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Cerință de bază pentru toți lucrătorii ogoarelor
URGENTAREA LUCRĂRILOR DE SEZON ECATERINA CUCI)

de irigații, gafa de lucru
• Continua acțiunile de fertilizare
• Pentru rodul cit mai bogat al livezilor

Ialomița

CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ - 0 CAMPANIE A MUNCII NEÎNTRERUPTE

mun- 
multe

ci pentru că ele domină într-o 
migală, răbdare, gingășie.

Printre preocupările lucrători
lor de pe ogoarele județului Ia
lomița în această perioadă un loc 
distinct îl ocupă pregătirea 
temelor de irigații. Atenția 
care se bucură acest sector 
determinată și de faptul că pri
măvara în Bărăgan nu înseamnă 
numai campanie de semănat. Un 
factor esențial în obținerea pro
ducțiilor sporite îl reprezintă 
aplicarea corectă și la timp a 
udărilor încă din primele zile din 
a doua decadă a lunii martie.

Care este stadiul lucrărilor la 
întreprinderea de exploatare a 
lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare Fetești, care are în îngri
jire aproape 80 000 ha de teren 
irigat In zona estică a Bărăga
nului ialomițean ? La cele 40 de 
stații de. pompare s-au încheiat 
lucrările de verificare și vopsi- 
torie, iar circuitele și releele de 
comandă, aparatele de măsură 
și control vor fi verificate pînă 
la 15 martie. S-au racordat 
două stații plutitoare, au fost 
efectuate în totalitate lucrările 
planificate de terasamente. de- 
colmatărl de canale, intervențiile 
la rețeaua de conducte îngropate.

sis- 
de 

este

Cu toate că graficele de 
că au fost devansate la 
dintre lucrările specifice, în pre
zent se continuă verificările de 
conducte și înlocuirile de hi- 
dranți, terasamente și decolma- 
tări în numeroase puncte de lu
cru : Nodul 2—4 din zona sta
ției de pompare nr. 7, în com
partimentele sistemelor Borcea 
și Pietroiu. Am reținut cîteva 
nume : Ștefan Negoiță, maistru 
la stația de pompare Ștefan cel 
Mare, și Virgiliu Scurtu de la 
Jegălia, inginerul Marin Nicolae, 
șeful laboratorului PRAM, si Ion 
Chiriacu, Dima Nicolae, Tudor 
Costache, Nicolae Cristian, Dan 
Alecu, mecanici, electricieni, bul- 
dozeriști de pe lista fruntașilor. 
„De fapt, ne spune ing. Cezar 
Boca, secretarul U.T.C. pe între
prindere, majoritatea celor care 
lucrează în sectorul de irigații 
sînt tineri.. Preocupările noastre 
de muncă sînt îndreptate spre 
exploatarea și întreținerea Ia 
parametri superiori a întregii re
țele de stații pompare și canale, 
principale sau secundare, spre 
acțiunea de autoutilare și auto- 
dotare, confecții metalice și pie
se de schimb. După ce am intro
dus In producție un dispozitiv 
de îndreptat conducte da aluml-

niu (după doi ani de funcțio
nare 12 000 de conducte au fost 
repuse astfel în producție), acum 
tinerii din atelierele mecanice 
sînt angajați la confecționarea 
de grătare basculante pentru re
ținerea impurităților și deci ri
dicarea substanțială a calității 
apei de irigat. Se fac studii in
tense pentru mutatul mecanizat 
al aripilor de ploaie“.

Teleorman
La cooperativa agricolă de pro

ducție Purani, din județul Tele
orman, unitate fruntașă pe ju
deț, deținătoare a unor recor
duri în ceea ce privește nivelul 
producțiilor obținute în anii tre- 
cuți, acțiunea de fertilizare a 
solului se apropie de sfîrșit. 
Pînă la data raidului nostru în- 
grășămintele chimice fuseseră 
aplicate pe 3 500 de hectare cul
tivate cu grîu. Gunoiul de grajd 
a fost împrăștiat pe circa 250 de 
hectare destinate semănăturilor 
de primăvară. De remarcat este 
și faptul că, buni gospodari, co
operatorii din Purani au trans
portat în cîmp aproape două mii 
de tone de gunoi de grajd, pe 
care l-au depozitat la capul tar-

lalei pentru a fermenta și a fi 
apoi împrăștiat.

Dar elementul semnificativ, și 
de reținut, la această unitate 
este grija manifestată de meca
nizatori, de specialiști și condu
cerea cooperativei în executarea 
unor lucrări de calitate, în res
pectarea riguroasă a normelor 
științifice privind aplicarea în
grășămintelor.

„Fertilizarea solului, calitatea 
executării acestor lucrări, ne 
spunea Eroul Muncii Socialiste, 
tovarășul Marin Nedea, preșe
dintele cooperativei agricole de 
producție, joacă un rol de prim 
rang în obținerea unor recolte 
superioare. O proastă fertilizare 
atrage după sine pagube 
semnate, în anume condiții 
cînd chiar la compromiterea 
coltelor. Să nu uităm apoi 
alături de rolul hotăritor pe care 
chimizarea îl are în obținerea 
unor producții mari, îngrășămin- 
tele ne costă bani grei, că sta
tul face eforturi deosebite pen
tru a produce și furniza agricul-

in- 
du-
re- 
că,

ȘTEFAN DORGOȘAN 
AL. DOBRE 

GEORGE BANU
(Continuare in pag. a Il-a)
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Acțiunea 2000000
Cine și cum îi orientează 
pe tineri spre împlinirea

vocației profesionale?
In orientarea profesională a tinerilor, și în primul rind a elevilor, organizațiilor U.T.C. le revin 

sarcini multiple și de cea mai mare răspundere. Cum și-au conceput, din acest punct de vedere, pla
nurile lor de acțiune comitetele municipal Petroșani al U.T.C, și județean Gorj al U.T.C. și mai ales cum 
le îndeplinesc, in ce mod contribuie la asigurarea cu forță de muncă a unităților economice din locali
tățile lor ?

A FI MINER IN VALEA JIULUI - 
A OPTA PENTRU O MESERIE

BĂRBĂTEASCĂ

Toate exploatările miniere din 
Valea Jiului duc lipsă de forță 
de muncă. Se fac zilnic încadrări 
numeroase, dar tot zilnic pleacă 
mulți dintre cei proaspăt înca
drați. S-a constatat un adevăr 
de mult verificat : dacă stau 2— 
3 ani și încep să descopere me
seria de miner, în toată frumu
sețea ei. încep să se obișnuiască, 
tinerii nu mai pleacă niciodată. 
Se stabilesc definitiv, devin oa
meni ai locului. Ce trebuie făcut 
însă pentru obișnuirea lor cu 
munca și viața în acest bazin 
carbonifer ? In stabilirea măsu
rilor s-a pornit de la un sondaj 
efectuat de Comitetul municipal 
Petroșani al U.T.C. în rîndul a 
600 de tineri din mai multe or
ganizații și exploatări carboni
fere cu scopul de a vedea op
țiunile lor în domeniul educativ 
și cultural artistic. S-a ajuns la 
concluzia că tinerii doresc cu 
prioritate o mai bogată viață 
sportivă, mai multă mișcare în 
aer liber, mai numeroase com
petiții de masă în care să fie 
antrenați direct, nu ca specta
tori, o activitate mai dinamică 
în ceea ce privește recrearea lor 
după ieșirea din mină. Nici son
dajul. nici concluziile n-au fost 
formale. S-a trecut îndată la 
acțiune. La Petrila, cu ajutorul 
tinerilor, s-a amenajat un com
plex sportiv în parcul orașului, 
s-au bituminizat curțile a două 

construit 
această 

amenaja

școli din oraș, s-a 
o popicărie, iar în 
primăvară se vor 
două terenuri de fotbal, s-au sta
bilit calendare de activități cul
tural-sportive în fiecare organi
zație. La Lupeni — al doilea o- 
raș ca mărime după Petroșani — 
există o mai bună bază mate
rială, tinerii au la dispoziție te
renuri pentru toate sporturile.

lnclusiv o sală modernă, un club 
al sindicatelor care le permite o 
activitate deosebit de bogată. La 
Vulcan și Uricani sînt două clu
buri ale tineretului și, de ase
menea, suficiente alte posibili
tăți materiale pentru culturali
zare, pentru distracție, pentru 
practicarea sportului.

— Ce altceva oferă Valea 
Jiului tinerilor care vin aici ?

— în primul rînd un cîștig 
mai mare decît în oricare alte 
meserii și locuri de muncă — ne 
spune tovarășul Nicolae Haneș, 
prim secretar al comitetului mu
nicipal al U.T.C., condiții de lo
cuit pentru nefamiliști, și apar
tamente pentru cei căsătoriți, 
gratuitate la chirie și încălzire, 
program săptămînal de muncă 
de 5 zile (cu o săptămînă pe 
lună în care se lucrează 6 zile), 
Indemnizații de instalare neram
bursabile în valoare de 858— 
2 575 lei, suportarea de către ex
ploatările miniere a cheltuielilor 
de transport și, bineînțeles, ca
lificarea într-o meserie de mare 
viitor : cea de miner.

Despre continua îmbunătățire 
a condițiilor de viață și de mun
că în Valea Jiului, ne vorbește 
și directorul cu probleme de per
sonal și învățămînt al Centralei 
cărbunelui, tovarășul Ioan Kar- 
pinetz.

— S-au modernizat și se află 
în continuare în modernizare lu
crările în subteran, se află în 
construcție noi cămine de locuit, 
noi edificii social-culturale, sînt 
prevăzute ample lucrări pentru 
depoluare, s-a îmbunătățit ra
dical aprovizionarea tuturor lo
calităților din Valea Jiului.

La rîndul lor. organizațiile 
U.T.C. din orașele și exploată
rile miniere ale Văii Jiului și-au 
prevăzut o permanentă partici
pare Ia efortul de calificare și 
perfecționare profesională a ti
nerilor, prin asigurarea frecven-

tel la cursuri, prin inițierea de 
concursuri, schimburi de expe
riență, simpozioane, demonstra
ții practice etc., vizind îmbogă
țirea cunoștințelor tinerilor, ge
neralizarea metodelor avansate 
de muncă In toate colectivele de 
mineri.

MICROINTREPRINDERILE - 
AUTENTICE ANTICAMERE ALE 

UZINELOR

încă în 
funcțiune 
triale în 
nevoie de mii de muncitori ca
lificați. Firește, în cea mai mare 
parte, surplusul de forță de 
muncă necesar va fi asigurat 
prin școlile profesionale și liceele

acest an vor 
noi capacități 
județul Gorj,

intra In 
indus- 

care au

ROMULUS LAL
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SÄPTÄMINA CINEMATOGRAFICA • Banchet pentru Achile 
• Hotel „Pacific" • Mr. Majestic.

Treptele devenirii

In vara anului 1972, unul grup de vreo 200 de tineri 1 s-a 
încredințat producerea calculatorului românesc. Era o dovadă 
de mare încredere in dăruirea, seriozitatea, capacitatea de 
efort și calitatea cunoștințelor tinerilor de cnrind ieșiți de pe 
băncile școlilor și ale facultăților. în mai puțin de 4 ani, co
lectivul, a cărui medie de virstă se situează azi in jur de 
23 de ani, a realizat o gamă largă de produse, de la mașini 
de facturat și contabilizat, la calculatoare de birou și de 
buzunar, pină Ia FC 16/64, un calculator din generația trei și 
jumătate, in concepție originală românească. Ne-am propus 
să evidențiem aici o trăsătură pregnantă a acestui colectiv 
și am ales ca protagoniste trei tinere. Trei tinere nu numai 
pentru că este „Ziua femeii", 
fabrică in care se cere multă
ECATERINA CUCU face 

parte din cea mai recentă 
serie de tinere care a bătut 
la poarta întreprinderii unde 
se produc „creiere electro
nice“. Au atras-o albul ima
culat, de la încăperi și halate, 
pină la calculatorul însuși, 
ordinea perfectă in care se 
muncește cu calm și rapidi
tate. La cursul de calificare 
a avut „profesoare“ cu numai 
3 ani mai mari decit ea, dar 
cu multă experiență, fiindcă 
retrăiseră intr-un timp con
densat istoria construcției 
calculatorului, de la mașina 
cu cîteva operații, pînă la 
„marele“ Felix C 256. Aici, 
unde „rpunca e nouă în fie
care zi“, după cum a consta
tat singură, proaspăta absol
ventă a școlii generale de 10 
ani a simțit nevoia să învețe 
din nou. împreună cu alte 
colege s-r înscris la cursurile 
liceului seral și s-a hotărit 
să nu se oprească aici...

Ce posibilități de devenire 
1 se oferă unei tinere munci
toare electroniste ? Vom răs 
punde nu cu vorbe, ci cu 
exemplul concret al treptelor 
urcate în profesie, în viață, 
de alte două colege ale Eca- 
terinei.

Pentru LIVIA CHIȘ, cea

mai veche amintire despre 
întreprinderea de calculatoare 
este o structură metalică, im
plantată intr-un cîmp noroios. 
In 1071, pe cînd se califica la 
I.E.A., purta pe halat, la fel 
cu colegele ei, ecusonul cu 
numele unei întreprinderi 
care... încă nu exista ! De 
două ori pe săptămînă, se 
încălțau în cizme și se du
ceau la muncă patriotică, pe 
cîmpul desfundat, pentru ca 
întreprinderea lor să devină 
ceea ce este astăzi.

— Eram o mină de munci
tori, cițiva ingineri speciali
zați în străinătate și alți cițiva 
stagiari. Împreună am în
ceput să învățăm — muncind 
și să muncim — invățind ! Ni 
se încredințase o sarcină 
foarte grea și trebuia s-o 
ducem la îndeplinire numai 
prin propriile noastre forțe. 
Faptul că eram foarte tineri 
nu ne speria, eram doar la 
fel de tineri ca și calculatorul 
românesc !

Au trecut aproape 4 ani de 
la intrarea in funcțiune a în
treprinderii și tinăra munci
toare este recomandată astăzi 
ca una dintre specialistele 
redutabile ale fabricii. A ab
solvit nu numai liceul, ci și 
cîteva cursuri de perfecțio-

pentru noul destin al femeii

UVIA CHIȘ

LELIOARA

1
nare, este deținătoarea cate
goriei a IV-a și a pierdut 
numărul tinerelor pe care 
le-a pregătit ca să muncească 
alături de ea și ca să-i ia 
mai tirziu locul. Pentru că 
nici Livia Chiș nu se oprește 
aici...

— Pur și simplu nu se 
poate I Produsele noastre s-au

MONICA ZVIRJINSCHI
Foto : VASILE RANGA

(Continuare în pag. a Ill-a)

Gospodari ai frumuseții Capitalei

Peste 10 000 de tineri, elevi, muncitori, 
studenți, din municipiul București au fost 
ieri prezenți in parcurile și pe străzile 
Capitalei, unde au curățat arbori, spații 
verzi, au săpat ronduri de flori. In car
tierul Colentina, 2 000 de uteciști, munci
tori la întreprinderile Electronica. Conect, 
Cooperativa muncă șt artă, IISAMIT, 
Cooperativa Electrobobinaj, întreprinde
rea de cinescoape, din alte unități econo-

mice și instituții au săpat spațiile verzi 
ce mărginesc străzile din cartier, pe o lun
gime de peste 2 500 de metri și au cură
țat peste 5 000 de arbori. Din inițiativa 
Comitetului U.T.C. din sectorul 2 al Ca
pitalei, au mat fost organizate acțiuni de 
muncă in Platforma industrială Pipera, la 
Liceul „Spiru Haret" și Muzeul Văcă
rești. Alte cîteva șut« de uteciști din sec-

toarele 1 și 4 au lucrat ieri la întreținerea 
unor zone verzi din Capitală, in Parcul 
tineretului, pe B-dul Aviatorilor, Șoseaua 
Kiseleff, la îngrijirea spațiilor din jurul 
monumentelor istorice, muzeelor și din 
incinta unor instituții culturale.

N. MILITARU 
Foto : O. PLECAN

(Continuare in pag. a Il-a)

IA RELUAREA
CAMPIONATULUI

DE FOTBAL
Carol CorbuDialog

sală este de 16,94 m, iar in aer 
liber de 16,82 — la Jocurile bal
canice.

ajunge in 
olimpice este 

la o
— Cum ați reușit aceste 

performanțe? l-am întrebat, 
zilele trecute, pe Carol 
Corbu.

Năzuința de 0 ETAPĂ
FAVORABILĂ

Nu poți aspira la victorie 
fără să trudești pentru ea

a 
fruntea ierarhiilor 
explicabilă, de vreme ce 
Olimpiadă se confruntă cei mai 
buni tineri sportivi din toate 
țările lumii. J.O. reprezintă cea 
mai mare confruntare și, în a- 
celași timp, sărbătoare sportivă. 
Ța.ra noastră va fi reprezentată 
la viitoarea Olimpiadă, de la 
Montreal, de o delegație nu
meroasă. Sportivii noștri, bene
ficiind de condiții optime, se 
pregătesc cu multă stăruință și 
conștiinciozitate pentru acest 
greu examen. Unul dintre cei 
care urmează să facă deplasa
rea în Canada pentru a cuceri 
puncte și, eventual, o medalie 
pentru sportul românesc este 
Carol Corbu. Profesorul de ma
tematici, care a împlinit de cu- 
rind 30 de ani (s-a născut la 8

cu multiplul campion
februarie 1946 — pe plaiurile 
arge.șene), are în palmaresul său 
performanțe prestigioase : a 
fost o dată campion al Europei 
și de trei oii vicecampion la în
trecerile de sală ; la C.E. în aer 
liber a cucerit, de 
două medalii, 
bronz. El este 
național, apoi 
tice balcanice _ ____
campionate internaționale, 
poate 
titluri 
viață, 
manță 
mai 
triplusaltul, sau săritura cangu
rului, cum o denumesc ziariștii 
sportivi, măsoară 17,12 m. A fost 
obținută într-un „patrulater“ al 
Italiei, la Torino, în 1971. Re
cordul pe terenul propriu — la

asemenea, 
de argint și de 

multiplu campion 
al Jocurilor atle- 
și a numeroase 

Se 
spune că are mai multe 
și medalii decit ani de 
Cea mai bună perfor- 

a sa, într-una dintre cele 
dificile probe olimpice,

— In ce mă privește totul a 
început ca o joacă. Sportul pen
tru mine însemna, ca pentru 
orice tînăr, destindere, timp li
ber consumat plăcut. Dar rea
lismul atletismului m-a cucerit. 
Prin rezultatele pe care le ob
țineam puteam să mă apreciez 
corect și să caut să aflu limi
tele mele obiective. Orice tînăr

VASILE CÄBULEA
(Continuare in pag. a Iii-a)

MARIONȚIU

Mircea Florin Șandru

Ieri, in ciuda decorului de iarnă 
stadioanele au cunoscut din nou 
freamătul miilor de spectatori 
veniți să-i încurajeze pe fot

baliștii preferați
Foto t O. PLECAN

oaspeților 
comentariu, 
rezultate

Actualitatea
pe scurt
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Călătorind pe elipsa lui 
planetară, Pămintul a adus 
această parte de continent 
mai aproape de soare. A- 
pele fluxului urcă mai adine 
in uscat, atrase de protube
rantele soarelui iar în munți 
avalanșele cu coama lor as
cuțită alunecă în genuni. In 
păduri ultima zăpadă, căzută 
pe neașteptate, ca un atac 
aerian, e decimată încet 
mîncătorul de zăpadă. A 
nit primăvara.

O primăvară buimacă 
toată lumea pe străzi parcă 
e bolnavă de puritate. O zi 
cu soare, o fereastră blindă 
într-o pînză de nori și strada 
se umple de haine multico
lore. Cămașa arde pe noi în 
aerul umed și astringent, ca 
o flacără a focului rece. E 
primăvară.

Cind un mugure pleznește, 
în liniștea 
jurul lui, în 
univers vegetal se aude o ex
plozie pe care o percep ure
chile Inspăimîntate ale gi- 
zelor, în infrasunete. Cind o 
plantă străbate învelișul pă- 
mîntului cu lăncile frunzelor 
sale, pămîntul împrejur se 
cutremură pe o mare întin
dere. Cînd în primele secunde 
de viață mielul orbit de lu
mină pipăie aerul cu botul 
căutînd un sprijin, toate 
palmele noastre vin în întîm- 
pinarea Iul să-l sprijine.

A venit primăvara ca un 
incendiu de puritate. 8 Mar
tie, ziua tradițională a femeii, 
este însă un simplu punct de 
reper, pentru că primăvara 
întreagă e o sărbătoare non- 
stop a femeilor noastre. In 
cinstea lor o regie discretă a 
aruncat zăpada tirzie în ri
gole, a zvintat străzile și a 
umplut coroanele copacilor 
cu un abur verde incert. în 
pasajele subterane și sub co
loanele magazinelor milioane 
de mărțișoare au fost alese 
într-o vînzoleală pitorească 
de bazar oriental. De după 
tarabele lor, florăresele și-au 
zîmbit discret, în florării s-au 
vîndut toate ghivecele, iar în 
magazinele „Eva" și „Femi- 
na" bărbații stau într-un pi
cior ore întregi pentru un loc 
in fața raioanelor cu cadouri.

Ne gîndim deci în aceste 
zile mai mult la femeile țării. 
Deliberată sau nu, sensibili
tatea noastră 
coarda sa cea mai 
Prin complicitatea generală a 
tuturor bărbaților, căldura 
primăverii dobîndește citeva 
grade în plus. O floare deci 
pentru femeile țării : femeia 
care face pîine, femeia care 
face oțel, femeia care scrie 
poeme. Să ni Ie închipuim în 
aceste zile plutind deasupra 
sufletului nostru, apărîndu-l, 
ca niște păsări, ca niște pa
veze fără moarte.

de
ve-

ți

încremenită din 
intimitatea acelui

lucrează pe 
întinsă.

<
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REPREZENTANTUL STUDENȚILOR
ÎN CONSILIUL PROFESORAL

cel mai autorizat purtător al opiniei colective
Nu cu mult timp în urmă la 

nivelul tuturor instituțiilor de 
învățămînt superior a avut loc 
instruirea reprezentanților stu
denților in consiliile profeso
rale și senatele universitare. A- 
sistînd la o asemenea instruire 
în cadrul Academiei de studii 
economice am remarcat, în 
primul rînd, accentul pus de 
președintele Consiliului U.A.S.C. 
din A.S.E., Ion Stancu, pe ne
cesitatea mobilizării dinamice, 
active, eficiente a fiecărui re
prezentant fie în consilii, fie în 
senat, la luarea tuturor decizii
lor de care depinde bunul mers 
al procesului de învățămînt, al 
integrării acestuia cu cercetarea 
științifică șl producția.

Amplitudinea posibilităților de 
intervenție a reprezentanților 
asociației studenților comuniști 
decurge din însăși complexita
tea vieții universitare, din mul
titudinea de probleme a aceste
ia : editarea manualelor, cursu
rilor Și lndrumarelor, calitatea 
practicii, organizarea cercurilor 
științifice, elaborarea tematici
lor pentru lucrările de stat sau 
a orarelor, activităților politi- 
eo-ideologice, aspecte ale vieții 
sociale (acordarea burselor, via
ța in cămine și cantine), acțiu
nile sportive, turistice etc.

Lucrurile evoluează bine, în 
general, după cum ne-am putut 
da seama in decursul investiga
țiilor noastre pe această temă. 
Și totuși un pericol există : 
participarea studenților la lua
rea deciziilor organelor colective 
riscă să devină o stare formală. 
Necunoașterea exactă a tu
turor problemelor de fond, 
și. de ce să nu recunoaștem, 
chiar a legislației specifice ln- 
vățămintului superior, precum 
și a competențelor consiliilor 
profesorale și senatelor, re
prezentarea unor interese apar- 
ținînd unul grup restrîns de 
studenți ori individuale sînt e-

în multe unități agricole din județele Ialomița, Ilfov, Teleorman, Dolj campania de insămințări a 
culturilor din prima urgență se desfășoară cu intensitate. După calitatea pregătirii patului germinativ 
și a semănatului se anunță. încă de pe acum, producții bogate In acest an. Foto : O. PLECANFoto : O. PLECAN

URGENTAREA LUCRĂRILOR DE SEZON
(Urmare din pag. I)

cantități din ce In ce mal 
de substanță activă, efor- 

și cheltuieli care trebuie,
tarif 
mari 
turi 
și aceasta depinde numai de noi, 
cei din agricultură, valorificate 
cit mai deplin, cit mai eficient“.

Pornindu-se de la aceste ce
rințe, mecanizatorii și coopera
torii din Purani au fost temei
nic instruiți Înainte de începerea 
campaniei, specialiștii șl cadrele 
din conducerea cooperativei s-au 
aflat permanent în cimp, alături 
de mecanizatori și cooperatori, 
supraveghind îndeaproape mun
ca, luînd, pe loc. măsurile cu
venite pentru buna desfășurare 
a lucrărilor.

Evident, cooperatorii din Pu
rani nu sint singurii de pe raza 
județului Teleorman care au ac
ționat cu toată fermitatea pentru

VOCAȚIA PROFESIONALA
(Urmare din pag. I)

de specialitate, mai exact peste 
7 500 de elevi sînt în pragul me
seriilor pe care și le-au ales.

— Dar pentru că e vorba de 
acoperirea numai parțială a ne
cesităților — ne spune tovarășul 
Ion Argintaru, secretar al comi
tetului județean al U.T.C. — 
ne-am propus ca pînă la 15 mar
tie să definitivăm studiul în
ceput de curînd privind forța de 
muncă tînără neocupată, iar în 
funcție de locurile disponibile 
în diverse întreprinderi și profe
sii și în funcție de preferințele 
lor, să-i orientăm spre locurile 
respective de. muncă, să-i aju
tăm să se califice și să se inte- 
freze în colectivele muncitorești.
n paralel s-au deschis cursuri de 

calificare la Fabrica de confecții 
și I.J.I.L. Tîrgu-Jiu în care sint 
cuprinse peste 500 de fete.

— Cum procedați în orientarea 
profesională a elevilor din liceele 
de cultură generală ?

— Avem în județ 8 licee de 
cultură generală. Vor absolvi în 
acest an peste 600 de tineri din
tre care cea mai mare parte 
vor alege producția. Am organi
zat cu ei numeroase activități

o re- 
in.com-

repre- 
de stu-

lemente care facilitează 
prezentare formală ori 
pletă.

Mandatul studenților 
zentanți din Academia
dii economice a fost destul de 
puține ori utilizat eficient ln- 
tr-o serie de importante activi
tăți cum ar fi, de pildă, organi
zarea participării studenților la 
activitățile de cercetare din ca
tedre, planificarea și formula 
examenelor, stabilirea orarelor, 
antrenarea studenților în cerce
tarea contractuală și interdisci- 
plinară.

Pe bună dreptate, observa și 
prof. dr. N. Dobrotă, prorecto
rul Academiei de studii econo
mice „studenții nu își pot în
deplini integral mandatul decît 
prin intervenția activă și ma
tură la lucrările consiliilor și 
senatului, prin abordarea res
ponsabilă a tuturor aspectelor 
procesului de formare a viitori
lor specialiști. Nu prin mimarea 
tonului sau stilului de interven
ție a cadrelor didactice un stu
dent își poate cuceri prestigiul 
în consiliu. Deși s-a realizat 
dezbaterea Studiului cu privire 
la perfecționarea învățământu
lui superior economic și s-a tre
cut Ia aplicarea acestuia, în re
alitate mai există decalaje, dis
crepanțe între prevederi și si
tuația concretă din facultăți, în
tre raportările acțiunilor și des
fășurarea lor efectivă. Or, in 
acest semestru o primă îndato
rire a studenților reprezentanți 
este eliminarea acestor decalaje, 
nu numai printr-o sesizare obi
ectivă și operativă a probleme
lor apărute în procesul de în- 
vățămint, în cercetare sau pro
ducție, dar și printr-o antrenare 
efectivă a tuturor membrilor a- 
sociațiilor studenților comuniști 
în îndeplinirea obiectivelor 
fecționării Invățămîntulul 
nomic".

Și din situația existentă 

per- 
eco-

pînă

executarea fertilizării la timp șl 
de bună calitate. Similar au ac
ționat șl lucrătorii din unitățile 
de pe raza consiliilor interco- 
operatiste Tătărăști, Peretu și 
Buzescu. Dealtfel, după cum ne 
informa tovarășul Constantin Va- 
tau, directorul Trustului S.M.A. 
Teleorman, în zilele care urmea
ză acțiunea de fertilizare a so
lului va fi încheiată în toate 
unitățile cooperatiste de pe raza 
județului.

Maramureș
Cunoscută zonă pomicolă a 

tării, Maramureșul ocupă un loc 
de frunte în producția agricolă 
de mere. Livezile I.A.S. și ale 
cooperativelor agricole de pro
ducție totalizează 11100 ha, cu 
aproape 2,5 milioane de pomi 

pentru cunoașterea profesiilor 
industriale și pentru însușirea 
lor practică. Cu sprijinul tineri
lor muncitori din industrie le-am 
completat sculele din atelierele 
școală — In acest an am prevă
zut să se confecționeze încă 5 000 
scule pentru ei — iar cu con
cursul conducerii întreprinderi
lor și în colaborare cu cadrele 

. didactice, am organizat vizite și 
discuții în uzine sau pe șantiere 
despre profesiile lor, despre per
spectivele pe care le oferă tine
rilor. „Să anticipăm viitorul“, așa 
se numește acțiunea despre care 
vorbeam și căreia i-am conferit 
un caracter de continuitate. Anul 
trecut s-au încadrat în indus
trie peste 200 de 
liceelor de cultură 
momentul intrării 
tinerii sînt incluși
noului încadrat“ — o altă iniția
tivă a organizațiilor U.T.C. — 
care își propune să-i ajute să 
se integreze rapid, să-și însu
șească temeinic meseria, să-și în
deplinească exemplar normele 
de producție.

Programul de orientare profe. 
«ională a elevilor este însă mult 
mai generos. Pentru vacanța de 
primăvară ilnt deja perfectate

absolvenți ai 
generală. Din 
în producție 
în „cercurile

la A.S.E., ca și din 
unor reprezentanți 
consilii și senate de

în prezent 
activitatea 
studenți în 
la alte institute de învățămînt 
superior, se desprinde co-ncluzia 
că mandatul încredințat nu poa
te fi Îndeplinit decit printr-un 
prealabil dialog cu colegii din 
an și facultatea reprezentată, 
printr-un schimb operativ și 
eficace de opinii în vederea 
stabilirii priorităților, pentru 
ierarhizarea problemelor în 
funcție de competențe și posi
bilități. Prezentarea sintetică în 
fața colectivității a problemelor 
urgente sau de perspectivă, a 
celor rezolvate sau nerezolvate 
este obligatorie nu numai în 
adunările generale, ci și în șe
dințele comitetelor de cămin 
sau cantină. Se apreciază, și pe 
bună dreptate, că ceea ce tre
buie să facă un student repre
zentant într-un organ colectiv 
ține foarte mult de știința con
ducerii, de regulile ce guvernea
ză conjugarea constructivă a ac
tivității tuturor factorilor de 
care depinde bunul mers al for
mării specialiștilor. în același 
timp, calitatea de reprezentant 
presupune și anumite calități 
etice din rindul cărora sint ex
cluse individualismul, egoismul, 
dorința de afirmare cu orice 
preț, ca și timiditatea sau fal
sele complexe de inferioritate 
în fața dascălilor.

Acum, cind majoritatea re
prezentanților asociațiilor stu
denților comuniști au deja ex
periența unui număr suficient 
de participări (la unele' insti
tute și de intervenții) în orga
nele colective de conducere se 
pupe acut problema eficienței 
activității lor, a contribuției 
A.S.C. la perfecționarea proce
sului instructiv-educatlv.

Revenind, la Academia 
studii economice, am constatat 
că o sinteză operativă a de
monstrat stadiul de rezolvare a 

de

roditori. Pentru o cit mai bună 
pregătire a recoltei acestui an, 
la fermele pomicole din Șom- 
cuta Mare, la cele ale C.A.P. din 
zonele Sighetului, Chioarului și 
Lăpușului s-a transportat și ad
ministrat Întreaga cantitate de 
îngrășăminte chimice (5 900 tone) 
și organice (430 000 tone). Alături 
de vîrstnici, tinerii execută tra
tamente împotriva bolilor și dău
nătorilor. Se fac tăieri de for
mare a coroanelor în livezile 
tinere care ocupă 4 280 hectare. 
Se amenajează noi terenuri care 
vor fi plantate în această pri
măvară. patrimoniul pomicol al 
județului urmînd să crească în 
acest an cu 150 hectare, cu so
iuri alese de mere ionatan, par- 
men auriu, golden, cu noi 
aclimatizate sau realizate 
treprinderile de cercetare 
colă.

soiurl 
la în- 
pomi-

sate 
șco- 
scop

excursii ale elevilor de la 
în întreprinderi și grupuri 
lare profesionale, avînd ca 
informarea detaliată a elevilor.

— Avem Insă convingerea — 
reia tovarășul Argintaru — că 
cele mai eficiente forme de ori
entare profesională a elevilor 
sint, microintreprinderile din 
școli, autentice anticamere ale 
uzinelor. începînd cu 15 martie 
iși vor declanșa activitatea mi- 
croîntreprinderea Liceului din 
Sadu. profilată pe prelucrarea 
metalelor și cea a Liceului din 
Peștișani, ce se va specializa in 
prelucrarea lemnului. Sint deja 
complet dotate, au plan de pro
ducție — 5 milioane lei Ia Sadu 
și 200 000 lei la Peștișani — s-au 
nominalizat produsele, s-au for
mat echipele de lucru. Se înțe
lege, activitatea productivă din 
microîntreprinderi va fi perma
nent susținută de activități edu
cative, de cultivarea la elevi a 
spiritului mpncitoresc, a dragos
tei pentru meseriile în care se 
califică, ceea ce ne dă garanția 
că la absolvire toți elevii acestor 
licee vor trece cu bine exame
nul de atestare ca muncitori ca
lificați. 

unei bune părți a problemelor 
ridicate de studenții reprezen
tanți în consilii și senat, cum 
ar fi, de pildă, stabilirea for
melor de examinare pe disci
pline (Facultatea de economia 
producției), verificarea pe par
cursul acestui semestru a stu
denților restanțieri, programa
rea cercurilor științifice și or
ganizarea Seminarului național 
de doctrine economice contem
porane (Facultatea de finanțe), 
corelarea optimă a cursurilor și 
seminariilor. acordarea burselor, 
legătura cu liceele patronate 
(Facultatea de cibernetică eco
nomică și statistică). In același 
timp, au rămas nerezolvate o 
serie de propuneri ce se impun 
a fi urmărite cu insistență de 
reprezentanții studenților : revi
zuirea planului de învățămînt și 
a programării examenelor la anul 
IV, secția relații economice in
ternaționale (4 examene, plus o 
probă de verificare în sesiunea 
din iarnă), acoperirea cu cursuri 
la toți anii de studiu, perfecțio
narea practicii, transferarea de la 
Institutul agronomic a fondului 
de carte necesar Facultății de 
economie agrară, întocmirea la 
timp a unor culegeri de proble
me, încadrarea studenților pe 
posturi temporar disponibile în 
practică.

Avînd un caracter pronunțat 
de lucru, instruirea reprezen
tanților studenților din facultă
țile Academiei de studii econo
mice și-a dovedit utilitatea șl 
în vederea decantării priorități
lor de rezolvare. Dialogul per
manent — dominat și de o parte 
și de alta de receptivitate 
— cu conducerile facultăților șl 
Academiei a devenit, ca șl în 
orice altă instituție de învăță
mînt superior, o datorie socială 
de primă importanță pentru bu
nul mers al procesului instruc- 
tiv-educativ.

calin stanculescu

Conferința națională a cercurilor
științifice studențești
> - -

SECȚIA MEDICALA

pentru lucrările pre-

farmacie — Premiul I:
Florica (I.M.F. Bucu-

Pascu Maria
Subsecția sto- 

Premiul I : Po- 
i Eugenia (I.M.F.

Mera

SI FARMACIE
9

Sîmbătă 
loc la Tg. 
Conferință 
lor științifice studențești pentru 
secția medicală și farmacie. Au 
fost prezentate 186 de lucrări 
realizate de către studenții me- 
diciniști și cadrele didactice din 
București, Craiova, Iași, Timi
șoara. Cluj-Napoca și Tg. Mu
reș. în urma competiției știin
țifice studențești de la Tg. Mu
reș, juriul conferinței a atribuit 
premii și mențiuni următorilor 
studenți 
zentate :

Secția 
Blidescu 
rești) ; Premiul II : Roșu Aura 
(I.M.F. Iași) ; Locul III : Rău- 
cescu Aurelia (I.MȚ. Tg. Mu
reș). Mențiune : 
(I.M.F. Iași), 
matologie : T 
pescu Pirlea 
Iași) : Premiul II :
Claudia și Kiss Edith (I.M.F. 
Tg. Mureș); Premiul III : Păruș 
D. (I.M.F. Tg. Mureș). Menți
une : Tarnaschi Irfna, Tache 
Smaranda (I.M.F. București). 
Secția Pediatrie — Premiul I : 
Borsai Eva (I.M.F. Tg. Mureș); 
Premiul II : Petra Cucuruz Ma- 
rla (I.M.F. București) ; Premiul 
III : Munteanu Stamate Emilia 
(I.M.F. Iași). Mențiune : 
Negru țiu
Lavinia
Subsecția 
Premiul 
(I.M.F. București) ; Premiul II: 
Curelaru I. și Dănilă N. (I.M.F. 
Iași) ; Premiul III : Rădulescu

și duminică a avut 
Mureș cea de a 13-a 
națională a cercuri-

Nica 
Madeleine și Stoica 
(I.M.F. Cluj-Napoca). 
clinică chirurgicală : 
I : Vidaeff Alexel

CIRCUL BUCUREȘTI 
prezintâ spectacolul Circului cehoslovac

„ZOO CIRCUS PRAGA*

Spectacolul dresurilor de lei, tigri, ponei, porumbel, ja
guari, cai, urși și elefanți.

Numere acrobatice de mare virtuozitate.
Rețineți din timp bilete la casele circului.

•

Relații 
116.

ÎNTREPRINDEREA .AUTOBUZUL*
str. Ostrov Nr. 3, sector 5

ÎNCADREAZĂ:
casier sau casier principal, 
automacaragii, 
gestionari depozit piese auto, 
economist C.F.I., 
contabil, 
șoferi categoria D, 
muncitori necalificați (transportori).
la serviciul Personal, telefon : 23 12 32 sau 23 93 20/

Institutul de cercetări și proiectări miniere Cluj-Napoca 
str. T. Vladimirescu nr. 15—17

încadrează prin concurs următorul personal pentru 
de cercetare și proiectare utilaje, cu retribuția

ingineri și tehnicieni în specialitățile : 
construcții de mașini ; 
termotehnicieni ; 
tehnologi metalurgie neferoasă.

activitatea 
în acord :

Concursul va avea loc în zilele <le 10—11. 03 și
1976, la sediul institutului, iar dosarele cu memoriul de acti
vitate, copia de pe diplomă, copie aprecieri pe 1973 și 1974 se 
depun la biroul plan pînă în ziua concursului.

Pentru cei care îndeplinesc condițiile legale, se va asigura 
locuință incepînd cu finele anului 1976.

19—20. 03.

A patra edifie a Festivalului 
concurs de poezie patriotică

Covasnei“ Săptămîna cinematografică

a con- 
tribună a poeziei 

și militante, mijloc 
tinerii 
și-au

Și

români și 
manifestat 

recunoștința 
acordată de

Aflat la a patra ediție, 
Festivalul-concurs de poezie 
patriotică „Lira Covasnei“ 
inițiat de Comitetul județean 
Covasna al U.T.C. a întrunit 
de această dată 
tanti ai tinerilor 
elevi, studenți și 
din 12 județe ale 
de două zile, cei 
ticipanți au recitat cu deo
sebită sensibilitate din ver
surile poeților Adrian Pău- 
ncscu, Marin Sorescu, Ana 
Blandiana. Nichita Stănescu, 
Nina Cassian și Szilagyi Do- 
mokoș. precum și din crea
țiile unor poeți localnici ca 
Czego Zoltan, Magyary La- 
jos, Radu Sălăjan.

Festivalul-concurs 
stituit o 
patriotice 
prin care 
maghiari 
dragostea 
fată de grija 
partid și de stat tinerei ge
nerații.

Este cu atit mai semnifi
cativ acest festival cu cit el 
s-a desfășurat in pregătirea 
Congresului educației politice 
și al culturii.

La festivitatea de premie
re, care a avut loc duminică 
după-amiază, tovarășul An
drei Păszka, prim-secretar 
al Comitetului județean Co
vasna al U.T.C.. a subliniat 
importanta acestui festival, 
devenit tradițional. în for
marea la tînăra generație a 
dragostei față de patrie, 
partid și popor. Premiul I 
i-a revenit Simonei Nastai 
(Satu-Mare) ; premiul II : 
Szende Szabo (Baraolt, jude
țul Covasna) ; premiul III : 
Marina Rîlea (Brașov), toți 
deținători ai trofeului „Lira 
Covasnei“.

Premiul special al ziarului 
„Scînteia tineretului“ a fost 
atribuit lui Radu Dobre 
(Sf. Glieorghe, județul Co
vasna). De fapt cîștigători ai 
acestui tradițional festival 
sînt toți cei care au inter
pretat și au ascultat versu
rile pline de dragoste pentru 
patrie și popor.

ADINA VELEA

reprezen- 
muncitori, 

funcționari 
tării. Timp 
30 de par-

S.. Scridon T. (I.M.F. Cluj-Na
poca). Mențiune : Păltineanu Ro- 
meo și Kosztaczky Alexandru 
(I.M.F. Tg. Mureș). Subsecția 
clinică medicală : Premiul I : 
Tatu Gabriel (I.M.F. București); 
Premiul II : Blaga S. (I.M.F. 
Cluj-Napoca) ; Premiul III : 
Incze Alexandru și Bora Eva 
(I.M.F. Tg. Mureș). Mențiune : 
Meza Daniela și Manea Lucia 
(Facultatea de medicină Craio
va). Subsecția patologie genera
lă : Premiul I : Tăcu C. și Ma
rin, Monica (I.M.F. Cluj-Napo
ca) ; Premiul II : Moiescu Au
rora, Ajoaga Mircea, Gherghel 
Maria (Institutul de medicină 
Timșo.ara) ; Premiul III : Gyer- 
gyay Ferencz și Kovacs Agnes 
(I.M.F. “ ■’ ■
Sever 
(I.M.F. 
ologie 
Bancu
(I.M.F. Tg. Mureș) ; Premiul II;. 
Matulavicius Valentina, Ze- 
grean Leon, Ostrauskas Rytas, 
Urbanavicius Vaidas (I.M.D. 
București) ; Premiul III: Vinti- 
lă "Gheorghe, Jurcă Dan, Coni 
Daniela (I.M.F. Iași). Mențiune: 
Millfay Gheorghe (I.M.F. Tg. 
Mureș).

Tg. Mureș). Mențiune : 
Mihai și Sabău Dan 

București). Subsccția bi- 
medieală — Premiul I : 
Șerban și Belciu Ion

MIRCEA BORDA

SECȚIA 
iNVĂTĂMiNT»

SUPERIOR TEHNIC
Sîmbătă și duminică (6—7 

martie) la Brașov a avut loc 
cea de a XlII-a Conferință ha-

BANCHET PENTRU ACHIEE
Producție a studiourilor Defa 

Berlin, filmul acesta, semnat de 
Roland Graf, încearcă, și intr-o 
bună măsură reușește, să pă
trundă în lumea unei uzine, in 
viața și problemele obișnuite, de 
zi cu zi, ale celor care muncesc 
în ea. Incursiunea aceasta intr-un 
univers ce pare simplu și ușor 
de surprins regizorul o între
prinde prin intermediul unui 
singur și emoționant moment : 
ultima zi de lucru, sărbătorită 
intr-un cadru festiv a unui bă- 
trln maistru, care are 30 de ani 
de muncă neîntreruptă in res
pectiva uzină. Banchetul pentru 
Achile (eroul filmului se numeș-

Extrem de interesantă și de 
complexă, dind oricind loc medi
tației și simbolului prin jocul, 
ce-i este caracteristic, dintre a- 
parență șl esență, dintre strălu
cirea vizibilă și promiscuitatea 
ascunsă, lumea pe care vrea s-o 
investigheze Janusz Majewskl în 
filmul său (coproducție polono- 
cehoslovacă) este cea a persona
lului marilor hoteluri și restau
rante din anii ’30. A acelui per
sonal ultrastilat și ultraelegant pe 
care fracul sau haina cu fireturi 
par cusute pentru totdeauna, a 
acelui personal de care zîmbetul, 
de o slugarnică prestanță, stă 
agățat ca un preț al luxului ce 
se cere plătit, a 
manevrind cu o 
tăvile de argint 
cu precizie linia 
brale de la dreapta perfectă că
tre unghiul de 90 de grade, a 
acelui personal care trebuie să 
reprezinte un fel de continuare 
însuflețită a lămpilor de cristal, 
a stucăriilor aurite, a covoarelor 
persane mîngîind molatic încăl
țările de chevreau fin ale clien- 
ților. Iar pentru a surprinde-o 
așa cum e și nu așa cum pare.

acelui personal 
grație reținută 
și reglîndu-și 

coloanei verte-

0 i

țlonală a cercurilor științifice 
studențești (secția Învățămînt 
superior — tehnic), în orașul 
de la poalele Timpei au fost 
prezenți 600 de studenți din 11 
centre universitare care au sus
ținut în cadrul celor două zile a- 
proape 465 teme realizate- de
1 542 de autori. Cei mai mulți 
participanți fac parte din cen
tre universitare de tradiție ale 
invățămintului politehnic : Bu
curești. Brașov, Cluj-Napoca, 
Iași, Timișoara, Galați, Petro
șani.

Centrul universitar București 
s-a situat pe primul loc obținind 
15 premii și 23 mențiuni, Cen
trul universitar Brașov pe locul 
II, cu 13 premii și 14 mențiuni, 
Centrul universitar Timișoara 
pe locul III, cu 11 premii și 7 
mențiuni. Apoi au urmat : Cen
trul universitar Cluj-Napoca, cu 
6 premii și 7 mențiuni ; Iași —
2 premii și 4 mențiuni ; Petro
șani — 3 premii și 3 mențiuni ; 
Galați — 2 premii și 2 mențiuni; 
Ploiești — 1 premiu ; Craiova — 
1 premiu și Constanța — o men
țiune.

Pentru primele trei locuri au 
fost premiați 198 de studenți. 
Din cele 465 de lucrări prezen
tate, 385 au aplicabilitate prac
tică imediată, 213 sînt lucrări 
efectuate pe bază de contracte, 
a căror valoare se ridică la pes
te 4 milioane lei. 163 lucrări re
prezintă proiecte de diplomă, 51 
lucrări sînt elaborate în comun 
de către studenți, muncitori și 
elevi. Se mai remarcă faptul că 
in activitatea cercurilor științi
fice studențești au fost elabora
te 1 057 lucrări de către. stu- 
denți, iar numărul studentelor 
cercetătoare s-a ridicat de a- 
ceastă dată la 264.

ADINA VELEA

PRIMĂVARA, ANOTIMPUL
EXCURSIILOR DV. PREFERATE

OFICIILE JUDEȚENE DE 
TURISM ȘI ÎNTREPRINDE
REA DE TURISM, HOTE
LURI ȘI RESTAURANTE 
BUCUREȘTI vă invită să 
participați în lunile martie 
și aprilie Ia un bogat pro
gram de excursii în cele mai 
pitorești zone turistice sau în 
stațiuni balneoclimaterice din 
țară, dintre care vă reco
mandăm :

• Pe Valea Prahovei, In 
stațiunile Sinaia, Bușteni și 
Predeal ;

• Pe Valea Oltului, la Că- 
limănești, Căciulata, Cozia, 
Govora și Olănești ;

• în Maramureș, la Borșa 
și Izvoarele :

• în stațiunile montane din 
jud. Caraș-Severin : Seme- 
nic. Muntele Mic, Crivaia, 
Văiiug. Secu ;

• Stațiunile de odihnă și 
cură balneară din estul Tran
silvaniei : Sîngeorz Băi, Bor- 
sec, Sovata, Tușnad, Balva- 
nyos. Vîlcele ;

• La Moneasa sau Geoa- 
giu, în vecinătatea munților 
Apuseni.

In aceste stațiuni, precum și 
la Amara. Eforie Nord, Man
galia, Ocna Sibiului, Păltiniș, 
Pucioasa, Slănic Moldova, 
Stîna de Vale puteți bene
ficia de un concediu recon
fortant sau de o cură bal
neară eficientă. 

CULTVRĂ

te Karl Achilles) reprezintă un 
fel de „moment al adevărului“ 
în care personajul principal reu
șește să discearnă printre fețele 
foștilor săi colegi sau învățăcei . 
nu numai pe cele marcate de 
tristețea caldă a despărțirii, dar 
și pe cele ce ascundeau, dincolo 
de zîmbetul ce se voia emoțio
nat. bucuria ascunsă a unei po
sibile „avansări“ pe postul rămas 
vacant. Sigur, figura bătrinului 
Achilles aflată în prim plan 
este cea care preocupă pe rea
lizatori și se poate spune că nu 
sint lipsiți de finețe analitică și 
putere de portretizare.

„PACIFIC“
Janusz Majewskl lasă aparatul 
de filmat să înregistreze adevă
rul culiselor, al grimaselor de 
durere care izbucnesc cind se 
trece pragul acela ce desparte 
covorul de răceala murdară a 
cimentului, care desparte zîmbe
tul modelat în oglinda ciobită a 
cămăruței îmbîcsite de la man
sardă de lacrimile înjosirii, ale 
bătăii și ale neputinței, ale tră
dării și ale nedreptății. ■ Urmă- 
rindu-și eroul în drumul pe ca- 
re-l parcurge de la pătrunderea 
sa în universul visat prin inevi
tabila ușă a spălătoriei, pînă la 
atingerea scopului propus — de 
a deveni chelner principal în 
sala cu lumini orbitoare — regi
zorul dezvăluie promiscuitatea 
morală, minciuna și delațiunea, 
frica și murdăria care compun 
orele de „școală" ce au ca dorit 
punct final pierderea personali
tății sau 
mândriei

Filmul 
zat și, 
de substanță. Dar ceea ce îl face 
totuși să rămînă la un stadiu 
de oarecare mediocritate artis
tică este o anume neputință a 
realizatorilor 
transfer de 
acuratețe a 
metaforă și i 
preta la o 
tare și, din 
iese că și autorii au țintit că
tre acest transfer, nerealizat.

alterarea ei, pierderea 
și a cinstei.
este profesional reali- 

fără îndoială, încărcat

• de a face acel 
la surprinderea cu 
unei realități spre 

simbol. Subiectul se 
asemenea interpre- 
unele secvențe, re-

Oaspeți la
® Andrzej Markowski

Afișul concertului de săptă- 
mina trecută de la Filarmonică 
propunea publicului o întîlnire 
cu dirijorul polonez Andrzej 
Markowski, pentru prima oa
ră in țara noastră, și o reîntîl- 
nire cu tînărul pianist japonez 
Murakami Genichiro.

Binevenită, prezenta lui An
drzej Markowski a prilejuit me
lomanilor din Capitală cunoștin
ța cu unul din reputații șefi de 
orchestră din Polonia. Muzician 
de temeinică formație profesio
nală, capabil să-și argumente
ze convingător uneori foarte 
personalele puncte de vedere 
interpretative, Markowski a do
vedit că — bunăoară — textul 
partiturii celei de-a doua Sim
fonii de Brahms, lucrare ce a 
figurat în program, suportă les
nicios tălmăciri decurgînd din- 
tr-o concepție sensibil diferită 
de cele încetățenite de tradiție 
sau plasate pe meridianul sen
sibilității noastre.

Concertul pentru pian și or
chestră de Liviu Glodeanu are 
in spatele său peste 15 ani de 
existentă bogat marcată de in
terpretări în țară și peste hota
re, de aprecieri elogioase înso
țind succese de public ce se do
vedesc constante — pe măsura 
unei muzici de mare densitate, 
imperative în solicitarea celui 
mai real și temeinic interes, 
atit din partea ascultătorului, cit 
și a interpretului. Acesta din 
urmă s-a identificat în recentul 
concert de la Filarmonică cu 
talentatul și extrem de seriosul 
muzician care este tînărul pia
nist japonez Murakami Genichi
ro. în ultimele două stagiuni ar-

PUBLITURISM

hneteU£ »c"‘ru.,excuuȚsil sa“ la ÎNTREPRINDEREA
bilete în stațiunile balneocli- TURISM, HOTELURI

TURISM din întreaga țară șl

Mr. MAJESTIC
Cind publicul este fascinat de 

personalitatea unui actor de film, 
cind pentru el, pentru umbra a- 
ceea care zîmbește sau se mișcă, 
sălile devin neîncăpătoare, iar 

fluxul de adorație fdlce ca aerul 
să vibreze pînă la ardere, cind 
numele său singur girează ore 
și ore și ore de proiecție fără 
cel mai mic risc de nepartici- 
pare, cind titlu și regizor și sce
narist se topesc intr-o singură 
imagine și înir-un singur nume 
devenit „sacru“, mă întreb pen
tru ce și pentru cine ar mai in
terveni criticul ? Să constate 1 
Să conteste ? lată, la două săp
tămâni distanță, avem două ase
menea exemple : pe Alain Delon 
șt pe Charles Brpnson. A salvat 
Alain Delon pe ' „Zorro“ ? Din 
punct de vedere al încasărilor, 
da. Lumea s-a dus și se mai 
duce să-l vadă. Nimeni nu-și 
poate trăda cu ușurință idolii pe 
care și i-a .făurit:: Dar Charles 
Bronson și al său Mr. Majestlc 
ne-au făcut pe toți' să uităm în
doială presărată . cu tristețe de 
acum două săptămâni. Charles 
Bronson nu se dezminte aici : 

are aceeași forță debordantă a 
personalității, personajul său 
trăiește, respiră cu fiecare fibră, 
umple ecranul, se joacă cu el și 
cu noi toți. Da, nu se dezminte 
nici o clipă : are dezinvoltura 
lipsei de poză șl a interpretării 
eroului care i se potrivește cel 
mai bine. Personajul are inde
pendența cinstei funciare și din 
cauza aceasta orice gest al său, 
ca și orice idee pe care vrea s-o 
impună pun up permanent semn 
de egalitate intre scop și mijloa
ce. Necrisparea sa față de un 
ideal ce pare minor — singura 
lui dorință (a personajului, de
sigur) este de a reuși să-și strîn- 
gă recolta de pepeni —, simpli
tatea cu care-l afirmă rămîn 
valabile și cind e vorba să-și 
riște viața in lupta deschisă cu 
criminalul. Filmul lui Richard 
Fleischer' nu are nu știu ce pre
tenții de analiză psthologică sau 
de „problematizare“ a unei idei. 
Dar ritmul alert în care este " 
conceput și de la care nu se ab
dică nici un moment, profesiona
lismul indiscutabil cu care este 
realizat — și care de citeva ori 
atinge arta de cea mai bună ca
litate, ca in secvența ..uciderii 
pepenilor“ — face din Mr. Ms- 
jestic un film de aventuri de 
mare clasă, film care dă posibi- 
litatea unui actor de incontes
tabil talent să se desfășoare ne- “ 
stingherit, să creeze un rol ce 
acaparează și supune milioane 
de spectatori.

MIRLNA IONESCU

Filarmonică
• Murakami Genichiro

tistul a fost aplaudat în repe
tate rinduri în Capitală cit și în 
tară, prezența sa pe . podiumul 
de concert de la noi fiind lega
tă de cursurile de specializare 
de pe lingă Conservatorul „Ci- - 
prian Porumbeseu“ (profesor'”’” 
Corneliu Gheorghiu), cursuri in 
pragul absolvirii.cărora se află. 
La nici 25 de ani, Murakami 
Qfenikiro (studii la Conservato
rul din Tokio, Premiul I la Con
cursul național pentru tinerii 
pianiști din Japonia. concerte 
cu Filarmonicele din Tokio și O- 
saka in Angli? și Quegn Elisa- 
beth Hali) este "considerat unul 
din cei mai valoroși interpreți 
din generația sa. La noi. Geni
chiro s-a remarcat in.cj.tcva pa
gini din literatura- clasică și ro
mantică. De astă dată, în fata 
partiturii lui Glodeanu, tînărul 
pianist (schițind și un gest de 
semnificație) dovedește virtuți 
interpretative complexe, arie 
largă de preocupări repertori
ale. Expresia ponderată, fermi
tatea ritmică, simțul formei au 
trădat în Murakami Genichiro 
un artist dă autentică factură. 
Dirijorul Andrzej Markowski 
l-a secondat intr-o deplină uni
tate de vederi asupra partiturii.

Programul concertului (în des
chidere, poetica uvertură ds 
concert Baika — poveste de iar
nă de Stanislaw Moniuszko) a 
prilejuit ascultătorilor plăcutul 
contact cu arta interpretativă a 
unui dirijor — Andrzej Markow
ski — și a unui pianist — Mu
rakami Genichiro — de înalt și, 
în același timp, subtil manifes
tat profesionalism.

THEODOR DRAGULESCU
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ÎNAPOIERE

Duminică după-amiază s-a 
înapoiat în Capitală, venind de 
la Paris, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții 
române în Comisia mixtă gu
vernamentală română-franceză 
de cooperare economică, științi
fică și tehnică, care a condus 
delegația tării noastre la lucră
rile celei de-a Vil-a sesiuni a 
Comisiei.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, tovarășul Gheorghe Rădu
lescu a fost întimpinat de Ne- 
culai Agachi, ministrul industri
ei metalurgice, de reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. de alte persoane oficiale.

A fost de față Jean Brouste, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al 
Franței la București, și membri 
ai ambasadei.

CRONICA 
U.T.C.

Simbătă a sosit în Capita
lă o delegație a Tineretului 
Social Democrat din Dane
marca (D.S.U.) condusă de 
Frode Möller Nicolaisen, pre
ședintele D.S.U., care. Ia in
vitația Uniunii Tineretului 
Comunist, va efectua o vi
zită în țara noastră.

★
Delegația Tineretului Liberal 

din Danemarca, condusă de 
Niels Jorgen Hansen, vice
președintele organizației, 
care, Ia invitația Uniunii Ti
neretului Comunist, a efec
tuat o vizită în țara noastră, 
a părăsit simbătă Capitala, 
îndreptindu-se spre Copen
haga.

MANIFESTĂRI 
CONSACRATE 

ZIEEI FEMEII
Duminică au avut loc în pes

te 200 de localități din județele 
Alba și Hunedoara simpozioane, 
expuneri și alte manifestări 
culturale dedicate Zilei interna
ționale a femeii, în cadrul că
rora s-au reliefat măsurile în
treprinse de partidul și statul 
nostru pentru ocrotirea mamei 
și a copilului, contribuția fe
meilor la opera de dezvoltare și 
înflorire a patriei și participa
rea activă a femeilor la acțiu
nile de gospodărire și înfru
musețare a localităților.

★
Cu prilejul Zilei de 8 Mar

tie, pionierii din Școlile orașu
lui Caracal (județul Olt) au or
ganizat două expoziții de dese
ne, intitulate sugestiv „Ginduri 
închinate mamei" și, respectiv, 
„Omagiu mamei", precum și o 
expozițic*de fotografii, înfăți- 
șind prezențe feminine In via
ța social-economică și cultural- 
artistică a localității.

★
Zilei de 8 Martie, cele 14 ar

tiste plastice din Oradea i-au 
consacrat, la Galeriile Fondului 
plastic din localitate, o expozi
ție al cărei vernisaj a avut loc 
simbătă și care cuprinde peste 
40 de lucrări de pictură, sculp
tură. grafică și artă decorativă, 
inspirate din viața și activita
tea femeii.

Treptele 
devenirii 

(Urmare din pag. I) 

îmbunătățit Intr-un ritm atît 
de accelerat, incit a trebuit 
mereu și mereu să învățăm. 
Este nevoie de cadre cit mai 
bine pregătite. Noi, cei care 
avem experiența deosebit de 
valoroasă pe care ți-o dă 
munca intr-un domeniu — în
cepută de la A — sintem o- 
bligați să ne-o valorificăm, 
adăugîndu-i cunoștințele pe 
care ni le oferă invățămîntul 
superior.

La Întreprinderea de calcu
latoare electronice se acordă 
o grijă cu totul deosebită 
creării unor condiții prielnice 
ridicării calificării, continuă
rii studiilor. O Uniră munci
toare beneficiază de toate po
sibilitățile să-și completeze 
clasele de liceu, să urmeze 
o școală de maiștri, facultatea 
de subingineri, sau chiar Fa
cultatea de electronică. Dar 
nici aici n-am ajuns la ulti
ma treaptă I

LELIOARA MARIONȚIU 
este absolventă a Facultății 
de electronică, secția calcula
toare. Pentru ea și pentru 
ceilalți 22 de colegi de pro
moție, împreună cu care a 
debutat în profesie, între
prinderea aceasta modernă, 
cu structura ei geometrică, 
materializată in aluminiu și 
sticlă, cu aparatura sa de 
mare precizie, s-a înfățișat 
ca un uriaș laborator, diferit 
doar prin dimensiuni de cel 
al facultății, „Laboratorul nu 
era o simplă imagine, el de
finea un întreg stil de mun
că : experimente, căutări, a- 
plicarea continuă a unor me
tode și procedee noi.

— Am participat direct sau 
indirect la întreaga evoluție 
a calculatorului românesc. 
Pentru fiecare etapă a tre
buit să studiem documentații, 
reviste de specialitate, am 
urmat cursuri de specializare 
in străinătate. Dar, cea mai 
pasionantă experiență a con
stituit-o producerea primului 
calculator în concepție origi
nală românească. Ne-am des
chis, intr-un timp extrem de 
scurt, un drum pe care ne 
așteaptă o muncă asiduă, o 
nesecată nevoie de cunoș
tințe la zi, de îndrăzneală 
creatoare.

A apărut în broșura;
„Admiterea în învățămîntitl 

superior-1976“
A apărut broșura „Admi

terea în Invățămîntul supe
rior — 1976“. Sînt publicate 
rețeaua instituțiilor de învă- 
tămînt superior din întreaga 
tară, precum și amănunte 
despre organizarea și desfă
șurarea concursului. care, 
pentru toate formele de în- 
vățămînt (zi. seral si fără 
frecventă), va începe la 10 
iulie. Pentru specializările la 
care concursul se desfășoară 
în două etape, acesta va în
cepe la 4 iulie.

Fată de ediția din 1975, 
concursul din acest an pre
zintă unele modificări. Din
tre acestea amintim elimina
rea probei orale la următoa
rele specializări : matemati
că. informatică, fizică, fizică 
tehnologică, biochimie, bio
logie. geologie. geografie, 
istorie, filozofie, sociologie, 
pedagogie, psihologie, drept 
si drept economic adminis-

trativ. în învătămintul agro
nomic, filologic și pedagogic 
de 3 ani se menține cîte o 
singură probă orală, care 
precede pe cele scrise. La 
probele scrise sînt admiși 
numai candidatii care au ob
ținut notă de trecere la 
oral, notă care intră in cal
culul mediei finale a con
cursului.

Dreptul de opțiune pentru, 
disciplinele de specialitate la 
alegere cu disciplinele gene
rale de concurs îl vor avea 
numai absolvenții liceelor 
de profil, care au studiat 
disciplina respectivă sau cei 
care lucrează în producție în 
specialitatea la care candi
dează.

în broșură sînt cuprinse, 
de asemenea, o serie de a- 
mănunte de larg interes pri
vind înscrierea la concursul 
de admitere și desfășurarea 
acestuia. (Agerpres)

Moment 
festiv

Un asemenea mo
ment a fost con
semnat la Școala 
generală nr. 95 
(str. Foișorului 
nr. 111—113) din 
Capitală. El a 
marcat evenimen
tul emoționant al 
inminării buletinu
lui de identitate 
unui număr de 29 
elevi — fete și bă
ieți. Cu acest pri
lej, tovarășul loco
tenent colonel Ni- 
colae Luncașu a 
prezentat tinerilor 
importanta actului 
de identitate, mo
dul de folosire și 
păstrare a aces
tuia, responsabilita-
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tea cetățenească a 
posesorilor lui.

„Robinson" 
a fost salvat
Doi copii, Valeri- 

că Ivan și Gheor
ghe Căplescu, in 
virstă de 8 și, res
pectiv, 9 ani, au 
ieșit să patineze pe 
gheata lacului Ti
tan II. ,,Patinoa
rul" ales de ei nu 
era cel corespun
zător. Gheața n-a 
suportat greutatea 
și a cedat. Unul 
dintre copii a reu
șit să iasă la mal, 
celălalt a ajuns pe 
insula din mijlocul 

'lacului. Anunțate 
organele de miliție,

serviciul dispecerat 
a apelat la I.C.A.B. 
A fost adusă de ur
gență o barcă. Bă
iatul aflat pe insulă 
a fost adus la mal, 
ud și aproape în
ghețat. Datorită în
grijirii primite la 
Spitalul de copii 
„23 August", unde 
a fost transportat, 
băiatul se află din 
nou in mijlocul fa
miliei.

Peripeția copiilor 
le este de învăță
tură atit lor cit și 
celor care nu țin 
seama că iarna s-a 
apropiat de sfirșit 
și gheața și-a pier
dut rezistența. Pen
tru asemenea jocuri 
sînt de preferat pa
tinoarele amena
jate.

Acarul 
și bazarul

Dintr-un vagon 
de marfă, stationat 
în gara Sofronea 
(Arad), au fost fu
rate mai multe o- 
biecte de îmbrăcă
minte. Bănuiala a 
căzut asupra acaru
lui Mihai Murariu. 
Cercetările fiind 
extinse, au confir
mat vinovăția aces
tuia. La percheziția 
întreprinsă la do
miciliul său. au 
fost identificate o- 
biectele lipsă. Și nu 
numai acestea. Ca
sa acarului era un 
adevărat bazar. Se 
găseau aici diverse 
aparate electrice.

ceasuri, cutii cu 
vopsele, băuturi al
coolice, conserve, 
genți „Diplomat“ și 
multe altele. Fieca
re un corp delict 
pentru vinovat. Vi
nă cu atît mai gra
vă cu cit ea se re
feră la unul dintre 
cel care aveau obli
gația să asigure 
bunul mers al măr
furilor pe calea fe
rată, iar nu să le 
dirijeze spre pro
pria sa magazie.

Ca să-i treacă 
cheful

După ce a băut 
mai mult decît pu

tea duce, Vasile 
Andrișan (18 ani) 
muncitor la Trus
tul construcții- 
montaj Timișoara, 
a pornit spre casă, 
împărțind în stingă 
și-n dreapta injurii 
cetățenilor pe ca- 
re-i întllnea în 
drum. A intrat tn- 
tr-un centru de 
pîine, răsturnînd o 
masă ce-i stătea în 
cale și aruncînd o 
ploaie de insulte șl 
injurii asupra ges
tionarei. Cînd și-a 
revenit din beție, 
se afla la Miliția 
municipiului Timi
șoara. Urmează să 
„interpreteze" acum

rolul ispășirii pe
depsei pentru in
fracțiunea de ul
traj la bunele mo
ravuri.

Traficant 
de duminică
Pentru snobii fu

mători din baruri. 
Constantin Iancu, 
student al Facultă
ții de metalurgie 
de la Institutul po
litehnic București, 
era o adevărată 
mană cerească. A- 
bia aștepta să vină

ACTUALITATEA PE
FOTBAL XVIII : La reluare, o etapă favorabilă oaspeților

în decor de iarnă
Campionatul s-a reluat în de

corul de iarnă. Frigul a făcut ca 
tribunele stadioanelor să nu fie 
prea populate. Oricum, o medie 
in jur de zece mii de suporteri 
pentru meci este tonică. La 
Cluj-Napoca numărul lor a spo
rit — 11 000 — șl datorită gene
roasei inițiative a organizatori
lor universitari de a oferi spec
tatoarelor intrarea gratuită 
semn de omagiu și prețuire 
ocazia zilei de 8 Martie.

Ca elemente definitorii ale 
tapei se disting trei : prestația 
bună și angajarea curajoasă in 
lupta pentru victorie a echipelor 
aflate in deplasare, deși printre 
acestea nu s-au aflat fruntașele 
clasamentului. Trei dintre ele au 
obținut victoria : Jiul, care a 
produs o mare surpriză, ciști- 
gind acolo unde echipa campioa
nă, Dinamo, fusese învinsă clar 
doar cu o săptămână în urmă, 
F.C. Bihor și Sportul studențesc, 
iar Univ. Craiova a cucerit un 
punct prețios la Iași de unde, în 
ultima vreme, vizitatorii nu prea 
au plecat cu fruntea sus. A doua 
caracteristică a etapei este coefi
cientul bun al eficacității : 27
de goluri, adică o medie de 3 
goluri de meci care, raportată 
la începutul de sezon, poate fi 
apreciată ca atare. Al treilea as
pect pe care vrem să-l subliniem 
se referă la numărul mare al lo
viturilor de pedeapsă acordate : 
6, cu un avantaj categoric, de 
data aceasta, de partea gazde
lor : 5—1. De o astfel de lovitură 
a beneficiat și Dudu Georgescu, 
care, transformind-o și realizind

in 
cu

e-

și alte două goluri din acțiune, 
a ridicat la 22 numărul golurilor 
marcate în acest campionat, ur- 
cînd in primele locuri ale cla
samentului european al preten- 
denților pentru o nouă „gheată 
de aur".

De fapt, aspectele inedite ale 
acestei etape se completează și 
cu suspansul care a stat și în 
jurul altor partide. Poli. Timi
șoara și-a asigurat victoria in 
ultimele minute de joc, iar 
Steaua a luat conducerea, in ul
tima treime a meciului, prin 
transformarea unui penalty dis
cutabil, acordat de arbitrul 
Cursaru. Cu aceasta nu vrem să 
umbrim, cu nimic, victoria ste- 
liștilor care este pe deplin me
ritată, ea venind ca o consecin
ță a eforturilor depuse, a atacu
rilor susținute și a prezenței lor, 
mare parte din timp în terenul 
oaspeților, de unde au pus in 
pericol, în repetate rinduri, 

1 poarta apărată de reșițeanul 
Constantin. In acest meci, pe 
care l-am urmărit, s-au putut 
observa o activitate laborioasă a 
jucătorilor, multă poftă de joc 
dar, din păcate, consumul de 
energie și de forțe nu a fost 
dublat și de o ațezare și o orien
tare tactică eficiente pe teren. 
Avind în vedere toate circum
stanțele — inclusiv suprafața de 
joc moale, alunecoasă — nu pu
tem acorda partidei un califica
tiv acceptabil. Steaua anunțase 
în timpul pregătirilor și în Cupa 
României o formă mare, ca ieri 
să o vedem condusă, apoi, după

egalare, desprinzindu-se destul 
de greu de adversar. La cei doi 
poli ai clasamentului nu s-au 
produs schimbări: continuă sase 
mențină in frunte Steaua, Di
namo, Politehnica Iași, iar in 
subsol, pe aceleași poziții, rămi- 
nind, in continuare, U.T.A., O- 
limpia, „U“ și C.F.R. Cluj-Na
poca.

Cu aceste succinte observații 
așteptăm jocurile etapei viitoa
re, dominate de cuplajul inter- 
bucureștean, care ne vor oferi, 
probabil, prilejul unor consta
tări mai favorabile.

V. CÄBULEA

P.S. Remarclnd și apreciind 
inițiativele și eforturile TV de 
a ne prezenta imagini de la cele 
mai importante competiții de 
fotbal din Europa, nu ne putem 
ascunde regretul că pe același 
ecran nu sînt transmise aspecte 
și faze spectaculoase mai bogate 
din competiția noastră internă. 
Iată, de ce, facem o sugestie 
colegilor noștri de la televiziune 
de a iniția pentru „duminica 
sportivă“ de la ora 22,10 sau 
pentru o altă zi, dacă timpul nu 
permite pentru duminică seara, 
„Un serial al celor mai frumoa
se goluri ale etapei". Ne gindim 
că nu numai publicul se va en
tuziasma, ci chiar și fotbaliștii 
noștri, care urmărind „golurile 
etapei“, vor avea de învățat, 
din realizări și greșeli, vor că
păta și mal multă poftă de gol.

Clasament
Steaua 18 11 4 3 41—17 26
Dinamo 18 12 1 5 43—21 25
Poli. Iași 18 8 4 6 28—26 20
F.C. Bihor 18 8 3 7 23—21 19
Poli. Timișoara 18 8 3 7 28—28 19
S.C. Bacău 18 9 1 8 21—23 19
F.C. Constanța 18 8 2 8 23—18 18
A.S.A.
Tg. Mureș 18 8 2 8 24—25 18
F.C.M. Reșița 18 8 2 8 19—25 18
Jiul 18 7 3 8 29—30 17
Rapid 18 7 3 8 19—22 17
Sp. studențesc 18 8 1 9 22—28 17
F.C. Argeș 18 6 5 7 17—25 17
Univ. Craiova 18 6 4 8 23—18 16
U.T.A. 18 7 2 9 22—30 16
Olimpia 18 6 4 8 18—31 16
„UM Cluj-
Napoca 18 5 3 10 23—23 13
C.F.R. 18 4 5 9 14—26 13

Etapa viitoare
(duminică, 14 martie)

Universitatea Craiova — „U" 
Cluj-Napoca (0—1), F.C. Argeș
— F.C. Constanța (0—1), Steaua
— Rapid (0—0). Dinamo — Sp.
studențesc (0—1), C.F.R. Cluj- 
Napoca — Poli. Timișoara (2—2), 
Jiul — Olimpia Satu-Mare (2—2), 
" ~ _ U.T.A. (0—3),

i — A.S.A. Tg. Mu- 
F.C. Bihor — Poli.

S.C. Bacău 
F.C.M. Reșița 
reș (0-4), :
Iași (1—4).

Crosul ,,8 Martie" 
a inaugurat

Sezonul alergărilor 
in aer liber

Ieri, în Parcul tineretului din 
Capitală, peste 1 600 de elevi, 
între 14 și 19 ani, au luat star
tul la „Crosul 8 Martie", orga
nizat de Comitetul municipal 
U.T.C., în colaborare cu 
C.M.E.F.S. și Inspectoratul șco
lar al municipiului București, 
în cinstea zilei de 8 Martie — 
Ziua internațională a femeii. De 
altfel, cu acest cros se deschide 
sezonul alergărilor în aer liber. 
Traseele au fost stabilite în 
funcție de categoriile de virstă : 
la fete. 600 m pentru categoria 
14—16 ani și 800 m pentru ca
tegoria 17—19 ani ; la băieți, 
800 m și, respectiv, 1 200 m.

Iată numele ciștigătorilor : 
fete, categoria 15—16 ani : 1. 
Adriana Scoreț (Liceul de chi
mie nr. 2) ; 2. Ionica Chiti că 
(Liceul „G. Coșbuc") ; 3. Maria
na Ungureanu (Liceul „D. Pe- 
trescu“) ; categoria 17—19 ani :
1. Paulina Pupăzan (Grupul 
școlar Electronica) ; 2. Doriana 
Gîrgiz (Liceul de construcții 
nr. 2) ; 3. Stela Băzăianu (Gru
pul școlar Electronica) ; băieți, 
categoria 14—16 ani : 1. Cristian 
Stan (Liceul mecanic nr. 10) ;
2. Marian Burtea (Liceul meca
nic nr. 16) ; 3. Virgil Medera 
(Liceul mecanic nr. 16) ; cate
goria 17—19 ani : 1. Marcel Roș
ea (Grupul școlar Electronica) ;
2. Dan Hagiu (I.R.E.M.O.A.S.) ;
3. Dumitru Savu (Liceul meca
nic nr. 18).

scorul de 16—0. Au înscris Duță 
(două lovituri de pedeapsă și 
o transformare). Dumitru și Pe- 
ter (încercări). Arbitrul Spirea 
a anulat o încercare valabilă 
studenților timișoreni. Despre 
metalurgiștii de la Vulcan o 
notă bună pentru jocul deschis, 
curajos, fără complexe în fața 
unui adversar superior.

Alte rezultate. Seria I : FA
RUL — C.S.M. SIBIU 56—9, 
una din cele mai usturătoare 
înfrîhgeri ale sibienilor. SPOR
TUL STUDENȚESC - MINE
RUL GURA HUMORULUI 39—3 
și T. C. IND. CONSTANȚA — 
RULMENTUL BÎRLAD 11-6. 
în clasamentul acestei serii 
conduce, in continuare. FARUL 
cu 23 puncte. Seria a Il-a : 
POLITEHNICA IAȘI - DINA
MO 3—3, OLIMPIA BUCU
REȘTI - ȘTIINȚA PETRO- 
ȘENI 3—3 și AGRONOMIA 
CLUJ NAPOCA — GRIVIȚA 
ROȘIE 14—6. în clasamen
tul seriei conduce DINAMO cu 
21 puncte, urmată. acum, de 
Universitatea Timișoara cu 20 
puncte, care a trecut înaintea 
Științei Petroșeni.

GABRIEL FLOREA

Scrimă

0 repetiție înaintea 
„mondialelor“ de tineret

ILIE DOBRE

duminica ei să-l 
întîlnească din nou 
la Buzău. Pentru 
că el le procura (pe 
căi ilicite, evident) 
țigări „bune". Or
ganele de miliție 
din județul Buzău 
l-au depistat In 
timp ce încerca să 
comercializeze nu 
mai puțin de 170 de 
pachete cu țigări 
de contrabandă. 
„Marfa" l-a fost 
confiscată, iar cel 
In cauză sancționat, 
conform Legii nr. 
3/1972. cu amendă.

Rubrică realizată de 
V. RÄVESCU

SCURT
nante cu maghiarul G. Nebald, 
sovieticul V. Samsudinov și po
lonezul D. Wodke, care_candi- 
dau la medalia 
să subliniez că 
petiție noi am 
multi scrimeri 
spectivă. dintre 
pe elevii : Sorin Roca (16 ani) 
— floretă, Florin Păunescu (16 
ani), Emilian Nuță (17 ani) — 
sabie, iar la proba feminină de 
floretă vor concura elevele 
Marta Griga și Carmen Budur".

de aur. Trebuie 
la această com- 

prezentat mai 
tineri, de per- 
care amintesc

@ Hochei
„EUROPENELE” DE JUNIORI

Printre
protagoniste-echipa

României

Luptă pentru balon între dinamoviști fi ceferiștii din Cluj-Napoca 
Foto ; O. PLECAN

Diagrama etapei O Rugbi

Rezultate divizia B

• F.C. OLIMPIA SATU MA
RE — RAPID 2—0 (0—0). Am
bele goluri 
înscrise de

e „U" 
SPORTUL 
(0—0). Cel 
pe teren, Sandu Mircea, este și 
autorul singurului gol al parti
dei, realizat în minutul 82.

• U.T.A. — F.C. ARGEȘ 2—0 
(2—0). Colnic a deschis scorul 
în minutul 9, înscriind primul 
gol al returului. în minutul 19 
Broșovschi a transformat o lovi
tură de la 11 m„ ridicind scorul 
la 2—0.

• A.S.A. TG. MUREȘ — JIUL 
2—3 (1—1). Oaspeții s-au revan
șat pentru înfrîngerea suferită 
în tur, cu același scor, pe teren 
propriu. Au marcat : Moldovan 
(min. 15 din 11 m), Roznal 
(min. 55 și 82), respectiv Hajnal 
(min. 25 și 53). în minutul 80 
A.S.A. a beneficiat de o lovitu
ră de la 11 m pe care a ratat-o, 
însă, fundașul Gligore.

ale meciului au fost 
Iancu (min. 65 și 86). 
CLUJ-NAPOCA — 
STUDENȚESC 0—1 
mai bun jucător de

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — S.C. BACĂU 3—1 (1—1). 
Au înscris Șerbănoiu (min. 35), 
Păltinișan (min. 86), Cotec (min. 
90 din 11 m), respectiv Aelenei 
(min. 22).

• POLITEHNICA IAȘI — 
UNIV. CRAIOVA 1—1 (0—0). 
Doru Ionescu (min. 67) și Dașcu 
(min. 90) sînt autorii golurilor.

• F.C. CONSTANȚA — ~ “ 
BIHOR 0—1 (0—0). A 
Ghergheli (min. 54).

e DINAMO — C.F.R. 
NAPOCA 4—2 (1—0)._ 
golurilor : Dudu
(min. 37, 47 și 66, ultimul din 
lovitură de la 11 m), Dumitra- 
che (min. 63) pentru gazde, 
Liviu Mihai (min. 58), Moga 
(min. 80) — pentru oaspeți.

0 STEAUA — F.C.M. REȘIȚA 
3—1 (1—1). Au înscris : Vigu 
(min. 27), Iordănescu (min. 60 
din 11 m), Marcel Răducanu 
(min. 89), respectiv Gabel 
(min. 13).

Surprize și scoruri 
categorice

F.C. 
marcat

CLUJ-
Autorii

Georgescu

Reluarea campionatului natio
nal de rugbi a debutat sîmbătă 
după-amiază cu prima etapă a 
returului. Partida din seria I, 
dintre STEAUA și GLORIA, s-a 
încheiat cu scorul de 40—0 pen
tru sportivii militari, fără ca el 
'să presteze jocul combinativ la 
care ne așteptam.

Partida de duminică, din se
ria a Il-a, dintre VULCAN și 
fosta campioană UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA, s-a disputat 
pe un teren greoi, mocirlos, pe 
un timp rece cu vînt tăios. Este 
meritul celor două formații . că 
în ciuda condițiilor grele parti
da s-a ridicat la o cotă valo
rică bună, spre satisfacția spec
tatorilor. Mai buni pe toată du
rata întîlnirii. studenții bănă
țeni au terminat victorioși cu

De cîteva zile. Sala Floreasca 
din Capitală găzduiește o amplă 
competiție internațională de 
scrimă, „Cupa Prietenia", la 
care participă 220 de sportivi 
din opt țări, cu o frumoasă tra
diție în această disciplină. Pe 
planșele de concurs evoluează 
tineri „mușchetari" din Polonia, 
U.R.S.S.. Cuba. Bulgaria, Ceho
slovacia. R. D. Germană. Un
garia și România.

Referindu-se la aceste între
ceri, maestrul emerit 
tului Tănase Mureșan, 
federal, ne-a declarat : 
la ediție jubiliară (a 
«Cupei Prietenia» 
foarte multi scrimeri 
talentati, c:.:: _ _ ____ _
junioratului posedă bogate cu
noștințe tehnice și tactice. Ei 
au oferit un bun spectacol, cu 
întreceri deosebit de echilibra
te și interesante. Dealtfel, con
cursurile din Sala Floreasca 
constituie o utilă repetiție îna
intea Campionatelor mondiale 
de tineret, ce se vor desfășura 
peste puțin timp la Poznan 
(Polonia).

în primele zile de concurs, o 
evoluție remarcabilă au avut 
floretiștil W. Stefanczuk (Polo
nia). clasat pe locul I 
proba individuală. R. 
(U.R.S.S.), C. Munoz

al spor- 
antrenor 
„Actua- 
10-a) a 

reunește 
tineri și 

care deși au vîrsta

Programul sportiv din ultimele 
zile a fost marcat de numeroase 
jocuri internaționale de hochei 
pe gheată, susținute de forma
țiile care se pregătesc pentru 
noua ediție a „mondialelor“ de 
seniori. în același timp, „cade- 
ții" au luat startul in compe
tiția rezervată tinerelor speranțe 
ale sportului cu crosa și pucul, 
Campionatul european de ju
niori, ediția a 7-a, care se des
fășoară pe două grupe valorice : 
A și B. Amintim că la edi
ția de anul trecut, pe primele 
patru locuri s-au clasat : Elveția, 
Bulgaria, Iugoslavia șl România. 
Acum, hocheiștil noștri țintesc 
primul loc și calificarea In grupa 
de elită, așa cum ne-a precizat 
prof. Vasile Militaru, «ecretar 
general al F.R.H.

Etapa inaugurală a fost domi
nată de formațiile Iugoslaviei, 
Norvegiei și României, care au 
obținut victorii categorice și can
didează cu șanse la un loc pe 
podiumul de onoare. Evoluînd 
în prima serie, ale cărei 'între
ceri se dispută la patinoarul 
artificial „23 August" din Capi
tală, selecționata țării noastre a 
susținut primul meci In compa
nia echipei Spaniei, de care a 
dispus cu scorul de 12—2 (3—0, 
8—1. 1—1). „Elevii" antrenorului 
emerit Mihai Flamaropol au 
prestat un joc superior, de un 
bun nivel tehnic, cu acțiuni 
spectaculoase și eficiente. Cele 
două linii de atac Cazacu—Pro- 
kab—Petraș (Grădinaru) și Eros 
— Naghi — Danei au asaltat con
tinuu poarta adversă, demon- 
strînd multă poftă de joc și de 
goluri.

la 
Iskakov 
(Cuba),

iar la proba de sabie s-a evi
dențiat reprezentantul
Mihai Frunză, învingător după 
o .serie de confruntări

nostru

Duminică au fost înregistrate 
următoarele rezultate tehnice : 
România — Franța 3—2 (1—0, 
1—1, 1—1) ; Norvegia — Spa
nia 15—2 (7—0, 2—2, 6-0). Me
ciul de la Ploiești, Ungaria — 
Austria a fost amînat.

Seria I.
C.F.R. Pașcani - C.S.U. Ga

lați 2—0 ; Gloria Buzău — Pra
hova Ploiești 1—0 ; Unirea Foc
șani — Viitorul Vaslui 2—1 ; 
Victoria Tecuci — C. S. Boto
șani 0—0 ; C.S.M. Suceava — 
F. C. Brăila 2-0 ; Celuloza Că
lărași — Metalul Plopeni 2—0 ; 
C.S.M. Borzeștl — C. S. Tulcea 
2—1 ; Petrolul Ploiești — Cea
hlăul P. Neamț 4—0 ; F.C.M. 
Galați — Cimentul Medgidia g_ 2

După 18 etape. F.C.M. Galați 
conduce în clasament cu 27 
puncte, urmată 
cu 23 puncte si 
cu 22 puncte.

2—0 ; Steagul roșu Brașov — 
Dlnamo Slatina 0—0 ; Voința 
București — Minerul Motru 4—2; 
Progresul București — F.C.M. 
Giurgiu 1—0 (a marcat funda
șul Badea în min. 90).

în clasament pe primul loc a 
trecut Progresul București 25 
puncte ; urmează C. S. Tîrgo- 
viște cu 24 puncte și Dinamo 
Slatina cu 23 puncte.

(Urmare din pag. I)

afla acest adevăr 
capacitățile sale, 

asta n-ar fi decît 
măsura ambițiile,

M. L,

de F. C. Brăila 
Petrolul Ploiești

a Il-aSeria _ „
Metalul Mija — Metalul 

București 2—1 ; S. N. Oltenița— 
Autobuzul București 2—0 ; Elec- 
troputere Craiova — Tractorul 
Brașov 2—0 ; Chimia Rm. Vîl- 
cea — C. S. Tîrgoviște 4—1 ; 
Automatica Alexandria — Chi
mia Tr. Măgurele 0—0 ; Metrom 
Brașov — Nitramonia Făgăraș

Seria a IlI-a
Gaz metan Mediaș — Sticla 

Turda 4—0 ; Corvinul Hunedoa
ra — C.I.L. Sighet 1—1 ; Mine
rul Moldova Nouă — U.M. Ti
mișoara 5—0 ; Victoria Călan — 
Dacia Orăștie 3—0 ; Metalurgis
tul Cugir — F. C. Baia Mare 
0—0. ; Victoria Cărei — Mure
șul Deva 3—0 ; C.F.R. Timișoa
ra — Unirea Tomnatic 1—0 ; 
Șoimii Sibiu — Rapid Arad 
1—0 ; Ind. sîrmei C. Turzii — 
Gloria Bistrița 2—0.

Corvinul Hunedoara conduce 
în clasament cu 27 puncte, ur
mată de F. C. Baia Mare șl 
Șoimii Sibiu cu cîte 23 puncte.

NADIA COMANECI-10
Disputată timp de două zile 

In fața unei săli arhipli
ne, ia Russelheim, întîlni- 
rea de gimnastică dintre echi
pele feminine ale României și 
R.F. Germania s-a încheiat cu 
victoria 
mance,

netă 
care

Karl

a gimnastelor ro- 
au realizat 389,45

Marx Stadt a în- 
cadrul celei 
concursului 

’ j viteză 
„Turneul celor două

puncte față de 383,20 puncte ob
ținute de gazde. La individual 
compus, pe primul loc s-a cla
sat românca Nadia Comăneci 
(79,55 puncte), care a evoluat cu 
măiestria sa bine cunoscută, ob- 
ținînd la mai multe aparate no
ta maximă (10).

• La 
ceput întrecerea în 
de-a doua manșe a 
internațional_de patinaj 
interora.șe 
piste". Reprezentativa masculină 
a orașului București s-a clasat 
pe locul întîi în grupa B, între- 
cînd, în ordine, reprezentativele 
orașelor Sneek (Olanda), Dres
da, Deventer (Olanda), Buda
pesta, München și Innsbruck. 
Patinatorul român Vasile Coros 
a cîștigat proba de 500 m cu 
timpul de 42,20 secunde, urmat 
de Hoffmann (Dresda), Henk

(Deventer). Fischer (Dresda), 
toți cu timpul de 43.40 secunde.

Acumulînd 88,133 puncte, Va
sile Coros a întrecut pe cei 20 
de concurenți din grupa B, ocu- 
pînd locul 1 și în clasamentul 
general individual, după cele 
două probe disputate în prima zi.

• La Budapesta s-a desfășu
rat dubla întîlnire de popice 
dintre selecționatele României 
și Ungariei. în meciul feminin, 
formația română a obținut vic
toria cu 2 499—2 475 puncte, in 
timp ce la masculin au cîștigat 
gazdele cu 5 371—5 292 puncte.

e dornic să 
referitor la 
chiar dacă 
pentru a-și 
forțele, visurile. Pe urmă a in
tervenit bucuria victoriei în fața 
adversarilor, puterea fascinantă 
a gloriei sportive, pe care nu le 
mai poți avea decît printr-un 
permanent efort de a te depăși. 
Tendința și reușita de a te de
păși nu se măsoară nicăieri mal 
exact ca în sport. Aici, în at
letism mai ales, timpul .pe ca- 
re-1 parcurgi în spațiu și spațiul 
pe care-1 parcurgi în timp nu 
iartă. Gloria și performanța se 
cuceresc cu trudă și sudoare.

— Recent, la „europenele" 
de sală, desfășurate la Mün
chen, ați ocupat din nou lo
cul 2, deci, din nou, medalia 
de argint. Aurul este un vis 
neîmplinit ?

— Se pare Că mă urmărește, 
obsedant, locul 2 și argintul. Și, 
cei care nu văd decît aurul, dac- 
ar ști că între cele două medalii 
din metal nobil, în modul cum 
le cucerești, aproape nu există 
nici o diferență.... Deși pe po
dium. aurul are o treaptă mai 
sus, și altă strălucire, oamenii 
din tribună trebuie să înțeleagă 
că munca, rîvna, dorința sporti
vului de pe locul doi au aceeași 
acoperire în aur. La München 
nu mi-am putut împlini visul 
pentru că m-a învins, din nou, 
același sportiv valoros, care 
este redutabilul atlet sovietic 
Saneev. neînvins din 1971. de la 
„europenele“ de la 
cînd a cîștigat Jörg 
(R.D.G.) cu 16,70 m, 
singurul învingător al 
nistului acestei probe și pentru 
Montreal.

peste 16,60 m. într-un concurs, 
' la San Jose, Tommy Heynes e- 

galase recordul lui Olivera, dar 
a fost o eroare de calcul, co
rectată 
gențiile 
precizat 
apoi că 
m. Polonezul 
mowschi, cu 17,03, în sală, este, 
neîndoielnic, și el un adversar 
de temut.

— N-ați pomenit de... Ca
rol Corbu.

— Mă număr ți eu printre cel 
vizați să urce o treaptă a po
diumului. Sper, sincer, într-o 
medalie. Sint capabil, fără falsă 
modestie, de 17,50 m. I Acum, 
coloana, s-a restabilit, mă aju
tă, nu mă mai deranjează, am o 
formă sportivă în creștere și re
zultatele o atestă. Nu mă spe
rie deloc cifrele, sînt profesor

in două rîndurl de a- 
de presă. Mai întîi s-a 
că a fost vînt din spate, 
n-a fost 17,89 ci... 16,89 

Michal Joachi-

Nu poți

Helsinki, 
Drehmel, 

dealtfel 
protago-

— Intre cine crezi că se 
va da lupta pentru cele trei 
trepte ale podiumului la 
J.O. din Canada ?

— Pretendenti sînt mai mulțl. 
Desigur Saneev, apoi brazilia
nul Olivera — cu cei 17,89 me
tri, rezultat realizat la Jocurile 
panamericane din Mexic. Ame
ricanii au șl ei 6 oameni de

T

pasio-

Carol Corbu la o aterizare spectaculoasă

aspira la victorie
fără să trudești pentru ea

știu că recor-de matematici și 
durile adversarilor mei obținute, 
în condiții de altitudine. înaltă, 
dacă le raportezi la nivelul mă
rii — condițiile de la Montreal 
— nu înseamnă mai mult de 
17,20 m. Dar constanța repetării 
performanțelor este un factor de 
certitudine. Or, asta n-o mani
festă decit Saneev (17,44 m). 
Ceea ce-mi dă dreptul să 
la o medalie.

Chiar dacă o calculezi cu sis
teme electronice. Cînd e vorba 
de sportiv, deci de o ființă uma
nă, trebuie să ai în vedere, ală
turi de considerente biologice, și 
parametri de natură moral-voli- 
tivă. Și încă n-am integrat în 
calcul pregătirea tactică pentru 
concurs...

aspir

unor 
am

— După prognozele 
cercetători — de care 
luat cunoștință la Centrul 
sportiv „23 August“, — proba 
de triplusalt, la Montreal, se 
va ciștiga cu 17,57, medalia 
de argint se va obține cu 
17.36 m., iar cea de bronz cu 
17,20 m...

— Dacă de multe ori prog
noza meteorologică se dove
dește falsă, cum ar putea să fie 
mai exactă prognoza olimpică ?

— Ce consideri 
sportiv ?

că este un

toți oame- 
problemele

— Este un om ca 
nii, cu greutățile și 
lui. Dar el este, totuși, ceva mai 
mult. Ca cetățean al unei țări 
el are o misiune socială. Spor
tul de performanță reprezintă 
tineretul unei națiuni care tre
buie să se afirme și care arată 
posibilitățile și valorile unui 
popor. Prin comportarea și per
formanțele sale sportul este o 
mică oglindă prin care restul 
lumii îți privește propria țară. 
De-aici marile noastre obligații,

cind concurăm sub culorile ță
rii în marile confruntări inter
naționale. Trebuie să ne pregă
tim ca s-o reprezentăm cu 
cinste. Este adevărat că nici nu 
există o misiune mai frumoasă. 
Sportivul este un „ambasador" 
al țării sale...

— Unii spun ci este ușor 
să fii sportiv, să faci sport 
de performanță...

— Cei care cred asta se gîn- 
desc numai la avantaje și la 
aspectul „festiv" al întrecerii 
sportive, uitițd că pentru a a- 
junge în fruntea ierarhiilor tre
buie să muncești din răsputeri, 
zi de zi. Să tragi din greu 4 

săptă- 
tocmai

ore pe zi, 6 zile dintr-o 
mină nu mi se pare 
ușor...

aveți T— Ce mari pasiuni
— O singură mare pasiune — 

trlplusaltul. Restul e meserie...

— Cum trebute si fie un 
mare sportiv ?

— Aș vrea să spun 
cine poate fi mare 
Mare sportiv e acela 
cerește medalii și titluri, în 
competiții sportive de mare an
vergură, pentru țara sa, cei care 
obțin victorii in întreceri cu 
miză deosebită. Odată ce un tî- 
năr și-a cucerit titlul de mare 
sportiv, cu atît mai mult el tre
buie să fie un model de mun
că și viață, un exemplu de com
portare și ținută morală pentru 
generația sa, trebuie să fie cu 
alte cuvinte un om de caracter.

Dar cum este Carol Corbu ? 
Nu i-am pus lui această în
trebare, știindu-1 de o rară mo
destie. S-a oferit să ne prezinte 
profilul acestui mare sportiv al 
tării, propriul său antrenor, de 
la Clubul Steaua, Ion Soeter, el 
însuși sportiv de elită la vre
mea sa. Iată ce ne-a spus des
pre elevul său : „Admir la 
sportivul meu echilibrul, dorința 
aprinsă de cunoaștere. Deși e 
profesor de matematici, conti
nuă să studieze la Universitatea 
București : pasiunea lui pentru 
știința abstractă, în vreme ce el 
este un om practic. Are un mare 
caracter cu C mare, așa cum 
trebuie să fie un bărbat adevă
rat. Deși a avut dificultăți cu 
sănătatea, prin voința lui de 
fier, a revenit în rindul marilor 
vedete ale arenei sportive. Are 
o gîndire profundă. analitică 
asemeni unui jucător de șah. 
putere de concentrare, ambiția 
și tăria de a învinge în între
ceri. După atîția ani de victorii 
internaționale, la Carol Corbu 
nu s-a alterat deloc dorința și 
bucuria victoriei. Nu-i niciodată 
blazat, Ia fiecare succes se 
bucură ca la prima victorie ! Ii 
place să trăiască în familie. 
Deși are o familie numeroasă — 
opt frați — tot timpul e cu ea. 
După fiecare victorie mare, 
merge la. locul de baștină, a- 
casă la ai săi. Și cînd se reîn
toarce la club, la lucru, e mai 
dîrz și mai proaspăt în pregă
tire. Corbu este un atlet de mare 
fair-play, iubit și, deopotrivă, 
stimat, de toti colegii lui de 
club. Este un sportiv — cetățean 
adevărat".

mal întll 
sportiv ? 
care cu-
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astăzi Încep la geneva întîlniri ale reprezentantului

• ri

lucrările reuniunii pregătitoare 
a Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare

P.CR. la Roma
Ample manifestații și mișcări

La Geneva încep luni lucrările unei reuniuni a Consiliului 
pentru Comerț și Dezvoltare — organ permanent al U.N.C.T.A.D. 
consacrată pregătirii celei de-a IV-a sesiuni a Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, care se va desfășura 
în luna mai la Nairobi.

Cu acest prilej, reprezentan
ții a 68 de state membre ale 
U.NiC.T.A.D. vor proceda la o 
examinare aprofundată a pro
blemelor înscrise pe ordinea de 
zi provizorie a viitoarei confe
rințe, în lumina rezultatelor și 
recomandărilor ultimei sesiuni 
extraordinare a Adunării Gene
rale O.N.U. consacrată proble
melor dezvoltării și cooperării 
economice internaționale.

Pentru ca reuniunea de la 
Nairobi să ducă la rezultate 
concrete, a subliniat secretarul

0 declarație a primului 
ministru angolez

Lulnd 
lucrărilor 
ționale a 
meniul asistenței sociale, pri
mul ministru angolez, Lopo 
do Nascimento, a subliniat că 
agresiunea regimurilor ra
siste din Africa de Sud și 
Rhodesia împotriva Angolei 
și Mozambicului constituie o 
amenințare la adresa între
gului continent, deoarece ur
mărește împiedicarea apari
ției în regiune a unor gu
verne și state ‘progresiste. 
Cercurile imperialiste și ra
siștii — a spus el — încear
că în prezent prin diverse 
mijloace să lichideze guver
nul mozambican, dar vor fi 
înfrlnți la fel cum au fost 
și în Angola. în încheiere, el 
a exprimat solidaritatea po
porului angolez cu lupta po
porului mozambican, cu lupta 
mișcărilor revoluționare din 
Namibia și Africa de Sud.

euvîntul în cadrul 
primei întîlniri na- 
lucrătorilor din do-

• REPUBLICA POPULARA 
ANGOLA și Republica Capului 
Verde au hotărît să stabilească 
relații diplomatice la nivel de 
ambasadori — se anunță intr-un 
comunicat dat publicității la Lu
anda.

general al U.N.C.T.A.D., Ga- 
mani Corea, este necesar ca la 
Geneva să fie puse la punct 
toate detaliile principalelor pro
bleme ce se vor afla în atenția 
reuniunii din mai : crearea unul 
fond comun pentru finanțarea 
stocurilor 
revizuirea 
țărilor în 
o reformă 
zației care să aibă drept rezul
tat extinderea și ameliorarea 
mijloacelor de care dispune 
U.N.C.T.A.D. pentru a contribui 
la instituirea unei noi ordini e- 
conomice internaționale.

Reuniunea Comisiei pentru 
Comerț și Dezvoltare a fost 
precedată de întîlniri ale altor 
organisme ale U.N.C.T.A.D. — 
cum au fost cele ale Comisiei 
pentru produse de bază, a Co
mitetului special pentru prefe
rințe sau pentru problemele fi
nanciare — în cursul cărora s-a 
relevat necesitatea stringentă a 
înlăturării decalajelor între ță
rile în curs de dezvoltare și cele 
industrializate, a restricțiilor 
care se manifestă în calea co
merțului internațional, a stabi
lirii unui raport echitabil între 
prețurile materiilor prime și ale 
produselor manufacturate.

Reuniunea de la Geneva — 
apreciază agenția FRANCE 
PRESȘE într -un comentariu pe 
această temă — va permite să 
se aprecieze în ce măsură ță
rile bogate vor fi dispuse să ac
cepte cererile de reformă pre
zentate de țările în curs de dez
voltare. Dar, după cum rezultă 
din comentariu, în ce privește 
materiile prime, de exemplu, 
există divergențe încă destul 
de profunde intre țările occi
dentale în legătură cu crearea 
unui fond de stabilizare în va
loare de trei miliarde dolari. 
După ce menționează că și în so
luționarea problemei datoriilor 
se manifestă reticențe, agenția 
scrie că revine țărilor occiden
tale ca „să fie conștiente de ne
cesitatea de a nu dezamăgi prea 
mult țările in curs de dezvol
tare".

de produse de bază, 
uriașelor datorii ale 
curs de dezvoltare și 
a instituțiilor organi-

Tovarășul Mihal Dalea, 
membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care reprezin
tă Partidul Comunist Român 
la cel de-al 40-lea Congres 
al Partidului Socialist Itali
an, a avut o întîlnire cu 
Carlos Altamirano, secretar 
general al Partidului So
cialist din Chile. Cu acest 
prilej, s-a efectuat un schimb 
de opinii în legătură cu pre
ocupările actuale ale celor 
două partide și s-a exprimat 
dorința dezvoltării pe mai 
departe a relațiilor de cola
borare și solidaritate dintre 
P.C.R. și P.S. din Chile.

Reprezentantul P.C.R. s-a 
întîlnit, de asemenea. cu 
Anselmo Sule, președintele 
Partidului Radical din Chile. 
Au fost abordate unele pro
bleme de interes reciproc și 
s-a relevat hotărîrea de în
tărire a legăturilor de cola
borare și prietenie dintre ce
le două partide.

greviste
Climatul social-politic din 

Spania continuă să -rămînă în
cordat, în urma brutalei inter
venții a poliției în orașul Vito
ria împotriva manifestațiilor 
muncitorești, intervenție in 
cursul căreia au fost uciși trei 
muncitori și alți 100 ,au fost ră
niți. După ce în zilele prece
dente în toate marile orașe ale 
Spaniei s-au înregistrat ample 
manifestații și mișcări greviste 
în semn de protest împotriva 
represiunii polițienești de la Vi
toria, sîmbătă după-amiază, ast
fel de acțiuni au continuat să 
se înregistreze îndeosebi în re
giunea de nord a țării. Astfel, 
în orașele Vitoria și Pamplona 
100 000 de muncitori s-au aflat 
în grevă. Manifestațiile organi
zate de greviști au fost împrăș
tiate de poliție. La Bilbao și în 
localitatea Lodio la manifesta
țiile de protest au participat 
20 000 și, respectiv, 4 000- de per
soane. In sfîrșit, acțiuni simi
lare s-au înregistrat și în ora
șul Malaga.

în Spania
Pe de altă parte, reprezentanți 

ai muncitorilor au dat publi
cității un program m care cer 
organizarea de alegeri sindicale 
libere, eliberarea deținuților po
litici, reîncadrarea în muncă a 
colegilor lor concediați pentru 
motive politice.

Duminică dimineața s-a anun
țat că unul dintre muncitorii 
răniți în cursul incidentelor de 
miercuri de la Vitoria a încetat 
din viață. în același 
orașele nordice s-au 
un. mare număr de 
chemînd la o grevă 
începînd de luni, în

timp, în 
semnalat 

manifeste 
generală 

semn de 
solidaritate cu muncitorii de la 
Vitoria și in favoarea acordării' 
de drepturi democratice poporu
lui spaniol.

în acest context, s-a anunțat 
că guvernul, menținîndu-și po
ziția de pină acum, a înaintat 
spre aprobare Cortesului, legea 
sa privind „Asociațiile politice“, 
care, printre altele, continuă să 
interzică activitatea Partidului 
Comunist.

CONVORBIRI
IUGOSLAVO-CUBANEZE

0 LA BRIONI AU AVUT LOC 
convorbiri între losip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, și 
Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, primul 
ministru al Cubei, aflat într-o 
vizită prietenească de" lucru în 
Iugoslavia. în cursul convorbi
rilor au fost examinate aspecte 
ale relațiilor iugoslavo-cubane- 
ze, precum și unele dintre prin
cipalele problenre internaționale, 
între care, cele privind activita
tea desfășurată de țările neali
niate în perioada actuală.

cazul persoanelor implicate în 
tentativa de lovitură de stat din 
Nigeria din 13 februarie a.c., ac
țiune care, după cum se știe, a 
eșuat, dar în cursul căreia a 
fost ucis fostul șef ai statului 
nigerian, Murtala Muhammed. 
Printre cei judecați de tribuna
lul militar special se află și lo- 
cotenent-colonelul B. Dimka, a- 
restat la 6 martie, inițiatorul 
tentativei de lovitură de stat.

prevede crearea unor noi linii 
maritime între portul bulgar 
Varna și o serie de porturi 
turcești și acordarea reciprocă 
de facilități navelor și echipaje
lor ce se vor afla în aceste por
turi. Acordul mai prevede mă
suri în vederea dezvoltării 
transporturilor feroviare.
ACORD EGIPTEANO-AMERICAN

INEGALITĂȚI 
DISCRIMINĂRI

Ca în fiecare an, Ziua internațională a femeii oferă prilejul 
unor ginduri și dezvăluiri cu privire la viața și condițiile de 
muncă a mai mult de jumătate din populația țărilor din lumea 
capitalului. Pe intinse suprafețe ale Terrei, principiul egalității 
intre sexe nu este recunoscut. Dar și acolo unde acest drept este 
înscris se mai mențin flagrante inegalități, privațiuni și discri
minări. In timp ce orinduirea socialistă a modificat structural 
rolul femeii in societate, in țările capitaliste, in ciuda anumitor 
progrese in afirmarea unor drepturi elementare, mai persistă 
numeroase obstacole, care împiedică femeile să se bucure de 
aceleași drepturi cu bărbații, să participe deplin la viața politică, 
socială și economică. Studii, rapoarte, anchete, articole de ana
liză publicate de organisme internaționale sau în presă sînt rele
vante pentru condiția femeii in societatea capitalistă.

• în R.F. Ger
mania, femeile re
prezintă 32,4 la sută 
din populația acti
vă. Salariul lor e cu 
o cincime mai redus 
decit cel atribuit 
forței de muncă mas
culine. în Olanda, 
diferența de salari
zare este cu 27 la 
șută, iar în Belgia 
eu 22 la sută (Din 
statisticile O.N.U.).

S.U.A., potrivitdin
unor statistici întoc
mite pe o perioadă 
mai îndelungată, din- 
tr-un total de 6 670 
cursant! doar 660 au 
fost studente 
tr-un studiu 
U.N.E.S.C.O.).

(Din- 
al

• SÎMBĂTĂ S-a SEMNAT 
LA PEKIN acordul de schim
buri de mărfuri și plăți pe 1976 
dintre R.P. Chineză și R.P. Un
gară, anunță agenția China No
uă. Acordul prevede creșterea 
în cursul acestui an a schim
burilor comerciale dintre cele 
două țări, menționează agenția 
M.T.I.

« CAMERA SUPERIOA
RA a adunării legis
lative a statului american 
Arizona a refuzat să se pro
nunțe în favoarea recoman
dării Congresului S.U.A. de 
a aduce un amendament con
stituției americane în care să 
se proclame egalitatea în 
drepturi a femeilor cu băr
bații. Pentru intrarea în vi
goare a acestui amendament, 
este necesar ca el să fie ra
tificat de cel puțin 38 din 
cele 50 de state americane. 
Adunările legislative din 16 
state americane s-au 
amendamentului.

opus

PROCESUL DIN LAGOS

• LA LAGOS ȘI-A ÎNCEPUT 
ACTIVITATEA un tribunal mi
litar special, care examinează

FOST• LA ANKARA A 
SEMNAT un acord turco-bulgar 
in domeniul transporturilor, care

• VVILLIAM SIMON, MI
NISTRUL AMERICAN AL FI
NANȚELOR, și-a încheiat vizi
ta in Republica Arabă Egipt, în 
cursul căreia a l'ost primit de 
președintele Anwar El Sadat și 
a conferit cu membri ai guver
nului egiptean asupra re
lațiilor economice dintre ce
le două țări. Cu acest prilej, 
a fost semnat un acord privind 
livrarea către Egipt a unei can
tități de o jumătate de milion 
de tone grîu, anunță agenția 
MEN. Ministrul egiptean al fi- 
nințelor, Ahmed Abou Ismail, a 
declarat că „partea americană 
s-a arătat dispusă să ajute 
Egiptul în dezvoltarea producți
ei sale industriale și că guver
nul S.U.A. a elaborat un pro
gram de asistență în valoare de 
un miliard dolari care va tre
bui să fie supus în prealabil a- 
probării Congresului".

L
ecturile despre Si
ria ne erau predo
minate de imaginea 
unei țări a vacan
tei, cu monumente 
și vestigii la tot pa

sul, în care se oglindește istoria 
Orientului Arab și unde cu ușu
rință se pot descifra secole de 
civilizații vechi. Pășind pe pă- 
mintul sirian aveam să privim 
cu deosebit interes la această 
oglindă, in care se reflectă me
moriile unui trecut glorios : 
moscheea Omayad din Damasc, 
cu ornamente bogate, ridicată pe 
ruinele templului lui Jupiter, 
care adăpostește mormîntul sul
tanului Saladin, învingătorul 
crucialilor ; citadela din Alep, 
așezare vestită în epoca hitiți- 
lor. fostă capitală a regatului 
Hamadani, un exemplu de ar
hitectură militară arabă. Dar, 
mai presus de toate, minunata 
și maiestuoasa colecție arheo
logică — Palmyra, orașul re
ginei Zenobia. Marile ei mo
numente reflectă încă măies
tria artistică care i-a adus 
faima : templul lui Baal Sha- 
meen, arcul de triumf, teatrul, 
citadela cu ziduri si statui 
vechi. Zenobia, despre care is
toria și legenda spun că a în
trecut pe bărbați în înțelepciu
ne și putere, și-a condus arma
tele cu abilitate și demnitate, a- 
lungîridu-i pe romani din Ori
ent. Se pot vedea de-a lungul 
coastei siriene multe cetăți pe 
vîrful munților, ca și în sudul 
tării, plin de vechi orașe, ruine 
romane și bizantine, cum este 
faimosul amfiteatru din Bosra. 
Am avut fericitul prilej să le 
vedem în călătoria noastră, gra
ție gazdei siriene deosebit de 
ospitaliere — Uniunea Tineretu
lui Revoluționar din Siria.

Ne-am completat atunci, în 
acele zile de martie, cu un soa
re neobișnuit de puternic pen
tru noi, imaginea Siriei, ancora
tă în contemporaneitate și an
gajată plenar pe calea dezvoltă
rii sale multilaterale. Siria Ia 
timpul prezent este un vast șan
tier. Peste tot, am putut consta
ta cum construcțiile moderne se 
integrează organic în trecutul is
toric al țării. S-au construit ți 
se construiesc locuințe, fabrici 
și uzine, școli și așezăminte so
cial-culturale. Amprenta noului, 
schelele care se înalță și dispar 
în grafica citadină. lăsînd în ur
ma lor mărturii solide pentru 
generațiile viitoare despre hăr
nicia acestui popor, este cartea 
de vizită cu care sirienii, pe

bună dreptate, se mîndresc. E- 
forturile ce se depun, canaliza
te spre realizarea amplului pro
gram de dezvoltare social-eco- 
nomică a țării, se reflectă in 
importantele succese obținute în 
toate domeniile de activitate : 
industrie, agricultură, extracție 
minieră, valorificarea resurselor 
naturale, inyățămint, cultură, 
creșterea nivelului de trai al

tri au ținut să precizeze că In 
Valea Eufratului, specialiști ro
mâni in hidroameliorații își 
aduc o importantă contribuție la 
executarea proiectelor din regi
unea Rekka, pentru drenarea și 
valorificarea superioară a tere
nurilor agricole. Dealtfel, coo
perarea fructuoasă româno-siri- 
ană înregistrează un curs ascen
dent și in alte domenii, concre-

SIRIA - LEGENDĂ 
ȘI ACTUALITATE

populației. Două cifre ni se par 
semnificative : produsul național 
brut a crescut în 1975 la 24 942 
milioane lire siriene, față de nu
mai 9 624 milioane lire siriene în 
1970, iar bugetul de stat a spo
rit de la 3102 milioane lire si
riene în 1971, Ia 11 344 milioane 
lire siriene în 1975.

in discuțiile noastre 
cu gazdele am reți
nut interesul mar
cat al autorităților 
de Ia Damasc pen
tru valorificarea 

superioară a resurselor naturale 
de care dispune țara, pentru a- 
sigurarea dezvoltării întregii e- 
conomii naționale : petrol (a că
rei producție a ajuns la 10 mi
lioane tone anual), fosfați, zăcă
minte feroase, rețeaua hidrolo
gică, in măsură să producă atît 
electricitate, cit să și contribuie 
la irigarea unor intinse zone de 
pămînt cu randament scăzut. în 
acest context, interlocutorii noș-

tlzîndu-se în obiective care vor
besc elocvent despre prietenia, 
solidaritatea și colaborarea din
tre cele două țări și popoare : 
șantierul uncia din cele mai 
mari rafinării petroliere din O- 
rientul Arab, de la Baninas, pe 
malul Mediteranei, primul com
plex de exploatare a fosfaților 
din deșertul sirian, de la Kneif- 
fis, modernul complex de însi- 
lozare și încărcare pe nave a 
fosfaților din portul Tartous. 
Vorbind despre colaborarea ro- 
mâno-siriană, gazdele au ținut, 
de asemenea, să sublinieze în 
mod special sprijinul pe care 
România îl acordă în pregătirea 
cadrelor lor naționale, a viitori
lor tineri specialiști, ce se vor 
alătura potențialului uman al 
Siriei prietene, pentru ca îm
preună să confere noi dimensi
uni dezvoltării economico-socia- 
le a țării.

GH. SPRINȚEROIU

Opinii cu privire la Parlamentul European
DOUĂ INTERVIURI ACORDATE SAPTAMINALULU1 „LE NOUVEL 

OBSERVATEUR" DE PERSONALITĂȚI POLITICE FRANCEZE

CONGRESUL PARTIDULUI 
JUSTIȚIALIST DIN ARGENTINA

• în statele capi
taliste, numărul fe
meilor cu pregătire 
superioară tehnică 
este foarte sc&zUt. în 
Canada, la flecare 
sută de tineri cu pre
gătire inginerească 
se află o singură fe
meie. La celebrul 
„Massachusets Insti
tute of Technology”,

0 Deși numărul 
femeilor aflate în 
cîmpul muncii a 
crescut, reprezentînd 
o treime din total, 
situația lor rămine 
dificilă, deoarece ele 
pornesc In viața pro
fesională cu diferite 
handicapuri, genera
te de diferențe de 
educație, de orien
tare și formația pro
fesională. (Dintr-un 
raport al BIROU
LUI INTERNAȚIO
NAL AL MUNCII).

Viața femeilor in lumea capitalului

• „Lipsa egalității 
in drepturi, care se 
menține în țările 
scandinave, favori
zează exploatarea în 
continuare a forței 
de muncă feminine. 
Astfel, în Norvegia, 
femeile cîștigă, în 
medie, cu 24 la sută 
mai puțin decît băr
bații care ocupă ace- 
leașii funcții. Aceste 
deosebiri de salari
zare constituie, între 
altele, o Importantă 
sursă de profituri 
suplimentare pentru 
patroni. Dar, discri
minarea femeii nu se 
limitează numai la 
salarizare. Și în pri
vința calificării, stu
diului, avansării, fe
meile sînt serios dez
avantajate". (După

„VOLKSSTIME“. în- noastră. Vrem sala-
tr-o corespondență rii egale cu bărbații
din Stockholm). și locuri sigure de

muncă“. („L’UNI-
• 50 000 de femei TA“).

au demonstrat pe

ele nu reprezintă de- 
cît ceva mai mult de 
o treime din popu
lația activă. (..L'HU
MANITE ------ 
CHE“).

DIMAN-

• BANCA MONDIALĂ VA A- 
CORDA Egiptului un împrumut 
în valoare de 45 milioane dolari. 
Suma respectivă este destinată 
finanțării unor lucrări in cadrul 
acțiunii de modernizare a portu
lui Alexandria.

0 MINISTRUL GREC AL 
COORDONĂRII ȘI PLANIFI
CĂRII a anunțat că Grecia a 
hotărît să ceară participarea sa 
Ia Agenția Internațională pen
tru Energie. Scopul acestei mă
suri este acela de a armoniza 
politica energetică a Greciei cu 
cea a altor state europene și de 
a asigura participarea țării la 
programele de cercetare în do
meniul energetic întreprinse de 
A.I.E.

Intr-un interviu acordat săp- 
tămînalului „LE NOUVEL OB
SERVATEUR", ____ ,
membru al C.C. al P.C. Fran
cez, se pronunță împotriva tezei 
ca membrii Parlamentului Eu
ropean (organ consultativ al 
C.E.E.) să fie aleși, începînd din 
1978. prin vot universal. După 
opinia exprimată de Juquin, 
Franța trebuie să respingă ide- 
ea sporirii atribuțiilor acestui 
organism, precum și tendința 
de a se pune pe picioare un gu
vern supranational al „celor 
nouă“, ceea ce ar face să dis
pară ideea unei opoziții cu ca
racter național. „Națiunea 
este un fenomen depășit“ — 
relevat Juquin.

Pe o linie de respingere 
alegerii prin vot universal 
membrilor Parlamentului 
ropean se situează și Alexandre 
Sanguinetti, membru al Consi
liului Național al partidului de 
guvernămint; Uniunea Democra
ților pentru Republică, fost mi
nistru, care. în aceeași publica
ție, exprimă opinia că un Par-

Pierre Juquin,

nu

a
a

Eu-

TQKÎ0 Acțiuni pentru investigarea
completă și elucidarea cazului „Lockheed"

lament European „nu-și ■ va 
vea rațiunea decît în ziua 
care Uniunea Europeană se . _ 
transforma în națiune europea
nă", ceea ce, pentru el este de
parte de a fi cazul. In sfîrșit, 
după ce afirmă că „Europa care 
ni se propune nu poate fi con
cepută altfel decît ca o piață 
americană sau un protectorat al 
Statelor Unite“, Sanguinetti a- 
junge la concluzia că „viitorul 
Franței este de a fi nealiniată“.

fl
in 
va

NOUA ORDINE 
ECONOMICĂ

Șl COMPANIILE
TRANS-

NAȚIONALE

La Buenos Aires a avut loc 
Congresul Partidului Justiția- 
list, de guvernămint, din Ar
gentina. Prin majoritate de 
voturi, Congresul a reales-o 
în funcția de președinte al 
Consiliului Național al parti
dului pe Maria Estela Marti
nez de Peron. In noua sa 
componență. Consiliul Na
țional ales în cadrul acestui 
congres consacră victoria 
partizanilor din conducerea 
partidului ai actualei politici 
și formule guvernamentale.

dificultăților pe ume-

străzile capitalei 
liene. Salariate 
șomere, casnice 
recent absolvente 
universității. Au 
nit din toate colțurile 
peninsulei. Pe pan- 
cardele pe care le 
purtau se putea citi: 
„în Sicilia, doar 9 la 
sută din femei au a- 
sigurat un 
muncă".
sînt primele care plă
tesc prețul actualei 
crize economice". 
„Peste 200 000 de fe
mei nu găsesc de lu
cru în provincia 
Reggio Calabria". La 
mitingul organizat 
s-a spus : „Soluțiile 
parțiale nu sînt de 
ajuns. Am spus 
„Nu !“ concedierilor 
și sîntem hotărîte să 
nu cedăm în lupta

ita- 
sau 
sau 
ale 
ve-

loc de 
„Femeile

• „Potrivit unui 
raport al Ministeru
lui Muncii din Japo
nia, salariul mediu 
al femeii reprezintă 
53,9 la sută din cei al 
muncitorilor bărbați. 
Există o discrimina
re certă ; chiar dacă 
este discretă, împotri
va femeilor“. („DAI- 
LY YOMIURI").

• în Franța, fe
meile reprezintă 60 
la sută din muncito
rii cu cea mai slabă 
calificare. Doar 2,6 
la sută din totalul 
inginerilor sînt fe
mei. 61 la sută din 
noile 
viciu 
lor, 
peste 
numărul 
in condițiile în

cereri de ser- 
aparțin femei- 
care reprezintă 

jumătate din 
șomerilor, 

care

sînt0 „Femeile 
cel mai prost plătite 
in S.U.A. La muncă 
egală cu bărbatul, 
femeia primește cu 
30—40 la sută mai 
puțin, iar femeile de 
culoare, portoricane 
sau originare din 
Mexic primesc sub 
50 la sută din sala
riul bărbaților. Acce
sul lor la locuri de 
muncă de înaltă ca
lificare este foarte 
limitat. Așa se face 
că, deși femeile for
mează 53 la sută din 
corpul electoral, ele 
dețin doar 9 la sută 
din posturile de pro
fesor, 7 Ia sută din 
cele de medic, 3 la 
sută din cele de ju
decător". („NEW 
YORK TIMES“).

În. Japonia iau 
țiunile și manifestările 
investigarea completă și dezvă
luirea adevărului în afacerea 
„Lockheed". în parcul Hibiya 
din Tokio a avut loc o adunare 
convocată de Comitetul Central 
Executiv pentru abrogarea tra
tatului de securitate S.U.A. — 
Japonia și realizarea altor ce
reri, organism sprijinit de P.C.J., 
de organizații sindicale, ale ti
neretului, femeilor și alte orga
nizații obștești.

Tot la Tokio, a avut loc un 
miting al organizațiilor pentru 
investigarea completă a cazului 
„Lockheed“, la care au partici
pat reprezentanți a numeroase 
partide și organizații, incluzînd

amploare ac- 
pentru

P.C.J., P.S.J., Komeito, Sohyo,
Churltsu — Roren, Shinsam- 
betsu etc. Președintele C.C. al 
P.C.J., Sanzo Nosaka, și pre
ședintele P.S.J., Tomomi Nari- 
ta, au exprimat, în cuvîntările 
rostite cu acest prilej, hotărirea 
partidelor lor de a acționa pen
tru elucidarea cazului „Lock
heed“, prin lupta unită în ca
drul și în afara Dietei.

La miting a fost adoptat un. 
apel chemînd la o parti
cipare cît mai . largă la 
adunarea centrală din Tokio, 
programată pentru 8 martie 
a.c. și la organizarea u- 
nei mari mișcări pentru inves
tigarea completă a scandalului 
„Lockheed“.

Modul în care acționează companiile trans sau multinaționale în vederea asigurării — cu orice preț — a profiturilor de monopol a constituit de-a lungul Ultimilor ani un subiect reluat de marile ziare, reviste, agenții de presă și apoi de instanțe de anchetare și juridice, în diferite state unde își au sediul sau unde și-au extins filialele ca tentaculele unei caracatițe uriașe.

mrnenia
Luni I martie 1876
DARLING LILI : Sala Palatu

lui (orele 17; 20,15). PRIN CENUȘA 
IMPERIULUI : patria. Gala fil
mului — ora 20; Favorit (ora
20.30) . MR. MAJESTIC : Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45) la ora 18 
Gala filmului românesc PRIN CE
NUȘA IMPERIULUI ; Luceafărul 
(orele 0; -----
20.30) ; ~
13,30;

13,30; 16; 18,15;
(orele 9; 11,15; 
20,30); Modern 

(orele 9; 11,15; 13,30; 18.15; 20.30). 
LINIA DE ÎNALTĂ TENSIUNE : 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15). COMOARA RECHINI
LOR : Scala (orele 8,45; 11,30; 16; 
18,30; 21) ; București (orele 8,45; 
11,15: 13,30; 16; 18.15; 20,30).
CURSA : Timpuri Noi (orele 9; 
11.15; 13.30; 15.45; 18; 20,15). DIN
COLO DE POD : Central (orele 
9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30) ; 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30). DRAGOSTE AMARA : 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16; 
18,15; 20,30). SEMURG PASĂREA 
FERICIRII : Doina (orele 13; 14,45). 
DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
Doina (orele 9,30; 11,15; 16,30; 18,15; 
20). ZORRO : Victoria 
11,45; 14,30; 17,15; 20);
(orele 9; 11,45;

11,15;
Festival 

16; 13,15;

(orele 9 ; 
Feroviar 

14,30; 17,15 J 20);

Gloria (orele 9; 11,45; 17,15; 20).
HOTEL „PACIFIC" : Excelslor 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) . UN CÎNTEC PE BROA- 
DWAY : Grlvlța (orele 9; 12,30; 16;
19.30) . CUIBUL : Dacia (orele 9;
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15). MA
RELE GATSBY: Buzeștl (orele 9; 
12; .16; 19,15). SINGURĂTATEA
FLORILOR: Bucegl (orele 15,45; 
18; 20). CELE MAI BUNE MO
MENTE CU STAN ȘI BRAN: Uni
rea (orele 15.45; 18; 20). AUTOMO
BILUL. VIOARA ȘI CĂȚELUL : 
Miorița (orele 9; 11.15; 13.30; 15.45; 
18; 20,15). CEI ------ -----------
TARI: Aurora 
13,30: 15,45; 13; 
(orele 9; 11.15: 
20,15). MAGNOLIA 
DIN NOU: Drumul

13; 20,15).

TREI MUȘCHE- 
(orele 9; 11.15;
20.15) ; Flamura 
13,30: 15,45: IR: 

ÎNFLOREȘTE 
Sării

15,30; 18; 20,15). CIRCUL: 
(orele 15.30: 18: 20.15).
RUL BRANNIGAN: 
(orele 15,30; 18; 20.15). DACII: Fe
rentari (orele 15.30: 
GIORDANO BRUNO: 
(orele 9.15: 11.30: 13,45; 16: 
20.30). DRAGOSTE LA 16 
Giuleștl (orele 15,30; 17,45: 
COLȚ ALB: Moșilor (orele 15,30; 
18; 20). RESPIRAȚIE LIBERA:
Pacea (orele 15.30; 18; 20.15). SUT- 
JESKA: Crîngașl (ora 16). RĂ
TĂCIRE*: Viitorul (orele 15,30; 18; 
20). PREMIUL: Popular (orele 
15,30; 18; 20,15). J.D. CAHILL: Mun
ca (orele 15,45; 18; 20). ALARMĂ 
ÎN DELTA: Cosmos (orele 15,30;

(orele 
Lira 

INSPECTO- 
Floreasca

13: 20.15).
Cotroceni 

18.15; 
ANI: 

20).

18; 20,15). CASA DE LA MIEZUL 
NOPȚII; Volga (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20). Tomis (orele 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15). EU 
ȘI DRAGELE MELE MĂTUȘI: 
Flacăra (orele 15,30 18; 20). ZILE 
FIERBINȚI: Arta (orele 15.30; 
17,45; 20). MUȘCHETARUL RO
MÂN : Vitan (orele 15,30; 18; 20). 
PATIMA: Rahova (orele 15,45; 
18; 20,15). BANCHET PENTRU
AHILLE: Progresul (orele 15,30; 
17,30; 19.30).

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală; 16,30 Emisiune 

în limba maghiară; 19,05 Damascl 
Film documentar; 19,20 1001 de
seri; 19,30 Telejurnal; 20,00 Oma
giu. Emisiune dedicată "
timpului nostru; 20,25 
vouă, femei ale acestui 
însorit ! Emisiune literar-muzical- 
corefragică; 20,55 Colocvii con
temporane: 21,20 Roman-folleton: 
„Forsyte Saga“. Episodul XI — 
„Pînza de păianjen“; 22,10 24 de 
ore; 22,30 închiderea programu
lui.

PROGRAMUL II
17,00 Telex; 17,05 Portret senti

mental. Reportaj TV; 17,25 Cintece 
șl jocuri populare românești in-

terpretate de soliști șl formații de 
amatori: 17,50 Film artistic : „Re
nul alb“. Producție a studiourilor 
finlandeze. Premieră TV. Regia 
șl imaginea Erik Blombarg; 19,00 
Pleacă iarna albă. Album coral 
în Interpretarea grupului vocal 
„Arpeggio“; 19,20 1001 de seri; 19,30 
Telejurnal; 20.00 Film serial pen
tru copil : Daktarl. Episodul „Un 
cowboy la Wameru“ (II): 20.25
Biblioteca pentru toți: Pavel Dan; 
21,10 Telex; 21,15 Tinerețea unei 

. tinere industrii. Reportaj despre 
condițiile de muncă și de viață 
pe platforma industrială Pipera; 
21.35 Bulgaria cunoscută și necu
noscută. O producție a Televiziu
nii bulgare: 22,05 Seară de ro
manțe; 22,30 închiderea progra
mului.

femeii
Laudă 

pămînt Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (Schitu Măgureanu): LUN
GUL DRUM AL ZILEI CĂTRE 
NOAPTE — ora 19; A.R.I.A. (la 
Palatul Sporturilor și Culturii): 
ROMÂNIE, ȚARA MEA DE DOR 
— SPECTACOL MUZICAL-CORE- 
GRAFIC — orele 16 și 19,30; Tea
trul „Țăndărică“ (Sala Victoria): 
PISICA DE UNA SINGURĂ — ora 
17; CU CÎT CÎNT, ATITA SÎNT — 
ora 21,30; (Sala Academia): RĂI 
ȘI NĂTĂRĂI — ora 17.
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• CITI ANI ARE HIMALAIA 7 Doi cercetători Japonezi au a- 
juns la concluzia că masivul Himalaia are 15 milioane ani șl 
este mult mai tînăr decît masivele muntoase din Asia centrală 
care numără cîteva sute de milioane de ani vechime. După cum 
Indică analizele efectuate pe probele de sol prelevate din Hi
malaia, în acest masiv au avut loc două puternice modificări 
geologice — prima acum 450—500 milioane ani șl a doua acum 
15—20 milioane ani. Ultima modificare după părerea celor doi 
specialiști a dus la formarea celor mai înalți munți din lume. 
• EXPLOZIA SUPERNOVELOR INFLUENȚEAZĂ CREȘTEREA 
VEGETALELOR. Trunchiul secționat al unui arbore din Pamir, 
bătrin de 800 de ani, care creștea la o altitudine de peste 3,5 
km confirmă Influența pe care o exercită asupra organismelor 
terestre chiar șl astfel de fenomene astroflzice Îndepărtate ca 
exploziile stelelor supernove. La această concluzie a ajuns un 
specialist din Leningrad, studiind distribuția anuală a cercurilor 
arborelui patriarh. El a remarcat trei perioade de încetinire a 
creșterii trunchiului care coincid surprinzător cu trei explozii 
stelare Înregistrate In Istoria științei : nașterea supernovelor 
Tycho Brahe (1572), Kepler (1604) și Cassiopela (1700) « PE UR
MELE LUI BLERIOT. Cu prilejul celei de a 67-a aniversări a 
traversării Canalului Mînecii de către Bleriot la bordul unui avion, 
ziarul „Daily Mall“ a organizat un concurs aviatic între Londra șl 
Paris pe ruta efectuată în 1909 de celebrul aviator. Cîștigătorul 
acestui concurs a fost aviatorul Charles Mohen, care a parcurs, 
cu motocicleta și avionul cu reacție distanța de 340 km dintre 
Arcul de triumf și Arcul de marmură din Capitala Angliei în 
timpul record de... 40 minute și 40 secunde 0 PROFESIUNEA 
CEA MAI PERICULOASA DIN STATELE UNITE este cea de 
pompier, după care urmează cea de miner șl de polițist — se 
afirmă într-un studiu publicat de Asociația internațională a 
pompierilor. In acest studiu se precizează că în '
și-au pierdut viața în medie, 84 de pompieri din 
mineri, media este de 71, iar pentru polițiști de 
In lupta cu incendiile, 47 la sută din numărul 
pierilor au suferit arsuri • RACHETA IEFTINĂ.
Kayser din Stuttgart a proiectat o rachetă care va costa jumă
tate din prețul unei rachete purtătoare americane, comparabilă 
în ceea ce privește sarcină utilă. Avînd o înălțime de 40 m, 
racheta poate amplasa pe o orbită terestră sateliți cu greutatea 
maximă de 2 000 kg. Prima plasare este prevăzută pentru mij
locul anului 1976 • ULTRAVIOLETELE RADIOGRAFIAZĂ 
PERGAMENTUL. Fragmente dintr-o evanghelie după Matei da- 
tînd din secolul XI e.n. au devenit vizibile sub textul unei gra
matici bizantine din secolul XV în cursul analizei pergamentu
lui cu ajutorul unei lămpi cu radiații ultraviolete. Descoperirea 
a fost făcută la Institutul de bizantinologie din cadrul Univer
sității din Vlena.

1974 în S.U.A. 
100 000. Pentru 
51 din 100 000. 
total al pom- 
Inginerul Lutz
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Cazurile de presiune șl dic
tat, de imixtiune, directă sau 
indirectă, in problemele po
litice interne ale statelor, 
tentativele și reușitele de co
rupere pentru a favoriza pro
priile interese s-au înmulțit 
intr-o manieră care a depășit 
de mulți ani cadrul posibili
tății de a mai ascunde ade
vărul. I.T.T. Exon. Gulf OU, 
Occidental Petroleum. North- 
orp, United Brands. Tenneco 
Inc. și mai recent Lockheed 
Aircraft, au apărut pe banca 
acuzării pentru practicarea pe 
scară largă a unor procedee 
ilegale, de încălcare a inde
pendenței și suveranității na
ționale, ocolind barierele 
normale firești, impuse de 
respectarea dreptului fiecărui 
popor de a dispune de pro- 
priile-i bogății, pentru utili
zarea mijloacelor provenite 
de pe urma exploatării aces
tor resurse, potrivit aspirații
lor fiecărui popor spre dez
voltare liberă economică si 
socială.

Stocarea unor cantități im
presionante de materii prime 
în scopul declanșării ulteri
oare a unor acțiuni specula
tive, încercările de a scăpa 
de sub controlul statelor pe 
teritoriul cărora își desfă
șoară activitatea, modalități 
de lucru la care se dedau a- 
ceste companii, au provocat 
vii reacții, companiile multi
naționale constituind ținta 
unor acțiuni de protest atît 
în țările capitaliste avansate, 
cit și în statele în curs de 
dezvoltare. în repetate rîn- 
duri oameni ai muncii din 
lumea capitalului au organi
zat ample manifestații împo
triva politicii economice a a- 
cestor companii care, în pe
rioadele de recesiune, aruncă

povara dificultăților pe ume
rii maselor populare, în timp 
ce profiturile lor cunosc cote 
record.^ în plus, acțiunile 
neîngrădite ale companiilor 
multinaționale, prin politica 
pe care o promovează, pun 
în pericol programele de dez
voltare economică și socială 
ale statelor in curs de dez
voltare, sînt principalele be
neficiare de pe urma spo
lierii bogățiilor naționale ale 
țărilor recent devenite inde
pendente, activează în ma
niere care lezează interesele 
legitime ale popoarelor, în
calcă normele dreptului in
ternațional, producind ade
sea perturbați! în buna des
fășurare a comerțului mon
dial. Pe de altă parte, tre
buie ținut seama și de fap
tul real că aceste companii 
dețin poziții deosebite in ie
rarhia diviziunii interna
ționale a muncii, a schimbu
rilor economice, posedă im
presionante rezerve și capa
cități în domenii de virf ale 
științei și tehnologiei mo
derne. în asemenea condiții, 
trebuie găsite cele mai judi
cioase soluții care, printr-o 
cooperare loială, Întemeiată 
pe avantajul reciproc, să 
ducă la intensificarea coope
rării internaționale, în bene
ficiul tuturor națiunilor.

Așa cum spuneam, modul 
de comportare al companiilor 
multinaționale face în pre
zent obiectul a numeroase 
dezbateri. între acestea, sesi
unea Consiliului Economio 
și Social al O.N.U. — ale că
rei lucrări se desfășoară Ia 
Lima — se înscrie ca o pre
ocupare majoră, menită a re
glementa pe plan mondial 
activitatea acestor companii. 
Agenda reuniunii are un sin
gur punct, și anume, elabo
rarea și adoptarea în cadrul 
Națiunilor Unite a unui „cod 
de comportament“ al com
paniilor transnaționale. Po
trivit opiniilor exprimate în 
capitala Perului, majoritatea 
vorbitorilor — înțelegînd 
„codul de comportament“ ca 
o parte componentă a In
staurării unei noi ordini e- 
conomice internaționale — 
au subliniat ideea că el ar 
trebui să prevadă un an
samblu de obligații pentru a 
evita în abuzul acestor com
panii amestecul lor în tre
burile interne, colaborarea 
cu regimuri rasiste, precum 
Și a impune coordonarea ac
tivității acestora cu planu
rile economice ale statelor 
pe teritorjul cărora acțio
nează. „Grupul celor 77“ — 
din care face parte și Româ
nia — studiază proiectul u- 
nui plan de lucru privind 
tema sesiunii, urmînd ca a- 
cest plan să fie supus aten
ției participanților.
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