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TOATE FORȚELE SATULUI-LA EXECUTAREA
RITMICĂ SI DE

5
CALITATE A LUCRĂRILOR AGRICOLE

In cîmpia Olteniei și Banatului, a 
Crișurilor sau în Transilvania și Mol
dova, satele au ieșit la cîmp. In Bără
gan primele semințe din urgența întîi 
au fost încorporate în pămîntul reavăn. 
Timpul se încălzește cu fiecare zi, invi- 
tînd la acțiuni susținute, ritmice, pen
tru efectuarea la timp și de bună cali
tate a lucrărilor de sezon în conformi
tate cu planurile de campanie întoc
mite. In lumina sarcinilor și a direcți-

ilor concrete formulate de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta ședință de lucru 
de la Comitetul Central al P.C.R., toate 
forțele și mijloacele existente în comu
ne trebuie subordonate nemijlocit, și de 
pe acum, în vederea sporirii producției 
agricole vegetale și animale. Cum 
acționează în 
agricole ?

se 
aceste zile în unitățile

Semințe 
de calitate, 

soiuri de înaltă
productivitateAsigurarea unor semințe de bună calitate și repartizarea rațională a soiurilor potrivit particularităților diferitelor zone pedoclimatice ale țării sînt elemente-cheie în obținerea producțiilor -ridicate. Printr-o minuțioasă muncă de producere și control, cercetarea de specialitate a pus în circulație materiale se- mincere valoroase, de înaltă puritate biologică. Acum este un moment de virf în aprovizionarea cu semințe. După cum ne informează Grigore Stoica, șeful centrului Urziceni al întreprinderii pentru valorificarea cerealelor și plantelor tehnice Ilfov zilnic se livrează 150—200 tone de semințe către unitățile cooperatiste și de stat din Bărăgan. S-au expediat semințe valoroase și în alte zone. Semănatul se apropie și, de aceea, se lucrează zi-lumină la predarea mazării, soiei, borceagului, florii-soarelul și porumbului conform repartițiilor stabilite. Unitățile primesc

cîte 2—3 hibrizi ductivitate, din fiecare capabili să satisfacă microzonelor de cultură. în laboratoarele centrului Urziceni, Teodora Petre, Maria Popa și Maria Gheorghe fac un ultim control la livrare, certificând prin buletine roșii calitatea superioară a materialului semin- cer.în Mehedinți, în zona de sud, la Obîrșia de Cimp, inginerul șef al cooperativei agricole, Dan Marinescu, ne spune ..Prin alegerea unui sortiment de hibrizi la porumb din grupele 200, 300 și 400 realizăm o cultură e- toa.ie lucră-

de înaltă pro- specie, cerințele

300 și 400 realizămchilibrată, în care ______________rile, de la semănat la recoltare, se fac eșalonat. Laavem pregătite semințele șl pentru celelalte culturi“.această dată
Specialistul

in cîmp, 
nu in birouri !

Pe un panou al Cooperativei agricole de producție Afumați din județul Ilfov citim : „Un metru pătrat de teren redat circuitului agricol echivalează cu 3 kg cereale. Cooperativa noas-

tră are posibilitatea să redea în circuitul agricol 5 ha teren“. Intenții bune, deci. Cum se acționează acum, cind este momentul propice efectuării unor lucrări de îmbunătățiri funciare ? Spre insatisfacția noastră nu găsim pe nimeni din conducerea cooperativei care să ne furnizeze date legate de activitățile din această perioadă. în- tr-un birou îl întîlnim pe inginerul Constantin Zaharia — .șef la o fermă vegetală, care la solicitarea noastră părăspște un maldăr de dosare. „De fapt, azi nu se prea lucrează... De dimineață s-a mai cărat niște gunoi de grajd... se mai lucrează ceva la solarii... Președintele și inginerul șef sînt la consfătuirea porumbului și florii soarelui“. Străbatem curtea unității, cartea de vizită a gospodarului. Gropi, noroaie, drumuri desfundate pe care tractoarele abia pridideau cu mersul. în jurul grajdurilor — mormane de gunoi in descompunere și două-trei căruțe încărcate, dar părăsite. Spatii largi între construcții acoperite cu bălți, în suprafață de a_ proape 5 ha. Cooperatorul Nicolae Ivan ne îndrumă spre platforma unde se depozitează gunoiul de grajd și (spre mirarea noastră, pentru că inginerul Zaharia ne spunea că transportul fusese întrerupt !) întîlnim pe tinărul mecanizator Marin Nae. „Am cărat două remorci și pină seara cred că mai fac două transporturi“. (?)

La centrul Urziceni al Întreprinderii pentru valorificarea cerea
lelor și plantelor tehnice-Ilfov se face un ultim control de cali
tate pentru loturile de semințe expediate, in aceeași zi. către 
unitățile agricole. Buletinele roșii eliberate asigură garanția unor 

producții bogateviitoare

Legume 
timpurii -

sporuri
suplimentare
de venituri6 000 000 fire de răsad... este „începutul“ producției legumicole de la C.A.P. Sinești, județul Ilfov, unitate recunoscută pentru tradiția în acest sector. Tradiția este confirmată aici de cei 51 de ani munciți neîntrerupt „în legume“ de Marin Nicolae ca și de cooperatorii Ion Bogdan, Tudor Bogdan, Mihai Barbu, Stana Nicolae, Iordana Pavel, Ràduta Manta și mulți

alții care și-au propus să realizeze in acest an tomate timpurii (20 tone la ha). tomate vară (28 tone la ha), varză timpurie (13 tone la ha), ardei, vinete pe cele 55 ha de grădină. Acum. pe 1 ha răsadnițe se desfășoară o intensă activitate pentru producerea a 6 milioane fire de răsad. Pe lucrări se execută : transportul înraniței — într-o singură zi 8 atelaje au cărat 24 tone — așezarea în paturi, semănat, irigat, încălzit, aerisit. Răsadurile, sînt viguroase și în curînd vor fi re- picate. La 15 martie toate lucrările din răsadniță, în cele 100 de paturi germinative, pentru producerea materialului săditor vor rile ghe

Tinerii muncitori mînuiesc cu pricepere și competență profesională instalațiile moderne cu care este 
înzestrată întreprinderea „Dermatina“ din Timișoara

MATERIA PRIMĂ MAI BINE

GOSPODĂRITĂ, MAI EFICIENT FOLOSITĂ

In mlinile lor,
lemnul isi dublează

valoareaCu toate că sarcinile de plan pe anul în curs au crescut cu 14 la sută față de anul tretut, fără suplimentarea forței de muncă capacității Combinatu-ași fără creșterea secțiilor, colectivul i lui de prelucrare din Tg. Jiu a găsit resurse pentru a-și exemplar planul pe două luni. Astfel, producția globală a fost realizată în proporție de 100.1 la sută, producția marfă 100 la sută, iar productivitatea muncii 100,6 la sută. O mare atenție s-a acordat calității produselor, reușindu-se să se excludă complet rebuturile în secțiile de bază. S-a livrat la timp întreaga cantitate de mobilă contractată la export, a scăzut simțitor consumul specific de lemn și, implicit, prețul de cbst pe produs.— Care socotiți că este principala pirghie pe care ați acționat-o in această perioadă pentru creșterea eficienței economice a activității colectivului ?— Cred că dezvoltarea conștiinței muncitorești și întărirea disciplinei in producție a tine-

lemnului suficiente îndeplini primele

rilor, ne răspunde tovarășul Ion Catrinoiu, secretarul comitetului U.T.C. pe combinat. în unitatea noastră lucrează peste 1 000 de tineri uțeciști proveniți in cea mai mare parte din mediul sătesc, calificați prin școala profesională sau prin cursurile de scurtă durată. Ei nu erau obișnuiți cu un
Combinatul de prelucrare 

a lemnului Tg. Jiu

program riguros de muncă, cu o disciplină fermă și nici cu un ritm susținut pe toată durata celor 480 de minute. Din această pricină întirziau program, lipseau rămîneau sub nordeseori de la nemotivat, mă. Cu sprijinul comitetului de partid, al comuniștilor din fabricile combinatului, am desfășurat cu continuitate în ani o intensă muncă de ție politică prin toate cele specifice activității tre : adunări generale, mint politic, consfătuiri, niricu veterani.ai combinatului, cu activiști de partid și de stat, cu juriști și economiști, dar cred că cea mai rodnică a fost

ultimii educa- mijloa- noas- învăță- întil-
ROMULUS LAL

(Continuare in pag. a Il-a)
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SUCCESE fa INDUSTRIEe La încheierea primelor două luni ale anului, oamenii muncii din industrie raportează succese importante în întrecerea ce se desfășoară pentru realizarea e- xemplară a planului pe 1976. Potrivit datelor centralizate la ministerul de siderurgiștii, de pildă, trat in cea de-a treia anului cu un bogat ______,între altele, ei au dat peste sarcinile de plan circa 32 400 tone fontă, mai mult de 20 000 tone oțel. 14 000 tone laminate și țevi, precum și alte produse metalurgice.

resort, au in- lună a bilanț.

INITIA TIV[ TINEREȘTI
Ieri, șoferii din grupa de 

lucru coloana II, supranumi
tă „Coloana tineretului“, de 
la Întreprinderea utilai 
transport din Capitală. au 
efectuat peste plan 200 de 
tone kilometri. „Această rea
lizare — ne spune șeful co
loanei tineretului. Mihai Cu- 
lea, precum și rezultatele ob
ținute în primele două luni 
ale acestui an cind planul la 
tone transport a fost îndepli
nit în proporție de 107 la 
sută, iar planul la tone kilo
metri în proporție de 108 la 
sută constitmie o garanție a 
modului exemplar in care 
ne-am propus să înfăptuim 
prevederile acestui an.

CONSTANȚA 
TEODOROIUfi încheiate. ..Pentru lucră-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Interviu cu tovarășul 
loan Retegan, 

secretar al Comitetului județean 
Maramureș al P.C.R.

plină des-

T-

Una din condițiile de bată pentru realizarea la timp și de bună ca litate a tuturor lucrărilor agricole este funcționarea ireproșabilă a 
utilajelor mecanice. In acest sens și-au îndreptat eforturile mecanizatorii de la S.M.A. Urziceni. In imagine (stingă) un ultim control 

de calitate la mașinile fitosanitare.
La C.A.P. Sinești se fac intense pregătiri pentru semănatul ultimelor suprafețe de răsadniță prin amenajarea unui pat germinativ 
din mraniță, bogată în substanțe nutritive, baza trainică pentru vigoarea, și sănătatea legumelor timpuriii (dreapta)

• Tinerii maramureșeni sînt părtași la realizarea cincinalului cu 132 zile mai devreme • Continuind bogata tradiție de pe aceste meleaguri, tinerii desfășoară ample acțiuni de muncă patriotică• Elevii Grupului școlar minier realizează, în atelierele lor, producții anuale in valoare de milioane de lei • Constructorii elevi și-au ridicat cu forțe proprii modernul local in care învață• „Trofeul minerului“, pentru a doua oară în Maramureș • Formarea pentru muncă și viață,educația patriotică ș*  -■t---i -*»«-"«-*'  ------------- -■—=* — --—---------- ■ ■partid și U.T.C. ' ' ~, — --------- v .«V« V» luuuva ți viața,și ateist-științifieă — repere prioritare pe agenda organelor și organizațiilor de— Ne aflăm în „____ ___fășurare a amplei acțiuni de dezbatere in organizațiile de partid, ale U.T.C., in organizațiile de masă și obștești a modului în care se înfăptuiește programul ideologic a] partidului. Din această perspectivă, care au fost elementele ce au definit preocuparea organelor și organizațiilor de partid din județul Maramureș in vederea creșterii și educării tinerei generații în spirit comunist, revoluționar in perioada la care ne referim ?— Perioada de timp ce s-a scurs de la Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, . — perioadă de amplă și multilaterală dezvoltare economico- socială a patriei, al cărei relief . a fost definit elocvent în Expunerea prezentată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la primul Congres al consiliilor popu-

lare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale — a fost marcată de evenimente politice, sociale și economice cu adinei semnificații pentru procesul de transformare revoluționară a societății românești. în această perioadă au fost adoptate documente politice de importanță fundamentală, printre care Programul partidului, Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, in lumina cărora și sub influența catalizatoare a gîndirii și acțiunii

PREMISE DE ACȚIUNE PENTRU 
PERFECTIONAREA PROCESULUI INTEGRĂRII

9— V-am ruga, tovarășe rector, să ne spuneți ce măsuri concrete au fost întreprinse pînă în prezent la Institutul de mine în legătură cu integrarea, care să vizeze mai ales conținutul activității instructiv-educative de la nivelul fiecărei facultăți și an de studiu ?— Cu 2—3 ani în urmă integrarea a fost realizată mai mult sub aspectul organizatoric, ca producția să susțină procesul instructiv. Apropierea de exploatările miniere, ca urmare a faptului că eram amplasați pe platforma celui mai important bazin carbonifer din țară, ne-a ușurat foarte mult această acțiune de integrare. De fapt, cu mult mai înainte, la majoritatea disciplinelor de profil am avut posibilitatea să facem, parțial, confrun-

Convorbire cu prof. univ. emerit 
dr. ing. Aron Popa 

rectorul Institutului de mine — Petroșani

iNVĂIĂMiNT-CERCETAREtarea imediată a teoriei cu practica în cadrul exploatărilor miniere. Ne-am bucurat de solicitudine din partea lor, a Centralei cărbunelui care ne-au pus spațiu la dispoziție, iar specialiștii lor ne-au ajutat foarte mult în sensul că unele probleme au fost urmărite și conduse de către ei, iar atunci cind am avut posibilitatea i-am solicitat chiar noi pentru unele expuneri

în cadrul institutului. N-aș trece cu vederea nici aportul cadrelor asociate care ne-au înlesnit folosirea bazei materiale a Stațiunii de cercetări pentru securitatea minieră și în care am executat multe lucrări experimentale. în decursul acestor ani, însă, practica studenților din timpul anului ne-a preocupat in mod deosebit, experimentind diferite formule ; practica conti-

nuă, de o zi pe săptămînă, practica comasată de cîte două săp- tămîni pe semestru și anul a- cesta (datorită planurilor noi de învățămînt ale anilor I—III) a- vem în vedere pentru ei comasarea acestei practici din timpul anului cu cea de vară. Bineînțeles că aceste forme experimentale și în curs de experimentare prezintă avantaje și dezavantaje din punct de vedere al conținutului și organizării. Noi, însă, urmărim fondul acestei probleme, i peste o serie de nizatorice. Vrem producție să fie cu disciplinele dar, în același timp, să fie și
trecînd uneori ! greutăți orga- ca practica în în concordanță care se predau

ION MIHALACHE

(Continuare in pag. a lll-a)

Copilărie la scara realului

revoluționare a partidului nostru, a secretarului său general. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, comuniștii, toți oamenii muncii 'și-au înțeles mai bine răspunderile ce le revin în formarea și educarea comunistă pentru muncă și viață a tinerei .generații. De aceea consider că nu există o mai elocventă materializare a efortului nostru politico-educativ decît aportul substanțial pe care tinerii din județul nostru și l-au adus la îndeplinirea cu 132 zile mai devreme a sarcinilor din cincinalul trecut, ca și la obținerea unei producții industriale suplimentare în valoare de 2,6 miliarde lei.Stăruința comuniștilor de a forma la tineri in atelier, pe șantiere, în fermele agricole ori în sălile de clasă acele trăsături deosebite de oameni serioși și cu dragoste de țară se poate regăsi cu ușurință și în faptul că tineretul din județ a fost părtaș activ la toate biruințele Maramureșului din această perioadă. Cum altfel se poate aprecia numărul mare al tinerilor calificați în meseriile de. bază ale județului — minerit, metalurgie, construcții, industria forestieră și ușoară — intr-un timp relativ scurt, preluînd apoi sarcini economice, sociale și politice de mare răspundere pentru viitorul județului ? Cum altfel s-ar putea califica gestul zecilor de mii
Sub ochii noștri, totul se schimbă foarte repede. Demult de tot, dar și mai de curînd — să spunem acum treizeci de ani — copiii ascultau povești cu Feți Frumoși și caii lor năzdrăvani care mîncau jăratec și scoteau foc pe nări. Acum, așa cum ne arată cu prisosință puternica mișcare pionierească „Minitehnicus", copiii au alți cai năzdrăvani și alte iepe sirepe : creația tehnică. Pare de necrezut, în- tr-adevăr, dar in opt ani această mișcare tehnică a cuprins masa copiilor din țara noastră. Fără voie gîndul mă poartă îndărăt cu nici opt ani : vara anului 1968. într-o sală din „Casa Scînteii“ erau găzduite cîteva realizări timide, dar promițătoare. care constituiau expoziția cu realizările pionierești, distinse în faza republicană a concursului Minitehnicus. Pentru ca la sfîrșitul anului 1975, în această mișcare de educare

Prof. dr. docent
Edmond Nicolau

tehnică a tineretului, a copiilor în primul rînd. să fie cuprinși 40 000 de elevi, care au. avut 30 000 de realizări.Cifrele în sine nu spun prea mult. Ce am fi putut aștepta — in materie de creație tehnică — de la copiii din țara noastră înainte de eliberare ? Evident, nimic sau aproape nimic. îdeea în sine de activitate tehnică nu se punea decît pentru cei cîți- va copii din liceele industriale. Dar ei erau de altă virstă, și chiar la această categorie privilegiată munca avea alt profil — in nici un caz nu se gîndea cineva ca acești copii din țara noastră să fie la nivelul tehni-

cii mondiale și să li se creeze ■condițiile de a fi așa. Dar, așa cum constatăm cu toții în fiecare moment, . totul se transformă vertiginos în țara noas- = tră. Iar recentul volum „Minitehnicus“, editat de Consiliul Național al Organizației Pionierilor, ne demonstrează pe 311 . pagini exact acest de necrezut salt calitativ șl cantitativ realizat în educația tehnică a pionierilor din România.Este un volum foarte dens: 144 de realizări tehnice, cuprinzînd scheme complete și fotografii, arată că nu e vorba numai de posibilități, ci de realități. Așa cum ne convinge fiecare expoziție Minitehnicus, an se fac progrese în acest domeniu tehnică a copiilor.Desigur că sîntem convinși cu toții că epoca noastră este e-
de la an la foarte mari nou : lumea

(Continuare in pag. a IlI-a)

ȘERBAN CIONOFF
(Continuare In pag. a IlI-a)

Brigada de agitație — 
O critică după care 
n-au urmat aplauze 
furtunoase...
Un veritabil act de 
cultură: Dicționarul 
de istorie veche a 
României.
Pe teme cetățenești — 
Defecțiuni „cu speci
fic“ în funcționarea 
restaurantului de car
tier.

Colecții ideologice —
„Materialismul dialec
tic.“
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BRIGADA 
DE AGITAȚIE

u9 CRITICĂ DUPĂ CARE N-AU URMATAPLAUZE FURTUNOASE...in cele 40 de găzi artistice agitație cîte sectorul pitalei. tre ele.
bride are Ca- din-5 al una cea de la întreprinderea Dîmbovița, este laureată și medaliată cu aur la ultimul echipă de ani ruptă, gită deUn text realizat cu multă grijă și incontestabilă îndemînare, pus la punct de unul dintre cei mai buni cunoscători și animatori ai mișcării artistice de masă — Bogdan Căuș — cuprinzînd fapte po?itiyo și negative din întreprindere, nume de fruntași, dar și de tineri certați cu corectitudinea sau dragostea de muncă, o mișcare scenică dezinvoltă, un ritm alert de desfășurare au dovetjit și dovedesc spectatorilor-colegi, dar și celorlalți. o adevărată pasiune și o muncă deloc ușoară. Era firesc in aceste condiții ca tovarășul Chirilă Panaghiu, responsabilul cultural din comitetul sindicatului pe întreprindere, să ne vorbească cu nedisimulată mîn- drie despre cei 7 membri ai brigăzii artistice de agitație, despre modul operativ în care, deși textul se înlocuiește integral doar la patru cinci luni, se schimbă pasajele ce nu mai sint de actualitate introducindu-se altele la ordinea zilei, și mai ales cum. drept urmare a vizionării spectacolului brigăzii, cei vizați iși schimbă in bine atitudinea.Și totuși, ceva m-a șocat încă de la intrarea in întreprindere: secretara comitetului U.T.C., Ioana Nedea. s-a oferit să mă conducă la tovarășul Panaghiu „care știe cel mai bine ce e cu brigada“. Iar în timpul discuției dinsa a rămas... simplă spectatoare. încetul cu încetul aveam să mă lămuresc. La Dîmbovița, se pare, uteciștii se lasă cu greu, mai bine zis, nu se prea lasă atrași în munca artistică și îndeosebi in activitatea brigăzii artistice de agitație.— Dacă fiecare secretar de organizație, sau fiecare „cultural" al ei — spunea cu regret tovarășul Panaghiu — ar fi convins de necesitatea, de efectul educativ al brigăzii artistice de agitație și ar căuta să nască interesul a unu-doi uteciști din

concurs republican. O care numără peste 20 de activitate neîntre- arhicunoscută și indră- angajații întreprinderii.

organizația sa, vă dați seama că am putea face cel puțin 3—4 micro-brigăzi.Rămine de văzut cîți din cei 1041 de uteciști. 20 de secretari de organizații. 20 de „culturali“ de la întreprinderea Dimbovi|a vor înțelege să devină din spectatori ai activității brigăzii artistice de agitație membri ai altor brigăzi din întreprindere care să contribuie la educația tineretului, la îndreptarea abaterilor de la disciplina de producție, de la morala comunistă.rigada artistică de agitație de la Auto- |Cw mecanica — între- liT’M prindere ce numără fc—1 100 membri U.T.C.— deși nu a fost premiată la nici un concurs, nu pare să aibă o activitate resțrînsă decit( cea de la bovița.— Brigada noastră — spus tovarășpl Mircică dache, secretarul U.T.C. pe întreprindere tul rășa bră a

mai Dîm-ne-raManîșî compune tex- împreună cu tova- Floarea Roman, mem- comitetului sindicatului, care este și instructorul ei. Datele pe care se bazează textul sint concrete, culese de noi din activitatea zilnică și se axează pe problemele principale de producție și de comportament ale tinerilor și nu numai pe ale lor. Nu se fac generalizări, ci se merge la faptul concret la numele respective, fie este vorba de ceva pozitiv, de ceva negativ.Am aflat apoi că brigada minimum două spectacole . lună în sala încăpătoare a clubului, că de bunul ei mers se interesează însăși conducerea întreprinderii. „De cîte ori se ivesc neajunsuri in activitatea anumitor tovarăși sau intr-o întreagă secție schimbăm textul și-l prezentăm imediat la club“ (Floarea Roman).însă în ultimul text nici pomeneală de exemple pdzitive sau negative, de faptele c.on- crete despre care mi se vorbise: săgețile criticii erau fărg virf ! N-am găsit nimic concret.— La început, mai de mult, dădeam nume, mergeam la fapte concrete, criticam. Dar cu timpul, văzînd că tovarășii încep să mă ocolească, să nu mă mai salute, m-am lăsat păgubașă, recunoaște Floarea Roman.

si că fieda pe

Un veritabil act de cultură:

DICȚIONARUL
DE ISTORIE

VECHE
A ROMÂNIEI

Am in față o carte de excepție apărută acum citeva zile sub egida Editurii științifice și enciclopedice : Dicționarulistorie veche a României, pre s-ar dppă putea vorbi despre rigoarea ei științifică, garantată de pârtiei-' parea la redactare a unui colectiv de specialiști de primă mină. coordonat de ilustrul om de știință, distinsul profesor D. M. Pippidi. istoric de reputație mondială, dascăl eminent, care zeci de ani cu malițiozitate și eleganță, cu distincție și exactitate a sădit în generații de arheologi și istorici spiritul respectului pentru valorile culturale ale antichității, ideea că . umanitatea trebuie să se privească pe sine însăși, in timp, ca intr-o oglindă, conștiința că istoria este apanajul celor care intr-adevăr vor să știe ce a fost omul pentru a putea să-I ajute să iși dea seama ce a devenit sau în ce direcție să încerce a determina cursul propriei deveniri. Un nume in colectivul de autori este încercuit cu negru : cel ,al profesorului Ion Neștor pe care nu-1 voi uita niciodată pentru o memorabilă replică dală unei colege care ușor fistîcită și grăbită inutil „regăsise“ în „bagajele" unor triburi călărețe ce ne brăzdaseră țara în a doua jumătate a primului mileniu al erei noastre, plugul cu brăzdar de fier. „Și, va să zică așa. domnișoară — spusese calm dar cu o furie re- ținuță profesorul, care în acei ani tocmai centrase tirul său polemic împotrivă ideii că s-ar ' fi putut învăț» agricultura și de la respectivele triburi nomade — va să zică așa : au venit în șa. să rie învețe agricultura, u- nii aflați in trecere, pe noi care cunoaștem plușul cu brăzdar de fier de pe vremea lui Burebista“. Rqstise „pe noi“ apăsat, dar cu siguranță. De la profesori ca dinsul au învățat mulți că pentru ț| restabili adevărul istoric trebuie mai întii să nu-ți pierzi cumpătul, indiferent de împrejurări...Echipa care a alcătuit Dicționarul de istorie veche e^te, cum am spus, prestigioasă și numele unor membri ai ei precum Dumitru Berete, Hadrian Daicoviciu. Alexandru Graur, Kurt Horedt, Miroea Petrescu- Dimboviță. Gheorghe Ștefan. Dumitru Tudor vorbește de la sipe despre ținuta științifică a lucrării. Aceștia, ca și tQți ceilalți colaboratori, au oferit cititorului o imagine vie și corectă asupra istoriei țării noastre din cele mai vechi timpuri pină la sfirșitul mileniului I al erei noastre.. Punind în valoare toate re-

utilitatea aceștei putea scrie pe cum tot pe larg
de Des- ediții larg, 3-ar

zultatele cercetărilor arheologice întreprinse pină acum pe teritoriul României, folosind toate datele istoriografice disponibile, autorii articolelor dicționarului ne-au pus la dispoziție in articole concise, solid fundamentate teoretic, prin utilizarea și interpretarea unei cantități de informații extrem de bogate, datele esențiale privind marile desfășurări istorice care au avut drept punct culminant formarea limbii și a poporului român.Desigur, pentru orice dicționar, problema dozării corecte a raporturilor intre ponderea diferitelor articple in cadrul ansam- blului este extrem de delicată, într-un spațiu tipografic nu foarte larg dar restrictiv (90 de coli), autorii au găsit modalitatea de a realiza un echilibru între amploarea articolelor dedicate diverselor probleme și necesitățile de exprimare sintetică. Nici un precedent nu le-a ușurat Primul menită eppci
în acest sens munca, dicționar dintr-o serie să acopere toate marile ale isteriei României poate fi. cred, considerat, toate punctele de vedere o șită. Există o goană după formație a publicului larg, care lucrări de asemenea factură sînt menite a o satisface. Cine, ia în mină un dicționar precum acesta uită însă uneori că pentru elaborarea lui se depune o muncă masacrantă, că pentru a o duce la capăt, ca redactor și ca autor de articole, trebuie să ai nervi de fier și o meticulozitate extremă- Numai cine are profund înrădăcinată în conștiință ideea utilității sociale a propriei profesii accepta să-și dedice — și fenomenul e valabil în toate țările din lurpa — o parte din energie elaborării de fișe sau articole pentru dicționare sau enciclopedii. Se știe bine că tradiția unor ^stfel de lucrări în activitatea editorială de la noi este ca și inexistentă : experiențele principale au avut loc în cursul ultimului deceniu. Neîndoielnic, vor mai trebui ani pină cind. cel puțin în disciplinele umaniste, să se realizeze lucrări de informare de tipul dicționarelor tematice care să acopere toate sectoarele unde li se resimte lipsa. Pașii făcuți în această direcție sint oricum prestigioși și ținuța Dicționarului de istorie veche o demonstrează din plin. Față nu doar de un volum de muncă e- norm, întins pe parcursul a cîțiva ani. ci și față de calitatea deosebită a acestei munci, lucrarea la care ne referim trebuie salutată, credem, ca o veritabilă operă de cultură.

GRIGORE ARBORE

I
ntreprindereagrafică are și ea o || brigadă artistică de l| agitație compusă din || 6 membri (toți ute- ” ciști) și dacă e să raportăm această cifră la numărul total de uteciști activind în întreprindere (178) situația este oricum mai bună decit la celelalte două mari organizații U.T.C. încă o notă bună : însăși secretara comitetului U.T.C. pe întreprindere, tovarășa Eliza Ene, este membră a brigăzii artistice de agitațiș. In doi ani de eînd funcționează, brigada și-a reînnoit repertoriul doar de patru ori, ceea ce însă o aduce la același nivel de interes cu celelalte două. Textele înclină și ele către aceeași aură ușor fes- tivistă deja întilnită. Rămine de apreciat colaborarea reală dintre U.T.C. și sindicat, atenția trează pentru depistarea u- nor noi membri agitație. talente.. a unor virtuali ai brigăzii artistice de

drept cea mai valoroa-
socialiste țara ,, . „Materialiș-dialectic“ apărut la Edi-

in raidul nostru, urmărind activitatea cîtorva brigăzi artistice de agitație, am constatat că, Sin păcate, aceaveche boală pe care o mai semnalasem și altădată s-a croni- cizat : chiar și cele mai bune brigăzi par că există și repetă doar în nădejdea — răsplătită sau nu — a unui premiu de concurs sau a unor aplauze în spectacole festive. Astfel incit este aproape trecut cj| vederea tocmai rolul lor acțiv în viața întreprinderii, operativitatea și promptitudinea în abordarea, în surprinderea adevăratelor probleme ale locului în cave ele iși duc activitatea. Credem că njembrii lor, instructorii lor. organizațiile U.T.C. și sindicatele ar trebui să înțeleagă că adevărata menire a brigăzii artistice de agitație este acțiunea directă de educare și formare a tineretului, de criticare a unor neajunsuri, brigada este o formă de atitudine civică, morală, politică care poate și trebuie să intervină nemijlocit in vișța și munca întreprinderii sau instituției respective.
MIRUNA IONESCU

Sub egida Academiei Republicii Socialiste România, / Academiei de Științe Sociale și Politice, Consiliului Culturii și E- ducatiei Socialiste. Comisiei Naționale pentru UNESCO și Uniunii Artiștilor Plastici, marți a avut loc, in aula Academiei Republicii Socialiste România, p ședință consacrată aniversării marelui sculptor român Constantin Brâncuși, cu prilejul centenarului nașterii sale. La ședință, care a fost prezidată de prof. dc. docent Mihn'ea Gheor- ghiu, președintele Academiei de Științe Socială și Politice, au participat Dumitru Ghișe. vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Jean Livescu, membru corespondent al Academiei R. S. România, președintele Comisiei Naționale pentru UNESCO. academicieni, cadre didactice, cercetători științifici, artiști plastici, critici și istorici de artă, ziariști, alți oameni de cultură, un numeros public.

Oră de curs in laboratorul Școlii postliceale de informatică din 
Suceava Foto : AGERPRES

s

MATERIALISMUL DIALECTIC“Elaborat în lumina sarcinilor reieșite din Programul ideologic al partidului, privind ridicarea pe o treaptă superioară a studiului concepției materialist- dialectice despre lume, corespunzător cerințelor actuale ale construcției societății multilateral dezvoltate în noastră, volumul mul tura politică poate fi apreciat '___ .. ' _____să lucrare de acest gen publicată în România pină în prezent. Lucrare monumentală — cuprinde aproape șapte sute de pagini — ce înmănunchează o amplă suită de prelegeri redactate de cadre didactice din în- vățămîntul superior, „Materialismul dteleptic“ ocupă un loc distinct în actualitatea peisajului filozofic românesc.Situindu-se pe o pozifie partinică fermă, pledînd pentru legătura intrinsecă dintre filozofie și politică, autorii reliefează caracterul științific, umanist, creator al concepției revoluționare despre lume și viață în opoziție cu teoriile idealiste incapabile să se pună de acord cu dezvoltarea cunoașterii umane, cu exigențele progresului social o- biectiv. De o ținută teoretică remarcabilă, păstrindu-se în limitele unei rigori științifice stricte, prelegerile de materialism dialectic circumscriu o arie problematică extrem de vastă — de la definiția conceptului de filozofie pină la rezultatele de

cea mai recentă dată din domeniile fizicii, matematicii, ale logicii și semanticii, ale psihologiei, biologiei și sociologiei — a cărei cercetare impune impactul firesc, necesar dintre filozofia marxistă și știința contemporană.„Știința — afirmă într-pna din prelegeri conf. dr. Al. Valentin

DEFECȚIUNI „CU SPECIFIC“ 

ÎN FUNCTIONAREA

RESTAURANTULUI DE
La ora prinzului. vizităm mai 

multe unități de alimentație pu
blică din cartierele mărginașe 
ale Capitalei. In restaurantul 
„Nept.yn“ din Ferentari sint o- 
cupate aproape toate mesele. 
Gălăgie, mult fum, clinchet 
pahare. Constatăm că din 
60—70 de consumatori nimeni 
n-a comandat mincare. Respon
sabilul unității, tovarășul Con
stantin Ene. nu se află de față. 
E plecat de citeva ore la T.A.p.L. 
— ni se spune. 11 căutăm acolo. 
Nu este. ..Mai mare pe restau
rant" a fost lisat barmanul Con
stantin Ticați, care, finind să 
salveze Onoarea „Neptunului“, 
ne spune :

— Avem și mincare. O ciorbă 
' de parc, 4 feluri II, țnere. por
tocale și ceva brinzoaice. Treceți 
acplo și ouăle fierte. Și cafeaua. 
Tot ne iese un număr de sorti
mente. nu ? Numai că „cior
ba zilei“ inșumează abia 10 
porții, jar „felurile II“ cîte 7—6 
porții de fiecare. Și asta, intr-o 
zonă intens populată, cum e car
tierul Ferentari !

Aceeași situație am întilnit-o 
și la restaurantul „Măgura“, ca 
și la localul familial ..Ferentari“, 
unde n-am reușit să-l vedem 
servind masa nici măcar pe unul 
dintre numeroșii consumatori 
„de pahar“. La localul atît de 
impropriu numit „familiar, bar
manul Constantin Iordăchiuș 
tine chiar să ne facă cunoscută 
o concepție proprie : „In cartier 
sint multe întreprinderi, prin 
urmare avem aici numeroși 
muncitori și tocmai de-aia ne 
străduim și noi, cit putem, să 
spălăm cu un vin, cu o bere sau 
cu un coniac rugina de pe gitul 
omului“. Am reprodus „panseul“ 
și cîtorva muncitori din cartier.

de 
cei

Povestea cu’rugina de pe git. 
care trebuie spălată, mai îhtii 
ii amuză, apoi ii revoltă. Am 
notat, in consecință, o opinie ; o 
opinie de consumator nedreptă
țit, pe care au împărtășit-o 
mulți dintre tovarășii chestio
nați : „Datorită unor aserpenea „idei“ ale celor din personalul de conducere și de servire din unele localuri, nu putem păși pragul restaurantului, dacă vrem să servim acolo și o mincare. Din același motiv, ca și din cauza cliențilrtr pbișmjiți, logodiți cu paharul, nu putem intta in restaurantele din cartier cu soția sau' prietena. Trebuie mergem tocmai îp centrp. p’.ur, încurajarea băut." să ................. . _ , In plus/ încurajarea băutorilor creează și alte probleme cetftțc- njlpr din cartier, care nu o dată, in preajma localurilor cu pricina, au de-a face cu persoane în stare de ebrietate".

La acestea, tovarășul Ștefan 
Guriță, responsabilul restauran
tului „Măgura“, adaugă ;

— Da, avem clienti pe 
miliția ii amendează de 
multe ori la rind. pentru 
daturi și ultragii la bunele mo
ravuri. Majoritatea sint din tag
ma celor care refuză o ocupație 
retribuită, restaurantele din car
tier fiind pentru ei un loc de a- 
dunare, de pălăvrăgiră, de con
sumare a timpului și a băuturii. 
Noi ce putem face ? Sintem in
tr-un cartier mărginaș...

Dar, tot la. ora primului 
vizitat și restaurante din 
cartiere mărginașe — Bucureștii 
Noi, Berceni, Militari, Drumul 
Taberei — ca.re, prin grija 
T.A.P.L. de sector, a șefilor de 
unități, a personalului și-au ciș- 
tigat și consolidat buna reputa
ție. efect firesc al satisfacerii

care 
mai scen

am 
alte

CARTIER
exigentelor consumatorilor șțexigentelor consumatorilor și al 
unei adevărate strategii de im
punere a unui stil propriu ca
racterizat de respectul pentru 
cel ce-ți pășește pragul. Un sin
gur exemplu : la restaurantul 
„Orizont" din Drumul Taberei, 
lista de bucate oferă zilnic 35— 
40 de sortimente de bucătărie, 
numai ciorbele și supele fiind în 
număr de 6—10. „In rețetarul 
nostru orientativ avem circa 
2 000 de sortimente — spune to
varășul Alexandru Georgesc.u, 
șeful unității — și, prip rotație, 
ne străduim să acoperim toată 
această gamă, de preparate, fapt 
care dă bucătăriei noastre per
sonalitate. iar meniului zilnic a- 
cea notă de variație care atrage 
întotdequna cliențil. Precizez că 
numărul de porții ajunge și la 
200, ba chiar șt mai mult, iar 
mincarea nu rămine de azi pe 
miine. Intr-o vreme și la noi au 
încercat să se impună amatorii 
de băuturi, dar am rezistat ten
tației de a le da curs de dra
gul încasărilor și, iată. în pre
zent rivalizăm cu cele mai bune 
localuri din Capitală.

Dar această tendință rămine, 
cum am văzut, pentru alte „res
taurante mărginașe", doar un 
simplu punct din planul de mă
suri care se repetă, același, an 
după an, fără a se mal ajunge 
la finalitatea dorită. Hotărî- 
toare ar putea fi eforturile 
conducerii T.A.P.L., care ar tre
bui să regindească noțiunea 
„restaurant de cartier“ și 
transpună în fapte așa cum se 
cuvine, cit și desigur, eforturile 
personalului unităților, de care 
depinde, pină la urmă, felul in 
care arată localurile publice.

de s-o

DRAGOMIR HOROMNEA

— nu reprezintă doar o rezervă de exemple care ilustrează tezele materialismului dialectic, ci o sursă de gîndire critică și autocritică, . înnoitoare pentru filozof“. Este laitmotivul principal și metodologic care diree- ționează pledoaria pentru dialectică și materialism susținută de autorii volumului pe baza dezvăluirii semnificațiilor filozofice degajate de descoperirile științei actuale, a combaterii i- dealismului și metafizicii de toate nuanțele — spiritualismul, fenomenalisjnul, neopozitivismul, existențialismul, neotomismul, structuralismul etc. In acest cadru de referință, probiemfele fundamentale ale concepției revoluționare despre lume și viață iși află o validare informațională și demonstrativă deosebit de valoroasă sub aspect ontologic și epistemologic.Rațiunea de a fi a demersului

cognitiv-metodologic Întreprins de autori este pregnant evidențiată de efortul întemeierii mai profunde a ideilor filozofiei marxiste în funcție de datele propriu-zise ale științelor naturii și umaniste. Astfel, de pildă, de pe această poziție, pledoaria pentru temeinicia tezei materialității lumii ss fixează pe analizarea noțiunii de realitate obiectivă în lumina matematicii și fizicii cuantice ; conceptele de spațiu și timp sînt relațio- nate la teoriile actuale despre sistem și structură ete. In a- celași context, se face o argumentată respingere a tentativelor idealiste de răstălmăcire metafizică, iraționalistă și fideista a semnificațiilor filosofice eminamente materialiste inerente interpretării realiste a' cunoștințelor științifice.O trăsătură caracteristică a manualului este faptul că, atît în ceea ce privește sumarul problematicii, cit și metodologia folosită, se relevă un evident ppogres față de lucrările de același gen publicate anterior volumului prezent. Intr-o bună măsură au fost depășite o serie de scheme vechi, unele afirmații dogmatice care duceau la imposibilitatea fructificării pe deplin a resurselor teoretice și .metodice conținute de ideile și spiritul filozofiei marxiste.Privit și apreciat pe ansamblu, volumul „Materialismul dialectic“ este o reușită notabilă a frontului ideologic din țara noastră, fiind o contribuție importantă Ia formarea conștiinței comuniste a tinerilor — pentru că lor li se a- dresează în primul rînd — o demonstrație convingătoare a rolului activ, dinamic, eficient ce ii revine filozofiei marxiste în procesul de formare și educare a personalității umane de tip nou pe măsura exigențelor impuse de construcția societății socialiste multilateral dezvoltate in România.
TRAIAN GÄN.JU

LEMNUL IȘI DUBLEAZĂ

VALOAREA
(Urmare din pag. I) întărirea disciplinei, folosirea integrală a timpului de muncă și a utilajelor. La stația de radioamplificare a combinatului sint laudati și popularizați tinerii fruntași, este generalizată experiența aici câți , __ __ _Ia normele de ordine și disciplină. Pentru valorificarea superioară, cu maximă eficiență a materiei prime — lemnul — am lansat și susținem inițiativa „Fiecare bucată de lemn să fie folosită integral" care a declanșat un puternic spirit de economie în rindul muncitorilor. In fiecare zi de vineri, de pildă, una-două ore după program, toți tinerii participă la acțiunea de stringere a deșeurilor lemnoase de prin combinat pe care le transportă la Fabrica de plăci aglomerate pentru a le repune în circuitul producției. O maximă atenție se manifestă dealtfel față de gospodărirea tuturor materiilor prime, a energiei, combustibilului, a pieselor de schimb. Avem organizații ca cele de Ia placaj, schimbul C — secretar Talianu Savu — mobilă nr. 4 — secretar Valeria Cana- vea, ambalaje — secretar Maria Neagoe ș.a., fruntașe în producție și disciplină și care se situează In fruntea acțiunii gospodărire a lemnului, combatere a risipei de orice Dar întrecerea este abia la ceput. Ne-am propus ca In continuare, în spiritul dezbaterilor amintite, să intensificăm și mai puternic munca de educație în rindul tinerilor, să inițiem forme de perfecționare profesională în care să fie incluși, diferențiat, pe categorii de încadrare, toți tinerii combinatului, să reactivăm inițiativa „Prietenii noului angajat“, și să urmărim mai sistematic modul în care fiecare tinăr iși îndeplinește normele zilnice și angajamentele în Întrecerea socialistă.

munea de la om la om, îndrumarea eu răbdare si perseverență. de către muncitorii fruntași, a tinerilor abia veniți intre noi. In paralel, odată cu intrarea în producție, indiferent ce școală urmase, fiecare tinăr este inclus ihtr-o formă de perfecționare profesională care îl ajută să cunoască în detalii tehnologia. produsele și preocupările colectivului, nostru pentru creșterea productivității muncii. Integrarea lor în spiritul de disciplină, in exigențele și ritmurile colectivului este urmărită și asigurată, astfel, de întregul colectiv. Am avut satisfacția să constatăm la recentele dezbateri din adunările generale ale organizațiilor U.T.C. că șefii de secții, maiștrii, comuniștii cqlectivului nostru au găsit cuvinte de laudă, aprecieri elogioase la adresa majorității uteciștilor. Intr-adevăr. au scăzut cu peste 80 la sută absențele nemotivate regislrate de tineri, nu mai dat nici un rebut la atelierul mecanic și la Fabrica de mobilă, a crescut vizibil spiritul gospodăresc al tinerilor, s-au înmulțit inițiativele organizației noastre in domeniul educației, a crescut contribuția uteciștilor la ridicarea parametrilor de eficiență a activității combinatului.— La ce inițiative vă referiți?— Am propus și am ajutat la organizarea unor cursuri de calificare pentru tinerii necalifi- cați din întreprindere — precizează U.T.C.100 de plșcaj mobilă fel membrii biroului și ai mitetului U.T.C. în producție, ca ei să fie prezenți în fiecare a- telier și în fiecare schimb, să poată interveni și ajuta efectiv munca tinerilor și activitatea maiștrilor, să poată influența

ins-a

sint cei lor bună, satirizați care se dar tot și criti- abat de

de de fel. ln-

de de așa co-
producție a studiourilor sovietice

secretarul comitetului — în care sînt cuprinși tineri de la Fabrica și 60 de la Fabrica ; ani repartizat înROMÂNIA-FILM PREZINTĂ FEERIA MUZICALĂ

• INGINERI :

Condiții' : vechime în specialitate cel puțin 3 ani.

• ȘEF SERVICIU TRANSPORTURI

AUTOMOBILUL VIOARA Șl CÀTELUL

••

Cu : Oleg Anofriev, Rolan Bikov, Gheorghi Vitin, Zinovi Gerdt, Sasa Cerniavski. Regia : Rolan Bikov.

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVAȚAMINTULUI INSTITUTUL DE MEDICINA TIMIȘOARA Anunțăscoaterea la concurs a următoarelor posturi : FACULTATEA DE MEDICINA GENERALĂ ȘI PEDIATRIE— asistent la disciplina de filozofie, poziția 3, din statul de funcțiuni.Candidații la concurs vor depune la secretariatul Institutului de medicină din Timișoara, Piața 23 August nr. 2, in termen de 15 zile de la data publicării acestui anunț în Buletinul Oficial, cererea de înscriere la care vor anexa, in două exemplare, actele prevăzute de Legea nr. 6. privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România, publicată in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 33, din 15 martie 1969, și de Instrucțiunile Ministerului Educației și învățămin- iului nr. 84539/1969.Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt superior, sint obligați să comunice în scris, rectorului acesteia Înscrierea Ia concurs.Concursul se va ține la Institutul de medicină din Timișoara, Piața 23 August nr. 2, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de înscriere.

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC 
„GRIVIȚA ROȘIE"

cu sediul în București, Calea Griviței nr. 357, sectorul 8, 
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ :

— specialitățile : — deformări plastice și tratamente ter
mice ; — tehnologia construcțiilor de mașini ; — tehno
logia și utilajul sudurii ; — utilaj chimic .

Condiții : conform prevederilor Legii nr. 12/1971. 
Relații suplimentare la telefon : 65 40 90/300.
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AIIEXILITELEGRAMĂPreședintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis regelui Marocului, HASSAN AL II-LEA, următoarea telegramă :Cu prilejul Zilei naționale a Marocului, am deosebita plăcere să vă adresez, în numele poporului român, al Consiliului de Stat și al meu personal, cele mai sincere felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului marocan prieten.Folosesc această ocazie deosebită pentru a exprima satisfacția în legătură cu dezvoltarea raporturilor de prietenie și de colaborare multilaterală româno-marocanc.îmi amintesc cu multă plăcere de întîlnirile și convorbirile pe care le-am purtat împreună și exprim convingerea că, actionînd in spiritul Înțelegerilor convenite, se va asigura promovarea în continuare a relațiilor politice, economice și culturale dintre țările noastre, o mai largă colaborare între ele în viața internațională, spre binele celor două popoare, în interesul păcii, securității și cooperării în întreaga lume.
PLECAREA REPREZENTANTULUI P. C. R. 

LA LUCRĂRILE CONGRESULUI P. S. ITALIAN

INALTA răspundereCOMUNISTA
Marți dimineața- a plecat la Roma tovarășul Mihai Dalea, membru supleant a> Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,- care va participa la lucrările celui de-al 40-lea Congres al Partidului Socialist Italian.La plecare, pe aeroportul Oto- peni, se afla tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Co-

TELEGRAMEMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis un mesaj de felicitare ministrului afacerilor externe și cooperării din Republica Niger, căpitan Moumouni Djermakoye Ada- mou, Cu prilejul reînvestirii sale în funcție.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Marocului, dr. Ahmed Laraki, cu prilejul Zilei naționale a acestei țări.

PROTOCOLLa Ministerul Afacerilor Externe au fost semnate, marți, Convenția intre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Renublicii Socialiste Federative Iugoslavia privind înființarea de centre cultural-informative la București și Belgrad. și Protocolul privind constituirea Comisiei mixte guvernamentale romàno-iugoslave de colaborare culturală.
CRONICA 
U. T. C.Ieri s-a înapoiat în Capitală reprezentantul Uniunii Tineretului Comunist care a participat la lucrările celei de-a IX-a Conferințe Generale a Adunării Mondiale a Tineretului (W.A.Y.), desfășurată la Nairobi.

NIMIC NU SE OBȚINE
4/

FĂRĂ MUNCĂ Șl AMBIȚIE
Daci ați avut ocazia să ur

măriți in ultimul timp marile 
concursuri atletice feminine, pe 
Natalia Andrei-Mărășescu o veți 
recunoaște ușor, deoarece ea 
ne-a obișnuit să pornească in 
curse liniștit, modest, ca de
altfel și zîmbetu-i simplu, dar 
sincer care o însoțește adesea. 
Apoi, pe negîndite, ea se apro
pie impetuos de conducerea plu
tonului de alergătoare și termi
nă tumultuos, ca un torent care 
înlătură tot ce intîlnește in cale.

...Născută in 1952, in comuna 
Căpreni, din Gorj. ea este „ol
teancă“ așa cum ii place să se 
intituleze adesea. In prezent, 
studentă in anul IV la Academia 
de Studii Economice din Cra
iova și sportivă in seefia de atle
tism a clubului Universitatea 
Craiova. Se poate minări că in
tr-un interval de timp destul de 
scurt, doar 3—4 ani, a „agonisit“ 
8 titluri de campioană balcani
că, 17 recorduri republicane, ti
tlul de campioană europeană de 
sală la 1 500 metri și campioană 
mondială universitară in același 
an, iar acum, recent, la München a obținut medalia de argint la 
Campionatele europene de atle
tism din 1976.

Intr-un răgaz scurt dintre două 
antrenamente, i-am adresat 
clteva întrebări la care ne-a 
răspuns cu multă amabilitate.— Cu ce impresii ați rămas de la ultima ediție a „europenelor“ atletice de sală, desfășurate, recent, Ia München ?

— Sint mulțumită că am reu
șit să păstrez tradiția care s-a 
creat de anul trecut ca să nu 
termin o cursă decit pe locul 
unu sau doi, tradiție care m-ar 
bucură s-o pot respecta și in 
acest an. Am ajuns, insă, la con
cluzia că nu sint suficiente su
tele de kilometri parcurși la an
trenamente, dacă nu se poate 

. face și antrenament pe pistă a- 
coperită. Alergătorii români s-au 
prezentat handicapați încă îna
inte de a porni în cursă, fafă de 
atleții din cele peste 20 de țări 
europene prezenți la start care 
s-au pregătit pe o astfel de pistă 
acoperită.— Ați făcut pregătiri speciale pentru acest campionat european ? . ....

— lncepînd din octombrie 1975 
tot ce am făcut la antrenamen
te a avut un singur scop, un 
singur gînd : să fiu in forma 
sportivă cea mai bună la Olim
piadă. Toate celelalte competiții 
la care particip sint pentru mine 
doar mijloace de a cîștiga expe- 

mitetului Politic . Executiv al C.C. al P.C.R.
★La sosirea la Roma, tovarășul Mihai Dalea a fost întimpinat de Pietro Lezzi și Luciano de Pascalis. membri ai Direcțiunii P.S.I., de activiști ai C.C. al P.S.I. A fost prezent Alexandru Dragomirescu. însărcinat cu a- faceri a.i. al României la Roma.

încheiate în conformitate cu prevederile Acordului româno- iugoslav de colaborare culturală, convenția și protocolul sînt menițe să contribuie la promovarea schimburilor dintre cele două țări în domeniile culturii, educației și mvățămîntului.Documentele au fost semnate de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, care, în alocuțiunile rostite au relevat că, înscriindu-se în spiritul indicațiilor date cu ocazia în- tilnirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Țito, a- ceste instrumente vor contribui la o mai bună cunoaștere a var lorilor materiale și spirituale ale poporului român și popoarelor iugoslave, la întărirea relațiilor de colaborare dintre cele două țări Kietgne și vecine.
PLECAREMinistrul libian al petrolului, Ezzeddjn El Mabrouk, care a condus delegația țării sale la lucrările celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale romăno-libiene de cooperare economică și tehnică, a părăsit marți, Capitala-
COCTEILCu ocazia celei de-a 98-a aniversări a eliberării Bulgariei de sub jugul otoman, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București, Ivan Abagiev, a oferit, marți seara, un cocteil.

scoppen- este aniiEa dinaceleași
riență, de a cîștiga în pregă' 
tire, în vederea acestui 
final.— Vorbiți de pregătirea tru Jocurile Olimpice, asemănătoare cu cea trecuți 1

— Mă antrenez după 
principii și rigori ca in anii pre* * 
cedenți. Dar in acest an am mă
rit cantitatea de kilometri aler
gați, cit și tempo-ul de parcurge
re a acestor distanțe. De pildă, 
uneori parcurg în cele trei an
trenamente pe care le fac in
tr-o zi peste 30 de kilometri. 
Aceasta chiar dacă afară e ger 
de minus 15 grade, chiar dacă 
ninge sau plouă, dacă sint ne
voită să alerg pe șosea, prin no
roi sau arătură. Uneori ne în- 
tîlnim și cu situafii neprevăzute. 
Zilele trecute, mai mulți atleți 
ne-am rătăcit prin păduri și am 
fost nevoiți să alergăm in con
tinuare peste 30 km, pină am 
ajuns înapoi la locul de plecare. 
Dar nici unul dintre noi n-a vrut 
să ia autobuzul care ne-ar fi 
ușurat mult întoarcerea.

smulge pămîntului, celor peste 3 mii de hectare ale cooperativei, producțiile pe care le-am amintit deja ?• Respectarea întocmai a programului de fertilizare a solului. aplicarea cantității de îngrășăminte chimice și organice planificate. La data raidului nostru, fertilizarea celor 1000 de hectare cultivate cu. grîu era

(Urmare din pag. I)poca unor mari transformări. Se vorbește de revoluția din știință' și tehnică și o constatăm aproape în permanență. Dar această revoluție din știință și tehnică este dublată de o revoluție socială care conduce la modificări profunde în gîndirea oamenilor, în întreg modul lor de viață.Orizontul spiritual al omuluis-a modificat și probabil că acei care resimt cel mai mult aceste modificări sint copiii. în sensul că. în mod firesc, universul copilăriei lor nu mai este populat de zîne și năluci, de lupte cu balaurul sau cu păsări de foc. Toate aceste plăsmuiri ale unei omeniri, care trăia într-un univers cu o foarte mică densitate de flux informațional, a dispărut odată cu marile mutații cărora noi Radioul și, în viziunea dau dultului, dar sitatea mare zi, caracteristică apartamentelor cu televizoare, nu poate fi a- semuită cu locuința, veche, de țară sau de oraș, în care venirea serii însemna și încetarea oricărei activități.Azi, omul are de cucerit lumea tehnicii. Și atunci. în mod firesc copilul trebuie educat în conformitate cu epoca în care trăiește. Tocmai în aceasta rezidă valoarea inestimabilă a mișcării Minitehnicus : ea formează la copii deprinderi utile, le dă o orientare conformă epocii în care trăim. Nu trebuie să uităm că acest cincinal în care pășim de două luni, este cincinalul revoluției tehnico-științifice, după cum a fost caracterizat de la tribuna Congresului al Xl-lea al partidului, de către tovarășul Nicolae Ceaușescu.Dar să ne aplecăm asupra a- cestui volum Minitehnicus, care reflectă munca pionierilor din ultimul timp. Ceea ce uimește

avantaje față de anterioara— Ce adversare mai redutabile credeți că veți avea la Jocurile Olimpice ?— Orice atletă care va avea 
intenția să se urce pe podium 
va fi adversara mea 1 Printre 
acestea, atletele din R. <D. Ger
mană, Hoffmeister și Strotzer,

(Urmare din pap. I)de tineri prezenți an de an pe șantierele salopetelor albastre cu ecuson auriu de pe drumul național Baia Mare-Borșa, ori • din agricultură ? în același fel trebuie înțelese rezultatele profesionale ale elevilor de la Grupul școlar minier, care scot din atelierele proprii producții de milioane de lei, ale celor de Ia construcții care și-au ridicat prin forțe proprii localul de școală, cu laboratoare, ateliere și cămine, ale liceenilor maramureșeni care au cîștigat în a- renele olimpiadelor numeroase premii pe țară, ca și faptul că „Trofeul minerului“ a fost adus de două ori în județ în această perioadă. Din impulsul dragostei de muncă, în primăvara trecută numeroși uteciști d'in Baia Mare și-au oferit concediul legal de odihnă pentru a lucra la recuperarea pierderilor de pe urma inundațiilor la Mediaș, Tg. Mureș și Sighișoara.Să nu căutăm departe rădăcinile acestui entuziasm și acestei dăruiri patriotice in muncă, pentru că aici, în Maramureș, e- xistă o nobilă tradiție comunistă și a șantierului și a uceniciei sociale în puternicele colective muncitorești, cum sînt cele miniere și metalurgice. Ne străduim să valorificăm și mai eficient aceste tradiții în perspectiva importantelor sarcini economice și sociale ale actualului cincinal, care pentru județ înseamnă consolidarea și dezvoltarea potențialului economic, dar și calificarea a circa 40 000 de oameni care vor intra în producție fie în locuri nou create, fie inlocuindu-i pe cei ce se vor pensiona.— V-aș ruga ca, în continuare, să vă referiți Ia direcțiile viitoare de acțiune pe care le înregistrează a- genda politico-educativă a comitetului județean de partid în rindul tineretului.— însuși faptul că zone întregi ale județului vor cunoaște o continuă dezvoltare economică in etapa următoare, este de natură să fixeze un obiectiv important al activității noastre politico-educative. în legătură directă cu orientarea, pregătirea, perfecționarea, stabilizarea și integrarea profesională a forței de muncă tinere.Pe această linie aș aminti o inițiativă pe care o consider a fi învestită cu o deosebită forță politică și educativă, anume a- ceea a colectivelor de tineri care muncesc și trăiesc în chip comunist. Ea s-a afirmat în unități economice care au de-acum o tradiție temeinic confirmată de fapte, cum ar fi J.M.M.U.M. Baia Mare și Platforma din Fer- neziu a I.M.M.N., Fabrica de tricotaje „Unitatea“ și C.P.L. Sj- ghetu Marmației. Stăruim ca în viitor aceste colective-model să ființeze și în unitățile economice aflate în curs de dezvoltare precum și în unitățile agricple. de stat și cooperatiste. în comerț și cooperația meșteșugărească, ast

Natalia Andrei-Mărășescu SPORT • SPORT

sovieticele Radina și Morguno- 
va, atletele bulgare Tomova și 
Stereva vor aveă, desigur, as
pirații la titlul olimpic. Nu ex
clud și posibilitatea unor sur
prize care au existat la orice 
Olimpiadă.— Ce speranțe aveți pentru Jocurile Olimpice ?

— Sint decisă să fac tot ce 
este omenește posibil să ajung 
in finală la proba de 1 500 m și 
acolo să obțin un rezultat cit 
mai bun. La aceasta, sînt con
vinsă, mă va ajuta și credința 
că lupta și ambiția mea înseam
nă victoria care va aduce stea
gul românesc pe unul din cele 
trei catarge de premiere ale sta
dionului olimpic din Montreal. 
La cea mai mare întrecere spor
tivă țin din toată inima 
reprezint țara pe măsura 
gostei mele nețărmurite pen
tru ea.

Ne-am retras imediat parcă de 
teamă să nu răpim, să nu intre- 
rupem cu nimic această luptă 
încordată cu secundele și kilo
metrii în care se află continuu 
una din atletele noastre in care 
ne punem multe și îndreptățite 
speranțe pentru J. O. de la 
Montreal. 

să-mi 
dra-

TIMIȘ VASILIU

vmartte

fel incit acțiunea educativă a organizațiilor U.T.C.. condusă și îndrumată nemijlocit de organizațiile de partid, să se integreze pe deplin și definitiv în procesul transformator multilateral.— In legătură cu acest proces de adinei prefaceri în planul existenței și conștiinței sociale, ați putea detalia aici o preocupare specifică organizației județene de partid pentru modelarea conștiințelor în confruntarea dintre vechi și nou ?— Avînd in vedere condițiile care favorizează desfășurarea procesului complex de transformare a conștiinței maselor, am înscris intre preocupările noastre prioritare și pe aceea a educării materialist-ștlințifice a tineretului. Desigur, nu ca pe o acțiune de campanie și nici sub impulsul unor fenomene alarmante, ci tocmai pentru a avea o poziție mai activă, cu acțiuni sistematice față de tentativele unor secte religioase de a-și recruta prozeliți din rindul tineretului. Aceasta deoarece, se știe, o simplă conferință pe teme de ateism ori o expunere nu rezolvă nimic.Programul nostru în acest domeniu cuprinde acțiuni de lungă durată, duse eu competență și consecvență, pe mai multe canale educative, ținindu-se seama de motivația participării unor tineri la practicile religioase, precum și de cauzele persistenței unor fenomene mistice. Practica ne-a demonstrat că numai în climatul larg al activității politico-educative acțiunea formativă materialistă și ateistă capătă eficiență.Noi am trecut la organizarea unor brigăzi complexe de educație care se deplasează sistematic în localități și răspund la întrebările tinerilor. Am acordat, de asemenea, o mare atenție tinerilor muncitori proaspăt veniți în oraș din mediul rural, elevilor care nu locuiesc in internate, navetiștilor și altor categorii de tineri care pot fi a- trași, în diverse forme, de propovăduitorii unor secte și practici religioase. Caracterul nociv și retrograd al concepțiilor mistice le este prezentat prin fapte și exemple concrete, cunoscute și comentate in diverse localități, ajungind mai ușor să-și clarifice tinerii îrfȘiși sentimentele. să-și formuleze răspunsuri realiste.Repet, însă, că tot ceea ce am făcut, tot ceea ce ne-am propus să mai facem în întreaga noastră activitate politico-educativă se leagă nemijlocit de sarcinile generale ale județului, de calitatea și ritmul dezvoltării sale economico-sociale și de civilizație, de necesitatea creșterii roiului conducător al organizației de partid și in acest compiex proces de formare a conștiințelor, autoexigență fiind cel dinții reper și în această sferă de activitate.

• Sala sporturilor Floreasca a găzduit aseară, în fața a peste 2 000 de spectatori, tradiționalul derbi al campionatului republican masculin de baschet între formațiile bucureștene Dinamo și Steaua. Partida s-a încheiat cu scorul de 74—70 (43—35) în favoarea jucătorilor dinamoviști. Astăzi, de la ora 17,45, în a- ceeași sală, se dispută meciul revanșă..• Partidele disputate marți în proba de simplu bărbați a turneului internațional de tenis de la Cairo s-au încheiat cu următoarele rezultate : Pavel Hutka (Cehoslovacia) — T. Marcu (România) 7—6, 6—3 ; Jacques Thamin (Franța) — Jean Lo- vera (Franța) 6—3. 6—2 ; Chris- tophe Casa (Franța) — Sotiriu (România) 6—7, 6—2, 6—4 ; Jan Sembera (Cehoslovacia) — Ro- bert Reinberger (Australia) 6—2, 6—2. în optimile de finală ale probei de simplu femei Gra- naturova (U.R.S.S.) a eliminat-o cu 6—1, 6—0 pe Gohari (R. A. Egipt), (Franța) a întrecut-o cu 6—0 pe Alouba (R. A. Egipt).• La Palatul sporturilor din Pekin, în prezența a 18 000 de spectatori, s-a disputat întilnirea prietenească de baschet feminin dintre selecționatele orașelor București și Pekin. Partida s-a încheiat cu scorul de 69—56 (29—39) în favoarea sportivelor românce, cundă, după respondentul China Nouă, remarcabil.• în capitala Belgiei a avut loc o gală de gimnastică sportivă belgo-română organizată de federația belgiană de specialitate. Cu acest prilej, tinerele

iar Florence Guedy6—0,

care în repriza se- cum apreciază co- sportiv al Agenției au prestat un joc

TOATE TORTELE SATULUI - IA EXECUTAREA 
RITMICA Șl DE CALITATE AIIICRÄRIEUR AGRICÛEE

(Urmare din pag- l)miletului de partid pe unitate, avem canalele pregătite și mo- topompele mai mult de jumătate puse în funcțiune“. Eforturile cooperatorilor s-au materializat în anul trecut prin venituri de 700 000 lei, cu 180 000 lei mai mult decît s-a planificat, iar pentru acest an și-au propus, dată fiind rentabilitatea acestui sector. 1 400 000 lei.
Mașinile sînt 
gata de start!Iată o constatare făcută de S.M.A. Urziceni, unde maistrul Gheorghe Anghel de la atelierul de reparații ne spune : „Practic. la această dată am terminat reviziile la toate mașinile agricole ce vor începe activitatea pe ogoare in zilele următoare. In atenția noastră a stat și realizarea unor reparații de bună calitate incit utilajele să func
Argumentul bunilor gospodari — 

muncă energică, neîntreruptă
In aceste zile cooperatorii din Dragalina se află într-o susți

nută activitate de executare a lucrărilor de sezon. „Pen
tru acest an, ne spunea președintele cooperativei agricole 
de producție, Ion Ghivu, ne-am asumat angajamente suplimen
tare deși planul de producție pe anul 1976 este superior celui 
de anul trecut Adunarea generală a cooperatorilor, analizind 
rezultatele obținute, posibilitățile pe care le avem pen
tru înlăturarea neajunsurilor care au existat, a ajuns la concluzia 
că cifrele de plan sînt minime și, de aceea, a hotărit să se ia 
măsurile corespunzătoare pentru a obține producții medii supe
rioare la toate culturile. Astfel, față de 5 600 kilograme porumb 
boabe la hectar, cit este pioducția medie planificată pentru anul 
1976, ne-am angajat să obținem 6 mii kilograme, la fasole -
1 400 kg față de 1 250 kg planificate, la floarea-soarelul -
2 600 kg față de 2 500 kg“. Cum vor acționa, ce măsuri s-au în
treprins pînă acum, prin ce fapte argumentează ei realismul în
făptuirii angajamentelor proprii ?„Mă așteptam la o asemenea întrebare, ne-a dat imediat replica președintele cooperativei, pentru că ea mi-a fost pusă și cu alte prilejuri, atunei cînd am prezentat hotărirea adunării generale. De fapt, această întrebare ne-am pus-o în primul rind noi cei din Dragalina, cooperatori, specialiști, cadre de conducere. Toți laolaltă am discutat, am analizat și, pină la urmă, am găsit și argumente. Ele sînt incluse în programul de activități, în hotărirea adunării generale“. Așadar, care sînt a- ceste argumente, cum socotesc gospodarii din Dragalina că vor 

gimnaste Luminița Milea, Cris- tina Itu și- Iuliana Marcu. componente ale lotului olimpic al României, au obținut un succes deosebit, fiind aplaudate pentru evoluțiile de înaltă măiestrie sportivă.• Din cauza ploilor torențiale care cad fără întrerupere de 48 de ore la Brisbane, ultimele două partide de simplu ale meciului pentru „Cupa Davis“ dintre echipele Australiei și Noii Zeelande au fost amînate și probabil se vor disputa în Anglia la o dată încă nestabilită. Echipa australiană a propus ca întilnirea să fie terminată pe un teren acoperit, dar jucătorii din Noua Zeelandă nu au acceptat această variantă. După primele două partide de simplu și cea de dublu scorul este de 2-—1 în favoarea formației australiene.• Partidele din runda a 2-a a turneului internațional de șah de la Stockholm s-au încheiat cu următoarele rezultate : A- dorian — Karpov remiză ; Ti- mann — Sofrevski 1—0 ; Gheor- ghievski — Ivanovici 0—1 ; Jan- cev — Ivkov 0—1 ; Tarj an — Reshevsky remiză. în clasament conduce Ivanovici cu 2 puncte, urmat la o jumătate de punct de Karpov, Reshevsky, Timann, Adorian și Ivkov.• Automobilistul austriac Niki Lauda, campionul mondial al piloților de formula I, a testat pe pista de la Vallelunga noul model „Ferrari 312-T 2“, mașină cu care concureze în Premii“.Niki Lauda pe un tur de circuit (3 200 m) cu timpul de l’08“3/10, realizînd o medie orară de 168,659 km. 
intenționează să viitor la „Marilea fost cronometrat

OFERIȚI CELOR DRAGI DE ZIUA LOR BILETE PENTRU

TRAGEREA EXTRAORDINARA

PRONOEXPRES
Biletele oferite pot aduce celor dragi autoturisme Dacia 1 300, 

Skoda S 100, excursii în U.R.S.S., Cehoslovacia, Grecia, Italia, 
cîștiguri în bani.

Se oferă cîștiguri suplimentare din fond special.
Noua formulă tehnică oferă mari 

formulă.

— 10 extrageri în loc de 7.
— 50 de numere extrase față
— A crescut valoarea minimă

de 38.
a ciștigurilor.

Rețineți ! Variantele de 15 lei participă la toate extragerile.

ționeze la parametrii tehnici, să realizeze productivitatea stabilită pentru efectuarea în timp optim a întregii game de lucrări solicitate în campania de primăvară“. Pentru acoperirea necesarului cu piese de schimb peste 35 de repere au fost recondiționate, valoarea lucrărilor ridieîndu-se la peste 240 000 lei. Un aport deosebit l-au avut tinerii mecanizatori din cadrul stațiunii : Ilie Dragomir, Rădu- canu Dragomir, Constantin Mi- hăilescu, Niță Tatu, Maria Ion și alții. De remarcat faptul că, in vreme ce utilajele pentru prima perioadă a campaniei sînt gata de start, la celelalte categorii de mașini care au lucrat în timpul iernii sau sînt planificate pentru vară se desfășoară din plin campania de reparații.
Cooperatorii din Sinești 

controlind primul eșalon de 
răsaduri care va fi repicat in 
curind. Planul de 6 milioane 
fire de răsad va fi realizat 
în întregime deoarece legu
mele timpurii s-au dovedit 
deosebit de rentabile.

Copilărie la scara realului

le sîntem martori, primul rind, tele- dimensiuni noi a- și copilului. Den- de informație pe

un fapt împlinit. Se acționa intens pentru fertilizarea ogoarelor destinate însămînțărilor de primăvară unde îngrășămintele chimice fuseseră deja împrăștiate pe 1 700 hectare, iar cele organice — pe 130 hectare. Mai rămăseseră de fertilizat 300 de hectare cu îngrășăminte chimice și 20 cu gunoi de grajd.• Folosirea rațională a fondului funciar, prin executarea, riguroasă. la timp și de calitate, a programului fiecărei culturi, prin redarea in circuitul agricol a unor noi suprafețe de teren însumînd, numai în acest an, peste 10 hectare.• Respectarea întocmai a programului de udări, folosirea eficientă a sistemului de irigații, întreaga suprafață arabilă a cooperativei agricole este irigată. Agregatele și utilajele de irigare au fost reparate, se află încă de la această oră în stare de funcționare. Motopompiștii sînt la postul lor, au calificarea necesară. Mînuitorii aripilor de ploaie au fost și ei pregătiți prin cursurile agrozootehnice. 45 

este, în primul rînd, ’marea diversitate de probleme abordate : examinator cibernetic, interfon cu cinci posturi, cățel electronic, model de nave de luptă, scuter pentru zăpadă etc. etc. Totul fiind dominat cantitativ și, aș îndrăzni să adaug, și calitativ de electronică. Dovada : peste 75 la sută din realizări sint tributare electronicii.Recent, am fost președintele unei comisii de examene de stat in aceeași specialitate. Fără nici o ezitare, pot afirma că realizările pionierilor sînt de înalt nivel, multe dintre ele puțind figura cu succes ca teme la cercurile științifice studențești, în primii ani de studiu în politehnici. Ceea ce dovedește acest proces neîncetat, în care cunoștințele se deplasează spre tineret. Dacă teoria undelor electromagnetice, acum un secol era obiect de dispută între sa- vânții de vîrf ai epocii, astăzi ea se învață în liceu. Teoria mulțimilor constituia o noutate în învățămîntul superior de a- cum citeva decenii, pentru ca astăzi să se învețe — sub formă elementară — la grădiniță. A- celași fenomen îl intîlnim și in domeniul tehnicii : tranzistorul nu mai este un obiect rar. ci a început să fie familiar copiilor, așa cum erau bilele acum o jumătate de secol. Dealtminteri, cred , că, în mediul urban cel puțin, sint mult mai numeroși copiii care se joacă iăcind montaje electronice (deci cu tranzis-PERFECȚIONAREAMOMI INTEGRĂRII
(Urmare din pag. I)diversificată ținînd seamă că institutul nostru este unicul cu a- cest profil și pregătește ingineri mineri pentru exploatarea și valorificarea unei game largi de substanțe minerale utile, și nu numai a cărbunelui. Acesta a fost și unul din argumentele pentru care s-a aprobat comasarea practicii anilor I-III. O practică de inițiere se face însă și in atelierul-școală, iar produsele care se realizează au deja un grad ridicat de complexitate, ele fiind rodul muncii de cercetare a cadrelor didactice.— Referitor la cercetarea științifică, am dori să cunoaștem principalele teme și direcții ale acestei activități, care este contribuția studenților ?— Pe linia cercetării și proiectării activitatea noastră cuprinde două aspecte : cel al activității din timpul practicii, pe parcursul anului și a celei de vară — timp în care atit studenții cit și cadrele didactice culeg datele necesare rezolvării unor lucrări din contracte. Pină în prezent au fost încheiate contracte în valoare de circa 3 milioane lei,, dar nu sîntem de

la sută dintre lucrătorii de la irigații sînt tineri. în șfîrșit, prin formele proprii organizate de Comitetul județean Ialomița al U.T.C., 7 elevi de la școlile din localitate urmează cursuri de calificare și vor lucra pe timpul vacantei ca motoporhpiști.• Organizarea temeinică a muncii. „Este principala latură a activității noastre din această perioadă, remarcă secretarul organizației de partid, tovarășul Constantin Catrina. Constituirea formațiilor de lucru, dat fiind rolul lor în desfășurarea întregii activități, precum și răspunderea ce le revine pentru obținerea producțiilor pe care ni le-am propus, a fost obiectul unor dezbateri îndelungi, a unor analize temeinice. Nu este vorba numai de o acțiune pur organizatorică, de întocmirea unor liste, ci de o activitate politico- educativă aprofundată, permanentă. Nu este vorba «le o alăturare de nume, ci de colective de muncă cu sarcini și responsabilități precise, care să acțio- 4fcze unit, cu mult simt de răspundere. Toate aceste lucruri le-am explicat oamenilor, împreună cu ei am dezbătut cifrele de plan, am întocmit și întreprins măsurile de care vorbea mai înainte tovarășul președinte. Acum fiecare cooperator știe ce are de făcut, își cunoaște sarcinile și răspunderile ce le revin.“
AL. DOBRE

tori) decît cei care se joacă cu bile.Un cuvînt pentru cei care se tem că aceste jocuri tehnice întunecă copilăria. Este o concepție profund greșită. Montajul electronic rămîne pentru pionieri o muncă de relaxare. El nu face efortul pe care îl depune studentul atunci cînd proiectează o instalație. De cele mai multe ori el execută o schemă dată. Dar la el apare un alt fenomen deosebit de important: stimularea gîndirii tehnice creatoare. Copilul începe de mic să trăiască in acest univers tehnic care este realitatea prezentului și cu atit mai mult a viitorului. Lui i se dezvoltă facultăți noi de înțelegere și creație.Ne vin în minte cuvintele pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a rostit la cea de a Il-a Conferință Națională a Organizației Pionierilor: „înaintea voastră se deschid larg porțile viitorului. Societatea socialistă vă asigură tuturor posibilități nelimitate de afirmare a talentului, a capacităților de îndeplinire a celor mai îndrăznețe visuri și aspirații. Pentru a beneficia din plin de aceste condiții, trebuie să invățați, să munciți, să vă pregătiți cu seriozitate, cu perseverență, cu înaltă răspundere“. Este un îndemn care se a- dresează in egală măsură și copiilor și tineretului, dar și tuturor celor care se ocupă de e- ducarea și instruirea tineretului in patria noastră.

cît la începutul anului calendaristic.— Recentul Decret al Consiliului de Stat prevede măsuri importante pentru Optimizarea procesului integrării. Pentru ce categorie de unitate de producție — cercetare — proiectare veți opta ?— Noi ne încadrăm și vom opta pentru o unitate din ultima categorie, care să facă parte și să fie subordonată institutului nostru. Ne gindim la un laborator la nivelul institutului, care să cuprindă colective de cercetare și proiectare și atelierul de producție. Am luat măsuri ca fiecare student și cadru didactic să cunoască acest lucru pentru dezbaterile ce vor avea loc în cadrul consiliilor lărgite pe facultate și pe baza cărora se va stabili un program de măsuri detaliat pe care apoi îl vom a- naliza cu ministerul beneficiar și M.E.I. Mai mult decît sigur că, in final, această unitate de cerce, tare — proiectare — producție va face ca activitatea noastră de integrare să-și atingă scopul — acela al contribuției-efective Ia ridicarea calitativă a pregătirii specialiștilor din domenitil minier.
«



Lucrările celui de al XXV-lea
Congres al P.C.U.S.Marți au continuat, la Palatul Congreselor din Kremlin, lucrările Congresului al’XXV-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Kulakov, membru al Politic, secretar al P.C.U.S.în cadrul dezbaterilor ginea raportului „1

prezidate de Fedor■ Biroului alc.c.• pe mar- „____ „Direcțiileprincipale ale dezvoltării economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1976—1080“, au luat cuvin- tul Aleksandr Leașko, președintele Consiliului de Miniștri din Ucraina, Lev Ermin, prim-se- cretar al Comitetului regional Penza al P.C.U.S., Boris Brat- cenko, ministrul industriei cărbunelui din U.R.S.S., Vera Le- bedeva, operator la Combinatul petrochimic din Omsk, Gavril Ciriaev, prim-secretar al Comitetului regional Iakutsk al P.C.U.S.. Vasili Starodubțev, președintele colhozului „Lenin“ din regiunea Tuia, Vasili Pro- horov, secretar al Consiliului Cențral al Sindicatelor din U- niunea Sovietică, Piotr Neporoj- nii, ministrul energeticii și e- lectrificării din U.R.S.S.Vorbitorii au subliniat. în cu- vlntările lor, succesele dobîndi- te de poporul sovietic în perioada 1971—1975, baza solidă creată în anii celui de-al nouălea cincinal in industrie, agricultură, energetică și in ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc, relevînd hotărirea oamenilor muncii sovietici din toate sferele de activitate de a Înfăptui prevederile celui de-al zecelea cincinal.

în cursul zilei Congresul • fost salutat de Rodney Aris- mendi, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist din Uruguay, Herbert Mies, președintele Partidului Comunist German, Abdallah Al Ahmar, secretar general adjunct al Comandamentului Național al Partidului Baas Arab Socialist din Siria, Mohamed Siad Barre, președintele Consiliului Revoluționar Suprem al Republicii Democrate Somalia, Aarne Saarinen, președintele Partidului Comunist Finlandez, Meir Vilner, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Israel, Ab- dul Fattah Ismail, secretar general al C.C. al Organizației Politice Unificate — Frontul Național din Republica Democrată Populară a Yemenului, Mamadi Keita. membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Democrat din Guineea, Knud Jespersen, președintele Partidului Comunist din Danemarca, R. Seih. șeful delegației Partidului Comunist din Siria, Gilberto Vieira, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Columbia, Michael O’Riordan, secretar general al Partidului Comunist din Irlanda.La propunerea Prezidiului Congresului a fost formată o comisie pentru analizarea propunerilor la proiectul „Direcțiile principale ale dezvoltării e- conomiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1976—1980“ și pentru redactarea proiectului de hotă- rire a Congresului în această problemă. Comisia este prezidată de Aleksei Kosîghin.Lucrările Congresului continuă.

Scintela tineretului

ORIENTUL APROPIAT
» Secretarul general adjunct al O.N.U, la 
Cairo » Convorbiri Kissinger — Allon in cursul 

acestei luniRoberto Guyer, secretar general adjunct al O.N.U., insărcinat eu probleme politice speciale, aflat intr-un turneu în mai multe state din Orientul Mijlociu, a conferit marți la Cairo cu Ismail Fahmy, vicepremier și ministru al afacerilor externe al Egiptului. „Am avut o foarte constructivă întrevedere in cursul căreia am discutat probleme legate de găsirea căilor privind realizarea unei păci juste și durabile în zonă“, a spus la sfîrșitul întrevederii Roberto Guyer. El a subliniat, pe de altă parte, că rezultatele acestui turneu vor fi prezentate intr-un ra- . port secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim.Purtătorul de cuvint al Departamentului de stat american. Ro- bert Funseth, a făcut cunoscut că secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger. și ministrul de externe israelian, Yigal Allon, vor avea o serie de convorbiri, la jumătatea acestei luni, cu privire la situația din Orientul A- propiat.

In cadrul unul discurs pronunțat in Senat, președintele Comisiei pentru afacerile externe a acestei camere a Congresului American. John Sparkman a afirmat că Statele Unite trebuie să Apropiat tă“ pînă stabilirii mentări de reglementare, a precizat el. va trebui să se bazeze pe retragerea Israelului din teritoriile ocupate, pe garanțiile acordate acestui stat, precum și pe dreptul la autodeterminare al poporului palestinian. Problemele cele mai dificile ale Orientului Apropiat, a spus în continuare senatorul, nu vor putea fi rezolvate decît atunci cînd se va găsi o soluție corespunzătoare pentru a răspunde cererilor palestinienilor privind crearea unui stat național.Statele Unite, a declarat, de asemenea. Sparkman. trebuie să urmărească realizarea unei păci la care să patricipe toate părțile interesate, inclusiv palestinienii.

desfăsoare în Orientul „o diplomație liniști- cînd va sosi momentul structurii unei regie - permanente. O astfel

/a/ de greve 
in Spania

Premierul Portugaliei despre
1

Spirala taxelor 
universitare
generează

„România și noua 
ordine economică 
internațională"

Conferința senatorului 
belgian Jean DulacSub egida Colegiului municipalităților Ath-Tournai- Mouscron. în localitatea belgiană Beloeil a avut loc o reuniune in cadrul căreia senatorul Jean Dulac, personalitate din conducerea Partidului Socialist Belgian, a conferențiat despre „România și noua ordine economică internațională“. Senatorul belgian a evidențiat poziția principială a țării noastre în această problemă, re- leyind activitatea telul avind ca scop instaurarea in lume, state. _ _____ ___zate pe echitate, pe respectul dreptului suveran al fiecărui popor de a dispune de avuțiile sale naționale, pe colaborarea reciproc avantajoasă dintre țările dezvoltate și cele in curs de dezvoltare, pentru progresul general al societății umane.

președin-Nicolae Ceaușescu.în relațiile dintre a unor raporturi ba-
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ITALIA

Este necesară atragerea comuniștilor 

la conducerea politică

PROPUNERILE PREȘEDINTELUI P.R.I.în cadrul unui interviu acordat cotidianului „Republica“, președintele Partidului Republican Italian, Ugo La Malfa, fost vicepremier în guvernul precedent condus de Aldo Moro, a propus ca, in fata gravității crizei cu care este confruntată țara, să se creeze o platformă comună care să angajeze toate forțele politice, inclusiv Partidul Comunist Italian. El a arătat că atragerea comuniștilor la conducerea politică este necesară „cit nu este prea târziu“. Este necesar, a spus Ugo La Malfa, să găsim remedii urgente și a- decvate. Iar acest lucru nu este posibil pe baza căilor tradiționale. care s-au dovedit inadecvate. El a arătat că trebuie a- bordate, de urgentă anumite probleme interne dificile, care, dacă nu vor fi rezolvate la timp, riscă să se agraveze și mai mult. Referindu-se lă necesitatea participării Partidului Comunist

Italian la conducerea treburilor politice ale țării — partid care și-a manifestat dorința de a participa la soluționarea problemelor Italiei de azi — Ugo La Malfa a apreciat că in rezolvarea problemelor italiene, „P.C.I. poate aduce o contribuție importantă“.Ugo La Malfa a precizat că propunerile sal-e privind crearea unei platforme comune se situează în afara actualei conjuncturi guvernamentale și politice. Președintele Partidului Republican a arătat că este vorba. în fapt, de a se pune la punct, „în afara structurilor guvernamentale“, un acord al tuturor partidelor 1 constituționale asupra a trei puncte : reducerea cheltuielilor publice, lupta contra șomajului și reorganizarea Sectorului public, precum și a celui semipublic ale economiei.

proteste
Un articol publicat 

de sâptămînalul 
american „U. S. News 

and World Report"

în ultimele zile, oamenii muncii din întreaga Spanie, continuă acțiunile lor revendicative. care au ca obiectiv atit obținerea unei îmbunătățiri a condițiilor de muncă și viață, cit și democratizarea vieții politice, instaurarea libertăților democratice, crearea condițiilor pentru activitatea liberă a partidelor politice și a organizațiilor sindicale, eliberarea deți- nuților politici.Peste 6 000 de muncitori și funcționari din Sardanola, din provincia Barcelona, au încetat lucrul în semn de protest față de împrăștierea brutală de către poliție a unei demonstrații pașnice, organizată de locuitorii din acest oraș în urmă cu zile. Pentru dispersarea festanților. poliția a făcut uz de bastoane și grenade cu -----
ui torn cîtevw mani------------  T. „-------- i gaze lacrimogene, rănind mai multe persoane.în provincia Barcelona declarat grevă alți 20 000 oameni ai muncii, care Cer majorarea salariilor și ameliorarea condițiilor de lucru.în semn de protest față de concedierea unor tovarăși de-ai lor, se află in grevă muncitorii de la uzinele „Danone“ din capitală, care au făcut cunoscut că acțiunea lor nu

unele probleme actuale ale țăriiTntr-o declarație dată publicității de cotidianul ..A Capital“, primul ministru. Jose Pinheiro de Azevedo, a precizat că principalul obiectiv avut în vedere in momentul actual de Consiliul Revoluției este realizarea evoluției pozitive a vieții sociale si politice a țării — informează agenția A.N.O.P. A- cest obiectiv — a spus premierul Azevedo — a fost urmărit în , contextul general al liniei directoare a Consiliului Revoluției. de tendință democratică și socialistă.Premierul portughez a subliniat necesitatea de a se ajunge la o stabilitate politică și socială. care să permită condam-

narea totală a atentatelor, întru- cit nu este posibilă nici o pactizare cu elementele ce amenință viața democratică a tării.Abordind o serie de probleme de ordin economic, premierul Azevedo a revenit necesității recentelor măsuri de austeritate adoptate de guvern, în context, el a precizat că nici o întreprindere particulară nu trebuie să ajungă în situația de a putea prejudicia, în profitul său propriu, interesele naționale,‘ în altă ordine de idei. Jose Pinheiro de Azevedo și-a exprimat satisfacția față de acel „echilibru al disciplinei realizat, în prezent. în cadrul forțelor armate din Portugalia“.

______  ___ . va înceta pînă cînd cei ce au fost con- redobmdicediați nu-și vor locurile de muncă.Totodată, s-a anunțat încheierea printr-o victorie a grevei celor 13 000 de mineri din AStu- ria, care a durat peste două luni. Greva a paralizat activitatea din toate minele acestui important bazin carbonifer.
Naționalizări

in AngolaLa Luanda a fost dată publicității legea privind naționalizarea companiilor particulare de importanță deosebită pentru economia Republicii Populare Angola. Legea precizează că urmează să fie confiscate neîntârziat toate mijloacele de producție aparținind acelor companii locale sau străine care au desfășurat activități de sabotare a politicii economice a guVernu-a politicii economice lui acestei țări.Politica economică cii Populare Angola vede in lege — se a Republi-— se pre- vcue __ bazează peaplicarea principiului economiei planificate in condițiile existenței proprietății de stat, cooperatiste și particulare. Se are în vedere, totodată, ca, paralel cu dezvoltarea sectorului de stat, cooperativele să fie promovate amplu in organizarea activităților economice. în privința sectorului particular, legea prevede menținerea acestuia, cu mențiunea că persoanele responsabile de activitatea respectivelor întreprinderi trebuie să sprijine necondiționat politica economică generală elaborată de Mișcarea Populară pentru Eliberarea An- golei (M.P.L.A.).

Poposind Ia Rabat și Casablanca, ipostazele noului le desprinzi cu ușurință din peisajul aflat continuu sub pecetea schimbării. Dincolo de pitorescul vegetației — palmieri, eucalipți, plantații de portocali, curmali, lă- mii — Înregistrezi secvențele eforturilor depuse in domenii de importanță deosebită in procesul dezvoltării e- conomico-sociale a Marocului : școli și facultăți noi, instituții de cultură, ferme agricole moderne, numeroa1 se unități industriale, pun în valoare potențialul uman, bogățiile subsolului, vechi tradițiiAm purtat convorbiri cu diferite oficialități și in toate acestea interlocutorii accentuau cu deosebire grija pentru pregătirea cadrelor naționale. în această direcție s-a înscris hotărirea guvernuii i marocan de restructurare generală a sistemului de invă- țămînt in scopul legării iui cit mai strinse de nevoile dezvoltării țării, ale cuprinderii in rețeaua școlilor și facultăților a unui număr cit mai mare de copii și tineri. Astfel, in învățămintul primar, in cursul anului școlar trecut, au fost cuprinși cu un sfert de milion de c_„2 L r’ mult, anul spații școlare au fost date in folosință. 1300 de săli de clasă S-au adăugat celor construite in ultimii ani, iar alte mii se află in stare de șantier. Dealtfel, învățămintul primar este deja pc cale

de a fi generalizat. în ceea ce privește învă- țămintul secundar, in anul școlar 1974—1975 a fost sporit numărul elevilor la circa 400 000, fată “existau an. S-a țeaua T__ _sionale, țâre cuprind
de 340 000 ciți in urmă cu un diversificat re- școlilor profe-

asupra

râspunde mereu muncitori in ultima fost crea- centre de
Pentru a necesităților sporite de constructori, perioadă au te 10 noipregătire a cadrelor ce vor lucra in domeniul construcțiilor civile și industriale. Tn vederea asigurării numărului corespunzător de tehnicieni s-a luat hotă- rirea extinderii liceelor industriale, profilate pe principalele ra-

MAROC: SEMNE
ALE ÎNNOIRII

nemo
MIERCURI, 1 MARTIE

HOTEU „PACIFIC": Scala (ore
le 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).MR. —..—«wwr». t ..«../a.,., 
(orele
20.30) ; 
13,30: 
(orele
20.30) .

BANCHET PENTRU
Timpuri Noi (orele 9; 11, 
15,45; 18; 20)

DRAGOSTE AMARĂ: Capitol 
(orele 0.30; 11.45; 14; 16; 18.15;
20.30) .

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

DINCOLO DE POD ----------
(orele
20.30) ;
13,30;

CEI 
vtar 
18,15; 
11.15:

PATIMA: Suzeștl (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).

MAJESTYC
■9; 11,15; ' .

Festival (orele 
1«; 18,15; -.........
9,15; 11,30:

13.30:

20,301
13,43

Luceafărul 
1«; 18.15; 
0; 11,15; 

Favorit 
1«; 18.15;

AHILES 
,15; 13,30;

___ _____ Central
9.15. 11,30; 13,457 16; 18,15;
Flamura (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).

,X.ț

h".-. • •

copii mai comparativ cu precedent. Noi
un număr de 30# 000 de elevi, lori cu lire. O acestor gătește că in murite ______conomiei marocane, și anume in industria extractivă și prelucrătoare a fosfaților, a- ceastă importantă bogăție așezind Marocul pe unul din prinsele locuri in rindui producătorilor mondiali.

viitori munci- o bună pregă- mare parte a cadre se presă munceas- una din ra- cheie ale e-
muri economice. în paralel, se manifestă o permanentă preocupare pentru extinderea invățămîntului superior, un exemplu îr> acest sens constituin- du-1 creșterea numărului de studenți. diversificarea facultăților, in special prin înființarea unora noi, orientate cu precădere spre domenii tehnice.Așa cum remarcam, in tabloul Marocului

contemporan sînt trăsături care vădesc un interes aparte pentru valorificarea superioară a principalei bogății naționale, fosfații, precum și a altor resurse de care dispune, cum sînt cele de cărbune, fier, aur. La periferia orașelor Casa- blanca și Rabat, acolo unde au apărut primele platforme industriale, la Sidi Kecem, Mohammeida. Kenitra, se înalță noi hale și instalații complexe care schimbă vechile structuri economice și sociale. Un rol deosebit in succesele dobîn- dite pe calea făuririi tinerei industrii naționale marocane l-au a- vut deciziile luate în anii din urmă vizînd trecerea sub controlul statului a unor sectoare cheie ale economiei și finanțelor țării.învățămintul și economia. două domenii in care Marocul a realizat. in cei 20 de ani de la dobindirea independenței, pași insem- nați pe calea dezvoltării, a înaintării pe drumul progresului. în același timp, sint două domenii în care colaborarea româno-maro- cană și-a dovedit din plin rodnicia. Sute de specialiști români — geologi, mineri, cadre didactice, constructori. agronomi — participă la elaborarea și punerea în practică a unor măsuri care-și propun în final învingerea subdezvoltării. Este încă o expresie a cursului ascendent al raporturilor de colaborare dintre România și Maroc, raporturi care se amplifică in interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării in lume.
I. TIMOFTE

A.

In căutarea unei soluții de compromis 
in „războiul codului“

Creșterea masivă a taxelor in colegiile și universitățile americane generează un protest general in rindurile studenților și părinților. La principalele colegii, de stat și particulare, creșterea va fi toamna viitoare de 8—10 la sută. în plus, va spori costul căminului și cantinei. Pentru părinți și studenți, presiunile inflaționiste crescinde Înseamnă că. in absolvirii unui ani a ajuns laUniversitatea sporit recent taxele cu 12,2 la sută, anticipind creșteri similare in fiecare an pină în 1980. La o serie de facultăți situația este chiar măi gravă. Studenții care au intrat la Facultatea de medicină „George Washington“ a Universității din W’ashington, districtul Columbia, au fost înștiințați că taxele vor totaliza, in cei patru ani de cursuri. 50 000 de dolari. Aeeastă sumă nu cuprinde cheltuielile legate de cazare, hrană, transport etc.Asemenea majorări precipitate au dat naștere unui val de demonstrații studențești pe întreg teritoriul țării. Aproximativ 600 studenți ai Universității statului

prezent. costul institut de patru 30 000 dolari.Stanford și-a

»Uiun
-

£ A, < è-
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ITALIA. Aspect de la o re
centă demonstrație a munci
torilor din industria chimică 
pentru reînnoirea contractelor 

de muncă

Primul ministru al Islandei, Geir Iiallgrimsson, care participă la sesiunea Consiliului Nordic de la Copenhaga, a declarat reprezentanților presei că țara sa ar putea examina problema instituirii, cu caracter interimar, a unor limite de 100 de mile ale zonei sale naționale de pescuit pentru traulerele britanice, în cazul in care cererile britanice privind cantitățile anuale de pește că urmează să fie recoltat în largul Coastelor islandeze „ar fi mai realiste“. Premierul Hallgrimsson a subliniat că retragerea tuturor navelor militare britanice ce ineoțesc pescadoarele aflate Sn interiorul zonei naționale de pescuit de 200 de mile a Islandei „reprezintă o condiție absolută pentru reînceperea negocierilor în vederea reglementării diferendului dintre cele două țări in problema pescuitului“. El a adăugat că o altă condiție este aceea ca guvernul britanic să manifeste o înțelegere sporită față de situația specială a Islandei și nevoile acestei țări de a-și proteja resursele sale piscicole. care constituie baza existenței populației.

într-o declarație făcută in cadrul reuniunii de la Bruxelles a miniștrilor de externe din țările membre ale Pieței comune, șeful diplomației britanice, James Callaghan, a precizat că Anglia este gata ori- cînd să ajungă la un acor.d eu Islanda pentru reglementarea diferendului în problemele pescuitului. cunoscut sub numele de „războiul codului“. Sintem în continuare gata să acceptăm o mediere. Ceea ce așteptăm este o propunere rezonabilă, ema- nînd din partea guvernului de la Reykjavik — a declarat James Callaghan. Ministrul de externe britanic a declarat reprezentanților presei că Anglia va saluta găsirea unei soluții în acest diferend și și-a exprimat regretul că guvernul isian- dez a respins propunerea privind instalarea unor observatori la bordul navelor celor două țări care operează in interiorul zonei naționale de pescuit de 200 de mile a Islandei. James Callaghan a adăugat că guvernul britanic ar privi favorabil o mediere în acest diferend din partea Comisiei Pieței comune.
PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• COMISIA O.N.U. pentru drepturile omului a adoptat o rezoluție în care cere tuturor statelor să interzică recrutarea de mercenari pe teritoriile naționale, ca și livrările de armament către Republica Sud-Afri- cană. Documentul denunță ajutorul politic, militar, economic și de altă natură acordat de anumite state Africii de Sud și regimului minoritar ilegal din Rhodesia. Vinzările de armament către R.S.A., acordurile de cooperare nucleară și activitățile companiilor multinaționale in Africa de Sud. Namibia și Rhodesia — se spune în rezoluție — constituie acte flagrante complicitate cu politica de partheid.

Sud, iar sentințele rostite împotriva tor reprezintă rezultatul unui simulacru de proces,.
Tratativele S.A.L.T.• LA GENEVA a avut loc, marți, o nouă întîlnire între delegațiile sovietică și americană, în cadrul tratativelor privind limitarea înarmărilor strategice ofensive, informează agenția TASS.

de
• COMITETUL PENTRU A- LOCAȚII al Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A. a recomandat, luni, reducerea cu 866 milioane dolari a programului de ajutor pentru străinătate al guvernului de la Washington.

• DUPĂ O PAUZA DE 40 DE ZILE cauzată de criza guvernamentală, in Italia au fost redeschise luni centrele de schimburi valutare. Primele tranzacții au adus insă o reaccentuare a presiunilor asupra lirei, care pină spre sfîrșitul zilei a pierdut teren apreciabil in raport cu dolarul. Moneda americană a fost cotată la deschiderea bursei la 771,25 lire, pentru ca în final să atingă 783 lire, tn raport cu pa- litatea existentă la 21 ianuarie — data închiderii centrelor de schimb —, valoarea devizei italiene s-a redus cu 13.5 la sută.
Explozie la Londra

Convenție 
româno-egipteană• ÎN PREZENȚA ministrului justiției ai Republicii Arabe E- gipt. Abdel Youniss, a fost parafat, la Cairo, textul convenției româno-egiptene privind a- sistența juridică in materie civilă. comercială și de statut personal,
Simulacru judiciar 

la Seul• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ agenția A.C.T.C., referindu-se la o relatare din Seul, un tribunal din acest oraș a condamnat la închisoare, pe diferite termene, patru persoane din cadrul Partidului Socialist Unificat, de opoziție. Cei condamnați fuseseră arestați in august 1975 pentru faptul că au cerut anularea așa-zisei „constituții“ sud-co- reene, democratizarea vieții social-politice și încetarea cursei înarmărilor în Coreea de

• UNUL dintre oamenii de afaceri japonezi menționați intre persoanele implicate in scandalul financiar provocat de mituirea de către compania americană „Lock- heed“ pentru înlesnirea intereselor sale in diverse țări, și-a dat demisia din funcția care ii permisese a- ceste relații ilegale. Este vorba de Taro Fukuda, președinte al firmei „Japan Public Relations Inc“.Agenția United Press Internațional, care transmite a- ceastă informație, precizează că firma „Japan Public Re- lations Inc“, a fost inființată in 1958. adică in același an în care compania americană constructoare de avioane „Lockheed" a inițiat demersuri pentru a vinde produsele sale pe piața niponă.

• O BOMBĂ a explodat, luni seara, intr-unui din cartierele luxoase ale Londrei — Ken- sington — rănind un bărbat. Este a șaptea bombă care explodează Ia Londra in ultimele trei săptămini. după Încetarea din viață, intr-o închisoare britanică, a unui membru de seamă al aripii extremiste a Armatei Republicane Irlandeze.

Colorado au organizat, Ia începutul lunii februarie, o manifestație de o zi. protestând Împotriva creșterii proiectate a taxelor cu 8 la sută. Studenții altor institute din Colorado s-au adunat la Denver pentru a înainta o plîngere adunării legislative statale. La Atlanta, mai multe sute de tineri provenind de la trei colegii de stat au participat la acțiuni de protest în legătură cu creșterea eu 26,5 la sută a taxelor în ultimele 14 luni. Studenții Facultății de medicină „George Washington“ au lansat chiar o acțiune juridică, încer- cînd să blocheze sporirea__5 000 dolari (la 12 500 dolari) a taxelor anuale.Un lider al studenților de Universitatea Oakland a adresat administrației soare în care anii următori superioare nu sul cu prețul .. _ ____ ____ __clamă. în cercurile asociațiilor studențești se arată că sporirea vertiginoasă a taxelor va exclude în cele din urmă pe toți tinerii americani, cu excepția celor provenind din familii bogate, de Ia invățămîntul superior. „Este necesar — se arată intr-un apel al acestora — ca administrațiile universităților să depună toate eforturile pentru evitarea sporirii taxelor, ca adunările legislative să mărească alocațiile acordate inștitutelor, ca forurile federale să aprobe fonduri adecvate pentru sprijinirea tinerilor cu venituri reduse și mijlocii“.Cum sînt motivate aceste majorări masive ? Oficialitățile indică aproape in unanimitate ca factori principali inflația și sporirea costurilor legate de procesul de invățămint. „Deși am a- doptat măsuri de economisire, costul electricității, telefonului, asigurărilor, poștei etc. a sporit continuu — declară președintele Universității din Miami, Henry King Stanford.

cu
lainstitutului o seri*  avertizează că in calitatea educației va putea tine pape care ea îl re-

GURA — ora 17;. Circul „Bucu
rești": ZOO CIRCUS PRAGA — 
ora 19.30.

PROGRAMUL 1
18; 20.15).

Bucegl (orele
UN CtNTEC PE BROADWAY; 

Gloria (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20): Volga (orele 9,30; 12,30; 16; 19).

ZILE FIERBINȚI: Victoria (orele 
»,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30).

GIORDANO BRUNO: Floreasca 
(orele 15,30; 18; 20.15).

SFÎRȘITUL VACANȚEI: Doina 
(orele 18,15: 20,15).

CHITTY-CHITTY, BANG-BANGt 
Doina (orele 9,30; 12,15; 15,15).

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

INSPECTORUL BRANNIGAN: 
Miorița (orele 9; 11.15: 13,30; 15.45; 
18; 20); Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

AUTOMOBILUL, VIOARA Șl 
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 Înflorește din 
NOU: Unirea („_:_ "

CIRCUL: Dacia (orele »;
13,30; 15,45; 18; 20,15).

Viitorul (orele 16;

(orele 15,45; 18; 20).
11,15;

TOATE DOVEZILE ÎMPOTRIVA t
Lira (orele 15,30; *■  •*•

J. D. CAHILL 
15.45; 18; 20)

SINGURĂTATEA
Drumul Sării (orele 
20,15).

MARELE GATSBY: 
(orele 16; 19).

ORAȘUL VĂZUT 
Pacea (orele 16, 18; 20).

PIRAȚII DIN METROU: Giulești 
(orele 15,30; 17,45; 20).

ALARMA ÎN DELTA: Crîngașl 
(ora 16).

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

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

RESPIRAȚIE LIBERA: Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15)

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

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PAMÎNTULU1: Arta (orele 15;
17; 20).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA: Vitan (orele 15.30; 19).

CASCADORUL:
15.45; 18; 20.15).

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

FLORILOR:
15,30; 18;

Ferentari

DE sus;

Rahova (orele

Opera Română: LACUL LEBE
DELOR — ora 19; Teatrul Națio
nal (Sala Mare) ; PERIPEȚIILE 
BRAVULUI SOLDAT SVEJK — 
era 19,30; (Sala Mică): ÎMBLÎN- 
ZIREA SCORPIEI — ora 19.30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu): NEPOTUL 
LUI RAMEAU — ora 19,30: (Sala 
Studio) : AZILUL DE NOAPTE — 
ora 19; Teatrul de Comedie: PRE
ȘUL — ora 19,30; Teatrul Mic: 
PROFESIUNEA DOAMNEI WAR- 
REN — ora 19,30; Teatrul „C. I.

. Nottpra“ , (Sala Magheru).: LADY 
; X —‘ ora 19,30; ' (Sala Studio) : 

CORRIDA — ora 19; .Teatrul Giu- 
lești: ...ESCU — ofa 19,30; Teatrul 

. „Ion Vasilescu": LA ORA „H“
ȘI-UN SFERT’ CONCERT — ora 
19,30: Studioul I.A.T.C.: BĂDĂ
RĂNII —- ora 19,30: Teatrul „Ion 
Creangă“: ANDERSEN — 7 PO
VEȘTI — ora 16; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Victoria): GROAPA — 
ora 19,30; Ansamblul „Rapsodia 
Română“: PE ACEST PAMÎNT — 
ora 19,30; Teatrul Țăndărică (Sala 
Victoria) : PISICA DE UNA SIN-

9.00 Teleșcoală. 10,00 Să trăim și 
să muncim în chip comunist. Emi
siune pentru tineret. 10.25 Prin 
împărăția lacurilor de munte. 11,00 
Artiști amatori în concurs (parti
cipă județul Vîlcea). 11,15 Atenție 
la... neatenție. 11.40 Telex. 16.00 
Teleșcoală. 16.30 Curs de limbă 
rusă. 17,00 Telex. 17,05 La volan. 
17.20 O viață pentru o idee: por
tret al prof. dr. Constantin C. 
Giurescu. 17,50 Tribuna TV. 18.20 
Tragerea Pronoexpres. 18,30 Bas
chet masculin: Steaua — Dinamo 
București. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Reflector. 20,15 
Teilecinemateca. Ciclul „Mari ecra
nizări“: Climate. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL S

20.00 Studio ’76. Emisiune pen
tru tineret. 20.30 Voci, șlagăre, 
succese. 21.35 Telex. 21.40 Roman- 
foileton: „Forsyte Saga".

Miniștrii agriculturii din țările membre ale C.E.E. s-au întrunit marți la Bruxelles pentru ceea ce observatorii consideră a fi o nouă tentativă de stabilire a prețurilor la produsele agricole pentru anul 1976. în două reuniuni ministeriala precedente nu s-a ajuns la un acord in această privință, fi- xmdu-se. în acest scop, data da 15 martie ca termen limită.Nici de data aceasta aprecierile nu sint dintre cele mai optimiste în privința reglementării unor probleme Înscrise pe agendă. De exemplu, sporul prețurilor la produsele agricole — propus de Comisia C.E.E. la nivelul de 7.5 la sută — este considerat de Marea Britani« și R. F. Germania prea mare, In timp ce Franța și Irlanda îl a- preciază ca fiind cu mult »ub nivelul acceptabil.Dificultățile implicind aspectele financiare ale acestor probleme provin, intre altele, și de la situația defavorabilă prin care trece moneda italiană (lira), care a înregistrat o de- * valorizare de facto de 12 procente.

• ENIGME PE LUNA. Laboratorul lunar depus de astronau- 
tii misiunii „Apollo 14" s-a oprit din funcționare timp de o 
lună, intre 18 ianuarie și 19 februarie, apoi a . reînceput să 
funcționeze mai bine, din motive necunoscute, a anunțat N.A.S.A. 
Laboratorul, care a fost depus pe Lună in februarie 1971, poate 
Să mai funcționeze norma! incă doi sau trei ani. O altă enig
mă privește instrumentele de măsurare a particulelor din me
diul lunar care n-au funcționat niciodată in timpul zilei și 
care, după întrerupere, funcționează perfect • UN DIAMANT 
DE 67 CARATE de o puritate excepțională a fost descoperit 
recent în Iakuția. tn aeeeași regiune a Uniunii Sovietice a 
fost descoperit, tot in ultimul timp, un alt diamant de va
loare, dar numai de 34 carate, denumit „Bam" — prescurtare 
a magistralei feroviare Baikal—Amur, în construcție • CRU
CIFIX FURAT DE DOUĂ ORI. Dintr-o biserică din Veneția a 
fost .sustras un crucifix deosebit de. prețios, care datează din 
secolul al XVIII-lea. Remarcabila operă de artă a mai fost 
furată în 1969, dar regăsită de poliție. Potrivit observatorilor, 
este vorba, din nou, de mîna rețelei de hoți, anticari — co
lecționari. oameni de afaceri italieni și străini care pradă bi
sericile, castelele și muzeele italiene. 14 biserici, capele și mă
năstiri din Italia au fost jefuite de la începutul anului « CEN
TURA DE SIGURANȚA PENTRU AUTOMOBILIȘTI OBLIGATO
RIE IN MAREA BRITANIE? Camera comunelor a adoptat 
un proiect de lege guvernamental privind obligativitatea pur
tării de către automobiliști a centurii de siguranță. 249 parla
mentari au spus „da“ iar 139 au fost contra. Din cifrele ofi
ciale reiese c& legea va permite cînd va fl aplicată (după 
ee va trece și prin Camera lorzilor) salvarea a 1900 de. vieți 
pe an, evitarea a 11 000 răniri grave și economisirea a 60 mi
lioane lire sterline — taxe de spitalizare • INIMA ȘI MEDI
CAMENTELE. Specialiștii de la Institutul politehnic din Wro- 
claw au realizat un aparat pentru descifrarea reacțiilor ini
mii la medicamente. Acesta oferă medicilor date privind mo
dul cum influențează medicamentele pulsul, temperatura și 
tensiunea cardiacă ale pacientului • ACCIDENT PE O PLAT
FORMA NORVEGIANA DE FORAJ. Platforma „Deep sea dril- 
ler“ lansată anul trecut, care fora în Marea Nordului, a eșuat 
in apropiere de Bergen, în timpul unei furtuni puternice. Ac
cidentul s-a soldat cu 6 morți șl 17 răniți • VRACI — SPE
CULANT DE ZAHAR. Poliția din Viransehlr, din vestul Turciei, 
l-a arestat pe. Kadîr Azim, care trecea drept vraci în locali
tate. Acesta se bucura de oarecare popularitate deoarece nu 
pretindea bani In schimbul serviciilor sale ci... zahăr. El stoca 
zahărul și îl revindea la prețuri de speculă tot cllenților lui, 
în momentul în care piața era mai slab aprovizionată. Poliția 
a găsit in casa sa ..suficient zahăr pentru a umple două ca
mioane“ • O NOUĂ COMETA va traversa săptămîna aceasta 
cerul continentului nord-american și va fi obiectul unor stu
dii intense. Descoperită In 1975 de Richard West, de la obser
vatorul din Geneva, cometa va fi observată cu telescoape, sonde 
și laboratoare transportate de baloane. Specialiștii ÎȘi vor con
centra cercetările lor asupra identificării și măsurării elemen
telor caracteristice ale cometei care vor furniza informații pri
vind formarea și evoluția capului șl cozii sale.

și 19 februarie, apoi a . reînceput sa
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