,15;

Festival (Orele
16; 18,15; .........
9.15; 11,30:

prea 
constituie 

in direcția
statutorie

continuare mult 
înaltă, dar 
un inceput 
rațiunii.

O limită
ar obliga Administra
ția să solicite autori
zarea Congresului dacă 
dorește să depășească 
limita, inițiativă pe 
care atit o cameră, cit 
și cealaltă o pot bloca. 
Potrivit legislației ac
tuale si noului proiect 
de lege din Senat, este 
necesar ca ambele ca
mere ale Congresului 
să adopte o rezoluție 
pentru a bloca un con
tract. Acest lucru este 
greu de realizat, cu

excepția conjuncturilor 
neobișnuite. în condi
țiile unui plafon gene
ral. însă, această ca
pacitate s-ar putea do
vedi suficientă.

In prezent, Congre
sul trebuie să acțione
ze într-un interval de 
20 de zile pentru a 
bloca o vînzare de ar
mament. Noul proiect 
de lege al Senatului 
ar urma să extindă 
prerogativele de veto 
ale Congresului, pină 
acum limitate la tran
zacțiile interguverna- 
mentale. Ia vinzările 
de armament comer
ciale. care, după cum 
se apreciază, s-au tri
plat in cursul anului 
trecut, atingînd 2 mi
liarde de dolari. ca 
urmare a eforturilor 
de evitare a interven
ției Congresului. Do
cumentul ar permite 
forului legislativ, ca si 
președintelui, să 
cheze revinderea 
melor americane către 
terțe țări de către im
portatorii originari. De 
asemenea, el ar putea 
evita mituirile, stipu- 
lind informarea De
partamentului de Stat 
și a Congresului asu
pra tuturor cadourilor, 
comisioanelor si ono
rariilor legate de vin
zările de armament.

Toate aceste reforme 
sînt absolut necesare, 
ca si plafonul adoptat 
de Comitetul pentru 
probleme externe al 
Camerei Reprezentan
ților.

nordul 
bombe 
într-o

Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.), a avut o întrevedere cu 
Roberto Guyer, trimisul special 
al secretarului general al Na
țiunilor Unite, aflat în vizită la 
Damasc. în cadrul unui turneu 
printr-o seric de state din Ori
entul Apropiat.

După cum a precizat un pur
tător de cuvint palestinian, 
discuțiile au privit unele aspecte 
ale situației din zonă, ca și evo
luția problemei palestiniene pe 
plan internațional. Au fost abor
date, de asemenea, chestiuni re
feritoare la activitatea Comite
tului pentru exercitarea dreptu
rilor poporului, palestinian, în
trunit într-o primă reuniune de 
lucru la 26 februarie, organism 
creat în baza unei rezoluții a- 
doptate în 1975 de Adunarea 
Generală a O.N.U.

Pînă la 1 iunie anul curent, 
comitetul urmează să prezinte un 
raport Consiliului de Securitate 
al O.N.U. și să facă unele re
comandări in problema palesti
niană.

Tot la Damasc, Roberto Gu
yer a avut convorbiri,cu un con
ținut similar, cu vicepremierul și 
ministrul sirian de externe, 
Abdel Halim Khaddam.

în R. P. Chineză, perioada ce
lui de-al 4-lea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei națio
nale s-a caracterizat într-o mă
sură importantă prin creșterea 
puternică a producției de mașini 
agricole și de îngrășăminte chi
mice, precum și prin dezvolta
rea accentuată a celorlalte sec
toare care contribuie la progre
sul agriculturii. Astfel, în anii 
1971—1975, în domeniile legate 
de dezvoltarea sectorului agricol 
au fost investite fonduri mal 
mari decît in oricare altă peri
oadă de cinci ani. iar cantitatea 
de oțel folosită pentru produce
rea de mașini agricole și reali
zarea proiectelor de irigații și 
hidrotehnice. îh general, a fost 
în anul 1975 de 3,5 ori mai mare 
decît în 1970. în perioada men
ționată, în țară au fost con
struite 28 de fabrici mari și mij
locii de îngrășăminte chimice, 
acestora adăugindu-li-se alte 
peste 700 de întreprinderi de a- 
celași fel, de capacitate re'dusă.

Drept rezultat, in prezent 
toate provinciile și regiunile au
tonome din țară au unități in
dustriale de acest gen, iar pro
ducția zilnică de îngrășăminte a 
R.P. Chineze este în prezent, de 
2.5 ori mai mare decît cu cinci 
ani în urmă. în același interval, 
1971—1975, producția de mașini 
și meoanisme destinate sisteme
lor de irigații a crescut de circa 
3,3 ori, iar producția de trac
toare de diferite tipuri a crescut 
de aproximativ opt ori. Mari 
sporuri au fost înregistrate și în 
producția de combine, precum și 
de mașini destinate sectoarelor 
zootehnic, piscicol și forestier. 
De asemenea, realizări importan-

te au fost înregistrate în ce pri
vește întreținerea marelui nu
măr de mașini din dotarea a- 
griculturii. Astfel, in prezent. 96 
la sută din districtele țării au pe 
teritoriul lor ateliere specializa
te în repararea mașinilor.

Dezvoltarea industriei
constructoare de mașini
unelte iu I\» D* Germană

blo- 
ar-

gimul special de deținuți politici 
acordat' militanților I.R.A. și 
membrilor altor organizații ase
mănătoare din Ulster, aflați în 
închisori.

în cursul zilelor de sîmbătă și 
duminică, grupuri de extremiști, 
în special tineri, s-au dedat la 
diferite acte de violentă pe stră
zile din cartierele de nord și est 
ale capitalei, incendiind nume
roase autovehicule. în zona de 
sud a capitalei, trei persoane au 
fost rănite de rafalele de armă 
trase de necunoscuți din incinta 
unui imobil. Potrivit precizări
lor unui purtător -de cuvint ăl 
forțelor de ordine, numai la 
Belfast au fost distruse. în ca
drul acțiunilor teroriste de sim- 
bătă. 12 autovehicule.

în satul Clonfeacle. din 
Ulsterului, explozia unei 
disimulate de extremiști
biserică a provocat rănirea a 
două persoane. în orașul înveci
nat. Dungannon. unde în ultima 
perioadă au avut loc mai multe 
atentate, deflagrația unei bombe 
într-un magazin a rănit grâv o 
persoană.

Stanley Orme. ministru de stat 
britanic pentru Irlanda de Nord, 
s-a deplasat, la sfîrșitul săptă- 
minii. la Belfast. unde a avut 
consultări cu reprezentanții for
jelor de ordine în legătură cu 
modalitățile de prevenire a ac
telor de violentă in această pro
vincie. El a declarat că atenta
tele organizate de elementele 
extremiste provoacă mari pagu
be materiale și a avertizat că, 
fiind nevoit să aloce fonduri 
pentru reconstruirea clădirilor 
distruse de bombe, guvernul bri
tanic va trebui să reducă aloca
țiile bugetare pentru o serie de 
nevoi publice urgente ale pro
vinciei.

• POTRIVIT PUBLICAȚIEI 
„The Grocer“. specializată în ur
mărirea situației pe piața inter
nă din Marea Britanie. numai 
în cursul acestei săptămini în 
Anglia s-au scumpit un număr 
de 418 produse alimentare. De 
la începutul anului, în Marea 
Britanie au fost majorate prețu
rile la 3 998 produse.

Peste 120 000 de 
oameni ai muncii 
din R. D. Germană 
lucrează în indus
tria constructoare 
de mașini-unelte. în 
noul cincinal se 
prevede ca produc
ția industriei con
structoare de ma- 

. șini-unelte să creas
că cu 44—45 la sută.

Pe baza unui plan 
de dezvoltare în 
perspectivă, numai 
în anii 1974 și 1975 
au intrat în produc
ție 150 de tipuri de 
mașini-unelte per
fecționate sau noi. 
La sfîrșitul anului 
trecut, 80 la 
din producția 
tei ramuri o 
mau tipurile 
de
Astfel, 
mașini

sută 
aces- 

for- 
noi

mașini-tinelle. 
uzina de 
de șlefuit

din Karl Marx- 
Stadt a produs re
cent o mașină de 
șlefuit piese curba
te cu o productivi
tate a muncii cu 20 
la sută mai ridicată 
decît tipurile mai 
vechi. în urma spo
ririi gradului de 
dotare tehnică, uzi
na „8 Mai“ econo
misește, în prezent, 
la producerea unui 
strung de copiere, 

ore de 
64 000 de 
prețul de 

întreaga 
ultimii

3 500 de 
muncă și 
mărci la 
cost. Pe 
ramură, în
cinci ani, consumul 
de laminate de o- 
țel a fost redus cu 
5,2 și de piese tur
nate cu 4,8 la sută.

în perioada 1976— 
1980, 50 la sută din 
totalul investițiilor 
prevăzute vor fi fo

losite pentru Intro
ducerea cuceririlor 
tehnico-științifice în 
producție. Un ac
cent deosebit se 
pune pe fabricarea 
de agregate cu pro
gramare electroni
că, destinate într-o 
bună măsură ex
portului. în 1965, în 
R. D. Germană au 
fost produse prime
le trei mașini-unel
te cu programare 
numerică. în 1975, 
industria R.D.G., a 
livrat 600 de ma
șini-unelte de acest 
tip. în prezent, co
lectivele din aceas
tă ramură indus
trială își axează ac
tivitatea lor pe pro
ducerea de linii 
complete de ma
șini-unelte cu înalt 
grad de automati
zare.

T
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• FOSTUL PREȘEDINTE AL 
S.U.A., Richard Nixon. și-a în
cheiat vizita efectuată în R.P, 
Chineză, făcută la invitația gu
vernului acestei țări, plecind spre 
patrie.

La plecarea de la Canton, ul
tima etapă a vizitei sale, Richard 
Nixon a fost salutat de lao 
Lien-uei, vicepreședinte al Co
mitetului Permanent al Adună
rii Naționale a Reprezentanți
lor Populari, și de alte persoane 
oficiale.

încheierea reuniunii la nivel înalt
de la Brazzaville

Reglementarea relațiilor zairo-angoleie
Republica Zair și Republica 

Populară Angola au hotărit să 
normalizeze relațiile dintre ele. 
s-a anunțat oficial la Brazza- 
ville. la încheierea întrevederii 
la nivel înalt care a reunit, sînrt- 
bătă după-amiază, pe președin
ții Mobutu Șese Seko 
Agostinho Neto (R. P. 
și Marien N’Gouabi 
Congo).

în comunicatul final 
mă că cele două părți au 
de acord asupra facilitării 
toarcerii. într-un răstimp 
nabil, a refugiaților din 
două țări și au solicitat. ___
tr-un apel, cooperarea înaltului 
Comisariat al O.N.U. pentru re- 
fugiati la această operațiune. 
Cele două părți se angajează, 
totodată, ca nici o activitate mi
litară să nu fie organizată de pe 
teritoriul uneia din ele împotri
va celeilalte. Partea angoleză a- 
preciază poziția justă adoptată 
de Zair privind expulzarea si 
tranzitul mercenarilor. Pe de 
altă parte, ea a confirmat voința 
de a coopera cu țările vecine 
în toate domeniile și în special 
de a garanta utilizarea căilor de

(Zair), 
Angola) 
(R. P.

se afir- 
căzut 
rein- 
rezo- 
cele 

prin-

comunicații de interes comun. 
Cele două părți s-au dus de a- 
cord asupra măsurilor ce ur
mează a fi luate de-a lungul 
granițelor comune în vederea a- 
sigurării încrederii reciproce și 
securității fiecărui stat. După 
cum precizează comunicatul. 
Zairul și Angola au hotărit. de 
asemenea, să constituie o comi
sie ministerială mixtă perma
nentă pentru punerea la punct 
a detaliilor privind normalizarea 
relațiilor dintre ele.

într-o declarație făcută pe 
marginea comunicatului final, 
președintele Mobutu Șese Seko 
a afirmat, lâ sfîrșitul convorbiri
lor : ..O simplă recunoaștere a 
R. P. Angola nu putea regle
menta problema. Prin acest co
municat. noi am mers mai de
parte decit în cazul unei simple 
recunoașteri. Cred că scopul ur
mărit. atit de unii, cit și dș. Cei
lalți, a fost realizat“ — a spiis : 
el. „Ambele părți — a încheiat 
el — ne-am realizat obiectivele : 
respectarea integrității teritoria
le a fiecăruia din statele noas
tre“.

• O SERIE DE NOI INCI
DENTE s-au produs, sîmbătă 
seara, la Barcelona, în conti
nuarea violentelor confruntări 
semnalate săptămîna trecută. 
Efective ale poliției, prezente în 
număr mare în centrul orașului 
menționat, au dispersat cîteva 
grupuri de manifestanți. Nu au 
fost operate arestări.

La Vitoria, în Țara Bascilor, 
peste șase mii de muncitori au 
manifestat, scandînd „libertate 
și amnistie“. Poliția a intervenit 
cu brutalitate, dispersindu-i 
manifestanți folosind 
mogene și bastoanele

• COMPANIILE 
alb Belgiei, Olandei 
burgului (Sabena, KLM și, res
pectiv, Luxair) sînt pe cale să 
fuzioneze.

Problema este examinată de 
guvernele celor trei țări si se aș
teaptă ca decizia in acest sens să 
fie luată spre sfîrșitul acestui an.

După cum relatează agenția 
France Presse, companiile res
pective traversează momente di
ficile din purlct de vedere finan
ciar. la ora actuală ele intregis-

trind un deficit global de 298 mi
lioane franci francezi.

pe 
gaze lacri- 
de cauciuc.
AERIENE 

și Luxem-

• NOI INCIDENTE vin să se 
adauge lungului șiț al celor pro
duse de așa-zisul „război al co
dului“ dintre Marea Britanie și 
Islanda. Sîmbătă seara, fregata 
britanică „Yarmouth“ s-a cioc
nit cu colierul islandez „Baldur“, 
la aproximativ 50 mile de coasta 
acestei țări. Ambele vase nu au 
suferit decît pagube materiale 
minime — precizează agențiile 
de presă. Un prim incident fu
sese semnalat, anterior. în apro
piere de zona menționată. între 
șalutierul britanic „Boston 
Sterling“ și vasul islandez de 
coastă „Tyr“, care a reușit să 
taie cablurile năvoadelor ambar
cațiunii engleze.

• GUVERNUL CONFEDERA
ȚIEI ELVEȚIENE a transmis 
simbătă parlamentului spre rati
ficare Tratatul privind neproli- 
ferarea armelor nucleare. Pro
blema ratificării acestui tratat 
va fi examinată în cadrul sesiu
nii din primăvara și vara acestui 
an a parlamentului elvețian.
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• A ÎNCEPUT carnavalul DIN Rio. Ploaia care a că-ut 
sîmbătă seara, timp de citeva ore, deasupra orașului nu'" a 
Împiedicat desfășurarea primelor festivități ale celebrului car
naval din Rio. Manifestările au debutat cu defilarea unei fan
fare compuse din 380 de instrumentiști, care a precedat sulta 
lui Momo — regele carnavalului — și a celebrei sale regine 
Curmd după aceasta, pe avenidele Vargas și Rio Branco s-a 
dezlănțuit frenezia școlilor de samba. In fine, spre seară, porțile 
a 1 200 de săli de dans din Rio de Janeiro s-au deschis pen
tru a-i primi pe adepții regelui Momo. Cei ce nu au putut 

sa-și plătească biletul de im rare — piperat — în aceste săli 
au participat la balurile organizate de Întreprinderea oficială 
de turism șl s-au răspindit în farandole interminabile pe ma
rile avenide și pe străzile capitalei atotputernicului carnaval. 
Avînd in vedere unele „tradiții“ ale carnavalului, politia din 
Bio a mobilizat 30 000 de agenți pentru a asigura ordinea 
• ȘAPTE DECENII PENTRU MELOMANI. Arthur Rubinstein 
va aniversa în curmd, printr-un concert festiv, împlinirea a 
70 de ani de la prima sa apariție ca solist al Orchestrei filar
monice din Philadelphia. Celebrul pianist este în virstă de 90 
de ani • „MARIJUANA? CITE VAGOANE DORIȚI?“ 81) tone 
de marijuana au fost capturate în nordul Columbiei, In urma 
arestării a 14 traficanți de droguri — s-a anunțat oficial la 
Bogota. După cum a precizat șeful Departamentului adminis
trativ al securității columbiene, generalul Jose Joaqutn Ma- 
tallana, este vorba de cea mai mare cantitate de droguri cap
turată pînă acum în America de Sud. Numeroase arme de foc 
patru vehicule și material servind tratării marijuanel au fost’ 
de asemenea, confiscate. Operațiunea a fost realizată în depar
tamentul Magdalena de forțe ale Serviciului antinarcotlce dar 
cu participarea... unei companii militare de infanterie! • ,’,oi,D 
VIC“ In CASA NOUĂ. Celebrul teatru shakespearean „Old 
Vie“ a prezentat, sîmbătă seara, la Londra, ultima sa repre
zentație în clădirea pe care o ocupă din 1914. La 15 martie Old 
Vie“ se va muta în noul complex arhitectural care va găzdui 
„Național Theatre", la sud de Tamisa. Acest centru artistic al 
capitalei britanice va dispune de trei săli de teatru • CORUP
ȚIE LA SCOTLAND YARD. Un număr de nouă polițiști de la 
Scotland Yard, între care trei ofițeri, au fost arestați, la Lon
dra, în urma unei anchete judiciare care a durat doi ani și 
jumătate, în legătură cu unele cazuri de corupție în rîndul po
liției britanice. Alți trei polițiști implicați în aceste delicte au 
fost convoeați la sediul poliției londoneze împreună cu avocațil 
lor. Potrivit rezultatelor preliminare ale anchetei, poUțiștil aflat! 
sub stare de arest au primit diferite sume de bani de la con
ducătorii unor organizații ce se ocupă cu afaceri Ilicite, între 
care importul clandestin de reviste pornografice ■ AEROBUZUL 
SOVIETIC ÎNAINTEA TESTELOR. Primul avion „IL-86“ pen
tru 350 de pasageri va fi experimentat în zbor, în cursul aces
tui an. Patru motoare cu reacție vor permite aerobuzului so
vietic să atingă viteza de 950 km/h. Avionul va servi la asi
gurarea transportului de pasageri pe liniile cele mai solicitate 
Potrivit planului, aviația civilă sovietică urmează să transporte’ 
în acest an, 100 milioane de pasageri o SATELIȚI ÎMPOTRIVA 
POLUĂRII. Agenția pentru geologie a S.U.A. a informat că sa
teliții Științifici au fost utilizați pentru descoperirea petelor de 
țiței care poluează mările și oceanele lumii. Zonele au putut fi 
delimitate precis grație unor tehnici de interpretare cu ajuto
rul computerelor a imaginilor înregistrate pe peliculă.

gosteâ începe vineri; 16.40 
blieitate: 18 45 — Drumul
stele Reportaj TV; 19.00 
rism și vînfitoare; 19.20 — ' 
seri; ~ _ ~.,..
Film serial pentru copii: Daktari 
(reluare); 20.25 — Cartea In viața 
orașului; 20.45 — Telex; 20.50 — 
Opera „Capra cu trei Iezi" de 
Alexandru Zirra; 22,05 — Cristale 
lichide. Lumină numită laser. 
Filme documentare.

— Pu- 
sore 

— TU- 
1001 de 

19.30 — Telejurnal; 20,00 —

PE BROADWAY 
(orele 10; 13; 15)

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

AUTOMOBILUL, VIOARA ȘI 
CĂȚELUL: Cotrocenl (orele 10;
12: '14; 16; 18; 20)

DRAGOSTE ȘI MOARTE: Au
rora (orele 9; 11,15: 13.30; 15.45; 
18; 20,15); Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30)

PREMIUL:
18; 20).

MAGNOLIA
NOU: Unirea

CIRCUL:
13.30; 15,45: 18: 20,15).

TOATE DOVEZILE ÎMPOTRIVA: 
Lira (orele 15.30: 18: 20.15).

j. D. CAHILL: Bucegi (orele 
15.45; 18: 20)

singurătatea
Drumul Sării (orele
20,13).

MARELE GATSBY:
(orele 16; 19).

Luceafărul 
16; 18,15; 
9; 11,15; 

Favorit 
16; 18,15;

MR.
(orele
20.30) ;
13,30;
(orele
20.30) .

BANCHET ---------
Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20) ,

DRAGOSTE AMARA: Capitol 
(orele 9,30; 11.45; 14; 16; 18,15;
20.30) .

ZORRO: Patria (orele 9; 11,45;
14,30; 17,15; 20.15); București (orele- - — — ...... —ț. Modern

; 20).
Centra!

13,45; 16; 18,15; 
(orele 9; 11,15; 

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

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

13,30:

20,30) ; 
13,45;

PENTRU ahile:
Viitorul (orele 16;

9; 11.45; 14.30; 17,15; 201; 1 
(orele 9; 11.45; 14,30; 17,15 

DINCOLO DE POD: 
(orele 9,15, 11,30; 
20,30): Flamura 
13.30; ‘

CEI 
viar 
18,15; 
11,15;

PATIMA: Buzești (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Moșilor
(orele 16; 18; 20).

CELE PE CARE LE-AM IUBIT: 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

UN CÎNTEC
Casa Filmului ..............................
Gloria (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20); Volga (orele 9,30; 12,30; 16; 19).

ZILE FIERBINȚI: Victoria (orele 
8,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

GIORDANO BRUNO: Floreasca 
(orele 15,30; x8; 20,15).

SFÎRȘITUL vacantei: Doină 
(orele 18,15; 20.15).

CHITTY-CHITTY, BANG-BANG:
Doina (orele 9.30; 12,15; 15,15).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Grlvița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.15).

INSPECTORUL BRANNIGAN: 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;

Înflorește din 
(orele 15.45; 18; 20). 

Dacia (orele 9; 11,15;

FLORILOR:
15,30; 18;

Ferentari

ORAȘUL VĂZUT SUS:
Pacea (orele 16, 18: 20).

PIRAȚII DIN METROU: Giulești 
(orele 15,30; 17.45; 20).

ALARMĂ IN DELTĂ: Crîngași 
(ora 16).

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

SECRETUL CIPRULUI: Munca 
(orele 15,45; 18; 20).

RESPIRAȚIE LIBERĂ: Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20.15).

CUIBUL: Flacăra (orele 15,30: 
18; 20).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PAMINTULUI: Arta (orele 15;
17; 20).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ: Vitan (orele 15,30; 19).

CASCADORUL: Rahova (orele
15.45; 18; 20,15).

CURSA: Progresul (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

PROGRAMUL I
16.00 — Teleșcoală;

misiune în limba maghiară; 19,00
— V-am dăruit bucuria pură... 
Universul Brâncuși 19,20 — 1001 
de seri; 19.30 — Telejurnal: 20.00
— Colocvii contemporane 20.30 — 
Intîlnire cu opereta modernă; 
20,50 — Să trăim șl să muncim în 
chip comunist Civilizația tranda
firilor: 21.15 - Publicitate: 21.20
— Roman foileton Forsyle Saga 
Episodul X — „Provocarea“; 22,10
— 24 de ore

PROGRAMUL II
17,00 - Telex: 17,05 - Melodii 

vechi; 17,25 — Film artistic. Dra-

Opera Română: SEARA DE LIE
DURI FRANZ SCHUBERT, SUS
ȚINUTA DE GH. CRASNARU — 
ora 11,30; Teatiul „Lucia StUrdza 
Bulandra“ (Sala Studio): MILITA
RUL FANFARON — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Savoy): 
REVISTA CU PAIAȚE - ora 
19.30; (Sala Victoria): UITE CA 
NU TAC — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Victoria): PI
SICA DE UNA SINGURA - ora 
17: NOCTURN - CU CIT C1NT, 
ATITA StNT — ora 21,30.
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Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEXIM - Serviciul export-import preș*, Calea Grivlței nr. 64-66, t.O.B. 2001 telex 011226, București. 40362


