
ȘEDINȚA COMUNĂ
a Comitetului Politic Executiv 
al C. C. al P. C. R„ a Biroului 
Permanent al Consiliului Suprem
al Dezvoltării Economice si Sociale

9

și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
In ziua de 17 martie 1976 a avut loc. tub 

prețedinfia tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ai Partidului Comunist Ro
mân, ședința comună a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P-C.R., Biroului Per
manent al Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste România.

La ședință au luat parte, ca invitați, șefi 
ai unor' instituții centrale, activiști de partid 
și de stat.

In cadrul ședinței a fost luat in dezbatere 
raportul guvernului asupra analizei pe bază 
de bilanț a rezultatelor activității economi- 
co-financiare pe anul 1975. Totodată, au 
fost dezbătute rapoartele privind realizarea, 
în anul 1975, a principalelor consumuri 
normate de materii prime, materiale, com
bustibil și energie electrică, îndeplinirea 
planului de introducere a progresului teh
nic, precum și evoluția prețurilor și tarife
lor.

Comitetul Politic Executiv, Biroul Perma
nent al Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și Consiliul de Miniș
tri au apreciat că în 1975 - ultimul an al 
cincinalului 1971-1975 - poporul nostru, 
sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân, a obținut remarcabile realizări in dez
voltarea bazei tehnico-materiale a socia
lismului, în creșterea armonioasă a tuturor 
ramurilor economiei naționale, în moderni
zarea forțelor de producție și repartizarea 
lor rațională pe întreg teritoriul țării, în ri
dicarea eficienței economice, în sporirea 
venitului național.

Totodată, dezvoltarea economico-socială 
a țării în anul care a trecut s-a realizat în 
condițiile stabilității prețurilor in limitele 
planificate, precum și unei circulații bănești 
sănătoase, ceea ce a asigurat întărirea con
tinuă a monedei naționale.

Pe baza aceitor rezultate, s-a asigurat 
creșterea continuă a veniturilor populației, 
a nivelului de trai material și spiritual al 
tuturor oamenilor muncii.

Apreciind rezultatele bune obținute anul 
trecut in toate domeniile, Comitetul Politic 
Executiv, Biroul Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale 
și Consiliul de Miniștri au cerut, totodată, 
ministerelor, centralelor industriale, tuturor 
unităților productive să acționeze energic 
pentru înlăturarea neajunsurilor care s-au 
manifestat in activitatea economică-finan- 
ciară, pentru asigurarea realizării în cele 
mai bune condițiuni a planului pe anul în 
curs, precum și a întregului cincinal 1976— 
1980.

In acest sens, este necesar ca, în lumina 
indicațiilor și obiectivelor cuprinse în expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Congresul consiliilor populare, să se acțio
neze cu toată fermitatea pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor din industrie, agri
cultură și alte ramuri economice, pentru în
făptuirea ritmică a planului național unic 
de dezvoltare economico-socială pe anul 
1976. O atenție deosebită trebuie acordată 
creșterii productivității muncii pe baza per
fecționării organizării activității de produc
ție, a întăririi disciplinei, folosirii raționale 
a forței de muncă și a capacităților de pro
ducție, ridicării gradului de calificare pro
fesională a tuturor oamenilor muncii. Este 
necesar să se acționeze mai intens pentru 
ridicarea continuă a calității produselor, 
înnoirea și modernizarea acestora, pentru 
respectarea cu strictețe a proceselor tehno
logice. In centrul preocupărilor trebuie să 
stea permanent realizarea producției desti
nate exportului potrivit cerințelor pieței ex
terne, de calitate și performanțe tehnice, 
desfășurarea în bune condiții a acțiunilor 
de cooperare internațională - din țară și 
de peste hotare — precum și reducerea im
portului la strictul necesar, prin asimilarea 
de noi produse și piese de schimb, prin ex
tinderea înlocuitorilor.

Ministerele, centralele și întreprinderile 
industriale, institutele de cercetare și pro
iectare trebuie să acorde o atenție tot mai 
mare realizării unor produse cu performanțe 
superioare, în strînsă concordanță cu nece
sitățile dezvoltării, in ritm inalt, a economiei 
naționale, cu tendințele progresului tehnic 
pe plan mondial, să asigure crearea cu 
forțe proprii de noi tehnologii, instalații, uti
laje, mașini, aparatură de măsură și con
trol.

In promovarea progresului tehnic, paralel 
cu dezvoltarea științei și cercetării româ
nești, trebuie să se acorde o atenție deose
bită bunei valorificări a licențelor achizițio
nate din import, introducerii operative în fa
bricație a produselor și tehnologiilor noi cu 
indicatori economici superiori.

Un obiectiv prioritar trebuie să-l repre
zinte in toate unitățile de producție valori
ficarea superioară a materiilor prime, res
pectarea riguroasă a normelor de consum, 
reducerea costurilor de producție și în spe
cial a cheltuielilor materiale, lupta împo
triva risipei, dezvoltarea la toți oamenii 
muncii a simțului de răspundere pentru 
realizarea de economii. Peste tot trebuie să 
se introducă o evidență strictă a consumu
rilor de materii prime, materiale și carbu

ranți, să se la măsuri hotărite pentru elimi
narea tendințelor unor întreprinderi de a-șl 
crea stocuri peste normele de consum ne
cesare, influențind astfel negativ asupra 
vitezei de rotație a fondurilor circulante ale 
unităților respective.

Guvernul trebuie să urmărească cu con
secvență realizarea planului de investiții, 
folosirea judicioasă a forței de muncă și a 
utilajelor din construcții, punerea în func
țiune a obiectivelor de investiții Ia terme
nele planificate și la parametrii stabiliți.

In agricultură este necesar să se asigure 
folosirea rațională a fondului funciar, pre
gătirea temeinică și desfășurarea la timpul 
optim și în bune condițiuni a tuturor lucră
rilor din campania agricolă de primăvară, 
ca și din întregul an agricol, pentru a. se 
asigura îndeplinirea exemplară a planurilor 
de producție, livrarea ritmică a produselor 
la fondul centralizat al statului, îmbunătă
țirea în continuare a aprovizionării popu
lației. Este necesar ca în toate unitățile a- 
gricole - de stat și cooperatiste - să se ia 
măsuri de organizare mai bună a produc
ției și a muncii, să se asigure în continuare 
întărirea ordinii și disciplinei, folosirea cu 
maximă eficiență a bazei tehnico-materiale 
de care dispune agricultura țării noastre.

Comitetul Politic Executiv, Biroul Perma
nent al Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și Consiliul de Miniș
tri subliniază, încă o dată, că realizarea în 
bune condițiuni a planului unic de dezvol
tare economico-socială a țării pe anul 1976, 
în toate domeniile și Ia toți indicatorii, di
minuarea cheltuielilor materiale și creșterea 
eficienței economice generale, sporirea ve
nitului național reprezintă calea de ridicare 
permanentă a nivelului de trai material și 
spiritual al întregului nostru popor. La rea
lizarea acestor obiective sint chemați să 
participe toți oamenii muncii de la orașe și 
sate, întregul nostru popor, cu convingerea 
că bunăstarea fiecărei familii depinde de 
rezultatele economico-financiare pe care le 
obținem în industrie, agricultură, transpor
turi, in toate domeniile de activitate.

In continuarea lucrărilor, Comitetul Poli
tic Executiv, Biroul Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale 
și Consiliul de Miniștri au dezbătut și apro
bat programul de dezvoltare a prestărilor 
de servicii către populație în perioada 1976 
-1980. Elaborat pe baza indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la consfătuirea de la 
Comitetul Central al P.C.R. din octombrie 
1975, programul prevede creșterea și diver
sificarea serviciilor către populație, în spe
cial în ce privește întreținerea și repararea 
bunurilor de folosință îndelungată și de uz 
gospodăresc, construcția și repararea de lo
cuințe, organizarea de noi unități de bunuri 
de consum alimentare și industriale, amena
jarea de spălătorii și curățătorii chimice, 
înființarea de băi populare, în mod deose
bit in mediul rural, construcția de brutării 
la sate, prestarea de servicii cu caracter 
personal, de gospodărire comunală și loca- 
tivă, de poștă și telefon. Programul prevede 
o mai bună organizare a rețelei prestatoare 
de servicii in mediul urban de către unită
țile industriei locale și ale cooperației meș
teșugărești, precum și din mediul rural de 
către cooperativele agricole de producție și 
cooperația de consum. Toate aceste măsuri 
pornesc de la aplicarea consecventă in 
viață a hotăririlor Congresului al Xl-lea al 
partidului de sporire continuă a gradului de 
civilizație, de ridicare permanentă a ni
velului de trai material șl cultural al mase
lor.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a 
analizat raportul asupra activității de con
trol financlar-bancar în economie pe anul 
1975, prezentat de Curtea superioară de 
control financiar. Apreciind rezultatele bune 
obținute în activitatea de control financiar 
în anul care a trecut, Comitetul Politic Exe
cutiv a trasat ministerelor, centralelor in
dustriale și întreprinderilor sarcina de a ac
ționa în continuare pentru întărirea ordinii 
și disciplinei in gospodărirea fondurilor, 
pentru înlăturarea oricăror forme de risipă, 
pentru folosirea cu eficiență maximă a re
surselor financiare. Comitetul Politic Exe
cutiv a cerut organelor de control financiar 
și bancar să intervină operativ și energic 
pentru prevenirea și lichidarea deficiențelor, 
în scopul utilizării cit mai judicioase a mij
loacelor circulante și a fondurilor de inves
tiții, a fondurilor valutare, pentru încadrarea 
riguroasă a activității economice și bancare 
în disciplina financiară și de plan.

Comitetul Politic Executiv, analizînd prin
cipalele fenomene demografice și evoluția 
populației în 1975, apreciază situația ca 
fiind satisfăcătoare. La sfirșitul anu
lui 1975, populația țării era de 
21 352 000 de locuitori, in creștere cu 
211 000 {1,0 la sută) față de începutul
anului.' In cadrul ședinței s-a stabilit ca 
Ministerul Sănătății, consiliile populare, or
ganele de partid și de stat să ia măsuri 
hotărite pentru aplicarea consecventă în 
viață a programului de sporire a populați
ei, să realizeze întocmai programul de con-

strucțil de creșe și grădinițe de copii sta
bilit prin planul de dezvoltare economico- 
socială a țării, să asigure îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de ocrotire a mamei 
și copilului.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a 
luat in discuție unele măsuri privind in- 
timpinarea și sărbătorirea zilei de 1 Mai
— ziua solidarității internaționale a celor 
ce muncesc - și aniversarea - la 8 mai 1976
- a 55 de ani de la crearea Partidului Co
munist Român.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca, 
In întimpinarea celor două evenimente, să 
se organizeze manifestări politice și cul
tural-educative la case de cultură, cluburi, 
cămine culturale, școli, facultăți, unități 
militare, întreprinderi și instituții, care să 
prilejuiască un bilanț al realizărilor eco- 
nomico-sociale obținute de oamenii muncii 
din toate domeniile, să stimuleze mobiliza
rea și mai activă a acestora pentru înfăp
tuirea angajamentelor asumate în între
cerea socialistă. în cadrul acestor manifes
tări vor fi evocate, de asemenea, mărețele 
bătălii purtate de clasa muncitoare din 
România, de Partidul Comunist Român pen
tru transformarea revoluționară a socie
tății, succesele obținute de oamenii muncii 
sub conducerea Partidului Comunist Român, 
glorioasele tradiții internaționaliste ale 
clasei noastre muncitoare, ale partidului 
său de avangardă.

De asemenea, Comitetul Politic Executiv 
a discutat unele probleme cu privire la 
organizarea și desfășurarea Congresului 
educației politice și. culturii socialiste, sta
bilind măsuri corespunzătoare.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a 
aprobat propunerile privind organizarea ac 
tivității de perfecționare a pregătirii ca
drelor de conducere, la Academia „Ștefan 
Gheorghiu", în perioada 1976-1980.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de 
asemenea, și alte probleme ale activității 
de partid și de stat.

★
In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a informat Comitetul Po
litic Executiv in legătură cu participarea 
delegației partidului nostru la cel de-al 
XXV-lea Congres al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, precum și despre desfă
șurarea lucrărilor Congresului.

în informare s-a arătat că, în Raportul 
prezentat de secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., L. I. Brejnev, ca și in cuvîntul de- 
legaților la Congres, au fost scoase în evi
dență marile înfăptuiri ale popoarelor so
vietice obținute sub conducerea partidului, 
de la ultimul Congres pină în prezent, 
perspectivele dezvoltării economico-sociale 
a societății sovietice în următorii ani, pre
cum și unele probleme ale politicii externe 
a U.R.S.S. și ale situației internaționale.

Comitetul Politic Executiv a aprobat cu 
deplină satisfacție activitatea delegației 
Partidului Comunist Român, a secretarului 
general al partidului, la cel de-al XXV-lea 
Congres al P.C.U.S.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere poziției consecvent internațio
naliste exprimată și cu acest prilej de se
cretarul general al partidului în cuvintarea 
rostită la Congresul P.C.U.S. - poziție care 
corespunde intru totul orientărilor stabilite 
de Congresul al Xl-lea al partidului nostru.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
participarea delegației Partidului Comunist 
Român, in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la cel de-al XXV-lea Congres 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
constituie o expresie a relațiilor de prie
tenie, colaborare și solidaritate dintre P.C.R. 
și P.C.U.S., dintre România și Uniunea 
Sovietică, dintre popoarele celor două țări, 
o manifestare a dorinței partidului nostru 
de a dezvolta și adinei pe mai departe 
aceste relații, potrivit intereselor popoare
lor celor două țâri, cauzei păcii și socia
lismului în lume.

Participarea delegației române la Con
gres, vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la obiective economico-sociale din Uniunea 
Sovietică, ca și vizita unor membri ai 
delegației in R.S.S. Armeană au prilejuit 
o mai bună cunoaștere a succeselor obți
nute de popoarele sovietice in construirea 
comunismului, in ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al celor ce muncesc.

în numele tuturor comuniștilor, al întregu
lui popor român, Comitetul Politic Executiv 
adresează călduroase felicitări Comitetului 
Central, celorlalte organe alese de cel de-al 
XXV-lea Congres, Biroului Politic și secre
tarului general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și 
urează P.C.U.S., tuturor popoarelor sovieti
ce noi și mari realizări in înfăptuirea hotă
ririlor adoptate de cel de-al XXV-lea 
Congres, care vor da un nou impuls înain
tării victorioase a Uniunii Sovietice pe calea 
luminoasă a comunismului, a bunăstării și 
fericirii, a intensificării luptei pentru cola
borare între popoare, pentru pace și 
prietenie pe planeta noastră.

Proletari din toate țările, uniți-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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Și-au îndeplinit 
sarcinile de planColectivele a două exploatări carbonifere din Valea Motrului, Lupoaia și Leurda și-au Îndeplinit, cu 15 zile mal devreme, sarcinile de plan revenite In primul trimestru, la principalii indicatori economici. Succesul are la bază folosirea mal bună a utilajelor în abataje și a timpului de lucru, o simțitoare creștere a randamentului pe post și a productivității muncii. Minerii de Ia Lupoaia, de exemplu, care în prezent lucrează cu un indice de productivitate cu a- proape 80 la sută superior celui din proiectele minei, au extras în medie, zilnic, pe fiecare post, aproape 2 tone de cărbune peste plan.

JOI 18 MARTIE 1976

Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
va face o vizită oficială de prietenie 

in Kuweit
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, va face, 
Împreună cu tovarășa Elena

Ceaușescu, o vizită oficială de 
prietenie în Kuweit, la invi
tația emirului Statului Kuweit, 
șeicul Sabah Al-Salem Al Sa-

bah, șl a doamnei Norryyah 
Al-Sabah, în ultima parte a 
lunii martie 1976.

Fotografie : GH. CUCU

0 ACȚIUNE PATRIOTICĂ, 
CU ZECI DE MII 
DE PARTICIPANT!
DE LA SATE Șl ORAȘE

*

0 NOUĂ FABRICĂ 
INTRATĂ In funcțiunePe platforma industrială a Combinatului pentru prelucrarea lemnului din Suceava a intrat in funcțiune fabrica de furnire estetice. De menționat că o parte însemnată din utilaje, agregate și instalații sint produse în țară, unele dintre a- cestea fiind realizate chiar aici, prin autoutilare.

Săptămtna pomleulturil se află, așadar, In cea de a patra ll. Numim astfel cea de-a patra unitate de măsură a efortului, pasiunii și Inițiativei, care la bilanț consemnează, în expresivul grai al cifrelor, însemnate realizări în domeniul fertilizării solului, tăierilor de rodire și formare, stropitului și săpatului pomilor, plantărilor și modernizărilor de plantații. Prezența masivă la această acțiune, în mod deosebit a vîrstei tinere — depășind substanțial estimările — dovedește responsabilitatea de care tinerii țării sînt pătrunși in asumarea acestei înalte datorii patriotice.CITIȚI IN PAGINA A III-A, corespondențele noastre surprinse în cîteva din punctele fierbinți ale acestei acțiuni.
Pregătirea sistemelor 

de irigafii — 
grabnic încheiata!

• DECOLMATAREA CANALELOR • ORGANIZAREA ECHIPELOR DE UDATORI • ATENȚIE LA EFEC
TUAREA LUCRĂRILOR MECANIZATE DE SEZON

IN PAGINA a 2-a

EXIGENȚELE INTEGRĂRII INVAȚAMJNTULUI CU CERCETAREA 
Șl PRODUCȚIA

„A învăța să produci ceea j 
ce ai proiectat, a învăța l 
să proiectezi ceea ce ai i 

cercetat și creat“ j 
---------------------- y 

Cercetarea răspunde j 
solicitărilor producției j 

încă o realizare care demonstrează că specialiștii noștri sint i 
capabili să rezolve prin forțe proprii orice problemă tehnică a ț 
economiei naționale. Un colectiv de tineri specialiști a pus Ia l 
punct o nouă tehnologie care aduce mari economii de valută. Ț

Temperaturile mai scăzute în această perioadă față de ceilalți ani determină întîrzierea declanșării campaniei de irigații în toate sistemele amenajate din județul Brăila. Dar acesta nu este un motiv pentru amî- narea pregătirilor care vizează curățirea și decolmatarea canalelor, în special pe rețeaua interioară a unităților beneficiare, punerea la punct a stațiilor de pompare șl agregatelor da aspersiune, organizarea muncii pa echipe. Față de volumul de terasamente planificate in primul trimestru de 266 000 metri cubi, pină la sfirșitul săptămî- nii trecute s-au realizat numai 80 000 metri cubi. Mari restante la despotmollri și reparații, canale se Înregistrează datorită faptului că la nivelul unităților agricole nu se acționează cu insistență In acest domeniu.„Am ieșit numai de cîteva zile la despotmoliri de canale, ne spune Ștefan Haituc, președintele cooperativei agricole Mircea Vodă, cu circa 120 cooperatori. Motivul ? Am așteptat să se dezghețe pămîntul“. Motivul este și nu este... motiv, pentru că în aceeași perioadă

TINERII NOȘTRI SAVANȚILa o uzină din Buzău, pe atunci cu tavanele abia încheiate și mașinile căutîndu-și, cobo- rînd din înălțimea macaralelor, locurile, un tînăr inginer, care începea să nu mai fie tînăr, povestea amuzat cum în urmă cu ani, la o uzină asemănătoare, erau atît de puțini uteciști în sectorul lui și avea atit de multă treabă de făcut, incit țineau ședințele și luau hotărîri în camionul care-i aducea dimineața la lucru sau ii ducea noaptea înapoi la niște blocuri care nu erau tocmai „ultimul răcnet" al confortului. Omul acela care incepe să nu mai fie tînăr și care se află la a nu știu cita uzină construită pe cind ținea ședințe în cămine se pregătea să devină tehnician, cum tehnicieni voiau să se facă și colegii micii organizații U.T.C., apoi năzuise să ajungă inginer, și ajunsese. „Eram pasionați de tehnică și de drumuri“, îmi spunea el dar timpul trecut din vorbele lui era

Platon Pardău

un fel de a se exprima. Pasionat de tehnică și de drumuri rămăsese, drept care era aici, la Buzău, într-o haltă, la răscrucea dintre două uzine și se număra printre inginerii cei mai buni ai locului.Am evocat, absolut în datele ei sumare, această întîmplare, gîndindu-mă Ja ea ca la o posibilă problemă literară. Tinărul ca erou literar și relația lui cu tehnica, influența tehnicii asupra structurii sufletești a unei posibile mari categorii de personaje ale romanelor, povestirilor, nuvelelor noastre, „presiunea“, dacă vreți, a acestei înclinări, pasiuni pentru tehnică, asupra tipologiei cu care scriitorul operează și de care, în mod obiectiv, trebuie să țină seama din 
ce în ce mai mult.

A scrie azi despre tineri presupune să te apropii de un univers sufletesc între ale cărui componente aplicația către tehnică, știință ocupă un loc important. Marile mutații sociale din ultimii ani, mutapi diverse cuprinzînd procesele industrializării socialiste, ale transformării socialiste a satului au fost, sint, în același timp, deplasări ale interesului, ale preocupărilor sub raport profesional. Orașele au devenit, aproape toate, centre ale industriei, deci trăiesc sub semnul tehnicii, științei ; satul însuși s-a contaminat de tehnică și industrie, de știință. A fi tractorist nu e doar o altă profesie decît cea de lucrător cu mijloace manuale al pămîntului, ci o mentalitate, un alt mod de a gîndi, de a înțelege lumea, de a acționa asupra realității. Cum s-a petrecut și se petrece această deplasare a modului de a gîndi ? Ce implicații are ea asu-
(Continuare In pag. * Il-a)

(cu pămînt înghețat !) unitatea care coordonează exploatarea sistemelor de irigații pe județ și-a realizat integral planul de terasamente ce trebuia efectuat pe canalele principale de aduc- țiune. Au rămas canalele mal mici care și la această oră sînt acoperite de zăpadă și vegetație necurățată din toamna trecută. Cînd vremea se va încălzi, zăpada se va topi, dar pămîntul și vegetația vor fi obstacole serioase în calea apei.Un alt aspect asupra căruia trebuie insistat acum este organizarea muncii. La C.A.P.- urile „Drum Nou", Movila Mi- resii“, Cazasu, Țibănești, Gro- peni, Romanuau fost constituite echipe specializate de udători — cuprinși în acord global — iar pe fiecare canal și antenă s-au stabilit zonele de lucru a agregatelor. Aceasta pentru a ușura transportul și mutatul aripilor de ploaie în timpul campaniei, în scopul efectuării unor udări de calitate cit mai bună. Cu toate acestea, la C.A.P. Tufești organizarea campaniei de irigat întîrzie, iar conducerea unității a respins procurarea a 360 cărucioare, echipament necesar pentru mutarea mecanizată a aripilor pe 200 ha, fără un motiv bine întemeiat. Să fi uitat oare conducerea unității că anul trecut programele de udări s-au efectuat incomplet din lipsa forței de muncă pentru manipularea aripilor de ploaie ?In județul Brăila sînt aproape 
3 000 km canale și fără sprijinul unităților agricole beneficiare este foarte dificil să se supravegheze traseul apei. „Dintr-un inventar de 22 000 hidranți, ne spune ing. Dionisie Lefterache, coordonator cu avertizarea și îndrumarea tehnică a irigațiilor, circa 500 au fost complet distruși în campaniile trecute si 6 000 au suferit avarii parțiale. Au fost remediate, dar acum munca se. va amplifica din nou în cîmp și dacă mecanizatorii nu vor lucra cu atenție, prin lovirile cu mașini agricole, fenomenul se poate repeta. Insistăm asupra zonei Viziru, Bordei Verde, Movila Miresii, Șutești, Gemenele“.Campania de Irigații se va declanșa în curînd. Cele cîteva constatări reclamă însă sporirea simțului de răspundere din partea unităților beneficiare în folosirea sistemelor și amenajărilor care s-au realizat cu importante eforturi financiare.

ȘT. DORGOȘAN
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Exigențele integrării învățămîntului 

cu cercetarea și producția:

„A învăța să produci ceea ce 
ai proiectat, a învăța 
să proiectezi ceea ce 
ai cercetat și creat '
Conf. univ. dr. ing. Aurel Brăgaru

Am pășit de curînd In primul 
an al noului cincinal, un cinci
nal al revoluției tehnico-științi
fice, al afirmării pe multiple 
planuri a cuceririlor celor mai 
avansate ale cunoașterii. Se im
pune ca și in integrarea invăță- 
mîntului cu producția să se trea
că de la etapa începuturilor la 
o etapă nouă de consolidare șl 
de dezvoltare creatoare a acestui 
proces. Procesul instructiv-e- 
ducativ se manifestă ca un com
plex unitar al învățământului, 
cercetării, proiectării și produc
ției numai in măsura in care in
tre aceste componente există pu
ternice „forțe de legătură in
ternă“ care asigură difuzia in
timă a problematicilor și activi
tăților specifice.

Ridicarea continuă a eficienței 
activității economice, creșterea 
substanțială a productivității 
muncii, dezvoltarea cercetării ști
ințifice ți promovarea progre
sului tehnic, perfecționarea teh
nologiilor de fabricație ți a e- 
chipamentelor tehnologice, creș
terea calității produselor, perfec
ționarea organizării producției și 
a muncii reprezintă complexul 
de probleme in care studentul 
de astăzi — inginerul de mîine 
— trebuie să se formeze in ve
derea unei activități la cote ma
xime.

Societatea impune ca utiliza
rea absolvenților să se facă la 
nivelul competentei lor maxime, 
iar această competentă trebuie 
să se formeze in procesul de in
struire și educare din școală. 
Dccă se țtne seama de realitatea 
că in lumea de astăzi societatea 
se schimbă in 3 ani tot atit de 
mult cit. s-a schimbat in 300 de 
fii înaintea lui Newton și in 
3 000 de ani in epoca de piatră,

se poate trage ușor concluzia că 
procesul de instruire, bazat pe 
masiva acumulare de informații 
ți pe analiza unor soluții „la 
gata“, nu mai corespunde pre
zentului și, cu atit mai puțin 
viitorului. Interpătrunderea sfe
relor de activitate de invățămint, 
cercetare, proiectare și produc
ție și integrarea lor organică 
intr-un proces unic de instruire 
și educare, trebuie să permită și 
să conducă la descoperirea ele
mentelor de bază, „particule ele
mentare“ ale procesului de in
struire, de formare în fiecare 
domeniu de activitate, și a mo
delelor de combinatorică a aces
tor elemente, prin care să se 
poată găsi soluțiile pentru pro
bleme rezolvate, in curs de re
zolvare, sau pentru cele viitoare

Creativitatea, această trăsătu
ră dominantă a activității ingine
rești trebuie să fie acreditată in 
procesul de instruire și educare 
la justa ei valoare formativă. A 
învăța să produci ceea ce tu ai 
proiectat, a invăfa să proiectezi 
ceea ce tu ai cercetat și creat, 
la cota de virf și cu recunoaș
terea socială a activității desfă
șurate reprezintă esența integră
rii și comandamentele majore 
pentru cadrele didactice ți stu
denții din invățămintul supe
rior tehnic.

Cit despre component-a educa
tivă a întregului proces de inte
grare invățămint — cercetare — 
proiectare — producție s-ar pu
tea spune că ea a fost pe deplin 
realizată dacă, fiecare tînăr ab
solvent, inginer sau subinginer, 
ar păși in viața de colectiv cu 
deviza : „Vreau să fac ceva 
pentru țara mea incit să-și a- 
ducă mereu aminte că l-am fost 
fiu".

CERCETAREA RĂSPUNDE
SOLICITĂRILOR 

PRODUCȚIEI
• O nouă tehnologie de prelucrare

a aluminiului

Un meșter

Întuneric in plină lumină

Pînă prin 1970, doar o mică parte din aluminiul brut ce se realiza la noi în tară era prelucrat în produse cu înalt grad de finisare. Ca urmare, exportăm cantități însemnate de aluminiu neprelucrat și importam, la preturi de cîteva ori mai mari, profile și folii din același metal. Pentru a asigura autonomia unor sectoare industriale importante și reducerea importului, se impunea asimilarea grabnică în țară a acestor produse. în acest scop, a fost creată — la începutul cincinalului trecut — întreprinderea de prelucrarea aluminiului din Slatina. Dar această unitate producea un număr mic de sortimente care nu satisfăceau de- cît în parte exigentele și solicitările industriei. Dezvoltarea construcțiilor de mașini și a altor sectoare industriale cerea introducerea rapidă în fabricație a unor noi tipuri de produse . de mare complexitate. Rezolvările necesare pentru a se putea realiza cît mai repede un asemenea salt calitativ nu puteau veni decît din partea cercetării științifice. Sarcina, deloc ușoară, a revenit unui colectiv de specialiști format din inginerii Aurel Vlaicu Popescu, Ileana Nicolescu, Andrei Radu, Nora Ghizdeanu. Horia Crișan si tehnicienii Gheorghe Tomescu și Mircea Călina de la Institutul de cercetări și proiectări tehnologice pentru sectoarele calde. Timp de aproape cinci ani acest colectiv, împreună cu inginerii Ovidiu Popa, Vasile Bădin. Aurelia Popa și maistrul Sevastian Popa dr? la I.P.A. Slatina au efectuat studii și cercetări temeinice pentru dezvoltarea fabricării în tară a produselor extrudate din aliaje de aluminiu cu caracteristici mecanice superioare. A rezultat o tehnolo-

gie complexă, modernă pe baza căreia la Slatina se realizează acum peste 1 000 de profile ex- tiudate, cu caracteristici capabile să satisfacă cele mai mari exigente. Căutînd o soluție pentru creșterea durabilității matrițelor de extruziune. de pildă, cercetătorii au elaborat un procedeu original de durificare superficială pentru care au primit medalia de aur la Salonul mondial al invențiilor de la Bruxelles în 1973. Cerem a- mănunte despre efectele economice ale aplicării acestei invenții. Drept răspuns, inginerul Andrei Radu ne oferă o scrisoare primită de curînd de la întreprinderea de prelucrare a aluminiului din Slatina, în care sînt prezentate sintetic rezultatele înregistrate în anii 1974 și 1975. ca urmare a aplicării a- cestei invenții. Aflăm astfel că a crescut viteza de extruziune cu 20—25 la sută, ca urmare a reducerii coeficientului de frecare ; s-a redus de peste 10 ori x numărul de întreruperi ; a scăzut cu peste 50 la sută rugozitatea suprafețelor la produsele extrudate, făcîndu-le competitive pe piața internațională. în cei doi ani care au trecut de la aplicarea procedeului s-au diminuat costurile de fabricație cu peste 7,8 milioane lei prin reducerea consumurilor energetice, a consumului de otel pentru scule și a întreruperilor pentru curățirea matrițelor. In același timp, datorită creșterii productivității muncii s-a realizat o producție suplimentară în valoare de circa 145 milioane lei.Alte rezolvări originale de aceeași importantă se referă la regimul de tratament termic al aliajelor de înaltă rezistentă. stabilirea vitezei optime de extruziune etc. în acest fel a devenit posibilă asimilarea in producția de serie a profi- lelor din aliaje de aluminiu pentru industria constructoare de mașini, instalații și utilaje specifice industriei alimentare, construcțiilor civile, arhitecturii etc. Prin asimilarea

al vocilor
Luni seara, în foaierul de re

citaluri al Operei Române din 
București, profesorul Constan
tin Stroescu a cintat un lied, 
omagiindu-și astfel publicul și 
discipolii ce l-au sărbătorit 
pentru împlinirea vîrstei de 90 
de ani! Maestrul cîntecului 
românesc și dascălul a nu mai 
puțin de trei generații de in- 
terpreți a demonstrat prin pre
zența uimitor de vie, prin cu- 
vîntul introductiv emoționant 
și mai ales prin glasul de o 
impecabilă impostație vocală, 
că artistul de odinioară și-a 
păstrat ncalterată tinerețea spi
rituală, Constantin Stroescu 
a cîntat alături de Caruso 
și Melba, a colaborat cu dirijo
rul Tosçanini și regizorul René 
Clair (in filmul Milionul), a 
interpretat rolul titular din 
Pelléas și Melisande de De
bussy, imediat după premiera 
absolută.

După 1936, cînd și-a început 
activitatea la Conservatorul din 
București și pînă la cursurile 
de vară ce precedau concursu
rile internaționale ale Festiva
lurilor George Enescu, activi
tatea maestrului s-a concreti
zat prin descoperirea unor noi 
și valoroase talente. De la 
Viorel Ban și Iolanda Mărcu- 
lescu^ pînă la generația „de 
aur“ a lui Dan Iordăchescu, 
Teodora Lucaciu, Elena Cer- 
nei, Lucia Stănescu, spre a 
sfîrșl cu Ileana Cotrubaș, Cor- 
neliu Fînățeanu șl Elena 
Duma, cu greu s-ar putea azi 
numi cîntăreți români de lied, 
care să nu fi trecut prin 
„mîna“ acestui neîntrecut meș
ter al vocilor.

VIOREL COSMA

sectele neoprotestante sorgintea în Occident, la care ne vom referi în din articolele următoare din schisma produsă în ortodoxe, și își
Dacă își au sectele cîteva provin■ sînul bisericii , .au originea în Europa de Est și Sud-Est, adică acolo unde s-a și consolidat religia greco- ortodoxă care s-a răspîndit inițial, pornind din Bizanț. în Rusia, unde creștinismul a pătruns în secolul al X-lea ortodoxismul a devenit religia oficială de stat, iar biserica — avînd în fruntea ei „preasfîntul Sinod“ a dobîndit o- slabă autonomie față de diverșii țari care s-au perindat.De aceea, după cum se arată într-o lucrare a savantului sovietic S.A. Tokarev „Protestul surd al maselor populare împotriva asupririi feudale... _s-a manifestat din cînd în cînd sub forma unor mișcări îndreptate împotriva bisericii oficiale“. Sectele eretice ale strigol- nicilor (sec. 14—15), iudaizanți- lor (sec. 15) și chiar ale staro- obreadtilor (a doua jumătate a sec. 17) exprimau, desigur, într-o formă destul de confuză, atari proteste. Ignoranța adincă a sectanților îi făceau însă pe aceștia să nu vadă adevăratul izvor al răului, și din această pricină să se abandoneze unor orientări religioase de un misticism și iraționalism acut. Din aceste orientări derivă și o sectă numită „popovski tolk“, cu oarecare ecou și în tara noastră. Ea provine din schisma operată în secolul al XVII-lea de mișcarea rascolnicilor (rascol, în limba rusă — schismă).Doctrinal, schisma a fost provocată nu de ample și subtile discuții teologice — ca în cazul reformei ce a bulversat în secolul al XVI-lea biserica romano-

de H. Culea

catolică din apusul Europei — ci de discuții uneori penibile referitoare la chestiuni de felul : să se zică aleluia de trei ori, sau numai de două ori ; la citirea Psaltirei să se mai adauge „slavă ție Dumnezeule“ sau nu; biserica să fie înconjurată la procesiuni de la dreapta spre stînga, sau invers ; semnul crucii să se facă cu două, sau cu trei degete ; cruca^ să aibă patru brațe sau opt ; pe prescuri să se imprime crucea cu patru sau cu opt brațe ; la proscomi- d’ie să se aducă cinci prescuri sau șapte, iar forma acestora să fie neapărat rotundă, sau altfel.Azi ne apare desigur de necrezut că o mișcare, avînd în subtextul ei anume elemente de protest social, să fi recurs, doc- trinal la asemenea „motive“ și care motive să fi generat ample conflicte. Și totuși, ignoranta maselor de forța conservatoare ritologii religioase parte, au făcut ca pe motive doctrinale să fie declanșată reacția unor categorii de credincioși la încerqările făcute de diverși prelați ai bisericii ortodoxe de a „îndrepta“ și „moderniza" cărțile de ritual.încercările în acest din urmă sens, deși începute încă din secolul al XV-lea, au culminat cu statornicirea îndreptării cărților de ritual făcută de patriarhul Nikon la sinodul convocat in 1654 de Însuși țarul Alexei Mi- hailovici și consacrat special a- cestul scop. Patriarhul Nikon a reeditat în urma hotărîrilor a- cestui sinod cărțile de ritual,

o parte, a vechii de altă asemenea

ceea ce a produs o adîncă nemulțumire în rîndul tuturor celor obișnuiți prin tradiție că slujbele trebuie făcute după vechile cărți bisericești. Mișcarea rascolnicilor, cu bază în această masă de credincioși, se declanșează și ia avînt constituindu-si o sumedenie de comunități numite staroveri (vechi credincioși) și staroobreadții (cei care țin de ritualul vechi). Pentru atașamentul lor față de vechile rituri religioase, față de toate acele deosebiri mărunte de rit, rasoolnicii au avut de indurat persecuții, deportarea, execuția capitală, arderea de vii. Adeseori se refugiau însă în păduri, ori plecau spre locuri depărtate. în acest fel au apărut rascolnicii și pe • meleagurile noastre, scindindu-se însă în grupuri și grupulețe.Domnitorul A. Mavrocordat le dă prin anul 1783 libertate religioasă. Chiar înainte de această dată popovții — grupe cu stare de spirit mai împăciuitoare, în principal tîr- goveți, meșteșugari etc — făcuseră variate demersuri pe lîngă mitropolițil Moldovei ca să le hirotonisească diverși monahi. Adeptii ritului preoțesc „popovski tolk“ erau în acea vreme într-o mare criză de „episcopi“ :

Tinerii noștri savanti
(Urmare din pag. I)pra individului ? în ce măsură reprezintă un aport la delimitarea conștiinței de sine a individului în sensul înțelegerii rolului său într-un angrenaj social de tip superior, a asumării a- cestui rol în mod deliberat, pe baza încrederii că societatea are realmente nevoie de contribuția sa ?Pe multiple căi, lumea tehnicii, a științei s-a insinuat în psihologii și, mai ales, a marcat puternic conștiința tineretului. Acest proces, la rindul său, a avut efectele constituirii unui tip de tînăr interesat nu numai in a asimila universul miraculos al tehnicii, ci a contribui la dezvoltarea lui. Tinerii despre care vorbeam la începutul acestor însemnări, în multele din ședințele lor volante, se înfruntau și confruntau cu idei noi. cu soluții constructive inedite, care se luminau, uneori, pe drumul acela de la un șantier la altul, dintre căminul comun și punctele de lucru. Nu-i nevoie, cred, să mai adaug că, la Buzău, ei erau printre celebritățile panourilor de onoare și „abonați!“ cabinetelor de inovații.Nu cred că exagerez dacă afirm că, în general, mișcarea de inovații, raționalizări, spiritul inventiv găsesc în tineret nu numai un receptacul, termenul cel mal sensibilizat, chiar dacă

rezultatele profunde aparțin maturității și specializării pînă la nuanță. Scriitorul nu poate să eludeze, însă, fenomenul, din portretul tinărului erou literar este imposibil să lipsească această trăsătură — forțarea, uneori romantică, a limitelor cunoscutului spre necunoscut, cu scopul de a-1 înțelege și asuma pe a- cesta din urmă. De aici și un tip de tînăr desigur harnic, perseverent, dar n ai tenace sufletește, cu calități moral-politice superioare, stăpin pe el și încrezător în destinul lui, ca membru al unei societăți care-1 solicită și-1 răsplătește cu încrederea sa.Socialismul, cu infuzia sa de știință și tehnică in multe domenii, cu civilizația sa de tip nou, o civilizație închinată omului, o civilizație, nu stadiu în sine, ci instrumentul unui deliberat progres și pe planul bunăstării, a accelerat, în același timp, dezvoltarea noastră istorică. Se poate spune, fără a greși, că timpul s-a comprimat. Cantitatea și calitatea progresului uman într-o epocă scurtă sînt fără precedent. Procesul acesta nu a rămas, firește, fără repercusiuni asupra oamenilor. Indiscutabil, revoluția a solicitat maturitatea mai de timpuriu, a „scăzut" haremurile de vîrstă pentru încredințarea responsabilităților de importanță majoră, dar, în același timp, prin bombardamentul acesta complex a obligat la conservarea, peste „li

* nou! *

mitele admise“ a atributelor tinereții. Este ceea ce s-a petrecut și în domeniul raporturilor dintre omul tînăr și lumea științei. Revoluția a „obligat“, în fireasca ei grabă istorică, la sa- vanțr'neverosimil de tineri, însă verosimil de eficienți prin aportul lor. Mari descoperiri s-au petrecut și se petrec, adesea, mult mai înainte de vîrsta părului cărunt. Iar dacă, nu arareori, părul cărunt apare înainte de vremea lui, învingătoare e tinerețea sufletească a unui ideal, dorința de contribuție, incredere și utilitate și posibilitatea aportului personal.Avem puține cărți despre tineri savanți. Nu sînt foarte sigur dacă cele care și-au ales eroii dintre muncitorii tineri, din lumea tînără a pasiunii — chiar aventuroase — pentru tehnică, acopăr sau, mai bine zis, descopăr acest univers în datele lui majore. Dacă investigația scriitorului se îndreaptă către înțelegerea unei tinereți luminate de sentimentul sacrificiului, dăruirii pentru a cîștiga ca valoare umană și posibilitate de participare la binele colectiv. Tî- nărul avid de cunoștințe, dornic de pătrundere in secretele științei nu e cîtuși de puțin un clișeu ! Realitatea lui complexă își așteaptă scriitorul ți, în acest cincinal închinat științei și tehnicii, sincronizarea literaturii cu ceea ce are atent și esențial clipa istorică va fi cu atît mai bine venită. •

in tară a acestor produse rezultă mari economii de valută și se asigură autonomia unor importante sectoare industriale.Datorită calităților lor, pro- filele din aluminiu realizate la Slatina sînt apreciate de beneficiarii din tară și sînt solicitate tot mai mult la export. în prezent, aceste produse se exportă in R.F.G., Anglia. Iugoslavia, Italia. Franța, Polonia și Suedia.Pentru a putea diversifica și mai mult producția de profile extrudate din aluminiu autorii acestei moderne tehnologii au realizat un procedeu de calcul al tuturor parametrilor tehnologici care creează posibilitatea stabilirii cu ajutorul calculatorului a tehnologiilor de extruziune pentru o gamă. practic nelimitată, de aliaje și forme ale produselor.
IUSTIN MORARU

Vremea — ne transmite meteorologul Florina Militaru — va rămîne schimbătoare. In- nourări mai pronunțate vor ft în sudul țării, unde, pe alocuri, se vor semnala ploi slabe. în celelalte regiuni precipitațiile vor fi cu totul izolate și pot fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. în zona de munte va ninge. Vîntul va sufla moderat pînă la potrivit. Temperaturile maxime vor a- vea valori cuprinse între +5 și + 15 grade, iar minimele, de la noapte, între —5 și +5 grade. Pe alocugj, ceață.
ÎNTREPRINDEREA „AUTOBUZUL“str. Ostrov Nr. 3, sector 5

ÎNCADREAZĂ :
o casier sau casier principal,• automaoaragii,• gestionari depozit piese auto,• economist C.F.I.,
e contabil,
e șoferi categoria D,
e muncitori necalificați (transportori).Relații la serviciul Personal, telefon : 23 12 32 sau 23 93 20/ 116.

LOZUL.
primăverii

(emisiune specială)
La toate agențiile Loto-Pronosport găsiți Lozurile pri

măverii.
1 500 000 lei ze oferă suplimentar din fond special. 
Se pot cîștiga zeci de autoturisme Skoda S 100.
în emisiunea specială Lozul primăverii sînt introduse 
peste 800 000 de cîștiguri.

JUCAȚI LOZUL PRIMĂVERII. Vă oferă mari șanse de 
ctștig In autoturisme Skoda S 100 și premii în bani.

CASA DE CULTURA A SECTORULUI I 
UNIVERSITATEA POPULARĂ

ANUNȚAdeschiderea următoarelor cursuri :
e DACTILOGRAFIE și SECRETARIAT TEHNIC cu durata de 1 lună și 2 luni (metoda cea mai rapidă)
• COSMETICA
e GIMNASTICĂ (copii) ; dans modern (amatori)• BATERIE (percuție) ; ACORDEON — CHITARĂ
e AUTOAPĂRARE (judo)Informații la telefon 11 98 68 str. Slătineanu nr. 16, Sectorul I.

„BAD-CIETA“,B-dul Miciurin 7A, București — încadrează in condițiile Legii nr. 12/1971 :
e Șef Birou Plan,• Șef Birou Aprovizionare-Desfacere,• Șef Birou Contabilitate,• Șef Of.! Calcul.• Economiști principali, economiști la Birou Plan, Contabilitate, Oficiul de Calcul,• Programatori pentru Of. de Calcul,• Merceolog principal (aprov. desfacere),• Șoferi-automacaragii, muncitori necalificați.• Gestionari.

REFLEXIVITATE Șl ANGAJAREDar între a sugera și a numi, el optează pentru prima alternativă, de unde și modernitatea demersului său liric, care trebuie citit în filigran pentru a-i distinge mai clar relieful.Picturalul devine pragul te care se trece direct spre tarea emoției, a ritmurilor timentului, precum în ppemă concisă în care după un laconic prolog descriptiv autorul se închipuie „o marmoră rănită, cu chipul lui Tirteu“, prilej de sobră meditație asupra menirii poetului în cetate: „Cînd zilnic calc hotarul ruinelor celebre / De care timpul geme și lutul e în febre / / Mă simt din

Dacă îi judecăm volumele în funcție de criteriul tematic, operație ce a mai fost făcută dealtfel, Ion Brad ar putea apărea ca un poet cu o mare sensibilitate la peisaje, alternate vertiginos, într-o sarabandă policromă. Am avea deci de-a face cu un fidel al „notelor de drum“ (Al. Piru) a cărui retină avidă e rînd pe rînd incitată de fastul hieratic al unei Grecii apăsate de povara vestigiilor antichității, de pitorescul minaretelor o- tomane „galben veliști burguri luntara lui care extreme construi personal, cu o rigoare aș zice matematică, Ion Brad a contribuit desigur la acreditarea unei imagini de poet parnasian. Volumele din urmă par a confirma și ele acest profil. Astfel, dacă în Orga de mesteceni, Ion Brad transcria într-o partitură lirică amplă emoțiile provocate de întîlnirea cu țara lui Si- belius. Finlanda, noul său volum Templul dinafară (publicat la editura Dacia într-o elegantă ediție bilingvă, versiunea engleză aparținînd lui Marcel Pop-Corniș) are ca punct originar peisajul grecesc, cretos, incendiat de o lumină ce ima- terializează lucrurile, dizolvă conturele, dînd impresia unui gigantic sorb, a unui univers ce se sustrage legilor gravitației : „De atita lumină / Toți am ajuns transparenți. / Ziua e radiografie eu umbre /.../ De-atîta lumină, clatină / Lumea curge Mikonos, Santorini, . .Parnasul, Valea Măslinilor, iată reperele unei geografii celebre, neevocate de astă dată, precum la Duiliu Zamfirescu cel din Alte orizonturi, în stanțe decorative, stilizate, cu exces de figurație mitologică și de arheologie. Oricît ar părea de surprinzător, pe Ion Brad peisajul 11 fascinează acum numai în măsura în care devine stare de suflet, sorgintea unui proces de reflecție, de interiorizare, nu de descripție. Deși poetul se refuză prin temperament „spectacolului“, tumultul interior există.

ghicite prin vagul cețil asiate“, de statuare pri- italice, de neguroase germane ș.a.m.d. Cu vo- încremenire a clasicu- își cenzurează stările și cu înclinația de a-și poemele la modul im-

o simplă fierbinți totul se în sus". Skiatos,

pes- cap- sen- această

nou oșteanul întors din lupte greu, / O marmoră rănită, cu chipul lui Tirteu. / /Nu eu am fost acela ce-alcătuind peane / Am înfruntat potopul săgeților dușmane ?//... Cum ar putea să uite cetățile rivale ? / Prin cîntec le-am fost fiul de luptă, nu de jale / / Prin cîntec le-am fost zidul de apărare și / Cimentul viu în marmori spre-a nu se prăbuși. / / Pe la amiaza luptei, m-am plîns oare / Că buzele-s cîntecul mă doare ? / / ...Numai Cetatea poate să-mi vindece din răni / Și Cîntecul de nedrămuit la vămi".este exemplar pentru explicarea unui resort intim al actului creator — patriotismul. „Templul dinafară“ ar figura în acest caz Imaginea idealizată a patriei, purtată înăuntrul inimii ca într-un sacru receptacul. Cele mai bune poezii ale volumului sînt tocmai semnele perpetuei stări de iubire de țară, mărturisite sobru, cu o rafinată simplitate, necontrariată decît rar (Odă, Acum, aici) de acordurile patetismului convențional. Există la Ion Brad o demnitate a versului, rostit sacerdotal, cu Inflexiuni grave, după cum există și o poezie a demnității, prin ale cărei fine nervuri circulă cald, generos, fluidul unificator al sentimentului patriotic : „Din depărtare, mi-al devenit frunte, l Din depărtare,

vreodată crăpate șiveacuri Poemul

mi-ai devenit lacrimă, / Frunte îngîndurată, / Lacrimă clară, / Mai mult decît frunte, / Mai mult decît lacrimă — / Steaua Polară. / / Mă țin după tine ca magii / S-ajung lingă ieslea de stîncă — / Leagănul bunilor mei, / Pruncii cu plete de codri / Ce se-nchinau lui Zamolxe, / Mă țin după tine ca magii, / Mumă-Stea, neistovită de veghe, / Nestîmpărată de dor / încovoiată de-a pururi / Pe leagănul meu călător. / / în el, ca-nțr-o Arcă a lui Noe / Cu sufletul am încărcat / Pietre din munții tăi, drept perne, / Stropi din rîurile tale. merinde, / O frunză de tei, o frunză de nuc / Ca aripi amare de-ntoarcere, / Un fluier de fag, un fluier de os / Să te pot doini, să te pot întreba. / Pe firul lor de Ariad- nă / Să mă întorc la tine pe jos, / Mumă-Stea“. (Țara).Patria este pentru Ion Brad un eden terestru — contemplat prin lupta aburoasă a amintirilor — ale cărui insemne esențiale sînt : leagănul pietros al Apusenilor, horbota vegetală, a livezilor maramureșene, șesurije le- nevoase ale Tîrnavelor, dar și chipul strămoșilor, siluetele legendare de voievozi, de „trezorieri ai marilor elanuri“, desemnați categorial : „Cel Tînăr, cel Viteaz, cel Bun. cel Drept“ lîngă care, cu o notă de superbie ce nu stă rău poetului autentic, scriitorul își alătură statura. întreg acest volum stă sub semnul confruntării dintre starea de certitudine proprie unei virilități aspre, netemătoare și insinuarea (vezi Melancolie, Ao- teon, Implorație) unei melancolii reprimate încă în numele unei etici superioare, dar nu lipsite de ecouri în subteranele sufletului. „Devorat de cîinii memoriei“ (imagine cam emfatică I) Ion Brad face din neuitare o stavilă împotriva neantului. El opune neființei dovezile statorniciei, ale permanenței noastre. Poezia devine din această perspectivă interogație dramatică asupra condiției umane, dar și un mod al implicării. Ceea ce înseamnă ideala conciliere dintre reflexivitate și angajare.
IOAN ADAM

mare„episcopi“ : de aceea ei trimiteau să fie hirotonisiți „oa-— rînd“, foști servitori îndepărtați din anturajul epls- copilor etc. Un centru pentru atari hlrotonisiri devine după1846 mînăstirea din comuna Fintîna-Albă unde se stabilește Ambrozie, mai înainte mitropolit de Bosnia, de Constantino- pol etc. Tot aici se stabilește în1847 episcopul Kiril, declarat și el mitropolit, care împreună cu predecesorul său hirotonisesc o seamă de monahi lipoveni, ca „episcopi“ : de Brăila, Tulcea, Vaslui etc. „Episcopul“ de Brăila și-a luat chiar pseudonimul de Brailovski.Vremurile s-au scurs însă și aria de acțiune s-a restrîns continuu. Comunitatea religioasă numită azi tul creștin de rit relativ restrînsă. menține însă și acum un secol, cadru doctrinal țiat de doctrina .... și secte pe temeiuri atît „profunde“ ca, de pildă, acela dacă la proscomidie să se a- ducă cinci prescuri sau șapte și dacă forma acestora să fie neapărat rotundă sau altfel. Sîn- tem, desigur, și în acest caz, din nou confruntați cu un frapant anacronism rezultat și din faptul că atari avataruri sînt simultane cu revoluția tehnico- științifică, cu înaripatele gîn- duri, practici și simțăminte care dau măsura umanismului cultural, științific, politic și moral al epocii noastre.

meni de

la noi „Cul- vechi“, este Credința se azi, ca și în același — diferen- altor culte de

Specializarea tinerilor librariUn grup de tineri. încadrați de curînd la Centrul de librării București, au participat la un interesant schimb de experiență initiat de biroul organizației U.T.C din această instituție. A avut loc, cu acest prilej, o demonstrație practică la moderna librărie nr. 49 din Șos. Pante- limon, bloc 43. Aici, tinerii librari au avut posibilitatea să cunoască formele comerciale moderne de difuzare a cărții. Printr-un studiu — demonstrație șl comparație s-au relevat avantajele și perspectivele pe care le oferă expunerea liberă a cărților și rechizitelor în comparație cu comerțul tradițional de librărie. Au fost prezentate diferite modalități de expunere, lncepînd cu aranjarea tematică a cărților, rechizitelor și a altor produse specifice a- cestui «ector ; s-au făcut numeroase propuneri privind modernizarea în continuare a difuzării prin rețeaua comercială, cît și posibilitățile de îmbunătățire a Informării cumpărătorilor.
F. LEREA

SUGESTII PENTRU

G AIRDiâROIB A

BUMNEAV©ASTI^Â

Confecții practice și elegante, pentru toate 

vîrstele și siluetele, vă așteaptă, într-un bogat 

sortiment, să le alegeți din magazinele de spe

cialitate ale comerțului de stat. Noile modele de 

pantofi de primăvară și accesoriile de galanterie 
și marochinerie, vă completează agreabil ținuta. 

De asemenea vă recomandăm și stofele pentru 

rochii, taioare, costume și pardesie, în textura și 
tonurile modei de primăvară.
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Miercuri dimineața, a plecat la Londra tovarășul Ion Pățan, viceprim-mlnistru al guvernului, ministrul comerțului exterior șl cooperării economice internaționale. care face o vizită în Marea Britanie, la invitația ministrului comerțului al acestei țări, Peter Shore.La plecare, la aeroportul Oto- peni, erau prezenți Mihail Flo- rescu, ministrul industriei chimice, Constantin Stailciu, Ion Stoian și Ion Florescu, adjuncți ai ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, alte persoane o- ficiale.A fost prezent R. B. Dorman, însărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al Marii Britanii rești.

SOSIRE

ACORD
SÄPTÄM1NA POMICULTURII 18 martie 1306

18 martie 1976

la Bucu-
a sosit tn Ministeru- Pepovski,Miercuri dimineața Capitală, la invitația lui Muncii, Svetozar președintele Comitetului federal pentru muncă și angajare din R.S.F.I.La sosire, oaspetele a fost în- tîmpinat de tovarășul Petre Lupu, ministrul muncii, și de membri ai conducerii ministerului. A fost prezent Petar Do- dik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.în cursul aceleiași zile au ceput convorbirile între cei miniștri.

SIMPOZION

îndoi

La București a fost semnat miercuri Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, în domeniul poștelor și telecomunicațiilor. pocumen- tul cuprinde prevederi referitoare la dezvoltarea legăturilor în domeniul serviciilor de poștă și telecomunicații, tarife, trafic, cu privire la studierea condițiilor de exploatare și simplificarea desfășurării traficului și perspectiva introducerii de noi servicii de poștă și telecomunicații între cele două țări.Acordul a fost semnat de Traian Dudaș, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, și Nicolai Talîzin, ministrul poștelor și telecomunicațiilor din Uniunea Sovietică.Au fost de față Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, precum și N.V. Maslenikov, însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București,Cu acest prilej, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor a oferit o recepție, iar însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București un dineu.
MESAJE

Initiative cetățenești
In aceste zile, orașul Buftea este un veritabil „amfiteatru vegetal", în perimetrul căruia zeci și sute de locuitori înscriu, cu pasiune și vocație, la această oră a primăverii, noi frumuseți arhitectonice. „Declanșarea săptăminii pomiculturii — ne declară tovarășul Marin Radu, primarul orașului — a marcat o participare masivă a oamenilor la gospodărirea localității, la înfrumusețarea ei. Un program bine stabilit eșalonează acțiuni zilnice, completate cu inițiative ale cetățenilor. Un bun exemplu il dau și cu acest prilej deputății“.Reținem astfel — o atestă realitatea locului — că fiecare zonă, fiecare stradă și, nu lipsit de importanță, perimetrul fiecărei gospodării au devenit „circumscripții" ale muncii patriotice. Primii în mijlocul cetățenilor — deputății Emil Dascălu, Vasile Herghelegiu, însuși primarul. Și, de asemenea, între primii, Eugenia Sandu, secretara comitetului orășenesc U.T.C. Peste două mii de tineri de la fabricile de vată, de ambalaje și de conserve, de Ia coo-

23 de șantiere

o-Miercuri s-au Încheiat Ia radea lucrările simpozionului național cu tema : „Probleme actuale și de perspectivă privind cartarea agrochimică a solurilor și întocmirea planurilor de fertilizare“, organizat sub egida Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Reunind peste 100 de specialiști din ministerul de resort, unitățile de cercetare și de la oficiile județene de pedologie și agrochimie din întreaga țară, manifestarea s-a axat pe dezbaterea unor referate și comunicări privitoare Ia folosirea e- ficientă a îngrășămintelor chimice, a celor naturale și a amendamentelor.
„MEȘTERUL MANOLE" 

ÎNTR-0 EDIȚIE 
SPECIALĂCunoscuta baladă „Meșterul Manole“ a apărut, zilele acestea. într-o ediție specială, plu- rilingvă, in care textul original este însoțit de traducerile în engleză, franceză, germană și spaniolă. îngrijirea ediției aparține prof. univ. Zoe Dumitrescu- Bușulenga. Volumul se remarcă printr-o prezentare artistică deosebită. realizare a graficianului Emil Chendea. „Meșterul Manole“ se circumscrie preocupărilor mai vechi ale Editurii Albatros de a pune în valoare creații de prestigiu ale folclorului nostru, opere ce reprezintă spiritualitatea românească.

Adunări Socia- Giosan,Președintele Marii Naționale a Republicii liste România, Nicolae a primit mesaje de mulțumire din partea președintelui Camerei Reprezentanților din Australia, Billy Mackie Snedden, și a președintelui Senatului, Condor Louis Laucke, pentru felicitările ce le-au fost adresate cu prilejul alegerii lor în ceste funcții.

perativa agricolă de producție și cele două licee și patru școli generale, însoțiți de unelte, dăruiesc cîteva ceasuri din zi amenajării parcurilor și altor zone verzi, plantării pomilor, îngrijirii trotuarelor și rondurilor de flori ce însoțesc străzile. Elevii de la Liceul industrial energetic au săpat cîteva sute de gropi, deasupra cărora iși vor roti coroane de umbră viitorii arbori. Suflul întrecerii este întreținut zilnic de emisiunile-consacrate Ia stația locală de radioficare, de edițiile speciale ale gazetelor de perete. Cu prilejul săptămînii pomiculturii a fost lansat și concursul de mai lungă durată „Cea mai frumoasă gospodărie“. „Desigur — ne-a spus primarul — este important să știm cine va cîștiga și-1 vom cinsti pe fruntaș ca atare. Pentru noi însă important rămîne faptul că vor cîștiga toți cetățenii și, în egală măsură, orașul nostru, pe care-1 dorim mai frumos, mai bogat“.

ale muncii patrioticeLivezile de ‘ pomi în care tinerii sînt antrenați, direct, de organizațiile U.T.C. la executarea lucrărilor specifice acestor zile de primăvară însumează, în județul Caraș-Se- verin,' o suprafață de 150 hectare. în 23 de localități au fost constituite adevărate șantiere ale muncii patriotice

care reunesc, zilnic, 950 de tineri. în cooperativele agricole din Obreja și Glim- boca 200 de elevi și tineri cooperatori participă la acțiunile de modernizare a plantațiilor pe 10 hectare. Tinerilor din Brebu, Tigvanu Mare, Zorlențu Mare. Eftimie Murgu, Domașnea, Bozo- vici, Lăpușnicu Ma-Vermeș,

s-au angajat să încheie în săptămînă zarea cu minte chimice naturale a unei suprafețe de 85 hectare li se alătură zilnic* peste 200 de tineri navetiști care lucrează în prinderile din șița, Bocșa și ransebeș.

această fertili- îngrășă- și
între-Re-Ca-

N. COȘOVEANU

A fost mai mult decit o obiș
nuită prelegere a cursului de 
cultură muzicală pe care Uni
versitatea populară București 
îl prezintă, împreună cu Uniu
nea Compozitorilor, pentru ti
neret. Ceea ce a urmat după 
expunerea compozitorului Doru 
Popovici, privind specificul na
țional și diversitatea de stiluri 
in muzica românească, a con
stituit un spectacol de virtuo
zitate, un argument convingă
tor la prelegerea lectorului, la 
preocupările, în general, in do
meniul respectiv. Concertul o- 
ferit spre exemplificare, de 
Orchestra de cameră a Liceului 
nr. 24, patronată de Filarmoni
ca „George Enescu", a întrunit 
calitățile unui adevărat spec- 
tacol-lecțîe. Nu numai interprete — meritele sînt deo
potrivă ale dirijorului, profe
soara Silvia Roșea, ale soliștilor 
Olimpia Popa (vioară) și Mihai 
Tetei (violoncel), ale întregii 
formații — dar și repertoriul a- 
les au contribuit la reușita aces
tei manifestări muzicale a tine
retului. Publicul a avut 
facția să audieze, intr-o 
pretare sigură și sinceră, 
de reală valoare artistică, 
lucrările „Joc din fluier' 
„La izvoare“, din suita simfo-

satis- 
inter- 
piese 
Pre- •“ și

I. andreița

FOTBAL XX

Se pregătesc

plantații

ȘAPTE DECENII DE IA
PRIMEE ZBOR MECANIC

Conf. dr. ing. Florin Zăgănescu

Foto : GH. CUCU

/Nu cizmele de cauciuc 
lipsesc, ci... spiritul 

gospodăresc
Pentru săptămînă pomiculturii, 

Comitetul județean Brașov al 
U.T.C.. și-a propus să mobilizeze 
peste 2 000 de tineri la acțiunile 
prevăzute în livezile din Sînpetru, 
Ghimbav, Recea-Lisa Draguși, 
^îmbăta de Sus, Homorod ș.a. 
Constatăm însă la fața locului că 
..barometrul“ entuziasmului și al 
răspunderii a scăzut, nedumeriri
le ivindu-se cu duiumul: Cine asi
gură transportul, de unde se pot 
lua cizme de cauciuc, dispun 
C.A.P.-urile de suficiente sape? In 
livadă intensivă (100 ha) a C.A.P. 
Sînpetru urma ca marți, 16 mar
tie, să fie prezenți și 30 tineri bra
șoveni. La ora 11, în afara unei 
echipe de pomicultori din comună 
nu mai lucra însă nimeni. Șeful 
de echipă, Gheorghe Munteanu, 
aștepta, pregătit cu toate cele ne
cesare, ajutorul tînăr de la oraș. 
Socotim că frontul de lucru: 60 
ha destinate săpăturilor pe rîn
duri de pomi în plantațiile inten
sive, 842 ha cu pomi în livezile 
clasice care așteaptă săpăturile de 
primăvară, precum și completa
rea celor 5100 goluri din livezile 
C.A.P. sînt suficiente argumente 
pentru o mai responsabilă antre- 

. nare a tinerilor din județul Bra
șov la această acțiune.

ADINA VELEA

La poalele munților 
Călimani primăvara în- 
tîrzie să se arate, 
crătorii de la 
Batoș insă nu 
teaptă prea mult căldu
ra soarelui. Practic, în 
tot timpul iernii, ei au 
acționat cu maximă 
răspundere creind con
diții de obținere a u- 
nei recolte sporite de 
fructe îh acest an. Au 
fost executate stropirile 
de iarnă la pomi, au 
fost transportate peste 
8 000 tone îngrășăminte 
naturale în livezi. In 
prezent se lucrează in
tens la executarea tăie
rilor, palisărilor și ad
ministrarea îngrășă
mintelor fosfatice. „Pes
te 250 uteciști consti- 
tuiți în echipe, ne in
formează tovarășul Ion 
Far — instructor la co
mitetul județean Mu
reș al U.T.C., participă 
zilnic la aceste lucrări. 
Au fost curățați peste 
200 000 pomi urmînd ca 
în această săptămînă 
lucrările să se încheie. 
Totodată, tinerii au 
săpat și pregătit peste 
3 000 gropi urmînd ca 
imediat ce timpul per
mite să se treacă la să
direa 
rea 
rilor 
1 000

Lu-
I.A.S. 

aș-

pomilor in vede- 
completării golu- 

pe cele aproape 
ha livadă“.

M. BORDA

A început semănatul
sfeclei de zahăr

Argeș în sus
Theodor Grigoriu, sau nemuri
toarea „Baladă pentru vioară 
șl orchestră“ de Ciprian Po- 
rumbescu, ca și „Concertul în 
fa minor pentru pian și or
chestră“ și „Dublu concert pen
tru vioară și orchestră", de Jo- 
han Sebastian Bach, au fost

răsplătite cu generoase aplauze 
de publicul atît de numeros in 
sala Dalles. Spectacolul 
tit consacră activitatea 
nută si recunoscută a 
talentate formații școlare 
atestă atracția tot mai mare 
tinerilor către muzica cultă.

amin- 
susți- 

acestel?> 
a

V. RÄVESCU

Zilele acestea, în mai multe județe din sudul țării a început semănatul sfeclei de zahăr. Cultivatorii acestei valoroase plante tehnice urmăresc în acest an obținerea unei recolte cu peste două milioane tone mai mare decît în anul trecut. Acest obiectiv este întemeiat pe pregătirile mai bune ce au fost făcute pentru amplasarea corespunzătoare a culturilor, pe aplicarea tehnologiilor stabilite pe baza noilor rezultate ale cercetărilor științifice, precum și pe cultivarea, în sisteme irigate, a peste 40 la sută din suprafața rezervată culturii sfeclei de zahăr. O contribuție importantă la creșterea producției o vor aduce
I

SPORT »SPORT • SPORT • SPORT
® O etapă care a consolidat poziția liderului ® Prima 
întrerupere a campionatului în vederea meciului cu Franța

CLASAMENT

Adieri de primăvară in Ciulești...
Situația pe care o impune e- tapa a 20-a este detașarea liderului, Steaua, la patru puncte de principalul său urmăritor și singurul rival de temut — echipa campioană, Dinamo. Este, de fapt, o situație determinată de rezultatele pe care le-au obținut cele două echipe fruntașe in acest început al returului campionatului. Mai exact, situarea in clasament reflectă calitatea jocului prestat, a pregătirilor. Echipa Steaua ne convinge prin jocul său și prin rezultatele pe care le obține — ieri victorie, în deplasare, în fața unei echipe care mai pierduse un meci pe teren propriu — că aspirația ei pentru cucerirea titlului în acest an este pe deplin justificată. în schimb campionii dezamăgesc tot mai mult. Hotărîți să se revanșeze pentru eșecul la un scor mare (4—2) suferit pe același teren în „Cupă“ ei n-au reușit ce și-au propus, și înfrîngerea de ieri, de la Tg. Mureș, putea fi categorică dacă portarul Nagel n-ar fi ratat penaltiul. Desigur, merituos în acest caz este portarul dinamovist, Ștefan, care a apărat. Dar noi știm — nu noi o spunem, ci marii fotbaliști — că in ceea ce privește lovitura de pedeapsă, nu există portari excelenți, ci executanți deficitari. Se pare că după ce angrenajul echipei dinamoviste evidențiază. în general, fisuri, un compartiment care _a slăbit este apărarea. Cele două goluri primite se datoresc compartimentului defensiv care în două raiduri s-a dovedit neputincios: Fazekaș și Pislaru au înscris din acțiuni personale. Problema formei sportive și a capacității de joc a echipei Dinamo ne îngrijorează mai mult pentru faptul că din această formație sint selecționați în lotul A șase oameni. Apărarea plus Lucescu și Dudu Georgescu care sînt, ca potențial de joc, departe de cerințele stadiului actual. Golge- terul Europei a fost schimbat ; să-l strîngă oare prea tare „gheata de aur ?“. Doar peste o săptămînă urmează dificila confruntare ou echipa olimpică a Franței, dificilă ra- portind-o la handicapul pe care-1 avem de recuperat. Mizăm însă pe teoria — care nu întotdeauna și-a dovedit valabilitatea — că selecționabilii joacă bine în echipa națională.Dar etapa de ieri a consolidat pu numai poziția în fruntea

clasamentului a echipei militare, ci și a formațiilor clasate pe ultimele trei locuri. Desigur, acestea din urmă au o situație pe care n-o invidiază nimeni. Suferind eșec după eșec — „U“ Cluj-Napoca, trei infringeri consecutive dintre care două pe teren propriu — Olimpia, C.F.R. și echipa studenților clujeni iși văd soarta tot mai mult periclitată. Cel puțin echipele clujene, cu 13 și 14 puncte, la ora actuală, sînt candidate aproape sigure la retrogradare. Este de neînțeles cum acest centru de tradiție fotbalistică înregistrează o asemenea cădere în ierarhia celui mai iubit dintre sporturi. Știm că există mulți suporteri, dar mă întreb de ce atît de puțini animatori adevărați. Starea fotbalului clujean, după ultimele rezultate, trebuie să constituie un motiv de meditație și acțiune, dacă nu atît pentru cei care iau drumul stadionului din parc, sau al celui nou. de dincolo de gară, pentru organele sportive — care nu se prea o- moară cu alte sporturi — trebuie să fie un semnal de alarmă. Responsabilii sportului trebuie să înțeleagă că în rezultatele la fotbal se reflectă și propria lor muncă.Am urmărit din nou un cuplaj interbucureștean reușit. De data aceasta pe stadionul din Dealul Spirii. Trebuie apreciată, ca a- tare, inițiativa federației și con- simțămintul cluburilor bucu- reștene, de a se organiza meciurile din Capitală în cupiaj. Pentru că, foarte mulți spectatori. cînd se programau partidele la concurență, fiindu-le greu să opteze pentru un meci sau altul, rămîneau de cele mai multe ori acasă. Cuplajele i-au cîștigat și pe aceștia.în prima partidă Sportul studențesc a primit replica oră- denilor. A fost un joc echilibrat, nu prea dinamic, în care gazdele, mai ales în repriza secundă, au avut o forță de atac superioară ; în această parte a meciului au marcat cele două goluri (prin Grosu și M. Sandu, ultimul in mare vervă de joc) și au mai avut alte cîteva ocazii bune de a puncta. Echipa din Regie arată o bună pregătire fizică și mai multă clarviziune în acțiuni. Cele 5 puncte acumulate in decurs de numai o săptămînă și ceva constituie o performanță. Formația antrenată de doi tehnicieni" mai tineri, cu idei, R. Cosmoc și Gh. Staicu, a lăsat o impresie bună la Bucu-

rești. F.C. Bihor ar fi putut obține un rezultat mai bun, dacă Florescu și Kun ar fi avut mai multă șansă în două rînduri.în meciul vedetă s-au întîlnit finalistele din „Cupa României“, Rapid și Universitatea Craiova, două echipe cu garnituri foarte tinere. Craiovenii au început jocul cu hotărîre și ambiție. Dar și pe ei i-a pîndit, ieri, foarte mult neșansa. Dașcu, Donose, Crișan au ratat ocazii clare de gol. Rapidul, aflat într-o situație critică, s-a mobilizat serios pentru acest meci. Neagu, accidentat, în etapa trecută, a fost înlocuit, cu succes, de tînărul Rontea, autorul a trei goluri. Jucătorul cu numărul 9, deși nu s-a văzut muncind atît de mult ca ceilalți coechipieri, are meritul că, în momentul oportun, s-a aflat acolo unde trebuia.Dacă partida a plăcut prin ambițiile etalate, care au dat în multe momente dinamism jocului, prin acțiunile ofensive și numărul mare de goluri, ne exprimăm dezacordul față de jocul dur practicat de unii jucători, mai ales de rapidiști. Bilanțul accidentărilor este edificator : Bălăci, Negrilă și Strîm- beanu, ultimul introdus pe teren fără încălzire, a clacat, devenind simplu figurant înțr-un moment cînd fuseseră făcute cele două schimbări. Potențialul de joc al oaspeților scăzînd, Rapidul a putut ca, în final, să se desprindă în cîștigător cert. Și astfel cerul Grantului s-a mai înseninat puțin...
VASILE CABULEA

A început turneul international de tenis care are loc în orașul american La Costa (California). în primul tur, jucătorul român Ilie Năstase l-a învins cu 6—4, 6—4 pe australianul Syd Ball. Vilas (Argentina) l-a eliminat cu 6—2, 6—4 pe Colin Dibley (Australia), iar Ray Ruf- fels (Australia) a cîștigat cu 7—6, 7—6 partida cu Victor Pecci (Paraguay).• La Sofia în meci retur pentru sferturile de finală ale competiției de fotbal „Cupa UEFA“, echipa bulgară Levski Spartak a întrecut cu scorul de 5—4 (2—2) formația F.C. Barcelona. Cîștigătoare cu 4—0 in primul

1. STEAUA 20 13 4 3 45—17 302. Dinamo 20 12 2 6 43—23 263. Politehnica Timișoara 20 9 4 7 30—29 224. S. C. Bacău 20 10 2 8 22—23 225. F.C.M. Reșița 20 10 2 8 24—27 226. F. C. Bihor 20 9 3 8 24—23 217. F. C. Argeș 20 8 5 7 22—26 218. A.S.A. Tg. Mureș 20 9 2 9 28—28 20- 9. Politehnica Iași 20 8 4 8 28—28 2010. Sportul studențesc 20 9 2 9 24—28 2011. Jiul 20 8 3 9 30—32 1912. Rapid 20 8 3 9 23—27 1913. Universitatea Craiova 20 7 4 9 26—22 1814. F. C. Constanța 20 8 2 10 24—23 1815. U. T. Arad 20 8 2 10 24—32 1816. Olimpia 20 6 5 9 18—32 1717. C.F.R. Cluj-Napoca 20 4 8 10 16—29 1418. Universitatea Cluj-Napoca 20 5 3 12 23—25 13
DIAGRAMAF. C. CONSTANTA — STEAUA 0—1 (0—0). Prostind un joc de o factură tehnică modestă, constănțenii au cunoscut al doilea eșec pe teren propriu din acest sezon. Ion Ion a „semnat“ golul victoriei liderului în min. 80. La tineret-speranțe, 0—0. A.S.A. TIRGU MUREȘ — DINAMO 2—0 (2—0). Victorie netă a mureșenilor, prin golurile realizate de Fazekaș (min. 17) și Pislaru (min. 40). în repriza secundă, portarul gazdelor, Nagel, a ratat >un penalti (min. 75). La tineret-speranțe au cîștigat oaspeții cu 1—0. SPORTUL STUDENȚESC — F. C. BIHOR 2—0 (0—0). Au marcat : Grosu (min. 61) și Mircea Sandu (min. 80). POLITEHNICA TIMIȘOARA - POLITEHNICA IAȘI 1—0 (0—0). După o partidă echilibrată, studenții timișoreni au cîștigat la limită, prin golul înscris de Co- tec (min. 60). La tineret-speranțe, 1—0. F.C.M. REȘIȚA - JIUL 2—0 (1—0). Victorie meritată a gazdelor. Ambele goluri au fost realizate de Bojin (min. 27 și min. 57). La tineret-speranțe, 6—1. „U“ CLUJ-NAPOCA — F. C. ARGEȘ 0—1 (0—1). Deținătoarea „lanternei roșii" înregistrează al doilea insucces.

® MEIRJOßAH ®joc, F.C. Barcelona s-a calificat în semifinale.în. aceeași competiție, la Mie- lec, echipa vest-germană S.V. Hamburger a învins cu scorul de 1—0 (1—0) formația poloneză Stal Mielec și s-a calificat în semifinale. ★în med retur pentru sferturile de finală ale competiției de fotbal „Cupa Cupelor“, echipa Sachsenring Zwickau a învins cu scorul de 1—0 (1—0) cunoscuta formație scoțiană Celtic Glasgow. Primul joc se terminase lă egalitate (1—1), astfel că echipa Sachsenring Zwickau din R. D. Germană s-a calificat pentru semifinal«.

ETAPEIretur, pe teren propriu. Pen- oaspetî a marcat Radu II
din tru . .(min. 30). Gazdele au ratat o lovitură de la 11 m în repriza secundă : Batacliu a șutat pe lingă poarta apărată de Cristian. La tineret-speranțe, 3—1. OLIMPIA SATU MARE — S. C. BACĂU 0—0. Oaspeții s-au apărat organizat prețios.TATEA Pentru Rontea, min. 73 .(min. 39), iar pentru craioveni au înscris : Dașcu (min. 43) și Donose (min. 58). U.T.A. — C.F.R. CLUJ-NAPOCA 2—1 (0—0). Un meci dîrz, echilibrat, în care arădenii și-au asigurat victoria în ultimul moment. Au marcat : fundașul Gali (min. 49) și Cura (min. 90), respefctiv Boca (min. 76). La tineret-speranțe, 2—0.

obținind un punct RAPID — UNIVERSI- CRAIOVA 4—2 (2—1). feroviari au marcat : de trei ori (mln. 34, și min. 78) și Manea

M. L.

Etapa viitoare(duminică 28 martie)Steaua — A.S.A. Tîrgu Mureș (1—1), Dinamo — Olimpia Satu Mare (1—2), Jiul — S.C. Bacău (0—3), Politehnica Timișoara — „U“ Cluj-Napoca (0—6), Universitatea Craiova — Sportul studențesc (1—1), C.F.R. Cluj-Na- poca — Rapid (0—3), F.C. Bihor — F.C. Argeș (0—0), Politehnica Iași — F.C.M. Reșița (0—4) și U.T.A. — F.C. Constanța (3—4).• In feminin după 9 samentului se află Nona Ga- prindașvili (U.R.S.S.) și Suza- na Veroczi (Ungaria) cu cîte 8 puncte, urmate de Maria Ivan- ka (Ungaria) 6 puncte (1). Margareta Mureșan ocupă locul 7, cu 4 puncte. Rezultate din runda a 9-a : Pihailici — Gaprindașvili 0—1 ; Markovici— Kalhbrener 0—1 ; Mureșan— Veroczi B—L

turneul internațional de șah de la Belgrad, runde în fruntea cla-

Omul de cultură și inginerul, patriotul și inventatorul care a fost Traian Vuia — pionier de seamă al aeronauticii mondiale — a fost și rămîne un model de felul cum se manifestă creativitatea proprie poporului nostru, de felul cum sînt folosite, modest dar tenace, resursele ingeniozității în slujba progresului societății umane. „Eu nu lucrez pentru gloria mea personală — spunea Traian Vuia — ci lucrez pentru gloria geniului uman...“. într-adevăr, ce altceva decit muncă creatoare în folosul umanității însemna, in anii de început ai secolului, demonstra-

ratului decolarea cu mijloace proprii de bord, ceea ce nu mai făcuse nimeni pînă atunci!), folosirea aripii unice (monoplan) rabatabile și a unei singure e- lice ; plasarea elicii in fața aripii și a ampenajclor în spatele acesteia, ceea ce a condus la o bună stabilitate a aparatului în aer.; concepția și plasarea pe avion a unui motor ușor"' (105 kg) și puternic (20 CP) cu " anhidridă carbonică, lucrind intr-un sistem original etc.Cu acest aparat Vuia va efectua. la 18 martie 1906, pe cimpul de la Montesson, lingă Paris, istoricul zbor de 12 metri

Avionul „Vuia nr. 1" pilotat de constructorul lui

unitățile cooperatiste participante la programul special elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, care prevede obținerea unor recolte superioare mediei pe tară, atît pe terenurile irigate, cît și pe cele neirigate. Programul este fundamentat pe asigurarea bazei materiale necesare, precum și pe experiența unor unități care, în ultimii ani, au dovedit posibilitățile existente pentru sporirea producției la această valoroasă cultură.Cunoscut fiind că nivelul recoltei depinde în bună măsură de modul de executare a însă- mînțărilor, Institutul de specialitate de la Brașov recomandă ca, în condițiile din această primăvară, să se acorde o atenție deosebită pregătirii terenului, folosindu-se în acest scop com- binatorul, urmat de tăvălugul croskilet. Însămîntările trebuie să se facă cît mai devreme, deoarece soiurile monogerme, care se extind în acest an, dau In acest fel sporuri însemnate de producție. Institutul recomandă, de asemenea, ca semănatul să se facă la o adîncime de 3 cm și să se acorde toată atenția asigurării unei densități optime de plante la hectar.(Agerpres)

rea practică a posibilității omului de a se ridica de la sol cu propriile mijloace de bord ale unui aparat de zbor mai greu decît aerul... Și aceasta, in.tr-o perioadă în care adepții zborului cu ,jnai ușor decît aerul“ — respectiv cu aerostate sau baloane — dețineau majoritatea I Pasionat incă din copilărie de problema zborului, transformînd jocul cu zmeul într-o analiză a forțelor aerodinamice în aerostatică, tînărul Vuia începe, încă din Lugojul studiilor sale liceale, proiectul viitorului „a- vion-automobil“...în 1901, fostul student al Politehnicii budapestane și proaspăt doctor in drept, proiectul și macheta lui-automobil“ și cere concursul autorităților pentru construcției in și cumpărării decvat.Refuzat deeste sfătuit de prietenii și oamenii de cultură ai Lugojului acelor ani să meargă la Paris, pe atunci centrul aeronauticii europene. Aici, in luptă cu lipsurile materiale și cu refuzul Academiei de științe franceze de a analiza „Proiectul de ae- roplan-automobil“ (brevet nr. 332106 din 17 august 1903), Vuia nu demobilizează ; cu sprijinul concetățenilor lugojeni reușește să termine, în februarie 1905, partea mecanică a avionului. în decembrie, același an, dînd dovadă de o ingeniozitate deosebită și de găsirea unor soluții aproape la limita posibilităților acelei perioade, Vuia are gata construit și un motor de aviație original, de concepție proprie.Aparatul construit de Vuia, complet original (mai puțin elicea, sistem Tatin), a fost echipat cu toate sistemele și accesoriile unui adevărat avion ; iată șl elementele de certă noutate : trenul de aterizare cu roți pneumatice (care asigura apa-

termină „avionu-finanțarea mărime naturală unui motor a-autorități, Vuia

înălțimea de 0,6... 1 m, care l-a consacrat ca primul om care s-a desprins de la sol cu avionul său mai greu decît aerul, doar cu propriile mijloace de bord, fără a face apel la catapulte sau alte suprastructuri legate de sol. așa cum era situația la ceilalți constructori de avioane.Zborurile ulterioare cu avionul Vuia-1 bis, dotat cu motor mai puternic, construcția avionului Vuia-2, a unor modele de elicoptere, alegerea motoarelor pentru compatriotul său Vlaicu, de care l-a legat o strînsă prietenie, studiile teoretice și testele practice asupra viitorului elicelor portante pentru construcția elicopterelor, realizarea originalelor și, în același timp, puternicelor „cazane Vuia“ — brevetate cu prietenul său M. Ivon- neau sub denumirea de „generatoare cu aburi“ în 1928 — marchează succint etape ale u- nei vieți închinate progresului tehnicii și științei, fără reclamă, cu modestia adevăratului om de știință. Dar Vuia a fost, mai mult: el a simbolizat patria, libertatea pentru românii din Transilvania, care luptau pentru unirea cu România; el a simbolizat și a luptat efectiv pentru demascarea fascismului internațional și a regimului trădător antonescian, fiind gazda redacției ziarului România liberă din Franța și președinte al primului comitet legal al Frontului național liber român.Revenit în patrie în anul 1953, este ales membru al Academiei, numele său este acordat unor premii ale Academiei, precum și unor prestigioase instituții de învățămînt din tara noastră, ca un nou prilej de a se aminti tinerelor generații de felul cum fiecare tînăr trebuie să se străduiască a lupta și munci pentru gloria și bunăstarea poporului din care trebuie să se mîndrească că face parte, alături de Vuia, Vlaicu sau Coandft...
„A vem nevoie de ajutorul vostru

dar... sperăm să nu ni-l dați"
Sincer să fiu, l-am însoțit du

minică, 14 martie a.c., pe cei o 
sută șapte brigadieri sosiți ca 
urmare a chemării adresate de 
către Combinatul din Hoghiz 
Comitetului județean al U.T.C. 
Brașov, aici, pe platforma in
dustrială a celui mai impor
tant combinat de acest fel din 
țară, pentru a scrie despre fap
tele lor de muncă, despre re
zultatele cu care au venit și ei 
să sprijine cît mai grabnica da
re in funcțiune a acestui obiec
tiv. Din nefericire insă situația 
creată la fața locului, prin ne
glijențele conjugate ale mai 
multor factori de decizie de la 
nivelul combinatului și șan
tierului (căci aici responsabi
litățile sint încă impărțite), 
m-au obligat să consemnez pen
tru începutul acestei lăudabile 
acțiuni de hărnicie și o mult 
mai puțin lăudabilă acțiune de 
pregătire organizatorică a lu
crului," din partea (culmea1) 
tocmai a celor care lansaseră a- 
pelurile după ajutor.

Concret, 
întrebarea 
la Hoghiz 
ducă încă, 
punere în . 
cam de multișor, răspunsul 
venit 
„N-avem 
pentru lucrările i 
de curățire etc...".

Si iată-i, descinzind, echipați 
pentru muncă, pe cei 107 tineri, 
plecați din vreo 40 de între
prinderi brașovene, ingineri, e- 
conomiști, tehnicieni, muncitori, 
deciși să lucreze cu seriozita
te, cu tot elanul.

Numai că, din clipa în care 
autobuzele care i-au debarcat în 
mijlocul cartierului de blocuri 
din comună au făcut stingă 
împrejur spre Brașov, au în
ceput necazurile. Mai tntîi, 
pentru că, deși se vorbise „în 
principiu“ pentru cazarea gru
pului, nu era nimeni prin preaj
mă care să aibă cît de cit grijă 
să li se ureze băieților bun 
venit și să îi îndrume spre in-^ 
căperile în care să se adăpos
tească de vintul neobișnuit de

tăios. O oră... Apoi lămuririle 
au început să-și facă apariția, 
odată cu apariția locțiitorului 
U.T.C. din combinat, Petre 
Luca, venit tocmai din gară, 
unde aflase că vor veni bri
gadierii. Firește, cheile de la 
odăile de dormit nu erau la 
el... Apoi o tovarăși încadrată a 
șantierului T.C.I. Brașov, care 
primise notă si cazeze 50 de ti
neri, a început si H distribuie. 
De rest, li s-a comunicat să 
se ocupe beneficiarul, prin ad
ministratorul său. Care admini
strator, Zaharia Băcișor, băuse 
un Bitter (atît recunoaște) la 
bufet și acum nu voia să stea 
de vorbă cu nimeni, anunțînd 
că, fiind duminică, el nu răs
punde de nimic...

Și așa, mai cu binele, mai cu 
răul, adică „mai cu intervenția

REVENIRE

de luni de zile, la 
de ce Combinatul de 
nu a început să pro- 
deși termenul de 

funcțiune a expirat 
'a 

de aici, cvasiinvariabil 1 
oameni necalificați, 

de amenajare,

PE ȘANTIERUL 
DE LA HOGHIZ

forurilor superioare", brigadie 
rîi au fost cazați, 
peri fără lumină, 
peri fără uși sau 
cu promisiunea că 
rezolva totul". Și 
promisiune venită 
fului secției fabricație, ing. 
mii Dobrescu, aceea că 
mîine, la 
vor veni din combinat (vreo 4— 
5 kilometri distanță) ca să-i 
ducă la lucru".

Așa că la 7 fix, 107 briga
dieri așteptau iar, în frigul di
mineții de astă dată, să vină 
mașinile. Pe la 7,30 telefon în 
combinat. Nimeni de găsit. Pe 
la 8, secretarul comitetului de 
partid de pe platformă, Ioan 
Iacob, comunică victorios că 
„mașinile vin“. Pe la 9, vine o 
mașină al cărei șofer are con
semn să îi ducă în șantier „pe 
șefii grupului". Restul să vină 
cu trenul... cînd o veni trenul

unii în incă- 
alții tn încă- 
fără căldură, 
„mîine se va 
cu o altă 
din gura șe- ■ ' E-

„tot 
ora 7,00, 3 autobuze

Pe la 9,30, problema eu... mi
cul dejun. Apoi problema cu 
instructajul pentru protecția 
muncii, timp In care tn sala de 
instructaj Iși face apariția și se
cretarul U.T.C. pe combinat, 
Mircea Roșea (cu o seară mai 
înainte nu-și primise tovarășii 
pentru că fusese ocupat cu o 
nuntă), dar nu ca să-i cunoas
că ............................................
ci, 
Că, 
II, 
In 
„asta nu-l privește“.

Timp in care, la pavilionul 
central, directorul tehnic Vasile 
Stroie, directorul comercial Au
rel Munteanu și secretarul de 
partid Ioan Iacob, ne povestesc 
pe îndelete cit de mare nevoie 
are combinatul de mină de 
lucru. _

Mină de lucru care, In combi
nat fiind, nu are de... lucru 
pentru ■ că, simplu, nu i se cre
ează condiții. Pentru că, aveam 
să aflăm din discuții ulterioare, 
deșt acești oameni erau abso
lut necesari, nimeni nu crezuse 
ci ei vor veni intr-adevăr, toți 
cei implicați in primirea lor, in 
organizarea muncii lor, în asi
gurarea condițiilor lor de viață 
pentru o perioadă de muncă de 
2 săptămîni, fiind convinși că, 
asemeni altora la fel, și aceas
tă inițiativă va rămine numai 
pe hîrtie. ''

Nu știm încă cine sint cei mai 
păcăliți din toate aceste regre
tabile neînțelegeri și nu știm 
dacă, la primirea rece — la 
propriu și la figurat — care li 
s-a făcut, brigadierii brașoveni 
vor răspunde cu o scădere a 
elanului cu care au pornit de la 
Brașov spre Hoghiz, lucru pe 
care, evident, nu-l dorim. Cert 
e că, pină una alta, din odiseea 
pe care am relatat-o mai sus, 
combinatul a pierdut, nici mai 
mult, nici mai puțin decit 856 de 
ore-om de muncă, adică un timp 
prețios pentru amenajările de 
care are, oricum, în această fază 
a construcției, stringentă nevoie.

pe uteciștii sosiți in ajutor, 
cerlnd „evacuarea" pentru 
fiind pauza de masă de la 
el vrea musai să mănince 
sala asta, iar instructajul

li. PETRAȘCU

I



Reuniunea Consiliului
de Securitate al O.N.U.Consiliul de Securitate al O.N.U. a fost convocat, marți după- amiază, Ia cererea Mozambicului, pentru a dezbate „situația ce rezultă din hotărirea sa de a impune sancțiuni contra Rhode- siei pentru aplicarea deplină a deciziilor pertinente ale Consiliului de Securitate".După cum s-a mai anunțat, începînd de la 3 martie a.c., Mo- zambicul a închis granița cu Rhodesia și a rupt orice fel de comunicații cu această țară, guvernată de regimul rasist ilegal al lui Ian Smith.Dezbaterile au fost deschise prin discursul ministrului de externe al Mozambicului, Joa- quim Chissano, care a făcut o prezentare detaliată a situației din zonă și a problemelor grave rezultate pentru țara sa ca urmare a ruperii legăturilor economice, comerciale, financiare, vamale și de oricare alt fel cu Rhodesia, legături cultivate și dezvoltate în trecutul colonial, care au plasat economia Mozambicului într-o puternică dependență de economiile Rho- desiei și Africii de Sud. Vorbitorul a făcut apel la statele membre ale O.N.U. să acorde a- sistență economică, financiară și tehnică țării sale pentru a putea face, față situației grave nou create prin transpunerea în viață a hotărîrilor O.N.U. vizînd aplicarea de sancțiuni depline împotriva Rhodesiei.A urmat la cuvînt ministrul de externe al Jamaicăi, Dud- ley Thompson, care s-a pronunțat în favoarea extinderii de către Consiliul de Securitate a ariei sancțiunilor contra Rhodesiei și a cerut tuturor statelor să treacă la aplicarea rezoluțiilor și hotărîrilor O.N.U. vizînd sancționarea regimului Ian Smith și la sprijinirea luptei poporului zimbabwe.Reprezentantul Kenyei, Char- les Maina, vorbind în calitatea sa de președinte pe luna în curs al grupului statelor africane. a cerut Consiliului de Securitate să condamne actele de a-

gresiune comise de Rhodesia contra Mozambicului. De asemenea. s-a pronunțat în favoarea adoptării de măsuri compensatorii față de această țaTă pentru dificultățile economice imense cu care este confruntată, subliniind că, în acest scop, O.N.U. trebuie să mobilizeze sprijinul agențiilor sale, în special E.C.O.S.O.C., P.N.U.D., B.I.R.D și celelalte instituții specializate.Reprezentantul * Zambiei, D. Kamana, a declarat că, prin aplicarea sancțiunilor contra regimului rasist rhodesian, Mo- zambicul a dat dovadă de curaj politic, spirit de sacrificiu și solidaritate cu lupta de eliberare a poporului zimbabwe, iar O.N.U. trebuie, la rîndul său, să facă dovada hotărîrii sale de a sprijini transpunerea în viață a propriilor rezoluții, a- cordînd, astfel, asistența necesară poporului mozambican.A urmat la cuvînt reprezentantul Tanzaniei, Salim A. Sa- lim, care a subliniat că organizația internațională nu mai poate tolera continuarea cramponării la putere a regimului rasist, ilegal, al lui Ian Smith, a cărui existență constituie un pericol real pentru pacea și securitatea în zonă.Vorbitorul a prezentat apoi Consiliului de Securitate textul unui proiect de rezoluție elaborat de un grup de 11 state membre ale Consiliului, între care și România, document care salută hotărîrea Mozambicului de a rupe relațiile cu Rhodesia, condamnă actele provocatoare și agresive ale regimului rasist și se pronunță pentru acordarea de asistență internațională Mozambicului.

R.D. VIETNAM: TINERETUL
ÎN PRIMELE RÎNDURI

ALE RECONSTRUCȚIEI

în mai multe orașe și provincii ale R. D. Vietnam a fost organizată prima zi de muncă comunistă a tineretului, la care au participat peste 100 000 de persoane. Tinerii au lucrat în această zi Ia edificarea unor obiective economice, culturale și de interes public.Acțiunea reprezintă o nouă inițiativă a tineretului nord- vietnamez ta cinstea celei de-a 45-a aniversări a întemeierii Uniunii Tineretului Muncitor „Ho Și Min" și in cinstea apropiatelor alegeri generale pentru Adunarea Națională comună pe întregul Vietnam.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBANLa Beirut s-a înregistrat miercuri o atmosferă de expectativă în care se urmăresc cu
Lucrările Conferinței 

internaționale 
asupra dreptului

V ••mariiCea de-a IlI-a Conferință internațională asupra dreptului mării și-a definitivat programul de lucru și a trecut la abordarea problemelor pe comisii, care desfășoară cîte două ședințe pe zi. Prima comisie a conferinței are pe agenda sa problema zonei internaționale a teritoriilor submarine, zonă declarată de Adunarea Generală a O.N.U. drept ..patrimoniul comun al umanității“ și care este situată dincolo de limitele de jurisdicție națională. Comisia a doua are de pre-

atenție eforturile ce se fac în direcția găsirii unei soluții politice a situației — subliniază a- genția M.E.N. In acest timp, președintele Suleiman Frangieh continuă să-și mențină funcția de șef al statului, fiind sprijinit de Partidul Falangelor Libaneze și Partidul Național Liberal, precum și de un mare număr de militari.După consfătuirea avută eu președintele Frangieh ministrul de interne Camille Cha- moun, a declarat că „locul președintelui nu este vacant și va mai trece multă vreme pînă cînd va fi liber“, adăugind că palatul de la Baabda trebuie protejat împotriva oricărui atac.Pe de altă parte, locuitorii Beirutului încep să sufere din nou din cauza lipsei alimentelor, a carburanților și a altor bunuri de primă necesitate. Transportul benzinei de la rafinăria din Tripoli, din nordul țării, a fost întrerupt din cauza lipsei de securitate a căilor de transport. Pe străzile capitalei libaneze incidentele au continuat, provocînd moartea a 40 de persoane și rănirea altor 100.

Dialog româno-britanic privind 
relațiile economice și cooperarea

dintre cele două țăriTovarășul Ion Pățan, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a sosit miercuri la Londra, într-o vizită, la invitația ministrului comerțului al Marii Britanii, Peter Shore.în aceeași zi cei doi miniștri aU discutat asupra unor probleme privind relațiile economice și < România precum și derii pe a acestor de a s e m serie de măsuri pentru realiza

rea și finalizarea acțiunilor de cooperare și colaborare intre unități industriale din România și Marea Britanie.La convorbire a luat parte ambasadorul român la Londra, Pretor Popa.
DUPA DEMISIAde cooperare dintre și Marea Britanie, perspectivele extin- multiple planuri relații. Au fost, e n e a, analizate o

Zi agitată la Bursa din Paris, cîteva ore înainte de hotărirea Franței de a-și retrage moneda din „șarpele monetar".O nouă lovitură dată Pieței comune, un pas înapoi în încercările de a crea un sistem unitar al politicii economice șl financiare în cadrul C.E.E. — astfel apreciază presa vest- europeană hotărîrea Franței de a se retrage din sistemul de acorduri care reglementează fluctuarea cursurilor valutare a unor țări vest-europene care a distrus finanțele lia, Anglia, Irlanda — „La Libre Belgique".
ta raport cu dolarul S.U.A. „Virusul, a trei țări cu un curs flotant — Ita- a atacat acum Franța", scrie ziarul

PREMIERULUI WILSONDupă anunțarea demisiei primului ministru laburist, Harold Wilson, în Marea Britanie a început, așa cum remarca presa ■ londoneză de mierecuri, „cursa pentru Downing Street“ (reședința premierului britanic).Alegerea unui nou lider laburist dintre personalitățile partidului care și-au anunțat candidatura este considerată de presa britanică o problemă dificilă, ținînd seama de cîțiva factori esențiali, între care : problemele cu care este confruntată țara pe plan economic și social ; necesitatea asigurării continuității în aplicarea programului de redresare elaborat de cabinetul condus de Harold Wilson ; nevoia de a se desemna în acest post o personalitate în măsură să asigure unitatea partidului, în condițiile în care se fac tot mai mult simțite o serie de tendințe centrifuge, și care să elaboreze o platformă politică solidă în perspectiva viitoarelor confruntări le cu conservatorii, miercuri și-au anunțat datura la postul de lider al laburiștilor șase membri ai actualului guvern — Roy Jenkins (55 de ani), Denis Healey (58), James Callaghan (64), Michael Foot (62), Anthony Crossland (57), Anthony Wedgwood Benn (51).în baza procedurii existente, liderul Partidului Laburist urmează să fie ales de grupul parlamentar laburist din Camera Comunelor, format din 317 deputați. Reunit marți seara, grupul parlamentar laburist a stabilit procedura după care se va desfășura alegerea succesorului lui Harold Wilson și a anunțat că termenul limită pentru depunerea candidaturilor este luni, 22 martie. După această dată, grupul parlamentar va proceda la alegerea noului lider prin vot secret, rezultatul primei votări urmînd a fi anunțat la 25 martie. Dacă unul din candidați va reuși să întrunească la prima votare peste 50 la sută din sufragii, el va deveni lider al partidului.

electora- Pină candi-

R. P. CHINEZA - Imagine de la fabrica de instalații frigorifice din Șanhal

Manifestări culturale 
românești in Italia

La Casale Monferrato, cu- hoscut centru economic și cultural din Piemont, s-a desfășurat ciclul de manifestări culturale românești — „întîlnire cu România". în cadrul manifestărilor inițiate de primăria din localitate, în colaborare cu Catedra de limba și literatura română a Universității din To- rino și cu Asociația de prietenie Italia — România, au fost programate, timp de aproape două săptămîni, o serie de conferințe, proiecții de filme artistice și documentare și expoziții consacrate istoriei și civilizației românești, dezvoltării contemporane a țării noastre, artei populare românești, precum și relațiilor italo-române. La biblioteca comunală au fost organizate o expoziție de artă populară românească și o expoziție a unui grup de pictori români contemporani.La adunarea de deschidere a manifestărilor au fost prezenți reprezentanți de frunte ai vieții publice și culturale din Casale Monferrato, între care primarul orașului, Franco Pon- ti și asesorul pentru probleme culturale, Giovanni Abate.

Realizări ale oamenilor muncii polonezi in întimpinarea alegerilor generaleîn aceste zile de intense pregătiri pentru alegerile din 21 martie sînt înregistrate noi realizări obținute de colectivele de oameni ai muncii din întreaga Polonie, care își exprimă astfel sprijinul față de programul electoral al Frontului Unității Poporului. Producția suplimentară peste plan este realizată datorită folosirii la maximum a rezervelor existente, a timpului de lucru și printr-o mai bună organizare a muncii. Peste trei miliarde zloțl reprezintă valoarea angajamentelor în producție asumate de mineri, me- talurgiști, constructori și muncitori din alte domenii ale voievodatului Katowlce. Paralel cu efectele cantitative, o atenție deosebită este acordată problemelor calității producției destinate pieței interne și exportului, reducerii ciclului de investiții.Și din alte voievodate parvin rapoarte similare. Astfel, la Kielce, marile întreprinderi„Iskra“ și Fabrica de mașini specializate au anunțat realizarea unei producții suplimentare în valoare de 50 milioane zloți. La Poznan, peste 1 000 de ti

neri de la uzinele „Ceglelski“, specializate în motoare navale, au obținut prin muncă voluntară o producție de 25 milioane zloți.
Delegația de activiști 

ai P.C.R. primită 
de K.F. KatușevLa 17 martie, delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, oondusă de tovarășul Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. care se află în vizită In U.R.S.S., la invitația C.C. al P.C.U.S., a fost primită de tovarășul K. F. Ka- tușev, secretar ai C.C. al P.C.U.S.Ou acest prilej, a avut loc o convorbire, desfășurată lntr-o atmosferă prietenească, la care a participat G. A. Kiseliov, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.U.S.La convorbire a luat parte Gheorghe Badrus, ambasadorul României în Uniunea Sovietică.

PE SCURT «PESCURT« PE SCURT «PE SCURT« PE SCURT

zentat statutul juridic al zonelor aflate sub jurisdicție națională — marea teritorială, zona contiguă, zona economică, platoul continental, regimul strîmtorilor. regimul insulelor mari și mici, delimitarea spatiilor maritime, ea și problema mărilor închise și semiînchise. Cea de-a treia comisie a conferinței are în a- tenția sa cercetarea științifică și ocrotirea mediului marin.Dezbaterile au un caracter pe cît de concret — fiind purtate a- supra articolelor proiectului de convenție — pe atit de democratic, statele mari, mici si mijlocii participînd pe baze de deplină egalitate și avansînd observații. propuneri si sugestii vizînd îmbunătățirea proiectului de convenție, pentru a răspunde cerințelor și intereselor tuturor țărilor membre ale Organizației.
Expoziție de artă 

populară românească 
la BelgradLa Belgrad a avut loc verni

sajul expoziției „Din co
morile artei populare româ
nești" organizate de Muzeul 
de artă populară al Repu
blicii Socialiste România in 
colaborare cu Muzeul de et
nografie din capitala iugoslavă. 
La vernisaj au luat cuvintul 
Olga Nikolici, membri a Con
siliului Executiv al R. S. Serbia, 
și Virgil Cazacu, ambasadorul 
României la Belgrad.

Au fost presenti Milorad Bi- 
rovliev, membru al Consiliului 
Executiv Federal, președintele 
părfii iugoslave in Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de co
laborare economică, funcționari 
superiori ai Secretariatului fe
deral a.l afacerilor externe, șefi 
ai unor misiuni diplomatice a- 
creditafi in R.S.F.I., personali
tăți ale vieții culturale din ca
pitala iugoslavă, precum și un 
numeros public.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ„Puterea populară nu poate exista fără o bază economică solidă. în mod necesar, ea trebuie să prindă rădăcini pe o structură de cooperare în cadrul căreia oamenii muncii stat proprietarii mijloacelor de producție“. Numind comisarii provinciali și subliniind caracterul „de urgență al unora dintre măsurile luate", președintele Neto aplică în fapt articolul 3 al Constituției Republicii Populare Angola, care stipulează că „maselor populare le este garantată o largă participare la exercitarea puterii politice prin consolidarea, lărgirea șî dezvoltarea organizațiilor puterii populare".Intr-adevăr, conducătorii M.P.L.A. nu au neglijat niciodată măsurile concrete destinate să scoată populația din starea de subdezvoltare politică, e- conomică și culturală. Modalitatea cea mai sigură : de a dota organele puterii populare ou instrumente precise care să le permită să atragă masele țărănești și muncitorești ta gestiunea statului.Acesta este scopul legii recent promulgate, la trei luni după proclamarea independenței și care vizează să rupă definitiv cu structurile moștenite de la regimul colonial prin existența unui partid care traduce constant în viată aspirațiile maselor si le conferă acestora mijloacele tehnice de emancipare și de participare a lor la viața publică.

Această lege vizează ieșirea din impasul istoric — prezent cu regularitate în faza de trecere de la lupta armată la cea de consolidare a unui regim revoluționar. Ea trebuie să asigure menținerea legăturilor între mase și partid, partid care trebuie să organizeze întreaga viață a țării conform in-tereselor maselor.„Legea puterii populare" nu va îmbrăca forma ei definitivă decît după o experiență practică, . controlul in cursul căreia îi pot fi produselor

blemele construcției unei democrații populare și de a transpune în viață directivele emanînd de Ia eșaloane superioare ale structurii puterii populare, precum și organizarea marilor campanii destinate să combată rasismul, tribalismul, obscurantismul, specula, sabotajul economic, contrabanda.La sate, fiecare comisie populară va avea drept sarcină să dezvolte comercializării de către ță-

nală, alcătuită din 15 membri. Aceasta se va Ocupa de problemele locuitorilor comunei, coor- tlonînd acțiunile organelor puterii populare din jurisdicția sa ; ea va dinamiza și sprijini formele colective de producție; va consolida alianța ță- rănesc-muncitorească, de manieră să garanteze controlul efectiy al oamenilor muncii asupra tuturor activităților economice cu scopul de a lupta împotriva exploatării.15 membri aleși prin vot
Mobilizare permanentă 

Un articol din ,,Afrique-Asie" consacrat 
preocupărilor actuale ale R. P. Angola

aduse modificări. Ea are ta bază descentralizarea puterii și consultarea permanentă în cadrul structurilor el.Tara este împărțită în provincii, departamente comune urbane și comune rurale, cartiere și sate. Puterea populară se va exercita prin intermediul adunărilor populare din aceste cartiere și sate, care vor alege (sau revoca) comisiile alcătuite din aproximativ 12 persoane Sarcina primordială a a- cestor comisii o va constitui mobilizarea și organizarea maselor, cu scopul de a dezbate pro-

rani șl să se pronunțe asupra formelor de organizare a producției și a- supra aplicării principiilor care vor sta Ia baza reformei agrare. în competența ei vor intra, de asemenea, probleme privind locuințele, sănătatea, invățămîntul, comunicațiile și transporturile, precum și participarea populară la supravegherea și la apărarea cartierului sau a satului, orientată de către structurile competente ale F.A.P.L.A. Comisiile populare de bază vor alege, în cadrul reuniunilor plenare și prin vot public, comisia comu-

public de către comisiile comunale constituie comisia departamentală, Însărcinată cu concretizarea democratizării structurilor politice și economice ale departamentului, cu transformarea lui intr-o bază de rezistență populară și cu participarea la elaborarea și la controlul planului și bugetului provincial cu scopul de a garanta că departamentul iși aduce contribuția la construirea unei economii susceptibile să facă față oricăror eventualități.La cel mai înalt eșalon al puterii populare se află comisia provincială.

Constituită din 20 de membri aleși de către comisiile departamentale, ea trebuie să se pronunțe a- supra unor probleme de interes exclusiv provincial, pentru care dispune de puteri legislative. în plus, comisia discută și propune bugetul provincial, care va fi parte integrantă din planul național și din bugetul general al statului. Ea este aceea care trebuie să a- sigure informarea în slujba maselor muncitorești si țărănești. Comisarul provincial este numit sau destituit de către Consiliul Revoluției Ia propunerea M.P.L.A., al cărui membru devine in mod automat. El este elementul de legătură între organele puterii populare ale provinciei, Consiliul Revoluției și guvern, legătură pe care el trebuie s-o facă să funcționeze în ambele sensuri.Odată cu funcționarea sistemelor prevăzute de această lege, M.P.L.A. se înarmează cu o structură socială mal activă și aflată în permanentă mobilizare.Așa se concretizează capacitatea de inițiativă a acestui popor care se exprimă de o manieră spontană și multiformă începînd de la 25 aprilie prin crearea organelor de au- togestiune și autoapărare in cartierele populare și la locul de muncă și care va dispune de acum înainte de modalitățile poli- tico-juridice indispensabile aprofundării revoluției sale.

• LA PHENIAN a fost semnată o oanvenție privind colaborarea tehnico-știtațifică în domeniul agriculturii intre Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din România și Comitetul pentru agricultură din R.P.D. Coreeană.Documentul prevede intensificarea schimburilor de experiență și de specialiști și a cercetării tehnico-științifice în vederea dezvoltării colaborării bilaterale ta domeniul agriculturii.• PREȘEDINTELE MAO TZEDUN a primit, miercuri, delegația de partid și guvernamentală laoțiană, condusă de Kaysone Phomvihane, secretar general al Partidului Popular Revoluționar din Laos, primul ministru al Republicii Democrate Populare Laos, și Phoun Sipaseuth, membru al Biroului Politic al C.C. al P.P.R.L., vi- cepremier și ministru al afacerilor externe al Laosului, care efectuează o vizită oficială de prietenie în R.P. Chineză. La întrevedere, informează agenția China Nouă, au fost prezenți Hua Kuo-fen, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.C., premier interimar al R.P. Chineze, și Iao Uen-iuan, membru al Biroului Politic al ®.C. al P.C.C. Cu acest prilej a avut loc o convorbire prietenească privind relațiile dintre partidele și popoarele oelor două țări.
A CINCEA RUNDA

A PRELIMINARIILOR 
AMERICANEîn cea de-a cincea rundă — cea din IUinois — a alegerilor preliminare pentru desemnarea candidaților republican si democrat în alegerile prezidențiale, președintele Statelor Unite. Ge- rald Ford. a repurtat a cincea victorie. Oponentul său, Ronald Reagan, fostul guvernator al statului California, a continuat, in schimb, seria neîntreruptă a insucceselor, fiind și de data a- ceasta infrînt. Ford a obținut 59 la sută din sufragii, iar oponentul său 40 la sută, un procent fiind atribuit unui candidat local.în grupul democraților, fostul guvernator al statului Georgia. Jimmy Carter, a obținut 43 la sută de voturi, urmat de guvernatorul statului Alabama, George Wallace (28 la sută). Mai mulți pretendenți la învestitura democraților. între care senatorul H. Jackson și congresmanul Morris Udall. n-au participat în preliminariile din Illi- nois.

• ÎNTRE 26 ȘI 30 MARTIE, in capitala Tunisiei vor avea loo lucrările Simpozionului internațional ce va avea ca temă „Rolul mijloacelor de informare ta țările nealiniate“. Acest simpozion este organizat la recomandările făcute, în 1975, de cea de-a patra Conferință la nivel înalt a țărilor nealiniate, de la Alger.
SESIUNEA COMISIEI 

GUVERNAMENTALE MIXTE 
ROMANO-SUEDEZELa Stockholm au început lucrările sesiunii a Vil-a a Comisiei guvernamentale mixte româno-suedeze. Stat analizate posibilitățile de dezvoltare șî diversificare a cooperării bilaterale în domenii de interes comun, construcții de mașini, chimie, ' agricultură, cercetare științifică și tehnică, precum și evoluția și perspectiva schimburilor comerciale bilaterale.• ADUNAREA NAȚIONALA A SENEGALULUI a adoptat un proiect de lege prezentat de guvern prin care se acordă amnistie pentru toate delictele cu caracter politic, informează agenția M.A.P. Legea va intra în vigoare la 4 aprilie, ziua aniversării independenței Senegalului, iar persoanele care cad

sub incidența prevederilor acestei legi vor putea fi reintegrate în funcții sau posturi publice.
NEGOCIERILE S.A.L.T.La Geneva a avut loc miercuri o nouă întîlnire a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. in cadrul negocierilor privind limitarea înarmărilor strategice ofensive.• PREȘEDINTELE R.S.F. IUGOSLAVIA, Iosip Broz Tito, și-a încheiat vizita în Panama, împreună cu șeful guvernului panamez, Omar Torrijos, el a trecut în revistă problemele relațiilor dintre cele două țări, exprimînd dorința de extindere a acestora ta diferite domenii — se spune ta comunicatul comun, dat publicității la Ciudad de Panama. Evidențiind progresele realizate în domeniul destinderii, părțile au subliniat necesitatea transformării acestui proces intr-un factor îndelungat în relațiile internaționale și extinderii sale asupra tuturor țărilor și asupra tuturor sferelor raporturilor internaționale.

„COSMOS-808"
tn Uniunea Sovietică a fost 

lansat satelitul artificial al Pă
mântului „Cosmos—808“. După 
cum relatează agenția TASS, el 
este destinat continuării explo
rării spațiului cosmic.

JOI. 18 MARTIE

SOACRA : Festival (orele 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,15).

ÎNCĂ NU E SEARĂ : 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 î 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 BATRÎNEȚE : 
Doina (orele *1,15; 13; 14,45; 16,30; 
18,15; 20 — program pentru copii 
— ora 9,30).

UN CINTEC PE BROADWAY : 
Central (orele 9,30; 12.30; 16; 19), 
Bucegi (orele 15,45; 19).

DINCOLO DE POD : Grivița 
(oreLe 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15), 
Cotrocenl .(orele 10; 12; 14; 16;

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

MR. MAJESTYC : Excelslor (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 (orele 
15.30; 18; 20,15). Giulești (orele
15,30; 17,45; 20).

PREMIUL : Floreasca (orele 
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).

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

UN SURIS IN PLINA VARĂ î 
Pacea (orele 16; 18; 20).

CEI TREI MUȘCHETARI : VolgP 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15) , Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

AUTOMOBILUL, VIOARA ȘI 
CĂȚELUL: Viitorul (orele 16; 18; 
20).

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Moșilor (orele 15,45; 18; 20).

GIORDANO BRUNO : Popular 
(orele 15.30; 18; 20,15).

NU FILMAM SA 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 ÎNALTA TENSIUNE : 
Progresul (orele 15,30; 17,30; 19,30).

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limbă germană. 17,00 Telex. 17,05 
Hai la joc. Dansuri populare din 
județul Argeș. 17,25 Din țările so
cialiste. 17,35 Enciclopedie pentru 
tineret. 18,00 Muzica. Emisiune de 
actualitate muzicală. 18,20 Cabinet 
juridic. 18.45 Universitatea. TV. 
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Steaua fără nume. Emisiune- 
concurs pentru tineri interpreti de 
muzică ușoară. 20,55 Cadran eco
nomic mondial. 21,15 Fără cuvin
te... „Baletul cutiei de scule“. 
21,25 Foaie pentru minte, inimă și 
literatură. Revistă literară și ar
tistică a televiziunii. Tineretul și 
Patria (II). Spectacol realizat în 
colaborare cu Cenaclul Flacăra, la 
Palatul Sporturilor șl Culturii din

București. Realizator Adrian Pău- 
nescu. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20.00 Concert perpetuum extra
ordinar (III). în pauză: Telex; Un 
surîs în primăvară. Reportaj TV. 
22,05 Pagini de umor: Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea.

Opera Română : HAMLET — ora 
19; Teatrul de Operetă : MY FAIR 
LADY — ora 19,30; Teatrul Națio
nal (Sala Mare) : UN FLUTURE 
PE LAMPĂ — ora 19,30; (Sala 
Mifcă) : VIAȚA UNEI FEMEI — 
ora 19,30; (Sala Atelier) : CAPUL 
— ora 17; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Schitu Măgureanu) : 
HEDDA GABLER — ora 19; (Sala 
Studio) : TITANIC VALS — ora 
19; Teatrul ,,C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : ÎNTOARCEREA LA

MICFNE — ora 19,30; (Sala Stu
dio) ; SIZWE BANSI A MURIT — 
ora 19; Teatrul Mic ; UN TRAM
VAI NUMIT DORINȚA (prezentat 
de Teatrul Național din Cluj-Na- 
poca) — orele 16 și 20; Teatrul 
Giulești : FOTBAL — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stat : SCRI
SORI PE PORTATIV — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasllescu“ : BUNICA 
SE MĂRITĂ — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : RE
VISTA CU PAIAȚE — ora 19,30; 
(Sala Victoria) : UITE CA NU 
TAC — ora 19,30; Teatrul „Țăndă
rică“ (Sala Victoria) : PISICA DE 
UNA SINGURĂ —tra 15; CUM SE 
CÎNTĂ LA... ORICE (prezentat de 
Teatrul de păpuși „Drak" — R. S. 
Cehoslovacă) — ora 10; la Clubul 
T4 — Turturele); CENUȘĂREASA
— ora 10; (Sala Academia) : UN 
BĂIAT ISTEȚ ȘI UN REGE NĂ- 
TAFLEȚ — ora 17; Ansamblul 
..Rapsodia Română“ : ȚARĂ BO- 
GATĂ-N FRUMUSEȚI — orele 
17,30 și 19,30; Studioul I.A.T.C. : 
BĂDĂRANII — ora 19,30; Circul 
București : ZOO CIRCUS PRAGA
— orele 16 și 19,30. A.R.I.A. (la 
Sala Palatului): BALADĂ PEN
TRU ACEST PĂMINT — concert 
de muzică folk — ora 19,30.
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• POLIȚIA ITALIANA CONTRA AUTORILOR DE RĂPIRI. 
Procuratura din Milano a lansat o serie de mandate de ares
tare împotriva membrilor prezumtivi ai vastei organizații cri
minale care organizează plasarea În străinătate a miliardelor 
de lire stoarse prin intermediul numeroaselor răpiri efectuate 
in întreaga Italie în ultimii ani, în scopul obținerii unor răs
cumpărări cît mal mari. S-a anunțat că nouă persoane au 
șl fost arestate în diverse orașe din nordul țării și că cer
cetările continuă intens. Prin această amplă operațiune po
lițienească, magistratura șl poliția italiană speră să dea o 
grea lovitură rețelei de infractori care scot din Italia sumele 
fabuloase obținute prin răscumpărarea victimelor actelor lor 
criminale, pentru a Ie folosi apoi în străinătate în activități 
ilegale de genul traficului de stupefiante sau, uneori, chiar 
în aparent nevinovate plasamente imobiliare • RARITĂȚI BO
TANICE. In cadrul unei licitații desfășurate la Londra, o co
lecție de 863 de cărți extrem de rare din domeniul botanicii 
a fost vîndută pentru un total de 582 866 lire sterline. Prețul 
cel mal ridicat — 24 200 lire sterline — a fost plătit pentru 
un set de 10 volume cuprlnzînd lucrarea „Flora gaeca", scrisă 
de John Sibthorp, botanist englez din secolul al XVlll-lea. Se
tul cuprinde 996 de planșe colorate executate manual, iar la 
vremea respectivă au fost vindute doar 25 de astfel de se
turi. Un mare număr din cărțile vindute la această licitație 
lipsesc chiar din cele mal celebre și bogate biblioteci ale lumii 
« CREȘTE CONSUMUL DE HEROINA ÎN S.U.A. Potrivit da
telor publicate de Institutul național de studiu pentru utili
zarea abuzivă a drogurilor, numărul celor care consumă he
roină in ' ** '
trei ani. 
recurg la 
incluzînd
care. S-a . ..................._______________  _ _______________
heroină este confirmată de majoritatea indicatorilor, cum ar 
fl decesele șl internările in spitale ca urmare a abuzului 
de droguri, maladii hepatice (consecință frecventă in rîndul 
narcomanllor), arestările pentru trafic de stupefiante sau in
ternările în centrele de dezintoxicare • TENDINȚE DEMO
GRAFICE IN EUROPA. într-un studiu privind tendințele de
mografice în Europa In 1975, Comisia Economică a O.N.U. pen
tru Europa (C.E.E.-O.N.U.) relevă că creșterea populației con
tinentului este în declin șl că ea va fi stagnată în mal pu
țin de 30 de ani. Aceasta, apreciază studiul, va fl o situație 
extrem de rară pentru istoria diferitelor țări șl chiar unică 
pentru o întreagă regiune a globului. Se remarcă astfel o 
mărire a decalajului dintre sporul populației în Europa șl 
în restul lumii, menționează C.E.E.-O.N.U. In Europa, ritmul 
mediu este în prezent de 0,5. la sută, iar în unele țări europene 
este, practic, egal cu zero • CAMERA REPREZENTANȚILOR 
A CONGRESULUI AMERICAN a aprobat un proiect de lege 
pentru finanțarea programelor de protejare șl apărare a spe
ciilor de animale șl plante amenințate cu dispariția. De ase
menea, camera inferioară a parlamentului S.U.A. a aprobat 
alocarea sumei de 3 milioane dolari pentru fiecare din ur
mătorii doi ani, care să fie repartizată Consiliului pentru ca
litatea mediului înconjurător. Acest organism supraveghează 
aplicarea legislației in domeniul politicii de apărare a me
diului ambiant național șl oferă date președintelui in această 
problemă • EPIDEMIA DE RUBEOLĂ CARE A IZBUCNIT IN 
JAPONIA tinde să ia proporții alarmante, numărul persoa
nelor afectate de boală ajungind, potrivit datelor publicate 
la Tokio de organele sanitare, la 50 348 persoane, dintre care 
marea majoritate o reprezintă copii de vîrstă școlară. Spe
cialiștii japonezi se așteaptă la creșterea rapidă In perioada 
următoare a numărului de bolnavi, pînă cînd măsurile pre
ventive își vor face efectul. O atenție deosebită va fi acor
dată protejării femeilor gravide împotriva îmbolnăvirii, de
oarece rubeola poate provoca malformații noilor născuți.

Statele Unite este In continuă creștere in ultimii 
In prezent, consideră experțll, numărul celor care 
heroină este între 250 000 șl 500 000, aceste cifre ne- 

persoanele care urmează un tratament de dezintoxl- 
precizat că tendința de creștere a consumului de
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