
ASTĂZI iNCEPElN TOATĂ ȚARA
Proletari din toate tarile, uniti-vă ’

SÂPTĂMÎNA POMICULTURII
Primăvara, anotimp tradițional pentru activitățile din pomicul

tură I Este momentul de virf în care se pregătesc recolta de 
fructe pentru anul acesta cit și viitoarele producții, prin înfiin
țarea de noi plantații sau modernizarea celor existente. Bunul 
gospodar cunoaște importanța acestui „timp al grădinăritului" 
pentru frumusețea livezilor, pentru greutatea panerelor cu fructe 
mari și aromate. Acum, cind vremea s-a îmbunătățit substanțial, 
vechile obiceiuri, dublate de studiul riguros științific, îndeamnă 
pe toți locuitorii să iasă, cu mic cu mare, în livezi. Iar această 
săptămînă specială, intitulată „Săptămîna pomiculturii", trebuie 
să fie cea mai spornică in toată țara. De aceea, s-a stabilit 
un minuțios și deosebit program de muncă in care sint prevă
zute principalele acțiuni din această perioadă care trebuie să 
concentreze prioritar toate eforturile :

• IN FIECARE LIVADA, LA FIECARE POM, TĂIERI DE RODIRE 
(20 200 HA), ARAT Șl SĂPAT (22 500 HA) • AMPLE LUCRĂRI 
DE FERTILIZARE CU ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE (14 460 HA) Șl 
CU ÎNGRĂȘĂMINTE ORGANICE (3 500 HA) - • MODERNIZAREA 
LIVEZILOR (1 190 HA) ȘI ÎNFIINȚAREA DE NOI PLANTAȚII (560 
HA) • EXTINDEREA PLANTAȚIILOR DE POMI IN CURȚILE 
GOSPODARILOR.

Sarcini deosebite revin organizațiilor U.T.C., care vor trebui 
să acționeze cu deosebită responsabilitate pentru înfăptuirea 
hotărîrii Congresului al X-Iea al U.T.C., privind constituirea 
PLANTAȚIILOR TINERETULUI și înființarea de brigăzi și detașa
mente de muncă patriotică.

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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Tinerii satelor-în primele 
rînduri pentru efectuarea 
lucrărilor care hotărăsc

rodnicia livezilor
Săptămîna care se deschide azi 

constituie pentru lucrătorii din 
pomicultură o perioadă intensă 
de muncă în care se vor realiza, 
prin acțiuni susținute, plantări 
de pomi, lucrări de întreținere a 
livezilor din unitățile agricole cit 
si din gospodăriile populației din 
fiecare localitate. Așa cum am 
mai anunțat, în intervalul 15—21 
martie se va desfășura ..Săptă
mâna pomiculturii“, organizată 
in conformitate cu prevederile 
legii pomiculturii, in care oame
nii muncii, toți locuitorii de la 
sate, tineri și virstnici, sint 
chemați să-și aducă întreaga 
contribuție de muncă pentru ca 
sarcinile de dezvoltare si mo
dernizare a pomiculturii. așa 
cum indică documentele de 
partid, să fie riguros realizate. 
Principalele obiective care stau 
în fata pomicultorilor, a fiecărui 
cetățean, sînt concretizate în 
planuri de acțiuni cupriiizind : 
modernizarea plantațiilor. înfiin
țarea de plantații noi. plantări 
de căpșuni pe 100 ha, tăieri de 
rodire și formare, arat și săpat 
in jurul pomilor, fertilizat cu 
îngrășăminte chimice și organice. 
Concomitent se vor desfășura 
ample acțiuni pentru amenaja
rea drumurilor din interiorul li
vezilor, construirea unor sisteme 
pentru irigat, amenajarea de 
spatii pentru depozitarea produ
selor.

întreaga activitate din această 
săptămînă, pentru realizarea 
obiectivelor propuse, trebuie să 
se desfășoare sub semnul unei 
ordini și discipline riguroase, cu 
înalt spirit de responsabilitate. 
Este în interesul general al so
cietății noastre ca acest plan să 
fie îndeplinit și chiar depășit, 
deoarece numai în acest fel se 
asigură rodul bogat al livezilor 
existente cît și al viitoarelor 
plantații. în acest scop, organele 
și organizațiile de partid, consi
liile populare și direcțiile agri
cole județene, în colaborare cu 
toate organizațiile obștești au 
stabilit un minuțios plan de ac
țiune, de natură să mobilizeze 
întreaga suflare a satelor. Im
portante suprafețe vor fi planta
te în județele Argeș. Buzău, 
Dolj, Olt, Mehedinți, Caraș-Se- 
verin, in bazine pomicole de tra
diție cum ar fi Topoloveni, 
Curtea de Argeș, Priscov, Pătîr- 

lagele, Bechet și Dăbuleni — pe 
nisipuri — Vînju Mare. Ianca, 
Potelu, Ștefan cel Mare. Dar, 
dincolo de toate acestea, la cote 
înalte, va trebui situată și munca 
pentru înființarea de livezi ro
ditoare pe lingă fiecare gospodă
rie personală, fapt pe deplin po
sibil, datorită sprijinului mate
rial și asistentei tehnice din par
tea organelor de specialitate, 
prin participare efectivă. Aceste 
livezi constituie o importantă re
zervă de sporire a producției de 
fructe, care numai printr-o în
grijire atentă și adecvată, prin 
strădanie va rodi tot mai mult 
și mai bine. Ne referim în pri
mul rind la zonele de deal unde

ȘTEFAN DORGOȘAN
(Continuare în pag. a ll-a)

producția de fructe cu o medie deAnul 1980 
aproximativ 
consumului _ .
presupune acțiuni susținute, fundamentate științific, pentru va
lorificarea maximă a tuturor resurselor, efectuarea corectă a 
lucrărilor din pomicultură in epoca optimă. în cadrul acestor 
acțiuni se înscrie și „Săptămîna pomiculturii“, care debutează 
astăzi în întreaga țară — săptămînă ce trebuie să devină record 
in realizarea lucrărilor specifice de întreținere a livezilor, în 
extinderea plantațiilor de pomi. îndeplinirea sarcinilor de dez
voltare și modernizare a pomiculturii impune consiliilor popu
lare, conducerilor unităților agricole, organizațiilor U.T.C. și 
școlilor o amplă mobilizare de forțe. în această vastă acțiune, 
tinerii, așa cum ne-au obișnuit, trebuie să se situeze permanent 
în primele rinduri ale întrecerii.

se va înscrie Ia . .
6 500 kg la hectar, ceea ce va determina sporirea 

anual pe locuitor la peste 60 kg. Acest deziderat

llfov: CE ÎNSEAMNĂ
0 LIVADĂ INTENSIVĂ?

Printre unitățile agricole, ho
tărâte să 
bite în 
turii“ se 
căbești.
rită de rezultatele obținute pină 
în prezent de lucrătorii livezilor 
acestei ferme. încă din primele 
zile ale anului, peste 80 de lu
crători. marea majoritate a lor 
constituind-o tinerii, au fost 
prezent!, zi de zi. în plantațiile 
fermei. AstfeL după cum ne de
clara inginerul Grigore Venescu, 
șeful fermei, pe cele 54 hectare 
de piersici pe rod. plantați în 
sistem superintensiv (1 250 pomi 
pe hectar, fată de 450 în sistem

înscrie realizări deose- 
.,Săptămîna pomicul- 
numără și ferma Tîn- 
Garantia ne este ofe-

Cercetările de specialitate au evidențiat că 
livezile superintensive sint de 2—3 ori mai pro
ductive. Imaginea de mai sus vă prezintă o 
asemenea plantație de la Voinești-Dimbovița, in 
care se efectuează tăierile de rodire si formare.

Chiar dacă arhitectura livezii diferă mult in 
comparație cu formele clasice, recoltele obținute 
demonstrează necesitatea acestor plantații. De 
aceea, ele se vor extinde pe suprafețe tot mai 
mari in acest cincinal.

FRONT ACTIV DE LUCRO

obișnuit) au fost efectuate cele 
două stropiri și toate lucrările' de 
tăiere. în prezent se desfășoară 
fertilizarea solului. Operațiunea 
este deja încheiată pe o supra
față de 40 hectare. „Săptămîna 
pomiculturii“ coincide, pentru 
lucrătorii fermei Tîncăbești, cu 
începerea acțiunii de moderni
zare a plantațiilor de doi ani. 
La încheierea acestor lucrări 
numărul rindurilor se va dubla, 
ajungîndu-se la 900 pomi pe 
hectar. Cifre, considerăm noi. 

semnificative, pe măsura hăr
niciei lucrătorilor de la Tîncă- 
bești. (Ion Cucu).

Vilcea: AMPLĂ MOBILI-

TARE LA „PLANTAȚIILE 
TINERETULUI"

ln județul Vilcea, zonă pomi
colă de tradiție, „Săptămîna po
miculturii“ este întimpinată de 

■ ■ , ■ ■ .•

tineri prin organizarea de am
ple acțiuni de muncă, menite 
să conducă la realizarea unor 
producții sporite de fructe. Pen
tru efectuarea lucrărilor pe cir
ca 2 500 hectare in localitățile 
Sinești. Frincești, Bălcesti, Sto- 
enești, Runcu, Nicolae Bălcescu, 
Tomșani, tinerii au organizat 
brigăzi și detașamente de mun
că, care au un plan riguros de 
acțiune. De asemenea, se va ac
ționa la modernizarea plantații
lor de la Mihăilești, Popești, Si- 
rineasa, Călinești. Trebuie re

marcat faptul că in județul Vil
cea s-a hotărit înființarea unor 
plantații ale tineretului, la 
Băbeni — 20 ha, Mihăilești — 
50 ha, Călimănești — 20 lia, 
unde lucrările de îngrijire vor 
fi continuate pe tot parcursul 
anului pină la recoltare. Tota
litatea acțiunilor întreprinse de 
tineri se desfășoară sub condu
cerea unui comandament jude
țean al U.T.C. (Șt. Dorgoșan).

Dolj: ACȚIUNI PENTRU 
CURĂȚIREA LIVEZILOR
Și tinerii din coronele jude

țului Dolj sînt deciși să se în
scrie în marea întrecere a „Săp- 
tămînii pomiculturii“ cu acțiuni 
concrete, eficiente. In sudul ju
dețului, acolo unde condițiile ac
tuale permit intensificarea lu
crărilor de extindere și moderni
zare a plantațiilor de pomi; sub 
directa coordonare a organizați
ilor U.T.C., tinerii din 46 co
operative agricole de producție 
și-au propus să efectueze lucrări 
de strins ramuri pe o suprafață 
de 170 hectare. La aceste lu
crări vor participa peste 800 de 
tineri. De asemenea, aproximativ 
1 000 de tineri din 50 cooperative 
agricole de producție și-au pro- 

(Continuare în pag. a ll-a)

în pregătirea Congresului
educației politice și al culturii

PENTRU UN COLECTIV UE MUNCĂ
SI VIATA COMUNISTA

Liceului „Nicolae Bălcescu" 
din Capitală îi aparține iniția
tiva de a se fi constituit primul 
(anul trecut), în întregimea sa, 
în colectiv care muncește și tră
iește în chip comunist. încer- 
cind un răspuns la fireasca în
trebare care se poate pune în- 
tr-un moment de evaluare a 
unei etape străbătute — „au 

. muncit și trăit în acest mod ?“ 
ț— recenta plenară a activului 
« U.T.C. din liceu aprecia că ute- 

ciștii se află pe drumul bun al 
.'închegării unui asemenea colec

tiv model. Ca să devină, însă, 
— apreciem noi, înainte de a 

, intra in detaliile desfășurării 
i plenarei — colectivul de uteciști 
' trebuie să se bizuie în viitor 
mai mult pe critică și autocriti
că. E bine că dezbaterea a pus 

! accentul pe analiză, pe releva- 
■ rea experiențelor de valoare.
Celor mai buni uteciști ai liceu- 

, lui li se cerea insă să se dove- 
' dească mai pretențioși in fața 
bilanțului, ca nu cumva să cadă 
în păcatul automulțumirii. Căci 
tentația ar putea apărea — a 
fost de acord Dan Stoica, secre
tarul comitetului U.T.C. Mai cu 
seamă cind ai în față un bilanț 
de factura celui apartinînd Li
ceului Bălcescu. care include 
99 la sută promovați în anul șco
lar trecut, aproape 90 la sută 
promovați încă din primul tri
mestru al acestui an școlar, pre
cum și 80 la sută elevi care se 
ridică peste limita ce anunță 
mediocritatea — media 7 — ca 
și acea treime dintre elevi care 
a depășit ștacheta olimpiadelor 
școlare în faza pe municipiu... 
Din cuvîntul secretarului orga
nizației de partid, tovarășul 
prof. Gh. Rădulea, uteciștii au 
putut reține că, în nici un caz, 
absenta abaterilor grave, a re
zultatelor slabe, pe muchie de 
cuțit, nu poate reprezenta un 
motiv să nu-ți amintești și să 
nu amintești cu insatisfacție a- 
baterile mici, să ignori, ca o 
cantitate neglijabilă, pe cei 20 
la sută aflați intre limitele me

diilor 5—7, nici pe cei indivi
dualiști, care învață doar pentru 
sine.

Dincolo de această observație 
care, e drept, n-ar putea fi a- 
dresată unui colectiv mediocru 
din plenara activului U.T.C. se 
rețin multe aspecte relevabile, 
în primul rind, acela că dezba
terea nu s-a măruntit la o ana
liză pe resoarte. S-a preferat o 
analiză retrospectivă și o pri-

PLENARA ACTIVULUI
U.T.C. AL LICEULUI 

„NICOLAE BĂLCESCU- 
DIN BUCUREȘTI

vire în perspectivă asupra mun
cii politice evaluată ca un tot, 
apartinînd întregii vieți de or
ganizație, și nu ca o activitate, 
care ar fi doar de competența 
resortului politico-ideologic.

Referatul atribuia atitudinea 
responsabilă față de învățătură 
proprie majorității covirșitoare 
a elevilor și faptului că organi
zația U.T.C. a situat în prim 
plan activitatea de educare po
litică a elevilor, cu scopul măr
turisit și urmărit de a-i face pe 
uteciști să interpreteze in mod 
politic răspunderile de elev, ac
țiune devenită mai densă in 
conținut după cel de-al X-lea 
Congres al U.T.C. Comuniștii 
din școală i-au ajutat pe ute
ciști să facă cit mai eficient în- 
vățămintul politic. In anul șco
lar trecut, au fost studiate do
cumentele Congresului al X-lea 
al partidului, iar tematicile și, 
în unele cazuri, referatele alcă
tuite cu sprijinul dascălilor, în 
ajutorul birourilor U.T.C. de 
clasă, au orientat dezbaterile să 

devină cit mai aplicative.' 
Birourile U.T.C. de clasă — 
cu deosebire cele de la anii 
mari, — au alăturat acestora 
dezbateri numeroase, acțiuni 
practice. Au fost urmărite și de 
către organizațiile U.T.C., ală
turi de profesori, obiective vi- 
zînd calitatea muncii, cum ar fi 
însușirea conștientă de către e- 
levi a cunoștințelor teoretice, 
formarea și dezvoltarea spiritu
lui de observație și a atenției, 
imaginației creatoare și a gîn- 
dirii tehnice, a voinței și perse
verenței, consolidarea atitudinii 
socialiste față de muncă și for
marea simțului estetic. Aseme
nea preocupări au făcut ca opi
nia colectivului să nu se coboare 
la moralizări didacticiste în si
tuația obținerii de către elevi a 
unor note slabe ci să-și propu
nă să-i determine pe cei care 
nu țin pasul pregătirii de cali
tate să-și schimbe atitudinea a- 
rătîndu-le modelul spre care 
trebuie să tindă : tipul de elev 
foarte bun — problematică dez
bătută adesea în adunările ge
nerale U.T.C.

Din planul de măsuri transpa
re preocuparea viitoare de a 
pregăti mai bine activul U.T.C. 
să stăpinească știința organizării 
unei activități cu pronunțat ca
racter politic. începind din luna 
martie, se va iniția un schimb 
de experiență între birourile 
U.T.C. pe an de studiu cu pri
vire la desfășurarea învățămân
tului politic și a adunărilor ge
nerale U.T.C., urmărindu-se cu 
precădere felul in care trebuie 
să fie promovate în rîndul ele
vilor normele eticii și echității 
socialiste, cum se încetățenește 
în viața lor conceptul de muncă. 
Cu această ocazie, mai cu sea
mă birourile U.T.C. de la anii 
mici vor învăța din unele ac
țiuni model cum să extindă sfe
ra activității educative asupra 
tuturor laturilor personalității 
elevilor.

LUCREȚIA LUSTIG

LA ORICE ORĂ DIN ZI ȘI DIN NOAPTE

PROBLEMELE PRODUCȚIEI- 
OPERATIV SOLUȚIONATE

Șantierul naval Galați. Aple
cați asupra mașinilor, tinerii nu 
observă decit arareori ce se în- 
timplă în jur : maistrul prin 
hală, pașii lui. apropierile și 
depărtările, intervențiile lui e- 
nergice pentru ca ritmurile 
muncii să nu sufere căderi, în
cetiniri. Un semn făcut maca
ragiului și podul rulant aduce 
materialele ce vor fi prelucrate 
în următoarele ore. Alt semn și 
mecanicii de întreținere se în
dreaptă spre un utilaj pentru a 
lua măsurile care se impun. 
Maistrul se apropie de un tî- 
năr, îi aduce niște bare de me
tal și schița și-i dă indicații. 
Peste o clipă trece la o altă ma
șină unde a sesizat că un strun
gar este în dificultate. Este 
maistrul Mircea Stoica. Discu
tăm despre asistenta tehnică în 
schimbul II.

— După cum vedeți..! Colec

SPORT Cu adresă precisă :

Oe ce federațiile sporturilor de iarnă 
desconsideră competițiile de masă?

Nu vom încerca în cele ce ur
mează să stăruim asupra bilan
țului cu care sportul nostru a 
încheiat Olimpiada albă, ale 
cărei întreceri s-au desfășurat 
recent la Innsbruck, in Austria. 
Forurile de specialitate, precum 
știm, păstrează tăcerea supără
toare în legătură cu prezenta la 
această manifestare. Rezultatele 
de la Innsbruck ca și cele înre
gistrate în general în aceste 
sporturi (schi, patinaj, hochei, 
sanie) sînt cunoscute si nu sînt 
deloc de natură să ne ofere mo
tive de satisfacție, cu excepția 
acelei medalii de bronz, cu care 
am rămas din 1968. cucerită la 

tivul este format aproape numai 
din tineri. Ca să obținem re
zultate bune, trebuie să avem 
grijă de fiecare, în special în 
schimburile de noapte unde

CUM DECURGE 
ASISTENȚA TEHNICĂ 

LA ȘANTIERUL NA VAL 
GALAȚI

orice s-ar spune este mai dificil, 
în ce ne privește nu avem pro
bleme, acordăm aceeași atenție 
problemelor de care depinde 
bunul mers al producției, orga
nizarea temeinică în toate com

JO de la Grenoble de echipajul 
lui Panturu. Care să fie totuși 
explicația acestor rezultate 
sub orice așteptări ? Avem un 
relief foarte variat, propice pen
tru practicarea acestor sporturi: 
exact după manualul de geo
grafie, 33 la sută din suprafața 
tării ocupă zonele de munte 
unde 6 luni din an domnește ză
pada ; pe o altă treime din te
ritoriul tării se desfășoară zona 
de dealuri care oferă, de ase
menea. condiții pentru schi si

VASILE CABULEA
(Continuare în pag, a lll-a) j 

partimentele. aprovizionarea. 
Rezultatele se văd. în secția u- 
zinaj au dispărut diferentele în 
ce privește productivitatea pe 
schimburi.

— Ne-am ocupat de judicioa
sa repartizare a cadrelor tehnice 
și a muncitorilor in regie, au
xiliari (macaragii, sculeri, me
canici de intretinere etc), așa 
îneît la orice oră din zi sau 
noapte problemele producției 
să fie soluționate operativ — 
ne spune inginerul Mihai Pun- 
goci, șeful secției. Asistența 
tehnică in schimburile II și III 
o acordă toți inginerii din sec
ție. în frunte cu șeful secției, 
maiștrii și tehnicienii. Numai în 
aceste condiții au fost posibile 
îndeplinirea și depășirea sar-

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a ll-a)

ln pag.
a 3-a :

• Fotbal: Comentariul etapei, diagramă, clasa
ment, rezultatele înregistrate în divizia secundă
• Actualitatea pe scurt din hochei, rugbi și

handbal • Meridian

Tinerii A.M.T.-iști de la Com
binatul de îngrășăminte azo- 
toase Slobozia se îngrijesc de 
buna funcționare a aparaturii

FORJA DE CONSTRUCȚIE
A G1NDIR11 COMUNISTE

Există o mitologie modernă, 
într-o vreme, ea era descifrată 
în reîntoarcerea vechilor mituri 
pe tipare moderne, contempora
ne, destinul Electrei fiind adus 
pină la cuptoarele sinistre din 
lagărele . naziste. Jean Cocteau, 
in filmul „Eterna reîntoarcere" 
identificase tragedia lui Tristan 
și a Isoldei cu dragostea nefe
ricită dintre doi tineri francezi 
din societatea de după al. doi
lea război mondial. Ministrul 
francez al turismului l-a uns pe 
Ulisse (de ce nu și pe taica 
Noe ?) drept prim strămoș al 
turismului și a declarat turis
mul drept un mare mit contem
poran. Pentru alții, beția vitezei 
ar fi și ea un mit al acestor 
timpuri de mare și intensă cir
culație: ea face, vai!, atîtea vic
time omenești. în fine, este foar
te firesc ca un mare mit al epo
cii noastre să fie zl>orul, zborul

Al. Andrițoiu

spre astre, împlinirea așadar a 
visului și strădaniei lui Icar.

Dar nu la aceste mituri po
sibile și universale aș vrea să 
mă refer. O societate modernă, 
fidelă vechii sale tradiții și deci 
și vechii sale mitologii își cre
ează, prin noile idealuri care o 
animă, o seamă de mituri noi, 
mult mai pămintene și mai le
gate de viata cotidiană a omu
lui. Societatea noastră socialis
tă, prin dinamismul transfor
mărilor ei, îmbină luciditatea, 
legile evoluției sale istorice cu 
o fantezie fecundă, atît de ne
cesară armoniei noilor construc
ții materiale și spirituale. De 
aceea, personal, cred că mitul 

construcției este cel mai defini
toriu pentru această etapă hotă- 
rîtoare a istoriei noastre națio
nale, nu numai pentru că acest 
mit ne vine din adîncul istoriei, 
de la meșterul de pe Argeș, și 
că el ne-a caracterizat de-a 
lungul veacurilor prin recon
struirea cu întărituri a tot ceea 
ce desele invazii dărimau și 
pustiau pe acest, pămînt. Ci și 
că setea construcției, pasiunea 
de a construi, cu un acut simț 
al proporțiilor, al frumosului 
fac parte din ființa armonioasă 
a Românului și dacă ne gindim 
numai la epoca lui Brîncovea- 
nu și iată că dăm peste una 
dintre cele mai grăitoare dovezi. 
O replică modernă, peste seco
le, este primul pod românesc 
peste Dunăre al lui Anghel Sa-

(Continuare în pag. a Il-a)

IN OCHII
COPIILOR

I-am ascultat deseori po- 
vestindu-și peripețiile, visele 
înaripate, gîndurile drepte. 
I-ascult și acum. Oriunde 
drumurile mă cheamă, copiii 
îmi apar mesageri ai lumii 
noastre către miine. La Pe
cie», în apropierea Aradului, 
purtătorii cravatelor roșii cu 
tricolor, an de an, prin stră
dania lor. imbogățesc muzeul 
școlii. Sub zidurile străvechi 
ale Sarmizegetusei, se a- 
prind focurile lor înalte de 
tabără. Ochii copiilor caută 
uimiți înțelesurile adinei ale 
unei istorii îndepărtate. Se 
opresc în fata pietrelor de 
rîu, pașii lor stăruie la cum
păna zărilor — acolo unde 
munții primesc expedițiile 
micilor mari cutezători. Mi- 
rabil, anotimpul Ie încunună 
gestul, le amplifică bătăile 
inimii... într-un tirziu al ve
rii, șiruri-șiruri, din mai 
^nulte județe ale patriei, i-am 
văzut aducind flori eroilor ce 
odihnesc în cimpia de la Mă- 
rășești. Cu luni in urmă, ei, 
sau colegii lor, au pornit în
tr-o emoționantă călătorie 
prin Ungaria și Cehoslova
cia. Și miinile lor au presă
rat pămint din pămintul pa
triei pe mormintele soldati- 
lor români, căzuti Ia dato
rie, în războiul antifascist...

La Putna, i-am însoțit pe 
meleagurile falnicei Bucovi
ne. acolo unde-s ’nalți ste
jari și, de la izvoarele cu 
unda ca lacrima, pină la stîl- 
pii răsucindu-sc în azur, to
tul, absolut totul amintește 
de Eminescu. La Putna, în
tr-un septembrie trecut cu 
mere dulci și catedrale des
chise in rouă, copiii aceștia 
ai noștri se intîlniseră sub 
zodia de aur a Poeziei.

Expoziția Mulțumim din 
inimă partidului, organizată 
in sălile Muzeului de isto
rie _ a partidului, exprimă 
magistral universul de preo
cupări, simțirea și gindurile 
copiilor României de azi. Pă
rinții lor. școala, organizația 
revoluționară de pionieri ii

GEORGE CHIRILA

(Continuare tn pag,, a ll-a)
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A XIII-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ 

A CERCURILOR ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI 

UN FERTIL SCHIMB
DE EXPERIENȚĂ

Recenta Conferință națională 
a cercurilor științifice studen
țești — secțiunea medicină și 
farmacie, care a avut loc la Tg. 
Mureș, a prilejuit un amplu 
schimb . de opinii privind con
tribuția cercurilor științifice stu
dențești la integrarea învăță- 
mintului cu cercetarea și pro
ducția. Și-au făcut cunoscute 
punctele de vedere personalități 
ale invățămîntului medical ro
mânesc, printre care amintim : 
pe prof. dr. doc. științific Emilian 
Victor Gheorghe Bancu, prorec
tor al I.M.F. Tg. Mureș, prof. 
dr. doc. științific Vasile Predes- 
cu, prorector al I.M.F. Bucu
rești. prof. dr. doc. științific Ion 
Vaciu, prorector al I.M.F. Cluj- 
Napoca numeroși studenți, acti
viști ai U.A.S.C.R., reprezentanți 
ai centrelor universitare Iași, 
București, Craiova. Timișoara, 
Cluj-Napoca. Tg. Mureș, ai Mi
nisterului Sănătății. întrebările 
ăl căror răspuns s-a căutat în 
cadrul întîlnirii, am spune în
tr-o confruntare inedită, sint : 
Cum asigurăm timpul și baza 
materială corespunzătoare pen
tru ca cercetarea științifică stu
dențească să devină un fenomen 
de masă ? Este această activi
tate un mijloc de selecție a vii
torilor cercetători specialiști ? 
Permite sistemul actual de în
vățămînt medical o interesare 
și cointeresare, deopotrivă, a 
studenților și cadrelor didactice 
in cercetare ? Cum pot contri
bui cercurile științifice studen
țești la realizarea sarcinilor de 
cercetare stabilite la nivel na
țional in domeniul medicinii și 
farmaciei ? Cum se finalizează 
cercetarea științifică studen-

CONSTANTIN BURCOVEANU 
—I.M.F. Iași. Dialogurile purtate 
cu colegii din diverse centre u- 
niversitare conduc la ideea 
unei distincții între cercurile 
metodologice, cercurile științifi
ce studențești și cercetarea pro- 
priu-zisă. Faptul duce la sepa
rarea studenților de cadrele di
dactice, pe de o parte și la îm
părțirea bazei materiale, pe de 
altă parte. Sînt de părere că în
drumarea metodologică să se 
facă în cadrul cercurilor. La 
Iași organizăm seri clinice pen
tru extern și intern în cadrul 
cărora se susțin referate, se 
prezintă cazuri mai deosebite la 
care participă alături de cadrele 
didactice un mare număr de stu- 
denti.

JUNGER PAUL PORR — 
I.M.F. Cluj-Napoca : Neajun
surile care se manifestă în acti
vitatea cercurilor noastre știin-

țifice au mai multe cauze. Unii 
studenți, mai ales cei din anii 
mici, participă la cercuri numai 
de dragul obținerii unei note 
mari. După ce au obținut-o trec 
la un alt cerc, unde sînt alte ca
dre didactice, avind de fapt in 
vedere alte examene care ii aș
teaptă. Aceasta devine o prac
tică stimulată și de faptul că la 
orice concurs profesional ulte
rior se ține seama nu atit de 
importanța lucrărilor ci de nu
mărul celor publicate. Alteori 
unele cadre didactice propun 
spre cercetare studenților teme 
pe care le-au epuizat în tezele 
de doctorat. Ar fi mult mai util 
să se propună teme legate de 
problemele actuale ale popu-

SECȚIUNEA MEDICINĂ
Șl FARMACIE

lației care să răspundă necesi
tăților de asistentă medicală. A 
treia cauză se referă la posibi
litățile de documentare. în 
condițiile în care numărul, cer
cetătorilor a crescut, numărul 
revistelor de specialitate, cel 
puțin la noi la Cluj-Napoca a 
scăzut în anul trecut cu 1/3 față 
de 1974.

Prof. dr. doc. VASILE PRE- 
DESCU : In condițiile în care 
am generalizat externatul, ac
tuala formă a internatului, deși 
nu nesocotesc importanta aces
teia in pregătirea viitorilor spe
cialiști, 
Abatem, 
formația 
te buni 
gerii 
tul 
examene formal, cu un bagaj de 
cunoștințe doar teoretic. îi sus- 
tragem astfel și de la cercetare. 
Problema timpului de cercetare 
este in raport cu pasiunea pen
tru această activitate. Privind 
lucrurile prin prisma integrării 
cercetării cu 
producția, ca un tot unitar', e 
xistă și baza materială, 
că aceasta trebuie să fie orga
nizată in așa fel ca să răspun
dă scopului pe care il urmărim, 
în legătură cu finalizarea cer
cetării trebuie amplificată ex
periența contractelor. Unii emit 
ideea că invătămintul medical

■ nu oferă condiții pentru reali
zarea de contracte. Greșit, după 
părerea mea. îmi argumentez 
opinia cu un exemplu : în anul

creează neajunsuri, 
astfel, aptitudinile și 
unor studenți foar- 

care de dragul atin- 
unui scop — interna- 
- se prezintă la unele

invătămintul și
doar

trecut, cercul nostru de fiziolo
gie, în colaborare cu un cerc si
milar de la Institutul politeh
nic, a construit in cadrul cer
cetărilor pentru elaborarea te
zei de diplomă diferite dispozi
tive electronice cu piese de fa
bricație proprie. Rezultatele ob
ținute au permis ca institutele 
respective să semneze un con
tract cu C.N.S.T. și Institutul 
central de cercetări electronice 
pentru construirea de aparate 
medicale pe bază electronică.

ȘERBAN BANCU, I.M.F. — 
Tg. Mureș : Tindem ca cerceta
rea științifică studențească să 
devină un fenomen de masă. A 
reieșit din discuții o oarecare 
migrare a studenților de la un 
cerc la altul. La Tg. Mureș am 
rezolvat această problemă prin 
introducerea unor legitimații de 
cerc, care ne permit să urmă
rim activitatea studenților pînă 
la sfirșitul facultății. Cred că ar 
trebui mai multă inițiativă în a- 
sumarea unor teme cuprinse in 
planul catedrelor. Pentru a sti
mula aceste inițiative consider 
necesar ca în cazul unor cursuri 
să se insiste și asupra polari
zării atenției și spre acele pro
bleme nerezolvate încă și care 
trebuie rezolvate de medicină.

★
Opiniile interlocutorilor, dez

baterile au condus la formula
rea cîtorva concluzii privind ri
dicarea activității cercurilor ști
ințifice studențești pe o treaptă 
superioară. Există timp și bază 
materială ca activitatea de cer
cetare să devină un fenomen de 
masă. Cointeresarea studenților 
pentru cercetare depinde de fe
lul in care cadrele didactice 
conduc și îndrumă cercurile me
todologice și cele științifice stu
dențești, reliefîndu-se că în cen
trele universitare în care se 
studiază metodologia cercetării, 
cantitative și calitative, rezul
tatele sînt bune. Obiectivele 
cercetării studențești nu trebuie 
să se reducă la elaborarea lu
crării de diplomă. Pentru a a- 
sigura continuitatea și finalita
tea temelor cercetate se impune 
antrenarea studenților din dife
riți ani și o mai strinsă colabo
rare între . 
se poate realiza o contribuție 
sporită a cercurilor studențești 
nu numai Ta promovarea inte
grării învățămîntului cu produc
ția și cercetarea, ci și la îndepli
nirea sarcinilor care revin insti
tutelor de medicină și farmacie 
in domeniul cercetării.

catedre. In acest fel

MIRCEA BORDA

ÎN OCHII COPIILOR
(Urmare din pag. I)

le in
foicele 
al pa-

îndeamnă spre muncă, 
tăresc încrederea în 
lor, în viitorul lor și 
triei. Expoziția ni se prezin
tă, astfel, ca un autentic 
laborator de creație. Inge
nioase aparate electronice, 
mașini, mecanisme moderne 
sint rodul activității cercu
rilor pionierești. Matematica, 
fizica și chimia i-au absor
bit in mare măsură. Aceas
ta nu înseamnă că ei. copiii 
noștri, nu iubesc muzica și 
poezia, nu-și exercită mește
șugul in artele plastice. O- 
priți-vă in fața desenelor lor 
si veți vedea o lume de 
basm, o lume din care cu-

lorile sumbre, apăsătoare au 
dispărut. Virtuțile morale ale 
poporului român — omenia 
și cinstea, prietenia și iu
birea de adevăr, simțul 
dreptății și al echilibrului — 
constituie punctele de spri
jin ale caracterului și perso
nalității lor. in devenire. A- 
vem datoria, ca oameni dc 
condei, să ne apropiem mai 
mult de copiii noștri. Să pă
trundem in universul lor de 
preocupări și simțire. Să le 
ascultăm visele. Să le acor
dăm glas și culoare în pa
ginile noastre cele mai fru
moase. Prin ei putem să ne 
reîmprospătăm candoarea și 
sinceritatea.

PROBLEMELE
PRODUCȚIEI

(Urmare din pag. I)

cinilor, întărirea disciplinei, 
îmbunătățirea calității produ
selor. Ultimele luni, aici la 
■Șantierul naval din Galați, s-a 
dobîndit o experiență pozitivă. 
Recentele măsuri stabilite au 
in vedere o și mai bună orga
nizare. S-a asigurat conducerea 
fiecărei formații de lucru (25— 
30 de muncitori) in schimburi
le II și III de către un maistru. 
Cu atribuții precise in acor
darea asistenței tehnice au fost 
investite toate cadrele de con
ducere din ateliere și secții, din 
serviciul de urmărire și pro
gramare a producției. Secția de 
reparații și întreținere a că
pătat o altă structură organiza
torică, mai funcțională.

— Efectele au fost imediate 
și îmbucurătoare, afirmă ingi
nerul șef Virgil Zota. în unele 
sectoare s-a scurtat timpul de 
asamblat al secțiilor de nave. 
Fiecare muncitor este interesat 
în folosirea judicioasă a utila
jelor, a timpului de lucru. Dis
ciplina s-a Îmbunătățit sub
stanțial.

O experiență pozitivă suscep
tibilă însă de perfecționări. Ne 
gîndim, în primul rînd, la acele 
echipe de intervenție constituite 
de secția de reparații și care nu 
au ajuns să răspundă cu promp
titudine solicitărilor din schim
burile II și III, așa cum fac în 
schimbul de dimineață. „Dacă 
se întimplă să „cadă“ un utilaj 
noaptea, constată inginerul Mi
hai Pungoci, trebuie să aștep
tăm pină a doua zi dimineață 
ca să fie reparat. Sunăm la 314 
echipele de intervenție și nu ne 
răspund“. O altă cale este pusă 
în evidentă chiar de inginerul 
șef al șantierului, de tovarășul 
Virgil Zota : „O solicitare mai 
mare a personalului TESA, în
deosebi a celor din sectorul pre- 
gătire-tehnologie. Fiindcă și în 
schimburile II și III se ivesc 
destule probleme : necesitatea 
unor indicații și formulări pri
vind documentația tehnică, a- 
doptarea unei tehnici etc. Cum 
soluțiile sint cunoscute aplica
rea lor, să sperăm, constituie 
doar o chestiune de timp“.

In drum spre Piatra Arsa
Foto : AGERPRES

Comoara rechinilor“
îl suportasem cu stoicism pină 

la ultima secvență. Și, ca să 
spun cinstit, nici măcar nu mă 
plictisisem prea tare. Cornel 
Wilde, acest „autor total“ al 
produsului denumit Comoara 
rechinilor (el este scenarist, re
gizor, interpret principal și pro
priul său producător), prezen
tase cîteva filmări subacvatice 
color — iar lumea aceasta a a- 
dincurilor, oricit de fără har ar 
fi redată, tot ti se pare mirifi
că, tot te Incintă, măcar prin 
ceea ce presupui că se ascunde 
dincolo de ceea ce vezi — niște 
personaje teribil de hazlii (fără 
voia lor), un ocean sclipitor, o 
insulă vulcanică nelocuită, niște 
rechini feroce, monezi și lin
gouri de aur. Deci, o întreagă 
statistică de obiecte — însufle
țite și neînsuflețite — pe care 
nu le poți privi mereu nici mă
car prin intermediul artei fil
mului. Apoi, mă împăcasem cu 
ideea că fiecare meserie are 
riscurile ei. Eu. de pildă, să văd 
și peliculele mediocre, subme
diocre și subsubmediocre care
tronează citeodată pe afișele ci
nematografelor noastre și să fiu 
fericită atunci cind descopăr o 
secvență bună, un cadru bine 
gîndit sau măcar o intenție ono
rabilă a autorilor. ÎI suporta
sem, deci, cu bine pînă la capăt 
cind ultima secvență — rîsul 
acela contagios al personajului 
principal, propunerea lui de a 
deveni toți trei coproprietari ai 
vasului și de a pleca spre des
coperirea altor comori pierdute 
— m-a făcut să-mi 
un alt final : pe cel 
Grecul. Am respins
nare gindul ce începea 
frămînte. Ce pot avea

aceste două titluri, cum poți 
să-ți reamintești o capodoperă 
plecind de la o subproducție ? ! 
Ce fire nevăzute ii puteau lega 
pe Kakoyanis și Cornel Wilde ? 
Nici unul, decit poate că. vrind- 
nevrînd și pe unul și pe celă
lalt trebuie să-i denumim cu 
același cuvint — regizor —. că 
și unul și celălalt au realizat 
ceea ce trebuie să numim tot 
cu un același cuvint : film. Ar 
trebui, oare, să inventăm cu
vinte noi pentru a-i deosebi dln-

tr-un început pe unul de celă
lalt ? Cum am putea face sâ-1 
scoatem din domeniul artisticu
lui pe cel neavenit, cum l-am 
putea opri să calce in picioare, 
să minimalizeze (nu știu dacă 
rizibil sau tragic) idei mari care 
stau la temelia umanului ? Răs
punsul, cred, este imposibil de 
dat. Dar atîta timp cit se ope
rează o selecție în vasta pro
ducție mondială de filme pentru 
a reține o parte ce va fi vă
zută de spectatorii noștri, se 
poate face in așa fel ca nu toc
mai cele mai proaste, cele mai 
nocive prin felul deplorabil in 
care abordează marile idei să 
ajungă pe ecranele noastre. 
Simt că n-aș mai putea suporta 
o experiență ca aceasta : sensul 
genialului final din Zorba Gre
cul slujind unui țel infra- 
uman și cintat la modul „banii 
n-aduc fericirea“...

SELECTIUNI
MUZICALE
• tn ciclul Laureati ai con

cursurilor internaționale, luni 
15 martie, ora 20, la Sala 
mică a Palatului, ii vom pu
tea asculta pe tinăra soprană 
Nelly Miricioiu și pe tenorul 
Mihai Zamfir interpretind li
eduri de Schumann. Faură A. 
Berg, P. Bentoiu, G. Enescu.

CENTENAR
BRANCUȘI

La Galeriile de artă din muni
cipiul Suceava a avut loc verni
sajul expoziției itinerante „Brân- 
cuși — centenarul nașterii sale“, 
organizată de Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste.

Prilejuită de împlinirea a 100 
de ani de la nașterea marelui 
sculptor român, expoziția pre
zintă fotocopii după unele din
tre cele mai cunoscute lucrări 
ale sale, aflate in țară sau în 
muzeele lumii, precum și aspec
te din viața și creația renumitu
lui artist.

★
Centenarul nașterii lui Con

stantin Brăncuși a fost marcat, 
duminică, la Muzeul Țării Crișu- 
rilor din Oradea prin simpozio
nul cu tema : „Substanța univer
sală a operei lui Constantin 
Brăncuși“, manifestare in ca
drul căreia au fost prezentate re
ferate și comunicări privind via
ța și creația ilustrului sculptor 
român.

★
In seria numeroaselor mani

festări 
nașterii lui Constantin Brăncuși, 
la Casa de cultură a studenților 
din Galați s-deschis, duminică, 
o expoziție filatelică.

dedicate centenarului

(Agerpres)

„Dragoste amară66

reamintesc 
din 
cu

Zorba 
indig- 
să mă 
comun

Nu este rea ideea regizorului 
Vancini de a lega în filmul său 
destinele a două personaje a că
ror existență pare atit de dife
rită : al unei bătrinici plimbîn- 
du-și cu decență singurătatea și 
cățelul prin parcurile sau pe 
străzile unei Italii moderne, clo
cotind de viață, și al unui băr
bat, și el trecut de prima tine
rețe, dar ducînd o viață acti
vă, pusă in slujba unei credințe. 
Nu este rea nici ideea de a-i 
lega pe cei doi printr-un tre
cut de care nici unul nu mai 
pare să depindă, povestit de un 
al treilea personaj, nevăzut, a 
cărui memorie se confundă cu 
cea a aparatului de filmat. Pa
siunea care i-a unit pe cei doi 
cu mulți ani în urmă, în timpul 
fascizării Italiei, povestea lor 
de dragoste este depănată cu 
oarecare sensibilitate și poezie 
și mal ales cu o indiscutabilă 
știință de a releva cu 
filmice bine stăpînite 
manent subtext. Căci, 
gizorul insistă prin

mijloace 
un per- 
dacă re
imagine

pe cei 
mereu 
aluzii,

asupra a ceea ce-i leagă 
doi îndrăgostiți, el face 
simțit, îndeosebi prin 
ceea ce-i va despărți iremedia
bil : modalitatea diferită de a 
înțelege existența, adevărul, 
dreptatea, intr-un cuvint felul 
în care fiecare înțelege a-și con
strui viața. Ea, făcind ușor, a- 
proape inconștient, concesii idei
lor oficiale, inclusiv aceleia de 
a renunța la dragoste în favoa
rea unui viitor lipsit de griji ; 
el, opunindu-se la început in
conștient, doar prin structura sa 
cinstită, minciunii fasciste, pen
tru a termina, o subînțelegem, 
alăturîndu-se luptătorilor anti
fasciști, asemenea tatălui său. 
Ceea ce face însă ca Dragoste 
amară să rămină doar un pro
log pentru o demonstrație este 
o anume neputință a regizorului 
de a pătrunde în miezul pro
blemei și de a se mulțumi doar 
cu redarea aspectelor exterioa
re ale unei povești de dragoste.

• La Ateneul Român, toi 
luni la ora 20,30, un concert 
simfonic pentru studenți. Or
chestra simfonică a Filarmo
nicii dirijată de Cristian 
Brăncuși va interpreta : Di
vertisment rustic de Sabin 
Drăgoî, Concertul pentru 
pian și orchestră nr. 5 (solist 
Dan Grigore) și Simfonia a 
Vlll-a de Beethoven.

• O interesantă seară mu
zicală se anunță a fi — prin 
programul ' său — cea de 
miercuri 17 martie ora 20. La 
Sala mică, două Portrete ca
merale : Hilda Jerea și Va
lentin Gheorghiu. Printre in- 
terpreți se înscriu : Emilia 
Petrescu, Dan Iordăchescu, 
Steliana Calos Cazaban, Ște
fan Gheorghiu — vioară. Su- 
zana Cziireny — pian, Mircea 
Opreanu — vioară, Cătălin 
Ilea — violoncel.

MIRUNA IONESCU

Forța de construcție a gîndirîi comuniste

• Tribuna tinerilor muzi
cieni, manifestare tradiționa
lă, va avea loc marți 16 mar
tie, ora 20. in Studioul din 
strada Nuferilor, Orchestra de 
studio condusă de Ludovic 
Baci «a interpreta Concertul 
in re major pentru corn și 
orchestră de Haydn (solist 
Nicolae Dosa), Concertul 
pentru fagot și orchestră de 
Mozart (solist Valentin Ale- 
xandrescu), Concertul pentru 
pian și orchestră de Dan 
Constantinescu (solist Șerban 
Soreanu).

(Urmare din pag I)
ligny, iar astăzi replica lui 
cialistă de la Vadul Oii.

Ci. cu toate aceste argumente 
ale trecutului, după Eliberare a 
trebuit să ne reconstruim tara, 
fundamental, în toate comparti
mentele și articulațiile ei. Aici, 
în acest spirit revoluționar al 
reprimenirii, care a crescut prin 
trei decenii și mai bine, pînă la 
apogeul zilelor de azi — aici 
trebuie căutat adevăratul pivot 
al mitologiei noastre moderne. 
Chemarea cu ,,hei-rup" de la 
Agnita-Botorca. Bumbești-tive- 
zeni sau Salva-Vișeu găsește 
astăzi o replică in contempora
neitatea șantierelor de muncă 
patriotică pe care tineretul, pur-

so-

Săptămîna pomiculturii
(Urmare din pag. I) 

suprafețe cu specii valoroase, 
productive și bine aromate pot 
crește considerabil prin comple
xitatea acțiunilor ce se vor des
fășura în această perioadă.

La realizarea obiectivelor prin
cipale, un sprijin activ, eficient, 
va fi realizat prin antrenarea de 
către organizațiile U.T.C. a tine
rilor țărani, muncitori, elevi 
constituiți în brigăzi și echipe (le 
muncă patriotică, prin declanșa
rea de „zile record“. La nive
lul fiecărei organizații U.T.C. ju
dețene și comunale au fost stabi
lite atit volumul lucrărilor și mo-

Dolj: ACȚIUNI PENTRU 
CURĂȚIREA LIVEZILOR ■>

(Urmare din pag. I) 
pus să efectueze, prin muncă 
patriotică, lucrări de săpat in ju
rul pomilor pe o suprafață de 
170 hectare. Mai menționăm că 
echipe formate din mecanizatori 
și cooperatori și-au propus să 
efectueze fertilizarea cu îngră
șăminte chimice și organice pe o 
suprafață de 32 hectare. (Ion 
Cucu).

FERTILIZAREA - 
ACȚIUNE PRIORITARĂ

Lucrătorii fermei pomicole 
Crevedia — șef de fermă Radu 
Constantinescu, mecanic Marin 
Petru — au realizat, încă de pe 
acum, importante lucrări de în
treținere a pomilor și livezilor. 
Pină ieri, 14 martie, pe cele 79 
hectare plantații, din care 40 
aflate pe rod, au fost executate 
in întregime tăierile pentru for
marea coroanei și curățirea ar
borilor, precum și stropitul al 
doilea. De asemenea, a fost fă
cută fertilizarea cu îngrășăminte 
naturale pe o suprafață de circa 
30 hectare. Lucrările de fertili
zare și afinare a solului, la care 
iau parte lucrătorii fermei, 
sprijiniți de elevi și tineri ute- 
ciști, continuă zilele acestea cu 
intensitate sporită. Este garan
ția fructelor de aur pe care lu
crătorii fermei pomicole Cre
vedia ni le promit in acest an. 
(Laurențiu Olan).

dalitățile practice de înfăptuire, 
cit și deschiderea unor șantiere 
locale ale tineretului. Este în
făptuită astfel o indicație a se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al X-lea al U.T.C. 
privind înființarea de ,,plantații 
ale tineretului“ la care genera
ția noastră trebuie să se anga
jeze cu toate eforturile pentru a 
spori rodnicia livezilor. Astfel de

acțiuni au fost anunțate în Ju
dețele Vilcea, Bihor, Buzău. Ba
cău, dar vor 
și mai mare 
toarele zile, 
intermediul 
porterilor, 
voluntari, vom consemna în rîn- 
durile ziarului munca și realiză
rile tineretului în această im
portantă „Săptămînă a pomi- 
culturii“.

trebui să capete o 
amploare in urmă- 
cînd dealtfel, prin 
redactorilor și re- 

a corespondenților

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

INSTITUTUL PEDAGOGIC
DIN BACĂU

anunță scoaterea la concurs
a următoarelor posturi didactice:

1. Profesor la catedra de 
științe sociale și filologice, 
disciplina : Limbă și literatură 

1 ....................franceză, poz. 
de funcțiuni ;

2. Conferențiar 
științe sociale 
disciplina : Limbă 
ră engleză, poz. 2 
de funcțiune ;

3. Conferențiar la
matematică-fizică, 
le: ....................
Matematici 
din statul

4. Lector

din statul

la 
Și

catedra de 
filologice, 

și literatu- 
diri statul

catedra de 
discipline- 

Matematici fundamentale, 
superioare, poz. 1 

de funcțiuni ;
la catedra de știin-

la concurs vor depune

Lecție de istorie în cabinetul 
Liceului „Dimitrie Bolinti- 

neanu“ din București

tător funciar al entuziasmului 
primenitor. îș> dă adevărata sa 
măsură. Căci s-a trecut la o e- 
tapâ de construcții complexă, de 
covirșitoare monumentalitate din 
care mitul se naște priincios. De 
la cetățile de apărare, culele de 
retragere, palatele voievodale, 
bisericile și mănăstirile feudali
tății și capitalismului, s-a tre
cut la construcții odinioară cu 
totul inexistente dintre care cea 
a hidrocentralelor și termocen
tralelor.

Un mit, ca să se împlinească 
ți să dăinuie, are nevoie de un 
cadru eroic (epopeicul, balades
cul) și de unui poetic (matrița 
lirică). Or, la Bicaz. pe Argeș 
sau la Porțile de Fier, crearea 
unor mări artificiale în miezul 
munților și intr-o ambianță tul
burător de frumoasă a naturii, 
cu un eroism civic exemplar și, 
de ce n-am spune, citeodată cu 
jertfe, nu conține oare cele două 
coordonate ale mitului și nu 
multiplică oare ciclopic modesta 
fîntînă care a țîșnit pe locul 
unde Manole a căzut cu aripi- 
le-i de șiță ?

La fel, termocentralele al că
ror eroism in muncă duce truda 
minerului, metalurgului, con
structorului și energeticianului 
pină la triumfătoarea izbucnire 
a focului răpit zeilor de către 
Prometeu. Arhitectura partidu
lui deschide pretutindeni izvoa
re mitului popular sau 
nu e deloc de mirare că 
reții caselor de cultură 
pinzele lor plasticienii 
aceste fapte cu aură de legendă, 
integrindu-le conștienți mitolo
giei noastre moderne.

Dar amplitudinea construcții
lor noastre nu este descifrabilă 
numai in zidurile imense în 
sine, ca o hidrocentrală sau ca 
vatra metalurgiei de la Galați. 
Un cartier de locuințe ce ne 
privește cu sutele de mii de 
ochi ai ferestrelor de la care 
atirnă flori și din care se re
varsă cîntecele de vioară sau 
de pian ale tinerilor spre sime
tria spațiilor verzi, îmbină în 
formulă modernă mitul lui Ma
nole cu cel al lui Orfeu. Nu, 
noi nu zidim inima soției noas
tre în zid, dar punem și noi, in 
mortar, ceva din inima noastră.

cult și 
pe pe- 
sau pe 
aștern

din gindirea noastră, din visele 
noastre ca pe o telegramă de 
undă lungă către urmași. Și dacă 
parte din construcțiile noastre 
sint mai puțin luxuriante, prin 
legea de aramă a funcționalită
ții moderne, în ele noi lăsăm 
amprenta stilului nostru de-a 
construi bine, confortabil, ieftin, 
pentru cit mai mulți semeni po
sibili, iar. la viitorul comunist, 
pentru toți.

Eu am văzut, din păcate nu
mai in film, cum Magistrala de 
Est a forțat Carpații prin ero
ismul de cățărate a mii de ti
neri, căliți de marii meșteri. 
Recent, Transfăgărășanul dă o 
replică de viaducte legate de 
viaducte, în marea inginerie și 
estetică ale constructorului 
cialist contemporan, 
sintem vechi și buni 
tori de drumuri și că, 
vremurilor vitrege, 
comerciale ce treceau 
două principate erau 
licitate de către 
străini. Dar de la acele succese 
empirice, pînă la palmaresul zi
lelor noastre succesul depășeș
te utopia și o face totuși ade
văr. Forța de construcție a gîn- 
dirii noastre comuniste româ
nești, creează vetre de epopee 
pretutindenea în țară și le face 
vestite peste mări și țări. De
zideratul folcloric al tinereții 
fără bătrînețe, iată-1 împlinit. 
Tinerețea noastră, crescută de 
comuniști încercați, o preia ca 
pe o ștafetă de aur și lumină.

Literatura. toate artele, au 
din belșug motive de creație 
pentru acea epopee națională pe 
care o preconizează conducerea 
partidului la îndemnul tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Ceea 
ce și face și ceea ce trebuie 
continuat mereu, la nivel su
perior. Această epopee vine de 
două milenii încoace și se cere 
dusă mai departe. Greu, dar 
frumos și necesar. O adevărată 
literatură, o adevărată artă 
mare in național și universal 
iși măsoară caratele numai prin 
eroismul și poezia poporului ei. 
Condițiile mitologiei moderne 
fiind fundamentate, alcătuirea 
ei în artă ține numai și numai 
de capacitatea noastră de a 
construi întru frumos.

so-
Știu că 
construc- 
în pofida 
drumurile 
prin cele 
mult so- 

neguțătorii

• Radioteleviziunea ne 
prezintă joi ÎS martie, la ora 
20, cel de al treilea Concert 
perpetuum extraordinar cu 
tema Capodopere ale muzicii 
și dansului, sub bagheta diri
jorului Iosif Conta. Participă: 
Violeta Andrei, Ana Blan- 
diana, Magdalena Popa, corul 
RTV condus de Aurel Grigo- 
raș. Prezintă muzicologul Pe
tre Codreanu. In program lu
crări de Corelli, Mozart, Ber- 
lioz, Ceaikovski, Jora, De 
Falia, Ravel. Coregrafia este 
semnată de Amatto Checiu- 
lescu.

e Dirijorul Mircea Cristes- 
cu va conduce orchestra sim
fonică a 
concertele 
sîmbătă 20 martie, ora 20, de 
la Ateneu, în program : G. 
Enescu — Suita I, Brahms — 
Dublu concert pentru vioară, 
violoncel și. orchestră (soliști 
Varujan Cozighian, 
Iancovici), Debussy — „După 
amiaza unui faun", Ravel — 
Suita a Il-a „Daphnis și 
Chloe". tși dă concursul co
rul filarmonicii dirijat de Va- 
sile Pantea.

Filarmonicii din 
de vineri 19 și

Mirel

• în ciclul După-amiezile 
muzicale ale tineretului, ti- 
nărul pianist Alexandru Pre
da va interpreta duminică 21 
martie ora ÎS la Sala mică, 
lucrări de Bach. Beethoven, 
Schumann, J. AbsU.

• La Opera română — ba
letul Esmeralda, miercuri 17 
și vineri ÎS martie la ora 
19.00 ; Hamlet, joi ÎS martie, 
ora 19 ; Spărgătorul de nuci, 
duminică 21 
iar seara, la

martie la ora 11,
ora 19, Othello.

• Teatrul 
zintă marți, 
19,30 „Victoria și-al ei husar“; 
miercuri 17 martie ora 19,30, 
„Singe vienez“ ; duminică 21 
ora 10,30, „Secretul lui Marco 
Polo“ iar seara la ora 19,30 
„Leonard“.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

de
16

operetă pre- 
martie ora

ALINA POPOVICI

ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

UNIVERSITATEA DIN GALAȚI
anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi

FACULTATEA DE INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ ȘI 

TEHNICA PISCICOLĂ

Catedra de mlcrobiologie-operații

— asistent Ia disciplinele : „Uti
lajul și proiectarea întreprinderi
lor“, „Utilaj special in industria 
produselor vegetale“ șl „Utilaj de 
depozitat și transportat“, poziția 
27.

„Electrotehnică și mașini electri
ce“ și „Electromecanică navală“, 
poziția 12.

— asistent la disciplinele : „E-
lectronică și automatizări“, „Al
gebră lineară, geometrie analitică, 
programare“ și „Introducerea tn 
informatică“, poziția 17.

— asistent la disciplinele : „E- 
lectrotchnică“, „Mașini și acțio
nări electrice“ și „Aparate și in
stalații electrice“, poziția 22.

FACULTATEA DE
ÎNVĂȚĂMINT PEDAGOGIC

Catedra de matematică

Catedra de organe
și desen

de mașini

țe sociale și filologice, disci
plina : Limbă și literatură 
franceză, poz. 8 din statul de 
funcțiuni ;

5. Lector la catedra de edu
cație fizică și sport, disci
plinele : Handbal, Volei, poz. 
10 din statul de funcțiuni ;

6. Asistent la catedra 
științe sociale și filologice, 
ciplina : Limbă franceză, 
12 din statul de funcțiuni

7. Asistent la catedra 
științe sociale și filologice, 
disciplina : Limbă și litera
tură engleză, poz. 14 din statul 
de funcțiuni.

— asistent la disciplinele : „Ma
tematici superioare" și „Matema
tici generale", poziția Zi.

Catedra de limbi și literaturi

disciplina 
poziția 4.

!

de 
dis- 
poz.

de

la Secretariatul rectoratului In-

— lector la disciplinele : „Lim
ba engleză contemporană“, „Is
toria literaturii engleze“ șl „Lim
ba engleză“, poziția 11.

— asistent la disciplina : „Lim
ba franceză", poziția 22.

Catedra de educație fizică

disciplinele : „Vo- 
„Schi“ și „Educa-

Candidațil
stitutului pedagogic din Bacău — Calea Mărășeștl nr. 157, în termen 
de 30 zile pentru profesori conferențiari și lectori, și de 15 zile pen
tru asistenți, de la publicarea acestui anunț în Buletinul Oficial, 
cererea de înscriere la care vor anexa, in dublu exemplar, actele 
prevăzute de legea nr. 6/1969, privind Statutul personalului didactic 
din Republica Socialistă România, publicată in Buletinul Oficial, 
partea I, nr. 33 din 15 martie 1969 șl de Instrucțiunile Ministerului 
Educației și Invățămîntului nr. 84539/1969.

Cei care funcționează într-o altă instituție de învățămint superior 
sau într-o altă unitate, sînt obligați să comunice în scris rectorului 
instituției de învățămint superior respective sau conducerii unității 
la care funcționează, înscrierea la concurs, menționind acest lucru 
tn cererea de înscriere.

Concursul va avea loc la Institutul pedagogic din Bacău — Calea 
Mărășești nr. 157, în conformitate cu prevederile legii sus-men- 
țlonate.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 3 26 73.

— asistent la 
lei, divizia A", . .
ție fizică“, poziția 24.

FACULTATEA DE MECANICA

— conferențiar la 
„Organe de mașini“, .

— asistent la disciplinele : „Geo
metrie descriptivă și desen“ și 
„Desen de construcții“, poziția 27.

— asistent la disciplinele : „Or
gane de mașini șl mecanisme“, 
„Mecanică, rezistență, organe de 
mașini“ și „Organe de mașini și 
mașini de ridicat“, poziția 29.

— asistent la disciplinele : „De
sen tehnic“, „Elemente de ingine
rie mecanică“ și „Control tehnic“, 
poziția 31.

— asistent la disciplina : 
sen tehnic“, poziția 35.

— asistent Ia discplina : 
sen tehnic“, poziția 39.

— asistent la disciplinele : , 
sen tehnic“ și „Geometrie 
criptivă șl desen“, poziția 40.

nologia deformărilor plastice“, po
ziția 20.

— șef lucrări la disciplinele : 
„Tehnologia și utilajul elaborării 
oțelului“ șl ..Protecția muncii", 
poziția 21.

— șef lucrări la disciplinele : 
„Construirea și exploatarea dis
pozitivelor“ și „Exploatarea ma- 
șinllor-unelte“, poziția 22.

— șef lucrări la disciplinele : 
„Tehnologia materialelor“, „Teh
nologia fabricării mașinilor“ șl 
„Așchiere șl scule așchietoare“, 
poziția 24.

— asistent la disciplinele : „Ex
ploatarea mașinilor-unelte“, „Teh
nologia fabricării mașinilor“ și 
„Stanțe și matrițe", poziția 34.

— asistent la disciplinele : „Me
talurgie“, „Cuptoare metalurgice" 
și „Tehnologia elaborării fontei“, 
poziția 35.

— asistent la disciplinele : „Teh
nologia materialelor“ și „Tehnolo
gie mecanică", poziția 38.

— asistent la disciplinele : „Stu

diul metalelor“ și „Tehnologia 
materialelor“, poziția 39.

Catedra 
Și

de mecanică aplicată 
instalații navale

— șef lucrări Ia disciplinele : 
„Instalații de punte“, „Tehnica 
probării și predării instalațiilor 
navale“ și „Tehnica montării in
stalațiilor navale“, poziția 12.

— asistent la disciplinele : „Me
canică“ șl „Teoria mecanismelor 
și mașinilor", poziția 19.

Catedra de construcții navale 
și rezistența materialelor

„De-

„De- 
des-

— asistent la disciplinele : ,,Aș- 
chiere și scule așchietoare“. „Pro
iectarea ștanțelor și matrițelor“ și 
„Stanțare și matrlțare“, poziția 41.

— conferențiar Ia disciplinele : 
„Teoria navei“ și „Teoria și con
strucția navei“, poziția 5.

— șef lucrări la disciplinele : 
„Construcția navei“, „Tehnica 
probării și predării navelor“ și 
„Calculul și construcția navei“, 
poziția 15.

— asistent la disciplina : „Re
zistența materialelor“, poziția 20.

Catedra de mașini termice 
și frigotehnlce

— asistent la disciplinele : „Ter- 
motehnleă“ și „Termotehnică și 
mașini termice“, poziția 14,

— asistent la disciplinele : „Cli- 
matizări jn industria alimentară“ 
și „Termotehnică și mașini ter
mice“, poziția 17.

Catedra de științe sociale

— șef lucrări Ia disciplinele : 
„Organizarea secțiilor și ateliere
lor de sudură“, „Organizarea ate
lierelor” și „Conducerea și anali
za activității economice“, pozi
ția 26.

— asistent la disciplina „Econo
mie politică", poziția 33.

Catedra de electromecanică 
și automatizări

șef lucrirl la disciplinele i

Catedra de tehnologia 
construcției de mașini

— șef lucrări la disciplinele : 
„Tehnologia materialelor“ și „Teh
nologia sudării“, poziția 17.

— șef lucrări la disciplinele : 
„Utilajele sudării electrice“, „Pro
cedee conexe și reparații prin su
dare“ și „Mecanizarea și automa- 
tizarea procedeelor de sudare“, 
poziția 18.

— șef lucrări Ia disciplinele : 
„Tehnologia elaborării fontei“, 
„Cuptoare metalurgice“ șl „Teh-

Candidații Ia concurs vor depune la secretariatul rectoratului ttuI- versitățli din Galați, str. Republicii nr. 47. în te’men de 30 zile (pen^ 
tiu posturile de conferențiar și șef de lucrări) și de 15 zile (pentru 
posturile de asistent) de la data publicării acestui anunț în Buletinul 
Oficial, cererea de înscriere, la care vor anexa actele prevăzute de 

PJ; V «personaIului didactic din Republica
Socialistă România, publicată în Buletinul Oficial, Partea I nr 33 
din la martie 1969 și de Instrucțiunile Ministerului Educației si ’în- 
vățămtntulul nr. 84539/1969. 1 ln

Concursul va avea loc la sediul Universității din Galați tn confor- 
m^ate.,Su prevederile ari. 102-134 din legea sus-menționată.

Candidațil trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Decretul nr. 54/1975 și in Decretul nr. 153/1974 ; de asemenea c.ndldațiT la 
concurs sint obligați să comunice in scris conducerii instituției sau 
întreprinderii unde Iși desfășoară activitatea înscrierea la concurs

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Universității, 
telefon 1 43 64.
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MANIFESTĂRI
Corespondente sosite din toate 

Județele tării consemnează o 
largă participare, un viu interes 
pentru manifestările culturale cu 
o tematică generoasă, menite să 
destindă, dar să și instruiască, 
pentru concursurile și festivalu
rile de masă desfășurate dumi
nică pe scenele caselor de cul
tură și căminelor culturale.

In localitățile județului Buzău 
s-a deschis cea de-a șasea ediție 
a Lunii culturii „Hronic buzoian 
’76“ cu expunerea „Cincinalul 
revoluției tehnico-știintifice în 
procesul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate". La 
Casa de cultură a studenților din 
Cluj-Napoca a avut loc finala 
concursului „Congresul al XI-lea 
al P.C.R. — congresul devenirii 
comuniste a patriei“, care a 
reunit în fazele sale de masă 
mii de tineri muncitori, țărani 
cooperatori și intelectuali.

CRONICA U.T.C.
Simbătă a părăsit Capitala 

delegația Tineretului Social- 
Democrat din Danemarca, 
condusă de Frode Moller 
Nicolaisen, președintele or
ganizației, care, la invitația 
Uniunii Tineretului Comu
nist, a efectuat o vizită în 
tara noastră.

„Spre viitor in pas cu tara"
în cadrul numeroaselor acțiuni 

cultural-educative initiate de 
către organizațiile U.T.C. din 
orașul Botoșani in pregătirea 
Congresului educației politice și 
al culturii, precum și a aniversării 
a 55 de ani de la crearea Parti
dului Comunist Român, ieri, in 
sala Teatrului „Mihai Eminescu“ 
s-a desfășurat faza municipală 
a concursului formațiilor artisti
ce ale elevilor din licee și școli 
profesionale. Peste 1 000 elevi, 
susținind 12 formații de teatru, 
brigăzi artistice de agitație, co
ruri. echipe de dansuri au ofe
rit publicului un program deose
bit de interesant și atractiv. Au 
fost recitate versuri din lirica 
patriotică a poeților Mihai Emi
nescu, George Coșbuc. Nicolae 
Labiș. Zaharia Stancu. Marin 
Sorescu. Adrian Păunescu, Geo 
Dumitrescu : au fost prezentate 
montaje literar-artistice și au 
fost interpretate de către forma
țiile corale numeroase cîntece 
patriotice. Pe primele locuri ale

întrecerii s-au situat formațiile 
Liceului teoretic „Mihai Emi
nescu“ și Liceului pedagogic care 
au cucerit mai multe premii I. 
Tot ieri, din inițiativa Comitetu
lui județean Botoșani al U.T.C. 
au fost întreprinse sub genericul 
„Spre viitor in pas cu tara" in 
mai multe localități din județ, la 
cluburile unor organizații U.T.C. 
din întreprinderi și instituții nu
meroase activități cultural-edu
cative : intilniri cu activiști de 
partid și de stat, vizionări de 
filme și piese de teatru inspi
rate din lupta poporului român 
pentru independentă și liberta
te socială, concursul „Cine știe 
ciștigă". excursii la monumente 
istorice, seri de poezie patrioti
că, simpozioane. Totodată, în 
toate localitățile județului s-au 
desfășurat fazele de masă ale 
festivalului-concurs de interpre
tare a cintecului popular din 
creația nouă intitulat „Ghiocelul 
de argint“.

NICOLAE MILITARU

Un spectacol de anvergură
Ansamblul de balet al Operei 

române din București a pre
zentat duminică în premieră 
„Cocoșatul de la Notre-Dame“ 
(Esmeralda) de Pugni, una din
tre lucrările clasice ale genului, 
figurind în repertoriul tuturor 
companiilor de balet datorită 
în primul rind fabulației extrase 
din cunoscutul roman al lui Vic
tor Hugo. Este — după cum 
ne-a declarat Petre Codreanu, 
directorul operei — un balet de 
o largă desfășurare, cu un con
flict dramatic și cu caractere pu
ternic conturate, prin care s-a

urmărit realizarea unui specta
col de anvergură. Coregrafia lui 
Oleg Danovschi este densă, a- 
tractivă, iar scenografia Paulei 
Brîncoveanu, care se bazează pe 
proiecții, aduce o notă de veri
dic, imprimă acțiunii o desfășu
rare aproape cinematografică. 
Pentru premieră, rolurile prin
cipale au fost încredințate unor 
soliști de primă mărime : Mag
dalena Popa, Petre Ciortea, Pa
vel Rotaru, Ion Tugearu ; con
ducerea muzicală îi aparține lui 
Cornel Trăilescu.

FOTBAL XIX

PEDAGOGIA CIRCULAȚIEI
Recent, la Școala generală nr. 24 din 

Capitală a avut loc o ședință de lucru 
la care au participat 27 învățători din 
18 unități de invățămint din raza secto
rului 2. Tema dezbaterii : „Cum este 
și cum trebuie să fie manualul de cir
culație". S-au făcut referiri la îmbu
nătățirea tematică a manualului pentru 
clasele I—IV, tematică care trebuie să 
înfățișeze cit mai cuprinzător activita
tea rutieră a celor mici, in primul rind 
pe cea a patrulelor de circulație. Par
ticipanta la discuții au schimbat opinii 
în legătură cu formele de prezentare a 
lecțiilor, atractivitatea lor, cu testarea 
cunoștințelor, grafica manualului și 
a celorlalte materiale didactice etc.

Asemenea consfătuiri vor mai fi or
ganizate cu sprijinul Direcției circula
ției. intenția, fiind să contribuie la ri
dicarea eficientei in întreaga acțiune 
de educație rutieră a elevilor. In acest 
sens, enunțăm și propunerea organi
zării unei stații-pilot in care să se ex
perimenteze formele noi de educare ru
tieră a celor mici.

DUMNEAVOASTRĂ CUM 
TRAVERSAȚI ?

Regulile circulației trebuie cunoscute 
nu numai de către copii. Dar... Toți am 
învățat cum să trecem strada. Alții, 
deși cunosc regulile respective, le neso
cotesc, plătind scump nerespectarea lor. 
Traversind in fugă, și fără să se asi
gure, un drum județean (pe raza loca
lității Sacoșul Turcesc — Timiș), pie
tonul Iosif Andricșer a fost surprins 
de un autocamion și accidentat mortal. 
La fel s-a întîmplat și cu Ion Nedel 
care a traversat bulevardul Mihai 
Bravu din București, prin locul marcat, 
dar pe culoarea roșie a semaforului.

Intrucit asemenea accidente nu sint 
singulare, Direcția circulației recoman
dă ca trecerea pietonilor să se facă prin 
locurile marcate, asigurindu-se și în 
acest caz.

Totodată, se indică pietonilor să evite 
traversarea prin fata sau spatele 
autovehiculelor (autobuzelor, mai ales) 
staționate.

PIERDUT
SAU ABANDONAT ?

în octombrie 1974, în municipiul Ga
lați a fost găsit un copil care-și căuta 
cu disperare părinții. S-a întreprins tot 
ce a fost posibil pentru găsirea părin
ților. Dar cu toate eforturile organelor 
de miliție, căutările nu au- ajuns la re
zultatul dorit. De atunci micuțul a fost 
dat in grija Casei copilului. Nu 
duce lipsă decit de afecțiunea părin
tească pe care nu o poate înlocui ni
meni. Are aproximativ virsta de 4 ani, 
e bine dezvoltat, înalt de aproape un 
metru, părul castaniu, fața ovală, frun
te înaltă, sprincene arcuite. Trăsături, 
firesc, apropiate de ale celor care i-au 
dat viată. De aceea le facem cunoscu
te, cu rugămintea adresată celor care 
pot da relații, de a se adresa organelor

de miliție. Micuțul întreabă tot mai 
mult de părinți. Să-i fi pierdut oare ?

LA DRUMUL MARE
Un cetățean se întorcea seara, pe la 

ora 23, spre casă. Chiar pe ulița satu
lui — localitatea Valea lui Mihai, ju
dețul Bihor — a fost atacat de indi
vizi necunoscuți, care au dispărut ime
diat ce i-au furat portmoneul in care 
se afla, in afară de actele de identitate, 
și o sumă de bani. Așa cum ne infor
mează Maria Dumitrescu de la Inspec
toratul miliției județene Bihor, făptașii 
au fost descoperiți in scurt timp, da
torită operativității cu care au interve
nit lucrătorii de miliție. Nu mare a 
fost surpriza cind in autorii tilhăriei 
au fost identificați Nicolae Mureșan. 
Badai Erno, Andrei Kosma, Iozsef 
Beni, toți din comuna Valea lui Mihai, 
consăteni cu păgubașul. „Necunoscuta“, 
care au crezut să se pot ascunde in 
umbra nopții, vor lua cunoștință acum 
cu litera clară a legii care le va lumina 
întocmai fapta. Nici așa ca-n codru...

GUSTUL AMAR 
AL... ALCOOLULUI

La magazinul alimentar cu autoservi
re din Șoseaua Berceni nr. 23 a fost 
sesizată lipsa unor băuturi alcoolice 
care nu apăreau pe bonurile de casă. 
In aceeași zi s-a constatat și lipsa de 
la școală a elevului ucenic Adrian Că
lin. Investigațiile făcute de lucrătorii 
Circumscripției de miliție nr. 20 din Ca
pitală au stabilit legătura exactă intre 
acești doi termeni, dovedind vina sus- 
numitului, care nu era la prima sa aba
tere de acest fel. Venit din comuna 
Vlădia-Olt să învețe o meserie la în
treprinderea de mașini grele din Bucu
rești, a deprins ceea ce era mai urit — 
furtul. A vrut să cunoască prea de-

vrerne gustul băuturii, va cunoaște 
acum și gustul amar al pedepsei pentru 
cele comise.

OPRIT LA BARIERĂ
Pe Mihai Trlfu, muncitor necalificat 

la Șantierul nr. 5 izolații Sibiu, l-a 
apucat dorul de casă, de localitatea, 
natală Negrești — Vaslui. Nu știm dacă 
atunci cind s-a urcat la volanul „Ta- 
trei“, aparținind T.C.H. București, pe 
care o furase, folosind chei potrivite, 
avea de gind să ajungă acasă. Cert 
este că la ieșirea din oraș a fost oprit 
Ia barieră și stopat la vreme. înainte 
de a fi devenit un pericol pentru cir
culația rutieră. Tot la barieră s-a oprit 
și dorul său de a se plimba cu ditamai 
„limuzina" șantierului și îndreptat spre 
un alt... traseu.

NU LE-A SURIS NOROCUL
Cu ocazia unei acțiuni efectuate de 

lucrători ai Miliției orașului Bistrița la 
căminul de nefamiliști al Combinatului 
de prelucrare a lemnului, au fost sur
prinși unsprezece tineri care practicau 
jocul de cărți pe bani.

N-au mai apucat să ridice potul. 
Pentru fiecare din cei nouă parteneri, 
muncitori la unitatea amintită, potul 
a fost „sporit“ cu o amendă, conform 
Decretului nr. 153/1970. Ceilalți doi, 
fiind încă elevi, au scăpat doar cu 
avertisment. Dar părtași morali la pe
deapsă se fac și responsabilii educativi, 
respectiv comitetul de cămin, organi
zația U.T.C., care au slăbit controlul. 
Căminul trebuie să devină o „familie“ 
care-i pregătește pe tineri pentru viața 
corectă și nu pentru asemenea practici 
condamnabile.

Rubrică realizată de 
VASILE RAVESCU

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Prezența publicului obligă
Cuplajele interbucureștene se 

constituie, de regulă, in specta
cole care onorează fotbalul nos
tru. Totdeauna ele au rezervat o 
doză de imprevizibil asupra re
zultatelor. Ambițiile și rivalități
le sportive s-au reaprins de fie
care dată, aducind în tribune un 
număr de spectatori record. Tra
diția a fost respectată și ieri. 
Deși foarte frig, tribunele sta
dionului „23 August" au fost pli
ne — circa 70 de mii de spec
tatori —, că în zilele călduroase, 
la meciurile interțări. De data 
aceasta, ineditul nu l-au mai 
furnizat rezultatele. Un adevărat 
suspense a fost creat de întîrzie- 
rea începerii primului meci, Di- 
namo — Sportul studențesc. 
Fapt rar, chiar în lumea fotbalu
lui, înainte de „intrarea in sce
nă“. la încălzire, arbitrul de 
centru, C. Bărbulescu s-a acci
dentat. Aluneci nd și căzind, el 
și-a fracturat mina stingă, de
venind indisponibil. Măsuri de 
urgență. Arbitrul de margine. 
Max. Popescu, a preluat fluierul 
și rolul de prim solist. Și meciul 
a început cu un singur arbitru 
de tușă. între timp, s-a echipat 
tușierul C. Niculescu, de la bri
gada de arbitri pentru meciul 
Steaua — Rapid, care și-a pre
luat fanionul și l-a menținut 
patru reprize.

Primul act al cuplajului, cali
tativ n-a fost pe măsura afluen
ței de public și a firmei celor 
două combatante. Dinamo n-a 
prins o zi prea bună, lăsindu-se 
dominată, surprinzător, cea mai 
mare parte din timp. Mecanis
mul colectiv — arma cu care 
formația campioană se impune 
de obicei — n-a funcționat per
fect, pasele și căutările n-au fost 
sincronizate cu demarcările și 
angajarea celor mai apropiați 
coechipieri de poarta adversă. 
Am înregistrat numeroase mingi- 
trimise cu adresă greșită și cam 
prea multă imprecizie în șuturi
le la poartă. Meciul a purtat, 
permanent, amprenta unei dispu
te echilibrate. Ocaziile cele mai 
clare și cele mai multe nu le-a

avut Dinamo, ci Sportul studen
țesc. care a excelat, în special, 
de data aceasta în apărare, unde 
fundașii laterali. Manea și Tă- 
năoescu s-au dovedit buni în 
destrămarea atacurilor adverse 
și la fel de buni în acțiunile 
ofensive. Spre meritul lor stu
denții au cucerit, astfel, trei din 
cele patru puncte puse in joc 
în fața campionilor.

Partida vedetă s-a detașat sen
sibil. ca spectacol și ca factură 
tehnică, de „uvertura" cuplaju
lui. Steliștii, ca și rapidiștii. incă 
din primele minute, s-au arătat

• O ETAPĂ ECHILI
BRATĂ, CU REZULTATE

SCONTATE
• 70 000 DE SPECTA

TORI LA CUPLAJUL
INTERBUCUREȘTEAN I

deciși să facă tot ce le stă în pu
tință pentru victorie. Ea a fost 
obținută și incă la un scor sever, 
3—0, de Steaua. Avînd vioara 
întîi în Iordănescu, militarii au 
făcut, ieri, o foarte bună presta
ție. Știindu-i adversari reduta
bili, feroviarii au adoptat tacti
ca opunerii om contra om, ris
cantă, cum s-a dovedit, deoarece 
steliștii, mai robuști și mai teh
nici, au decimat sistematic forțe
le adversarilor, anulîndu-le incă 
din faza incipientă toate inten
țiile. Victoria Ia un scor detașat 
ne scutește să analizăm, mal 
amănunțit, artibrajul prestat de 
brigada condusă de C. Dinulescu, 
nesigură în unele faze decisive. 
La masa presei s-a discutat 
aprins despre faptul că primul 
gol al militarilor s-ar fi înscris 
din poziție de ofsaid. Tușierul

DIAGRAMA ETAPEI

C. Niculescu semnalizase, dar la 
confruntarea cu arbitrul de cen
tru a rămas valabilă prima de
cizie — gol valabil. Cu ușurință 
ni se pare că s-a acordat și pri
mul penalty în favoarea rapi- 
diștilor, la o deposedare a lui 
Neagu prin alunecare, de către 
Dumitru. Să o considerăm o 
compensație ? Dar întrucît Ma
nea a ratat lovitura de pedeap
să. nu mai are rost să insistăm 
asupra unor aspecte care nu 
schimbă cu nimic datele proble
mei, succesul echipei Steaua 
fiind obținut pe merit. Dar dacă 
victoria n-ar fi fost rezultatul 
jocului bun al steliștilor, ci efec
tul greșelilor de arbitraj ?

Rezultatele, în majoritatea lor 
foarte strinse. multe la limită, 
ne relevă o etapă foarte echili
brată. Oaspeții s-au apărat cu 
dirzenie, compartimentul care 
s-a impus fiind apărarea. S-au 
marcat 19 goluri, cu 8 mai puține 
decit în prima etapă. Dintre 
acestea 4 sint opera tînărului 
atacant Radu II de la F.C. Argeș, 
care se remarcă prin risipa de 
energie pe care o face pentru a 
scăpa de marcajul stoperului ad
vers, încercind să intercepteze 
toate pasele lui Dobrin, unic în 
această abnegație, pentru mișca
rea derutantă in atac, cerută de 
acest post. în fruntea clasamen
tului se instalează tot mai autori
tar echipa Steaua, care se reco
mandă cea mai puternică forma
ție la ora actuală. Invingînd 
acasă pe Politehnica Iași, F. C. 
Bihor i-a ocupat acesteia locul 
trei, onorabil pentru o promo
vată. Mai poate fi menționată 
revanșa luată de S. C. Bacău 
în fața formației U.T.A. care 
cîștigase în deplasare partida din 
„cupă“ cu două săptămini in 
urmă.
Etapa intermediară, de 

miercuri, va fi în măsură să ne 
furnizeze mai multe motive de 
speranță pentru meciul cu echi
pa olimpică a Franței din 24 
martie care marchează debutul 
noului sezon internațional.

VASILE CABULEA

Clasament
F. C. BIHOR — POLITEHNI

CA IAȘI 1-0 (0-0). O partidă 
viu disputată. în care gazdele au 
obținut o victorie la limită, prin 
golul înscris de Kun (min. 52). 
La tineret-speranțe. 1—0. S. C. 
BACĂU — U.T.A. 1—0 (0—0).
Băcăuanii și-au asigurat victo
ria spre finalul partidei. A mar
cat Botez (min. 79). F. C. M. 
REȘIȚA — A. S. A. T1RGU MU
REȘ 3—2 (2—1). Joc echilibrat, 
cu numeroase faze „fierbinți" la 
ambele porți. Pentru gazde au 
înscris : Bojin (min. 22), funda
șul Filipescu (min. 33). autogol 
— Boloni (min. 51). iar cele 
două goluri ale oaspeților au 
fost realizate de Pîslaru (min. 
45 și min. 55). La tineret-spe
ranțe. 2—0. UNIVERSITATEA 
CRAIOVA — „U“ CLUJ NAPO
CA 1—0 (1—0). Unicul gol al
partidei a fost „semnat“ de 
Marin Dașcu în prima repriză 
(min. 20). La tineret-speranțe, 
1—0 pentru craioveni. F. C. AR
GEȘ - F. C. CONSTANTA 
4—1 (1—1). Conduși cu 1—0 prin 
golul marcat de Moldovan (min.

23), piteștenii s-au detașat în 
învingători în repriza secundă. 
Cele patru goluri ale gazdelor 
au fost realizate de Radu II 
(min. 38, min. 62. min. 66 și 
min. 85). La tineret-speranțe, 
1—0 C. F. R. CLUJ NAPOCA — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
1—1 (0—0). Fundașul Lupu a 
deschis scorul în min. 69. iar 
Dembrovschi a egalat în min. 81, 
transformind o lovitură de la 
11 m. La tineret-speranțe. oas
peții au cîștigat cu 1—0. JIUL — 
OLIMPIA satu MARE 1-0 
(0—0). Gazdele au obținut o vic
torie la limită, datorită autogo
lului „semnat" de fundașul săt- 
mărean Popescu (min. 77). La 
tineret-sperante, 1—0. DINAMO 
— SPORTUL STUDENȚESC 0-0. 
STEAUA — RAPID 3—0 (2—0). 
Au marcat : Iordănescu (min. 15), 
Florea (min. 41) și Dumitru 
(min. 88) din penalti. De notat 
că atacantul feroviar Manea a 
ratat o lovitură de la 11 m. în 
min. 45.

M.L.

1. Steaua 19 12 4 3 44-17 28
2. Dinamo 19 12 2 5 43-21 26
3. F.C. Bihor 19 9 3 7 24-21 21
4. S.C. Bacău 19 10 1 8 22-23 21
5. Poli. Iași 19 8 4 7 28-27 20
6. Poli. Tim. 19 8 4 7 29-29 20
7. F.C.M. Reșița 19 9 2 8 22-27’20
8. Jiul 19 8 3 8 30-30 19
9. F.C. Argeș 19 7 5 7 21-26 19

10. „U“ Craiova 19 7 4 8 24-18 18
11. F.C. C-ța 19 8 2 9 24-22 18
12. A.S.A. Tg. M. 19 8 2 9 26-28 18
13. Sp. studențesc 19 8 2 9 22-28 18
14. Rapid 19 7 3 9 19-25 17
15. U.T.A. 19 7 2 10 22-31 16
16. Olimpia 19 6 4 9 18-32 16
17. C.F.R. Cj.-N. 19 4 6 9 15-27 14
1«. ,.U" Cj.-N. 19 5 3 11 23-24 13

REZULTATELE DIVIZIEI B
SERIA I

C.S. Botoșani — Petrolul Plo
iești 2—2 : Cimentul Medgidia — 
Celuloza Călărași 4—1 ; C.S.U. 
Galați — Gloria Buzău 1—0 ; 
Metalul Plopeni — C.S.M. Bor- 
zești 1—2 : C.S. Tulcea — C.F.R. 
Pașcani 0—0 : Ceahlăul P. 
Neamț — C.S.M. Suceava 1—0 ; 
Viitorul Vaslui — F.C.M. Ga
lați 2—0 ; F.C. Brăila — Victo
ria Tecuci 3—1 : Prahova Plo
iești — Unirea Focșani 2—0.

După 19 etape. F.C.M. Galați 
conduce în clasament cu 27 
puncte, urmată de F.C. Brăila cu 
25 puncte.

SERIA A II-A
Nitrâmonia Făgăraș — Stea

gul roșu 1—2 : Metalul Bucu
rești — Electroputere Craiova 
2—1 : Dinamo Slatina — Pro
gresul București 4—0 : Tracto
rul Brașov — Metalul Mija 3—2 ; 
Autobuzul București — Chimia 
Rm. Vîlcea 1—2 ; F.C.M. Ciur- 
giu — S.N. Oltenița 1—0 ; Chi
mia Tr. Măgurele — Voința

București 1—1 : C.S. Tirgoviș- 
te — Automatica Alexandria 
3—1 ; Minerul Mo-tru — Metrom 
Brașov 1—0.

în clasament conduce C.S. 
Tîrgoviște cu 26 puncte, urmată 
de Dinamo Slatina. Progresul 
București și Steagul rosu-Bra- 
șov cu cite 25 puncte.

SERIA A III-A
Dacia Orăștie — C.F.R. Timi

șoara 1—0 : Sticla Turda — 
Șoimii Sibiu 0—0 ; C.I.L. Sighet 
— Victoria Călan 2—0 : U.M. Ti
mișoara — Ind. sîrmei C. Tur- 
zii 5—2 ; Unirea Tomnatic —• 
Victoria Cărei 2—1 : F.C. Baia 
Mare — Gaz metan Mediaș 
2—0 ; Mureșul Deva — Corvi- 
nul Hunedoara 2—3 : Gloria 
Bistrița — Minerul Moldova 
Nouă 7—0 ; Rapid Arad — Me
talurgistul Cugir 0—0.

Corvinul Hunedoara conduce 
în clasament cu 29 de puncte, 
urmată de F.C. Baia Mare cu 
25 de puncte și Șoimii Sibiu cu 
24 puncte.

Etapa viitoare
(miercuri 17 martie)

A.S.A. Tîrgu Mureș-Dinamo 
(2—3). Politehnica Timișoara- 
Politehnica Iași (0—2), Sportul 
studen(esc-F.C. Bihor (0—2), 
F.C.M. Reșița-Jiul (0—2), Rapid- 
Universitatea Craiova (0—3), 
„U“ Cluj-Napoca-F.C. Argeș 
(1—3). F. C. Constanța-Steaua 
(1—2), Olimpia Satu Mare-S.C. 
Bacău (0—0) și U.T.A.-C.F.R. 
Cluj-Napoca (0—1).

• Comisia de presă a Federa
ției internaționale de fotbal s-a 
declarat satisfăcută de stadiul 
lucrărilor de pregătire a Cam
pionatului mondial de fotbal ce 
va avea loc în anul 1978 în Ar
gentina. O delegație de ziariști. 
Însoțită de Rene Courte. șeful 
biroului de presă al F.I.F.A.. a vi
zitat recent Buenos Aires și alte 
orașe argentiniene care vor găz
dui viitoarea ediție a Cupei 
mondiale.

• Confederația africană de 
fotbal, al cărui congres s-a ți
nut la Adis Abeba. a hotărît ca 
ediția a 11-a a Cupei Africii să se 
desfășoare în 1978 în Ghana. 
Pentru ediția a 12-a și-a depus 
candidatura Senegalul.

„Tripleta de aur“ a gimnasticii românești : Nadia Comăneci, Dan Grecu și Teodora Ungureanu, a 
confirmat din nou, simbătă și duminică, in Sala sporturilor Floreasca, certa valoare mondială 

a sportivilor noștri
Fotografiile : VASILE RANGA

în sala Floreasca din Capitală s-au încheiat 
duminică dimineață intilnirile internaționale de 
gimnastică dintre selecționatele României și 
Olandei (feminin) și României și Italiei (mas
culin). în ambele meciuri victoria a revenit spor
tivilor români : la feminin cu 390.20—380,55 
puncte, iar la masculin cu 570.30—566.65 puncte.

La individual compus feminin, pe primul loc 
s-a situat multipla campioană europeană Nadia 
Comăneci — 79.80 puncte, care, in cadrul pro

gramului de exerciții liber alese, a obținut nota 
maximă de 10 la sărituri, paralele și sol. Pe 
locul doi s-a clasat Teodora Ungureanu — 
78,95 xpuncte, urmată de Georgeta Gabor — 
77.60 puncte.

Concursul ■ masculin a fost cîștigat de Dan 
Grecu, care a totalizat la individual compus 
114.50 puncte, urrtlat de italianul Maurizio Mila- 
netto — 114,30 puncte și Ștefan Gali — 113,95 
puncte.

• ACTUALITATEA PE SCURT • ACTUALITATEA PE SCURT •
HOCHEl: Campionatul
• învingătoare, echipa Româ

niei a promovat in grupa 
de elită

Desfășurat pe parcursul a 
șapte zile, intr-o ambianță plă
cută, Campionatul european de 
hochei pe gheață pentru juniori, 
grupa B. a avut un finiș deose
bit de pasionant și, spre satis
facția numeroșilor spectatori 
prezenți in tribunele de la pa
tinoarul „23 August“ din Capi
tală, s-a încheiat cu o frumoasă 
și remarcabilă victorie a trico
lorilor noștri, care au urcat pe

european de juniori
prima treaptă a podiumului de 
onoare. Tinerii hocheiști români, 
pregătiți de antrenorul emerit 
Mihai Flamaropol și fostul in
ternațional Alex. Kalamar, au 
reușit să cîștige toate meciuri
le, promovind în prima grupă 
a acestei prestigioase competi
ții continentale.

în etapa finală, cele opt com
petitoare și-au disputat șansele 
cu multă ardoare, oferind parti
de dinamice și spectaculoase, cu 
numeroase răsturnări de scoruri 
și unele rezultate surpriză. Con
dusă cu 4—1, echipa Italiei a re-

RUGBI: Sportul studențesc - Farul 9-6
și un derbi mediocru

de ieri,
Sportul

Capi-din
studențesc

întilnirea 
tală, dintre 
și campioana țării, Farul, con
siderată ca derbi al etapei a Il-a 
a returului, a dezamăgit. Au 
cîștigat studenții bucureșteni cu 
9—6. Jocul in sine nu a co
respuns, deoarece jucătorii de 
la Sportul au fost nervoși, lucru 
ce le-a adus și două eliminări: 
Drăgulescu și FI. Atanasiu. 
Atunci cind au încercat să 
joace lucid și cu ambiție au dat 
dovadă că pot reuși faze bune 
de rugbi, lucru confirmat și de 
victoria obținută greu, dar o 
victorie meritată. Constănțenii 
au greșit foarte mult, compli- 
cindu-se într-un joc steril, lip
sit de incisivitate, neadmisibil 
pentru o formație campioană 
care a jucat in fața unei echipe 
ce a evoluat circa 60 de 
nute doar cu 13 jucători, 
atmosfera de pe teren nu a 
corespunzătoare: vociferări, 
cutii cu arbitrul. Dacă 
adăugăm la aceasta atitudinea 
jucătorilor de pe banca de re
zerve a studenților, credem că 
e cazul 
cutie de către forul de spe
cialitate 
tivitate care trebuie să exis
te pe 
Punctele întîlnirii 
scrise de Nicolescu 
de picior căzută) și Fugigi (două 
lovituri de pedeapsă) pentru 
Sportul studențesc, și Bucos 
(două lovituri, una căzută și 
alta de pedeapsă), pentru Farul. 
Arbitrul Dinu Spirea, care a 
arbitrat o partidă dificilă, tre
buia să fie mai intransigent cu 
jucătorii indisciplinați. După a- 
ceastă etapă, Sportul studențesc 
și Farul au acumulat 24 puncte 
fiecare, ocupînd locurile I și II 
din seria I. în seria a Il-a, Di-

turno, invingînd pe Vulcan cu 
scorul de 28—3. a acumulat 24 
de puncte și conduce în con
tinuare, în această serie.

Alte rezultate: Gloria — C.S.M. 
Sibiu 4—4, Rulmentul — Steaua 
9—17, Olimpia — Agronomia 
Cluj-Napoca 13—13, Știința Pe- 
troșeni — Politehnica Iași 23—10, 
Universitatea Timișoara — Gri- 
vița roșie 16—6.

făcut handicapul și a terminat 
învingătoare în fața selecționa
tei Ungariei, cu 7—5. Partida 
dintre formațiile Franței și Da
nemarcei s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate, 6—6, după 
o întrecere echilibrată. Pentru 
stabilirea cîștigătoarei, s-au e- 
xecutat cite trei lovituri de pe
nalitate și danezii au învins cu 
8—6. în disputa pentru cuceri
rea medaliei de bronz, echipa 
Austriei a obținut o victorie 
mai puțin scontată, înt.recînd, 
cu 3—2, reprezentativa Norve
giei, care s-a numărat printre 
principalele protagoniste ale 
campionatului. în ultimul meci 
s-au întilnit formațiile Româ
niei și Iugoslaviei, clasate pe 
primele locuri în seriile preli
minare și care aveau să decidă 
câștigătoarea competiției. Pres- 
tind un joc tehnic și tactic su
perior, cu acțiuni de atac purta
te în mare viteză, cadeții noștri 
au dominat întrecerea, obținînd, 
în final, o victorie 
cu scorul de 6—2 
4—2), prin golurile 
Cazacu (2). Naghi 
traș. Cele două goluri ale oas
peților au fost realizate de Hor- 
vat. în formația noastră au e- 
voluat : Adalbert Fekete, Mari- 
nescu ■ (portari), Lucaci, Antal, 
Balogh. Todiroiu (fundași), Ca
zacu. Prakap, Petraș, Erbs, 
Danei, Naghi și Grădinaru.

categorică, 
(1—0, 2-0, 
înscrise de 
(3) și Pe-

GABRIEL FLOREA M. LERESCU

HANDBAL: „Trofeul Carpați“

mi- 
Nici 
fost 
dis- 
mai

să se pună în dis-

atmosfera de spor-
rugbi.terenurile de

au fost in- 
(lovitură

' în runda dc sîmbătă, hand- 
baliștii români ne-au prilejuit 
două satisfacții : mai întîi se
lecționata secundă a țării noas
tre a furnizat o mare surpri
ză, invingînd formația R.D. Ger
mane, vicecampioană mondială, 
după un joc frumos, cu un final 
dramatic.

Mult așteptatul derby 
echipele reprezentative 
României și Iugoslaviei, 
ca principale favorite la 
din Canada, nu s-ău arătat 
nivelul 
totuși, 
mare angajament, pe 
aspru, din care nu au 
fazele 
pildă, a avut cîteva acțiuni ire
zistibile pe extrema dreaptă. în
cheiate cu goluri din plonjon, de 
mare spectacol, aplaudate înde
lung dc sala arhiplină. Echipa 
României, atentă și decisă de 
astă dată, pe semicercul propriu, 
s-a desprins de partenera ei, 
aflată în teren cu cel mai bun 
„7“ pe care îl poate alinia la

dintre 
ale 

cotate 
J. O. 

la 
tehnic așteptat. A fost, 

un meci interesant, de 
alocuri 

lipsit 
electrizante. Cosma, de

ora actuală. începind de la sco
rul de 6—6, prin înscrierea a 
patru goluri consecutive. Scor 
la pauză 10—6. în repriza se
cundă, adversarii, cu tot efor
tul lor. nu au putut reface 
handicapul (apropiindu-se la 2 
goluri diferență. 10—12). Dar 
nici coechipierii lui Gațu, aflat 
în zi slabă, nu s-au putut dis
tanța. Scor final România (A) — 
Iugoslavia 17—14. Golurile noas
tre au fost realizate de Licu (5), 
Voinea, Cosma și Birtalan — 
cite 3, Grabovschi — 2 și Dră- 
găniță. în cea de-a treia partidă 
a zilei, selecționata Ungariei a 
învins greu formația Bulgariei : 
18—17 (12—9).

Duminică seara, într-un meci 
restanță din prima zi, am con
semnat o nouă surpriză : Iugo
slavia — Ungaria 20—20 (10—10), 
Turneul continuă astăzi, de la 
ora 15.30 cu intilnirile : Româ
nia (B) — Bulgaria. Iugoslavia
— R.D.G. și România (A) —
Ungaria.

DUMITRU VIȘAN

De ce federațiile sporturilor 
de iarnă desconsideră 
competițiile de masă?

(Urmare din pag. I)

sanie : în ultimii ani baza mate
rială pentru sporturile ano
timpului rece s-a dezvoltat con
siderabil : s-a construit pîrtia 
de bob de la Sinaia, au fost a- 
menajate mai multe pîrtii. unele 
dotate cu schi-lifturi (Predeal, 
Borșa. Păltiniș. Poiana Brașov, 
Vatra Dornei etc) : au fost con
struite numeroase patinoare arti
ficiale — București. Galați. Po
iana Brașov. Miercurea Ciuc. 
Cluj-Napoca, Ploiești, Constan
ța, Suceava etc. — obiective in 
care s-au investit zeci de mi
lioane lei. Așadar, despre baza, 
materială nu putem discuta. Ea 
nu este, cum am spus, cu nimic 
mai prejos decit cea de care 
dispun alte sporturi unde se 
muncește altfel si se obțin re
zultatele așteptate. Mai mult, 
sporturile de iarnă dispun, cum 
am văzut, de o bază materială 
pe care natura însăși ne-o oferă 
cu largă generozitate.

N-avem oare tineri dotati pen
tru aceste sporturi ? îndrăznim 
să spunem că nici acesta nu 
este un argument care ar putea 
sta în picioare. Este vorba, din 
păcate, despre altceva si anume 
despre concepția eronată a fe
derațiilor și a unor tovarăși din 
conducerea C.N.E.F.S. care cred 
că se pot obține mari perfor
manțe lucrind cu un număr 
foarte redus dc sportivi. Desi
gur, e mai ușor, nu se cer efor
turi mari. Dar epoca făuririi 
perfomerilor în laborator. în e- 
prubetă. a dispărut cam demult. 
Cum se pot obține rezultate 
cind aria de Selecție a marilor 
valori se reduce la un număr 
atit de restrins de sportivi : 20 
ia biatlon. 101 la bob. 118 la sa
nie, 406 la patinaj și 1 255 Ia 
schi ? Ca să nu mai vorbim că 
după ce sint atit de putini, cei 
mai multi dintre ei au fost con
centrați la cluburile din Bucu
rești. E de neînțeles rațiunea 
unei asemenea orientări. Singu
rul lucru adevărat este că in 
acest domeniu — al sporturilor 
de iarnă — se muncește prost 
și fără perspectivă. Iată si ar
gumente pe care se întemeiază 
această concluzie. Se știe că în
tre sportul de masă si cel de 
performantă există o legătură 
indisolubilă : talentele autenti
ce nu pot fi descoperite decit în 
concursuri de masă la care par
ticipă mii și mii de tineri. Este 
cunoscut că țările nordice, ca 
dealtfel și U.R.S.S., R. D. Ger
mană etc. dețin supremația in 
aceste sporturi, tocmai fiindcă 
în aceste țări există o tradiție 
a întrecerilor de masă cu zeci 
de mii de participanți. care au 
propulsat apoi marii performeri. 
Numai pentru cine nu vrea nu 
e limpede că cu cit frontul de 
selecție este mai larg cu atit po
sibilitatea descoperirii unor ele
mente dotate pentru un sport 
sau altul este mai mare. Dar 
acest adevăr, această idee gene
roasă a fost ignorată complet, 
sistematic de federații si chiar 
de conducerea C.N.E.F.S. De mai 
multi ani C.C. al U.T.C. organi
zează cu consecventă competiții 
de masă cu finale pe tară la sa
nie, schi și patinaj precum și la

alte sporturi. Dar tot de utîta 
vreme reprezentanții federațiilor 
de specialitate, care ar trebui 
să fie primele interesate, nu 
răspund nici măcar invitației de 
a participa la desfășurarea lor 
în scopul de a descoperi talen
te. Chiar și atunci cind sporadic 
unele o mai fac. prezenta lor la 
aceste ample manifestări este 
pur protocolară. Ele nu se achilă 
astfel de obligația formulată de 
lege de a se constitui si pentru 
activitatea sportivă de masă în 
organe de îndrumare tehnică Si 
organizare. La finalele ediției din 
acest an a Cupei tineretului la 
schi și sanie, din partea federa
ției n-a participat nimeni. Timp 
de o săptămină la Păltiniș si 
alte două zile la Sinaia s-au 
prezentat aproape 500 de tineri 
campioni ai județelor dar n-a 
fost nimeni cu ochiul de spe
cialist care *3ă selecționeze ta
lentele autentice, elementele de 
perspectivă. Același lucru s-a 
intimplat la concursul de pati
naj de anul trecut. Se cunoaște, 
ducem o lipsă acută de loturi 
puternice cu o mare pondere in 
programul olimpic. Iată numai 
la sanie, despre care am putea 
spune că este un sport națio
nal, se pot cuceri 9 medalii o- 
limpice. Noi nici măcar nu par
ticipăm. deși primul sport pe 
care-1 învață fiecare copil, la 
noi, este sania. Ne izbim însă 
de aceeași mentalitate si como
ditate. C.C. al U.T.C. a organi
zat de-a lungul anilor 8 ediții 
ale „Săniuței de argint“ care au 
reunit la start sute de mii de 
tineri și care ar fi putut fi un a- 
devărat rezervor de talente, 
dacă cineva ar fi avut grijă să 
nu se piardă de la un an la altul. 
Că sint elemente dotate, capa
bile de performante chiar în 
concursuri internaționale o de
monstrează elocvent si acest 
fapt : ciștigătoarea din acest an a 
trofeului amintit. Keleva Maioru 
Maria din Prahova, partictoind 
la un concurs internationa.1 des
fășurat recent, s-a clasat mai 
bine decit campioana tării. Ele
na Stan, care nici n-a contat in 
întreceri. Dacă vrem totuși să 
arătăm că talentele nu ne lip
sesc și că ele se remarcă in 
competiții de masă, atunci tre
buie să ne referim neapărat Ia 
un alt sport olimpic și anume la 
atletism unde sint incluși in lo
tul național nu mai puțin de 16 
sportivi descoperiți in competi
țiile de masă, respectiv la Crosul 
tineretului și Pentatlonul atle
tic școlar, competiții inițiate si 
organizate de U.T.C. De aseme
nea și alte sporturi au benefi
ciat de pe urma întrecerilor de 
masă ale tineretului, cum sint 
luptele, voleiul, handbalul.

Ne oprim aici, cu gindul că am 
oferit suficiente Clemente de 
meditație și acțiune celor care 
se ocupă și răspund de destine
le sportului românesc. Pentru 
că ni se pare cel puțin parado
xal ca în vreme ce baza mate
rială. resursele umane, condi
țiile de care dispunem se îm
bunătățesc continuu, rezultatele 
în sporturile de iarnă să rămi- 
nă la același nivel, necorespun
zător.

• Campionul român Ilie 
Năstase și asul american Jimmy 
Connors vor disputa finala 
probei de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațional 
de tenis de Ia Hampton (Virgi- 
nia). în semifinale, Ilie Năstase 
l-a învins cu 6—2 6—1 pe ameri
canul Billy Martin.

• Desfășurată la Hamburg, 
întilnirea internațională de scri
mă între echipele de sabie ale 
României și R. F. Germania s-a 
încheiat cu scorul de 10—6 în fa
voarea formației române, din 
care a lipsit Dan Irimiciuc.

• în runda a 6-a a turneului 
internațional feminin de șah de 
la Belgrad, maestra româncă 
Margareta Juncu-Mureșan a 
cîștigat în 41 de mutări partida 
susținută în compania maestrei 
poloneze Erenska. Mureșan o- 
cupă locul 6. cu 3,5 puncte și o 
partidă întreruptă.

• Campionatele balcanice de 
schi au continuat in stațiunea 
Mavrovo (Iugoslavia) cu probele 
de ștafetă. în cursa de 3x10 km 
seniori, echipa României (Man- 
druș, Gîrniță, Voicu) s-a clasat 
pe locul doi cu timpul de 
1 h 32’ 21”. victoria revenind 
formației bulgare (Pankov, Sev- 
kov, Toskov) cu lh 32’21”.

• în ultimul meci al turneu
lui întreprins în R.P.D. Core
eană, echipa feminină de bas
chet a României a întrecut cu 
scorul de 94—92 (48—50) selec
ționata țării-gazdă.

• Pe patinoarul „23 August" 
din Capitală s-a desfășurat 
aseară cea de-a doua întîlnire 
internațională de hochei pe 
gheață dintre selecționata Româ
niei și formația cehoslovacă 
Strojarne Martin. Hocheiști: ro
mâni au terminat din nou în
vingători, de data aceasta cu 
scorul de 12—5 (8—3, 2—2, 2—0).



Situația din Liban 
continua sa ramina confuză

Tn Liban situația continuă să rămină confuză, după ce pre
ședintele țării, Suleiman Frangieh, a respins două petiții sem
nate de două treimi din deputății Parlamentului, în care i se 
cerea să renunțe la funcția de șef al statului.

„Scìntela tineretului“
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Decizia lui Frangieh a fost 
motivată prin faptul că menți
nerea sa la conducerea țării re
prezintă „continuarea legalității 
și garantarea intereselor supe
rioare ale Libanului“.

Generalul Aziz Al Ahdab, șe
ful garnizoanei militare Beirut 
și „guvernator militar provizo
riu al Libanului“, a cerut Parla
mentului să procedeze la ale
gerea unui nou președinte, 
..pentru a salva țara de noi con
fruntări singeroase“ și a declarat 
că în cazul in care președintele 
tării nu va demisiona, trupele 
de sub comanda sa îl vor înde
părta de la conducerea statului 
prin forță. El a 
trupelor rămase 
leiman Frangieh

Pină duminică 
mentul libanez nu a reacționat 
la cererea lui Aziz AI Ahdab.

cerut, totodată, 
loiale lui Su- 
să se predea, 
seara. Parla-

Președintele Camerei Deputați- 
lor, Kamel El Assad, a declarat 
că va ține o conferință de presă 
în cursul zilei de luni, urmind 
ca deputății Parlamentului să 
se întrunească în sesiune marți 
pentru a examina situația crea
tă. El a menționat că, în cazul 
unui nou eșec al demersurilor 
parlamentarilor pe lingă Su
leiman Frangieh, „vor fi luate 
in studiu alte măsuri“.

Agențiile de presă relatează 
că începînd de simbătă pe stră
zile Beirutului și-au făcut re
apariția trăgători izolați, înre- 
gistrindu-se primele victime. în 
cursul incidentelor 10 persoane 
au fost ucise, .iar alte 15 rănite, 
se menționează intr-un prim 
bilanț difuzat de agențiile de 
presă. Alte două persoane au 
fost ucise duminică, in cursul 
unor schimburi de focuri' spo
radice.

Conferința 
națională a 

P.C. Portughez

„Pentru comerț internațional
neîngrădit, pentru progres tehnic“
• Deschiderea Tîrgului internațional de primăvară 
de la Leipzig • România expune o gamă variată 

de produse

Duminică s-a deschis la Li
sabona Conferința națională 
a Partidului Comunist Portu
ghez, la ale cărei 
participă peste 4 000 de dele
gați. reprezentînd 
100 000 de membri ai partidu
lui. Participanții examinea
ză probleme majore legate 
de elaborarea platformei po
litice a partidului în vederea 
viitoarelor alegeri legislative.

în raportul prezentat la 
conferință. Alvaro Cunhal, 
secretarul general al partidu
lui, a făcut o analiză a si
tuației politice actuale din 
Portugalia. El a prezentat 
linia politică a partidului, re- 
ferindu-se. între altele, la ra
porturile Partidului Comunist 
Portughez cu alte forțe poli
tice din țară.

lucrări
pe cei

in sprijinul revendicărilor
ITALIA : Aspect din timpul unei demonstrații a tinerelor din Roma 

lor economice și sociale

Asigurarea resurselor energetice

o problemă actuală

„ENERGIA REPREZINTĂ UN FACTOR DINAMIZATOR DE 
PRIM RANG, DE IMPORTANȚĂ VITALĂ, AL VERTIGINOASEI 
REVOLUȚII TEHNICO-ȘTIINȚIFICE CARE SE DESFĂȘOARĂ PE 
PLAN MONDIAL. CĂUTAREA DE NOI Șl NOI RESURSE DE 
ENERGIE, VALORIFICAREA CU EFICIENȚĂ MAXIMA A CELOR 
EXISTENTE, FOLOSIREA ENERGIEI IN DOMENII TOT MAI 
LARGI ALE VIEȚII ECONOMICE Șl SOCIALE REPREZINTĂ AS
TĂZI PREOCUPĂRI PRIMORDIALE PENTRU FIECARE NAȚIUNE 
CARE VREA SĂ PROSPERE, CARE DOREȘTE SA PARTICIPE LA 
MAREA COMPETIȚIE A LUMII CONTEMPORANE",

NICOLAE CEAUȘESCU

majoră

Duminică, la Leipzig și-a des
chis porțile tradiționalul Tîrg in
ternațional de primăvară, desfă
șurat sub deviza „Pentru comerț 
internațional neîngrădit, pentru 
progres tehnic“. în prima zi, tîr- 
gul a fost vizitat de Erich Hone- 
cker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Horst Sindermann, 
președinte al Consiliului de Mi
niștri. de alți conducători de 
partid și de stat ai R.D.G. La 
festivitățile inaugurale a parti
cipat ambasadorul României in 
R.D.G., Constantin Niță.

La actuala ediție sint prezen
tate peste 9 000 firme și organi
zații comerciale din 63 de țări. 
Și de data aceasta, țara-gazdă, 
reprezentată prin 4 200 de între
prinderi industriale și de comerț 
exterior, oferă o concludentă 
imagine a dinamicii economiei 

Participă, de asemenea, 
țări socialiste cu exponate 
ilustrează remarcabile suc- 
obținute in diferite domenii

lății complexe în domeniul in
dustriei petroliere, industriei mi
niere, materialelor de construc
ții, industriei navale, alimentare, 
reprezentate prin exponate sau 
machete. Paleta ofertei româ
nești este completată cu motoare 
electrice, transformatori de for
ță, tractoare, mașini agricole. 
Tara noastră este prezentă și la 
expoziția de carte cu 600 de ti
tluri.

Ca și în edițiile precedente, 
participarea României constituie 
expresia dezvoltării și diversifi
cării relațiilor economice și co
operării cu R. D. Germană. A- 
cest lucru a fost subliniat și in 
conferința de presă organizată 
de Camera de Comerț a Româ
niei la Leipzig.

In sprijinul luptei drepte de eliberare VIZITA PREȘEDINTELUI ’ 
R. P. ANGOLA IN GUINEEA

a poporului Zimbabwe

sale, 
alte 
care 
cese 
economice.

O participare importantă con
semnează o serie de state in 
curs de dezvoltare, care, pe lin
gă exponate tradiționale, pre
zintă produse ale industriei con
structoare de mașini, electronice 
și electrotehnice și altele.

Expun, de asemenea, 2 200 
firme din 27 de țări industriale 
occidentale.

Consemnînd cea de-a 24-a par
ticipare consecutivă la tirgurile 
de primăvară de la Leipzig. 
România expune, pe o suprafață 
de aproximativ 1 500 metri pă- 
trați, o gamă variată de produse. 
Cu exponate sau cu birouri de 
tratative sînt reprezentate 17 în
treprinderi românești de comerț 
exterior. Ponderea participării o 
constituie produsele industriei 
constructoare de mașini grele și 
mașini-unelte. Se remarcă pre
zentarea de dispozitive și insta-

iugoslavo-mexican
La încheierea vizitei oficiale 

pe care președintele R.S.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito, a în
treprins-o in Mexic, a fost 
dat publicității comunicatul 
comun 
celor 
volta 
rarea 
planuri. Analizînd problemele e- 
conomice ce se fac resimțite la 
scară mondială, cei doi pre
ședinți au subliniat necesitatea 
de a se înlocui actualul sistem 
injust de relații cu o nouă or
dine economică internațională. 
Comunicatul evidențiază. în a- 
celași timp, preocuparea celor 
două părți față de problema 
dezarmării, exprimînd îngrijo
rarea lor față de nerealizarea 
unor măsuri concrete în acest 
domeniu.

MAPUTO. — La Maputo a a- 
vut loc duminică o demonstra
ție a oamenilor muncii din. 
publica Populară Mozambic 
sprijinul poziției adoptate 
guvernul țării ca răspuns 
provocările armate ale regimu
lui rasist din Rhodesia. Parti- 
cipanții au salutat măsura lua
tă de guvernul mozambican de 
a închide frontierele cu Rhode
sia și de a intensifica sancți
unile economice împotriva regi
mului minoritar rasist al aces
tei țări.

în încheierea demonstrației, 
pe stadionul central din. Ma
puto a avut loc un miting. în 
cadrul căruia vorbitorii și-au 
reafirmat hotărîrea fermă de a 
acorda poporului zimbabwe spri
jin in lupta sa împotriva regi
mului rasist rhodesian.

Re- 
in 
de 
la

Documentul apreciază că ho- 
tărirea Mozambicului de a în
chide frontiera cu Rhodesia 
este in concordanță cu rezolu
țiile Națiunilor Unite și ale Or
ganizației Unității Africane, fi
ind în același timp o măsură 
de sprijin în lupta dreaptă de 
eliberare a poporului zimbabwe, 
împotriva regimului minoritar de 
la Salisbury.

Teme pe agenda
}!

in 
publicității 

care relevă 
două țări de 
în continuare __
bilaterală pe multiple

dorința 
a dez- 

coope-

KHARTUM. — Sudanul își 
exprimă sprijinul total pentru a- 
titudinea curajoasă a Mozambi- 
cului față de acțiunile agresive 
lansate la frontiera sa de regi
mul rasist rhodesian. se arată 
într-o declarație a Ministrului 
Afacerilor Externe dată publi
cității la Khartum.

Declarația adresează un apel 
tuturor statelor iubitoare de 
pace și în special celor din A- 
frica de a-și intensifica ajuto-. 
rul pentru Mozambic în lupta 
sa dreaptă cu agresiunea rasistă.

din S.U.A.

NDJAMENA. — Guvernul 
Ciadului acordă un sprijin total 
Mozambicului in lupta sa îm
potriva agresiunii rasiștilor rho- 
desieni, anunță un comunicat 
oficial radiodifuzat la Ndja- 
mena.

PE SCURT •PESCURT# PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

MONUMENT COMEMORATIV 
LA SONG MY

• COMITETUL Popular Re
voluționar din provincia sud- 
vietnameză Nghia Binh a hotă- 
rit să ridice un monument co
memorativ în sectorul Song My, 
unde au fost masacrați, in 
martie 1968, de către o unita
te de infanteriști marini ame
ricani, 504 oameni.

• ÎN MAREA BRITANIE, 
1975 a fost un an record în 
ceea ce privește numărul fali
mentelor datorate recesiunii e- 
conomice. Potrivit datelor publi
cate de Ministerul Comerțului, 
un
fost declarate in stare de fali
ment. iar peste 5 000 au înche
iat anul cu deficite însemnate, 
ceea ce reprezintă o creștere de 
50 la sută față de anul 1974.

• CU o intirziere de o sută de 
ani, Camera Reprezentanților 
din Kentucky a ratificat, in una
nimitate. trei amendamente la 
Constituția Statelor Unite. Aces
te. amendamente, care urmează 
să fie ratificate de Senatul aces
tui stat, privesc abolirea sclaviei, 
garantarea unei egale protecții a 
cetățenilor in fața legii și asigu
rarea dreptului la vot pentru 
toți.

Anul bicentenarului S.U.A. — 
a declarat unul dintre reprezen
tanți — este o perioadă favorabi
lă „ștergerii umbrelor“ lăsate de 
precedentele respingeri de către 
Parlamentul din Kentucky a 
acestor amendamente.

partide socialiste și social-demo- 
crate din țările Europei occiden
tale. Sint prezenți șefii guverne
lor Austriei, Olandei, Norvegiei 
și Suediei, precum și lideri so
cialiști și. social-democrați din 
Franța, R. F. Germania. Italia, 
Spania.

Reuniunea de la Porto mar
chează debutul campaniei electo
rale a Partidului Socialist Portu
ghez in vederea alegerilor legis
lative de la 25 aprilie.

CERERE A GUVERNULUI 
ECUADORIAN

număr de 7 294 firme au REUNIUNEA DE LA PORTO

• GUVERNUL ECUADORIAN 
cerut firmei anglo-ecuadoriene 

subsidiară a

• ÎN orașul 
în noaptea de 
minică, o reuniune organizată de 
Partidul Socialist Portughez, la 
care participă lideri ai unor

Porto s-a deschis 
simbătă spre du-

Președintele 
Populare Angola. 
Neto, a sosit, duminică, 
Conakry, intr-o vizită 
cială în Guineea. Cu 
prilej, Agostinho Neto 
avea convorbiri cu președin
tele Ahmed Sekou 
cu alte oficialități 
gazdă în probleme 
situația politică de 
nentul african.

Republicii 
Agostinho 

la 
ofi- 

acest 
va

Toure și 
ale țării- 
ce privesc 
pe conți-

e mai 
secol, 
material al umani
tății este strins co
relat cu producerea 
de energie. Accele

rarea folosirii surselor clasice, 
îndeosebi a hidrocarburilor, s-a 
dovedit la un moment dat o a- 
devărată imprudentă, datorită 
incompatibilității dintre 
mea“ de energie, tot 
țioasă, și caracterul 
rezervelor existente 
Semnalul de alertă la 
netară a fost tras în

bine de un 
progresul

preliniiiiarelor

Cea 
cursă 
dinția S.U.A. (din cele 
47 de pînă acum), 
după trei înfruntări 
„preliminare“, pare să 
contureze ca învingă
tori pe președintele 
Gerald Ford pentru 
Partidul Republican și 
pe democratul Jimmy 
Carter.

mai lungă 
pentru preșe-

u
reliefa 
tudine 
pentru

rmătoarele 28 
de teste care se 
vor succeda 
proape 
minai 
număr 
de state
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• UN NOU PROCEDEU DE OPERAȚIE PE CREIER. Cerce
tătorul sovietic Fedor Serbinenko a reușit să pună la punct un 
nou procedeu de operație pe creier, fără scalpel — informează 
agenția T.A.S.S. Este vorba, de fapt, despre folosirea micro- 
chirurgiei pentru tratarea anevrismului — ruperea vaselor capi
lare sangvine care alimentează creierul. Primele operații de 
acest gen — precizează T.A.S.S. — au fost efectuate la Insti
tutul de neurochirurgie din Moscova. Pentru oprirea unei he
moragii la nivel cranian este folosit un instrument miniatural 
compus dintr-un cateter de grosimea unui fir de păr, la 
capătul căruia se află o microsferă de 1—1,5 milimetri. Aceasta 
se introduce în vasul sangvin sîngerînd, oprind evoluția he
moragiei. Neurochirurgul străpunge, deasupra zonei afectate, 
carotida (artera cefalică) cu un ac găurit, iar prin acesta este 
introdus cateterul cu microsferă, întreaga operație se desfă
șoară sub control Roentgen. Cind se constată că s-a ajuns la 
ruptura vasului sangvin, microsferă este umflată atit cît să 
permită acoperirea rănii, după care este umplută cu o sub
stanță care se întărește rapid și „biluța“ minusculă este des
prinsă de catete», ea rămine ca un dop de siguranță ce izo
lează anevrismul de sistemul general al circulației sangvine. 
• IN GUATEMALA AU FOST RESIMȚITE IN ULTIMELE 24 
DE ORE O NOUĂ SERIE DE CUTREMURE, de pînă la 4.2 grade 
pe scara Mercalli, care măsoară 12 grade, provocind panică îiț 
rîndurile populației, fără să se înregistreze însă victime sau 
pagube materiale. De la 4 februarie, cind a avut loc puternicul 
cutremur in urma căruia au fost înregistrați 23 000 rnorți și 
76 000 răniți. în Guatemala s-au făcut resimțite pină in pre
zent 1 396 mișcări telurice de o intensitate mai redusă. • MA
SURI PENTRU PROTEJAREA CELEBRULUI AKROPOLIS DIN 
ATENA. Un comitet special de experți, creat de guvernul grec 
pentru protejarea tezaurelor arheologice ale țării, a hotărît 
că o „zonă de siguranță“ va trebui să fie declarată pentru pro
tejarea celebrului Akropolis din Atena, foarte grav amenin
țat de poluarea atmosferei. Comitetul a recomandat interzice
rea, de urgență, a folosirii — —— •- j-------
numentelor din „epoca de 
duce poluarea mediului în 
in timpul iernii, poluarea 
crește de zece ori. Pentru 
dus protejarea cariatidelor 
tent cu stabilirea , unui sistem 
păstra celebrele statui ale

încălzirii cu petrol în regiunea mo, 
aur“ a lui Penele, pentru a se re
zon! S-a stabilit, de exemplu, că, 
atmosferei în jurul Parthenonului 
moment, comitetul amintit a Intro- 
cu un înveliș transparent, concomi- 

special de încălzire care va 
păstra celebrele statui ale Erehteionulul intr-o temperatură 
constantă tot timpul anului. Se va încerca, totodată, umplerea, 
pe cît posibil, a fisurilor din stìnga Akropolel cu o substanță 
plastică, pentru a preveni deteriorarea în continuare a marmu
rei. « O FURTUNĂ VIOLENTA, s-a abătut simbătă în zona 
Canalului Mînecii șl în zona Golfului Biscaya, în urma căreia 
aproximativ 20 de marinari de pe vase de pescuit franceze 
au fost dați dispăruți. Avioane britanice și franceze continuă 
operațiunile pentru depistarea celor dispăruți. Potrivit piloți- 
lor care participă la operațiuni, viteza vîntului a fost de 145 
kilometri pe oră, iar înălțimea valurilor a atins 15 metri.

"1
ț

ț 
ț 
ț

ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
) 
ț

ț 
ț 
ț 
ț

ț 
ț i 
ț

ț 
ț

-I

a 
„Oii Fieîds Ltd", 
companiei transnaționale „Bur
uian Oii“, reversiunea imediată 
a tuturor acțiunilor in compen
sație pentru daunele provocate 
de către această societate prin 
exploatarea abuzivă a zăcămin
telor petrolifere din Peninsula 
Santa Elena.

Directorul Corporației petro
liere de stat „CEPE“. Luis Pi- 
neiros, a declarat că această 
măsură constituie o justă com
pensație pentru interesele națio
nale serios afectate prin forma 
de exploatare a petrolului din 
Sania Elena-, ale cărei zăcămin
te au fost preluate în luna ia
nuarie a.c. de stat.

AGENDA PROVIZORIE 
A VIITOAREI SESIUNI 

A U.N.C.T.A.D

în capitala Kenyei a fost 
anunțată agenda provizorie 
a celei de-a IV-a sesiuni a 
Conferinței Națiunilor Uni
te pentru Comerț și Dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.) care va 
avea loc in luna mai.

Printre principalele teme 
care vor concentra atenția 
participanților figurează : 
materiile prime, produsele se- 
mimanufacturate și manu
facturate ; cele mai recente 
tendințe din comerțul inter
național și dezvoltarea ; tran
sferurile de tehnologie către 
țările în curs de dezvoltare ; 
cooperarea economică intre 
țările nealiniate ; relațiile 
comerciale între state cu sis
teme economice și sociale di
ferite.

Vor mai fi examinate, de 
asemenea, probleme referi
toare la recomandările cu 
privire la rolul U.N.C.T.A.D., 
adoptarea raportului celei 
de-a IV-a sesiuni a 
U.N.C.T.A.D., care va fi pre
zentat in Adunarea Generală 
a O.N.U.

a- 
săptă- 

într-un 
record 

vor
cu mai multă certi- 
șanseie candidaților 
convenția democra

tă (New York, 11 iulie) și 
cea republicană (Kansas Ci- 
ty, 16 august). Platformele 
electorale mai conservatoare 
sau mai 
situează 
gerilor, 
opiniei 
teme politice și economico- 
sociale de maximă impor
tanță :

• INFLAȚIA, cea mai 
gravă maladie, care erodea
ză permanent puterea de 
cumpărare a populației, ră
mîne una din problemele 
dificile cu care sînt con
fruntate Statele Unite. Rata 
anuală de creștere a infla
ției a fost de 10 la sută în 
ultimii cinci ani. Pentru anul 
în curs se scontează pe o 
rată a inflației de numai... 
6,5 la sută ;

•
LUI 
1976 
lari, 
miliarde eu o decadă in ur
mă, ceea ce înseamnă o 
creștere de 92 la sută. în 
volumul total al acestui de
ficit un loc aparte il ocupă 
cheltuielile militare, care in 
acest an cunosc o nouă creș
tere. Pentru echilibrarea si
tuației se înaintează o seric 
de sugestii privitoare la 
transferul unor programe 
federale (inclusiv cheltuie
lile) către guvernele locale, 
calculindu-se că, astfel, s-ar 
putea realiza o reducere a 
deficitului bugetar cu 90 mi
liarde dolari ;

• ȘOMAJUL afectează în

liberale, pe care se 
protagoniștii ale- 

mențin in atenția 
publice americane

prezent 7,8 la sută din tota
lul forței de muncă, ceea ce 
inscamnă că 7,29 milioane 
din cei 86.19 milioane ame
ricani apți de muncă, șo
mează. Cifrele respective 
ilustrează numai parțial rea
litatea, deoarece acestea uu 
țin seama de datele privi
toare la „șomajul invizibil“ 
și la „semișomaj“, așa incit 
este foarte probabil ca 
proximativ 15 milioane 
americani să fie afectați de 
lipsa locurilor de muncă. 
Cei care au cel mai mult de 
suferit sînt tinerii, dintre 
care 19,9 la sută nu au putut 
obține niciodată o slujbă.

• SITUAȚIA ECONOMI
CA. In pofida unor modeste 
ameliorări înregistrate de 
unele sectoare, economia a- 
mericană, in ansamblul ei, 
continuă să-și manifeste slă
biciunea, dovedind mai ales 
o sporită dependență de im
porturile energetice externe. 
Activitatea industrială este 
încă departe de a atinge ni
velul dinainte de recesiune ;

• DISTRIBUIREA VENI
TURILOR cunoaște o agra
vare constantă, decalajul 
dintre nivelul de viață al 
păturilor instărite și cel al 
marii majorități a popula
ției adincindu-se tot mai 
mult, intrucît efectele re
cesiunii, șomajului și in
flației au fost suportate 
în cea mai mare mă
sură de această categorie. 
Astfel, o familie de negri 
are un venit echivalent cu 
62 Ia sută din media celui 
atins de o familie de albi ; 
veniturile 
de culoare (62,9 miliarde do
lari in 1974) reprezintă abia 
6,8 la sută din venitul na
țional. Numeroase familii de 
albi trăiesc, în același timp, 
la un nivel minim de subzis
tență.

Alegătorii americani aș
teaptă răspunsuri și soluții 
la aceste probleme cu care 
sint confruntați zilnic și 
de pe urma cărora au de su
ferit. Deocamdată platfor
mele de politică internă pre
zentate in „preliminarii“ le 
oferă MULTE PROMISIUNI 
și concepții asupra măsuri
lor destinate să - aducă re
medieri. Acțiunile propriu- 
zise de combatere a efecte
lor negative ale acestor pro
bleme vor trebui să aștepte 
pînă după 2 noiembrie a.c. 
— data alegerilor preziden
țiale.

a- 
de

» „foa- 
mai nesă- 
limitat al 
pe Terra. 
scară pla- 

.. __ — 1973, cind
omenirea și-a pus, cu o gravitate 
deosebită, însăși problema viito
rului său. legat de resursele de 
energie. Statisticienii au început 
să inventarieze ceea ce a mai ră
mas pentru producerea de ener
gie și să emită prognoze. Cer
cetătorii s-au concentrat cu o 
responsabilitate sporită asupra 
investigațiilor de laborator care 
să-i ducă spre descoperirea unor 
surse noi. inepuizabile si acce
sibile, risipind astfel ideea unei 
iminente stopări a dezvoltării 
într-un viitor nu prea îndepăr
tat. Tehnologii s-au simțit mai 
solicitați decit oricînd să-și o- 
fere cît mai grabnic soluțiile. A- 
cum, cunoscînd mai bine „dosa
rul energiei“ și implicațiile sale, 
omenirea are o viziune mai 
complexă asupra viitorului aces
tui important factor în anii ce 
vor veni. S-a calculat astfel că. 
în 1985, volumul de energie ob
ținut de om se va dubla, ajun- 
gind apoi spre anul 2000 la 25 
miliarde tone de combustibil 
convențional pentru o populație 
de 7 miliarde de locuitori. Ac
tualele rezerve de cărbune sînt 
estimate la 45 000—75 000 miliar
de tone. Potrivit părerii unor ex- 
perți, în 1985 peste 60 la sută 
din necesarul de energie va fi 
obținut încă prin utilizarea pe
trolului. în 1990 — arată conclu
ziile unui studiu publicat recent 
de compania petrolieră ameri
cană „EXXON“ — consumul 
mondial de petrol se va ridica 
la 78 milioane de barili pe zi, 
comparativ cu 49 milioane barili 
în 1974. în acoperirea necesități
lor energetice ale umanității, a- 
celași raport apreciază că petro
lul va furniza 49 la sută dintre

17 la sută, 
14 Ia 

atomică 
autorizați

voltare viitoare a societății u- 
mane.

Dezvoltarea ulterioară a ener
geticii, o chestiune atit de ști
ință, cit și de economie, are, tot
odată, profunde implicații poli
tice și sociale. Este recunoscut 
faptul că, in contextul crizei e- 
nergetice a lumii moderne, s-a 
făcut un aspru rechizitoriu risi
pei de energie, exploatării ira
ționale a acestui „aur al plane
tei“. în același context se în
scrie preocuparea manifestată de

punct a unor tehnologii noi. ca 
la rezultatele activității tehnico- 
știintifice să aibă acces toate 
popoarele, în cadrul unei largi, 
echitabile și reciproc avantajoa
se cooperări. Speranțele .umani
tății sc îndreaptă cu optimism 
spre acele surse inepuizabile 
care fac parte, s-ar putea spune, 
din respirația de zi cu zi a o- 
mului : radiațiile solare, apele, 
vîntul. mareele, sursa geotermi- 
că și, mai cu seamă, atomul paș
nic.

Dindu-ne viată de aproape 5 
miliarde de ani, bătrinul Soare 
abia a parcurs jumătate din cer
cul uriașei sale vîrste cosmice. 
Rămine. după epuizarea tuturor 
resurselor energetice terestre, o 
speranță pentru viitor. Societa
tea franceză de studii termice 
și energie solară (SOFKETES) 
fabrică motoare solare nermi- 
țînd pomparea apei în țările tro
picale. Energia geotermică a în
ceput să fie captată și folosită 
în Islanda, Japonia și Extremul 
Orient sovietic. Forța mareelor 
constituie sursa primei centrale 
maree-motrice de proporții in
dustriale de la Rance. în Franța. 
O formă de energie practic neli
mitată o reprezintă energia nu
cleară. Convertirea surselor fo-

• Energia obținută dintr-un kilogram de uraniu echiva
lează cu cea rezultată din 3 milioane kilograme de cărbune. 
Dar cîte state beneficiază de o tehnologie nucleară avansată ?

• Energia obținută dintr-un

• Mareele ce iau naștere in oceanele și mările globului au 
o putere de circa 100 000 de ori mai 
hidrocentralelor existente azi în lume.

mare decit forța tuturor

de energie folosită de 
r_______ ______ _ 15 la sută pe baza for

ței mușchilor omului, 73 la sută furnizată de către animale, 6 
ia sută obținută prin mașini hidraulice, mori de vînt și mo
toare cu aburi. In prezent, 1 la sută din energia folosită este 
furnizată de forța umană și animală ; restul de 99 la sută 
este produsă de motoare.

• In urmă cu un secol, cantitatea 
omenire prezenta următorul evantai :

• Dacă „foamea de energie" a Terrei ar fi satisfăcută cu 
o creștere de numai două procente pe an, actualele rezerve 
de cărbune (estimate la 45 000—75 000 miliarde tone) ar pu
tea furniza un consum mondial de energie la nivelul actual 
pentru încă 2—3 milenii.

• Specialiști de la Națiunile Unite au calculat că, folosind 
în scopuri pașnice numai 13—15 ia sută din sumele cheltuite 
in prezent pentru înarmare, țările rămase în urmă și-ar spori 
de 3-4 ori ponderea în producția industrială mondială pină 
la sfîrșitul secolului I

sută,
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acestea, cărbunele 
gazele naturale 
iar energia 
sută. Experți
tizează însă că în 30—40 de 
ani se întrevede eventuali
tatea epuizării rezervelor pla
netare de hidrocarburi. în fata 
unei asemenea perspective, ome
nirea este chemată să contraca
reze îngrijorarea firească prin- 
tr-o acțiune concertată, de so
luționarea problemei energetice 
a viitorului, depinzînd, într-un 
mod fundamental. întreaga dez-

statele in curs de dezvoltare 
pentru extinderea potențialului 
energetic, de care depinde în 
mare măsură lichidarea înapoie
rii.

în repartizarea resurselor e- 
nergetice clasice ale Terrei exis
tă multă inechitate ; statele su- 
perindustrializate și-au creat ac
tualul potențial și datorită unui 
„colonialism energetic“. în timp 
ce numeroase popoare și țări 
sînt cantonate încă în stadiul de 
subdezvoltare. Astfel, un locui
tor al S.U.A. consumă de apro
ximativ 20 de ori mai multă 
energie decit un locuitor din ță
rile Orientului Mijlociu. în 1971, 
America de Nord, Europa occi
dentală și Japonia au „devorat" 
68 la sută din producția mon
dială de energie, în timp ce re
zervele lor reprezentau doar 11 
Ia sută.

Este imperios necesar. în con
textul descoperirii si punerii la

losite în prezent pentru înar
mări in scopul dezvoltării eco- 
nomico-sociale ar oferi soluții de 
durată la o serie de probleme 
acute legate de dezvoltare, de 
lichidarea decalajelor între țări, 
de criza materiilor prime si a e- 
nergiei. Intirziate de exorbitan
tele cheltuieli militare, progra
mele de dezvoltare a bazei ener
getice nucleare au fost reactua
lizate abia in anii din urmă, 
după ce a crescut prețul petro
lului.

Reeditindu-1 pe Prometcu. in 
sublimul său efort de a aduce 
lumină semenilor săi, omul con
temporan se intilneste. in căuta
rea energiei, nu numai cu Soa
rele, ci încearcă să deschidă o- 
menirii spații noi, pentru a le 
pune. Ia rîndtil său in folosul 
fericirii și progresului acestui 
Pămint al oamenilor.

D. IOVÄNEL

DOINA TOPOR

DEFICITUL BUGETU- 
FEDERAL se ridică in 
Ia 633,9 miliarde do- 
in comparație cu 329,5

întregii populații

LUNI, 15 MARTIE 1976

tic: Nona — producție a studiou
rilor din B..P. Bulgaria: 19,20
1001 de seri; 19,30 — Telejurnal
20,00 Film serial pentru copii
Daktari (reluare) ; 20,25 Meri'
diane literare; 21,25 — Telex; 21,30
— Pasiune. Reporta* la Centrul de
calcul al A.S.E.; 21,50 — Tezau 
de cîntec românesc. Muzica de
ceniului opt.

tic: Nona — producție a studiou
rilor din R.P. Bulgaria: 19,20 — 
1001 de seri; 19,30 — Telejurnal: 
20,00 — Film serial pentru copii: 
Daktari (reluare): 20,25 — Meri
diane literare; 21,25 — Telex; 21,30 
— Pasiune. Reporta* la Centrul de 
calcul al A.S.E.; 21,50 — Tezau- 
de cîntec românesc. Muzica de
ceniului opt.

Atomul - o sursă de energie in care omenirea iși pune mari speranțe. In fotografie : Vedere 
a unei uzine atomoelectrice

SOACRA : Festival (orele 9,30; 
11.30; 13.30; 16; 18.15: 20,15).

ÎNCĂ NU E SEARA : Victoria ■ 
(orele 9,30; 11.30; 13.30; 16; 18; 20).

ARBORELE CU FRUNZE ROZ : 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30;
16: 18,15; 20,30), Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI : 
Patria (orele 9,30: 12; 14,30; 17,15; 
20), Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 
16; 18,15; 20,30), Feroviar (orele
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

COMOARA RECHINILOR : Scala 
(orele 9: 11.15; 13.30; 16; 18,15;
20,30), București (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30). Modern (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRINEȚE : 
Doina (orele *1,15; 13; 14.45; 16.30; 
18,15; 20 — program pentru copii 
— ora 9,30).

UN CÎNTEC PE BROADWAY : 
Central (orele 9.30; 12.30; 16; 19), 
Bucegi (orele 15,45; 19).

DINCOLO DF. POD : Grivifa 
(orele.9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,15), 
Cotroceni (orele 10; 12; 14; 16;

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

MR. MAJESTYC : Excelsior (o- 
rele 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,30).

FILIP CEL BUN : Timpuri Noi 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

INSPECTORUL BRANNIGAN : 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20.30). Drumul Sării 
15,30; 18; 20,15), Giuleștl
15,30; 17,45; 20).

PREMIUL : Floreasea 
15,30; 18; 20,15).

ZORRO : Melodia (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20), Flamura (orele 9; 
11.45; 14.30; 17,15; 20)

HOTEL „PACIFIC“ : Dacia (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15).’

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII : 
Buzești (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,15; 20,15), Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20.15).

RESPIRAȚIE LIBERA : Feren
tari (orele 15.30: 18; 20,15).

ZILE FIERBINȚI : Unirea (orele 
15.45: 18; 20).

PATIMA : Lira (orele 15,30; 18;
20.15) .

(orele 
(orele

(orele

CELE PE CARE NU LE-AM UI
TAT ; Crîngași (ora 16).

UN --------- ------- ’ --------
Pacea 

CEI 
(orele 
20,15),

SURÎS IN PLINĂ VARĂ : 
(orele 16; 18; 20).

TREI MUȘCHETARI : Volga 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;

Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.15).

AUTOMOBILUL, 
CĂȚELUL : Viitorul 
20).

SINGURĂTATEA
Moșilor (orele 15.45;

GIORDANO BRUNO : 
(orele 15,30; 18; 20,15).

NU FILMĂM SĂ NE-AMUZĂM : 
Munca (orele 15,45; 18; 20).

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

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

ȚINE-ȚI MINTE NUMELE : Arta 
(orele 15,30; 17,45; 20).

FATA CARE VINDE FLORI : 
Vitan (orele 15; 17,30; 20).

CURSA : Rahova (orele 15.45; 18; 
20.15)

LINIA DE ÎNALTĂ TENSIUNE : 
Progresul (orele 15,30; 17,30; 19,30).

VIOARA și 
(orele. 16; 18;

FLORILOR : 
18; 20).

Popular

PROGRAMUL I

16,00 — Teleșcoală; 16,30 — E- 
misiune în limba maghiară; 18,50 
— „Trofeul Carpați“ la handbal 
masculin: România — Ungaria
(repriza a Il-a). Transmisiune di
rectă de la Baia Mare; 19,20 —
1001 de seri; 19,30 — Telejurnal; 
20,00 — Colocvii contemporane; 
20,30 — La revedere iarnă... di
vertisment muzical-coregrafic- 
20,55 — Tineretul — factor activ 
in îndeplinirea cincinalului revo
luției tehnico-științiflce; 21,20 — 
Roman-folleton: Forsyte Saga — 
Episodul XII: „Nașterea unul 
Forsyte“; 22,10 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.00 — Telex: 17,05 — Muzică 
de jazz; 17.25 — Mai aveți o în
trebare ? Omul șl ritmurile vieții 
contemporane; 18,05 — Film artls-

Opera Română : RECITAL DE 
ARII ȘI LIEDURI DEDICAT PRO
FESORULUI C. STROESCU, artist 
emerit, la aniversarea a 90 de ani 
de la naștere — ora 19: Teatrul 
Național (Sala Mare) : MUTTER 
COURAGE ȘI COPIII EI (prezen
tat de Teatrul Național din Cluj- 
Napoca) — orele 16 șl 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Sala 
Studio) : AZILUL DE NOAPTE — 
ora 19; Teatrul Giuleștl (Sala Stu
dio ’74) : CARACTERE (premieră)
— ora 19,30; Teatrul „C. Tănase“ 
(Sala Victoria) : CAVALCADA 
COMEDIEI — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă“ : HOȚII DE CEA
SORNICE (prezentat de Teatrul de 
revistă ,,Fantasio“-Constanța) — 
ora 20; Teatrul „Țăndărică“ (Sala 
Academia) : PETRICĂ ȘI LUPUL
— ora 17; Studioul I.A.T.C. : SIM
PLE COINCIDENȚE — ora 19,30,
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