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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII SENEGAL
Sub semnul prieteniei, colaborării și înțelegerii reciproce, cu satis
facție deplină față de evoluția ascendentă și rodnică a relațiilor 
dintre cele două țări și popoare, ieri au început la București
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La Palatul Republicii an în
ceput. în ziua de 21 aprilie, con
vorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor.

După un aprofundat schimb de 
păreri în probleme de interes 
comun, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Leopold Sedar 
Senghor au continuat convorbi
rile în prezența delegațiilor ce
lor două țări.

Au participat :
Din partea română — Manea 

Mănes-cu, prim-ministru al gu
vernului, Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste, Angelo Mi- 
cplescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agricultu
rii și industriei alimentare, 
George . Macoyesțu, ministrul a- 
facerilor externe, Bujor Almă- 
șan. ministrul minelor, petro
lului și geologiei, Florea Dumi
trescu. ministrul finanțelor. Ni
colae Ionescu. ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, Ion 
Moangă. ambasadorul țării noas
tre în Republica Senegal.

Din partea senegaleză — A- 
drien Senghor. ministrul dezvol
tării rurale și hidraulicii, Louis 
Alexandrenne. ministrul dez
voltării industriale și mediului 
înconjurător, Alioune Sene, mi
nistrul culturii, Ibrahima Boye, 
ambasadorul Senegalului în 
România, Amadou Bouta Gu- 
eye. vicepreședinte al Adunării 
Naționale, Moustapha Niasse, 
directorul cabinetului președin
telui Republicii, Saloum Kande, 
directorul problemelor politice 
și culturale din M.A.E., Babacar 
Faye, directorul minelor și geo
logiei.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Leopold Sedar Senghor și-au 
exprimat satisfacția față de 
evoluția ascendentă și rodnică 
a relațiilor dintre cele două 
țări. Convorbirile au scos in 
evidență, în mod pregnant, ho- 
târirea comună de a accelera 
dezvoltarea acestor relații, pe 
tărîm politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural, de a 
așeza pe baze stabile și de lun
gă durată colaborarea bilatera
lă. de a asigura un viitor trai
nic bunelor raporturi româno- 
senegaleze. Tn context, a fost 
reliefat interesul' reciproc pen
tru promovarea unei largi și 
fructuoase cooperări in do
meniile industrial, agricol, mi
nier, geologic și în alte sectoare 
de activitate, pentru valorifica
rea deplină a posibilităților pe 
care le asigură in acest sens 
economiile ambelor țări. S-a 
apreciat că extinderea legături
lor de prietenie și conlucrare 
activă dintre România și Sene
gal servește progresului econo
mic și social al țărilor noastre, 
corespunde intereselor și aspi

rațiilor fundamentale ale am
belor popoare, este in folosul 
cauzei păcii și cooperării inter
naționale.

în cartierul Titan și la marea 
uzină „23 August" 

din Capitală
Președintele Republicii So

cialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor, au făcut. în cursul di
mineții de miercuri, după în
cheierea primei runde de con
vorbiri, o vizită în București.

împreună cu șefii de stat ai 
celor două țări se aflau Manea 
Mănescu, primul ministru al 
guvernului, Gheorghe Cioară, 
primarul general al Capitalei, și 
Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor. Au participat, de ase
menea. personalitățile senega- 
leze care il însoțesc pe pre
ședintele Leopold Sedar Sen-

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă cor
dialitate. de stimă și prietenie, 
de deplină înțelegere.

ghor in vizita ofidaiă de priete
nie pe care o face in țara 
noastră.

Cetățenii Capitalei au făcut 
inalților • oaspeți o primire plină 
de stimă și respect, dind expre
sie. prin urale și aplauze, satis
facției cu care poporul român 
urmărește dialogul rodnic din
tre cei doi președinți, sentimen
telor de prietenie pe care le nu
trește față de poporul sene- 
galez. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Leopold Sedar Senghor au răs
puns cu prietenie la manifestă
rile de simpatie ale bucurește- 
nilor.

Primul obiectiv vizitat este 
marele cartier Titan, care nu
mără In prezent peste 200 000 de 
locuitori. în cursul popasului 
care se face la unul din com
plexele comerciale situate în 
centrul cartierului, arhitectul 
șef al Capitalei. Mircea Dima, 
prezintă. în fața unei machete, 
principalele caracteristici ale 
acestui modern ansamblu ur
ban. Cartierul, a cărui con
strucție a început în anul 1962. 
grupează în prezent circa 70 000 
de apartamente.

Mulțumind pentru prilejul ce 
! s-a oferit de a cunoaște o 
imagine concludentă pentru

• La Suceava, in fosta cetate de scaun a 
Moldovei

• Depunerea unei coroane de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a

patriei, pentru socialism
• Doamna Colette Senghor a vizitat Muzeul de

artă al Republicii Socialiste România.
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dezvoltarea urbanismului în 
România, președintele Leopold 
Sedar Senghor a apreciat cali
tățile funcționale și reușita ar
hitecturală a acestui mare car
tier bucureștean.

Este vizitată. în continuare, 
marea uzină .,23 August", unde 
inalții oaspeți sînt întîmpinați 
de Alexandru Roșu, adjunct al 
ministrului industriei construc
țiilor de mașini, și Mircea Dră- 
gulin, directorul general al în
treprinderii.

Președintele Republicii Sene
gal are aici prilejul să ia con- 

(Continuare tn pag. t IlI-a)

W ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII P.C.R. Șl A ZILEI BE 1 MAI

„SIMERIA" - 
certificatul de

inaltă calificare

n r>en*ru not — ne
e Curte. 1

pei de tineTe< de lai atelierul
•n*cmc. sect

preocupa-
re continuă pentru a scăpim si
mai bine nx 
cei 3D de tâ 
chips mea a

M-te dintre 
ieri c*u acmără e- 
u învățat hierind la

navele „CxxEea". ^Piopeni*.
. Săceie*. „-nmăvem- ecc Cu ei
am încheiat lucrările 1b cargoul 
„Dumorăvem* care a trecut eu 
bine probele și care urmează să 
plece in larg, am terminat de 

I montat agregatele la .Simeria* 
și la pruna navă de aprovizio
nare. Acum lucrăm la cargourile 
..Fălticeni*. -Sadu*. „Topolo- 

I veni* și la al doilea cargou de 
7 500 tdw. „Dej*. Ne-am angajat 
să executăm lucrările cu depă
șirea termenului de predare car
gouri. 6 de 4 500 tdw. 2 de 
7 500 tdw și la 2 nave de apro
vizionare. De altfel o parte din 
angajament a și fost realizat*. 

Greutăți ? Au existat, Crește.

I

Obiectivele 
întrecerii se 
îndeplinesc 

ritmic
La secția laminoare a 

Combinatului siderurgic din 
Galați producția suplimen
tară realizată pină în pre
zent înseamnă peste 1 680 
tone laminate finite pline, 
1 120 profile formate la rece 
și 300 tone tablă zincată. 
Bune rezultate s-au obținut 

' și în îndeplinirea și depăși
rea producției planificate 
pentru export, livrîndu-se 
suplimentar 268 tone profile. 
Referindu-se la contribuția 
tineretului pentru realizarea 
angajamentelor luate în cin
stea zilei de 1 Mai, inginerul 
Petre Nartea, șeful serviciu
lui producție, ne declara : 
„Rezultate deosebite s-au 
obținut la secția de profile, 
adică tocmai acolo unde ti
nerii formează marea majo
ritate a colectivului, peste 
80 la sută. Eforturile lor și 
ale organizațiilor U.T.C. pen
tru ridicarea nivelului pro
fesional, pentru întărirea 
disciplinei și creșterea pro
ductivității muncii s-au do
vedit eficiente. Trebuie să 
mai menționăm că aici, cu 
participarea lor zilnică, am 
reușit să asimilăm de la în
ceputul anului 11 noi pro
file formate la rece pentru 
export și noi tipuri pentru 
producția internă. In pre
zent, avem în curs de asi
milare încă 12 profile".

în întrecerea dintre secții, 
dintre organizațiile U.T.C., 
o atenție deosebită s-a acor
dat, totodată, și unui alt 
abicctiv important : reduce
rea consumurilor specifice. 
Economisirea a 2 000 kg zinc 
a unor importante eantități de 
combustibili și energie e- 
lectrică demonstrează rodni
cia eforturilor permanente 
îndreptate spre creșterea efi
cienței economice.

I. CHIRIC

Mai intiî In deprinderea și stâ- 
ptr.irea meseriei. Mulți sintem 
calificați la locul de muncă. Am 
deprins-o unii de la alții. ..Eu — 
spun? Ion Ichimescu — am fost 
ucenicul lui Hie Cnesaru. care 
avea pe atunci (nu de mult) 18 
ani“. ..Era perioada cind in vă-

CUViMTUl NOSTRU 
DE ONOARE

■-m împreună — adaugă I. 
Chesaru — foarte puțini în ate
lierul nostru aveau o oarecare 
experiență. adică. vreau să 
spun, foarte puțini mai lucrase
ră in alte sectoare. Acum mulți 
'numai de la noi din echipă în 
ultima vreme 4 tineri) au tre
cut in categorii superioare. în 
atelierul nostru se țin cursuri 
speciale pentru ridicarea califi
cării*.

Se urmărește ca tinerii să exe
cute lucrări de diverse com

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

IN ACESTE ZILE:

SEMĂNATUL PORUMBULUI 
-PRINCIPALUL OBIECTIV 
AL MUNCII PE OGOARE

Se seamănă din plin pe ogoarele C.A.P. Bălteni—Dîmbovița

Foto : GHEORGHE CUCU

Tată ultima recomandare a In
stitutului de cercetări pentru ce
reale si ' plante tehnice Fun- 
dulea : Este momentul optim 
pentru însămînțarea porumbului 
in toate județele țării. „Creșterile 
constante de temperatură in sol, 
ultimele precipitații care au îm
bunătățit gradul de umiditate in 
principalele zone agricole — 
precizează dr. doc. ing. Cristian 
Hera, director științific al insti
tutului — au creat condițiile fa
vorabile semănatului, trecerii 
cu toate forțele la această im
portantă lucrare. Subliniez, tot
odată, necesitatea respectării 
întocmai a tehnologiei pe care 
o impune pregătirea patului ger
minativ : afinarea solului pină 
la adincimea de însămînțare ; a- 
plicarea îngrășămintelor con
comitent cu semănatul. Se e- 
vită, astfel, lucrări suplimen
tare, care, pe lingă faptul că 
sint costisitoare, bătătoresc te
renul, in detrimentul calității".

Știința recomandă. Cum ii
urmează cuvintul unitățile a- 
gricole aveam să aflăm în cimp, 
in realitatea concretă a faptei.

C.A.P. Ileana, județul Ilfov. 
Asistăm la punerea sub brazdă 
a primelor boabe de porumb. 
Alături de cooperatori și meca
nizatori — președintele unității, 
Mihail Dană, inginerul șef Mir
cea Voicu. Toți trăiesc impor
tanța momentului. O gravitate a- 
parte, însă, se citește pe chipu
rile mecanizatorilor Tudor
Menghir, Jan Ioniță și Manole 
Florea. Tineri — dar cu matură 

plexități, pentru a fi evitată 
uniformizarea. De curînd, trei 
membri din echipa de tineret 
au trecut în cadrul altei forma
ții de lucru pentru a se specia
liza în executarea unor operații 
de mare însemnătate : centrarea 
liniei de axe la motorul princi
pal al navelor. Au existat apoi 
greutăți în execuție. Lucrau 
doar la un prototip. „Documen
tația la „Simeria" era pentru un 
tip de agregate — explică Ale
xandru Vlaicu — iar furnizorul 
ne livrase un alt tip. Pe măsură 
ce montam, trebuia să facem și 
unele modificări. Acum „Sime
ria" e gata. Peste cîteva zile va 
porni spre mare. Este mîndria 
noastră". Da, am văzut-o. I-am 
văzut și pe tineri la ieșirea din 
schimb cum iși mai făceau de 
lucru în preajma ei, ascultind 
foșnetul valurilor care o vor le
găna. „Simeria" este certificatul 
de înaltă calificare dobindiț de 
toți cei ce lucrează astăzi la 
Șantierul naval Brăila.

DOMNIȚA VĂDUVA
t 

responsabilitate in muncă — ei 
sint cei care au semănat ieri 
primele 30 hectare. „Cu ei vom 
semăna, de fapt, întreaga supra
față" — ne declara președintele, 
insistind asupra competenței 
profesionale și seriozității celor 
trei tineri mecanizatori.

Traversăm județul Ilfov, in
trăm in Dîmbovița. La margi
ne de tarla, trei tractoare în 
agregat cu semănători. „Re
glăm mașinile pentru un alt hi
brid de porumb — ne explică 
tînărul inginer Costin Dumitru 
Dan, șef de fermă la C.A.P. Băl
teni — trecem intr-o nouă so
lă". Cuvintul științei este și aici 
riguros respectat, urmat cu în
credere. In funcție de structura 
fiecărei parcele se aplică teh
nologii corespunzătoare. Cu. o 
viteză zilnică de 35 hectare, se
mănatul se va efectua aici in 
mai puțin de zece zile. Pentru 
că și aici, tinerii mecanizatori 
— Ion Dragomir, Ion Ghiță și 
Gheorghe Herescu — fac dovada 
aceluiași efort susținut, ace
leiași răspunderi.

C.A.P. Conțești. Relatează I- 
leana Georgescu, președinta co
operativei : „Am semănat deja 
215 hectare, jumătate din su
prafața destinată porumbului. 
Am atins acest stadiu și pentru 
că am făcut din vreme pregă
tirea terenului. In afara discui-

I. ANDREITÂ
(Continuare in pag. a Il-a)

Scriitorii — la izvorul vin, datator de viață, al realității

ARTISTUL ANGAJAT
NU POATE EI DOAR 

UN GREFIER AL LUMII...
Realitatea, ca unică materie a 

actului artistic, iată un bun ciș- 
tigat, unanim recunoscut. Acor
dul de principiu nu exclude însă 
și interpretările, de atitea ori 
divergente.

Fiindcă lumea sensibilă poate 
fi înțeleasă in întreaga ei diver
sitate și complexitate dialectică, 
dar poate fi, dimpotrivă, res- 
trinsă la o imagine sumară și 
prefabricată. De asemenea, crea
torul poate fi înțeles ca un com
puter programat. răspunzind 
prin tropisme unor stimuli ex
teriori, dar poate fi măsurat Ia 
scara adevăratelor lui valențe : 
sensibilitate, deosebită, în stare 
să recepționeze datele realului 
și să le transfigureze, să le con
vertească in act artistic.

de Aurel Baranga

Realitatea nu se oferă in ter
menii unei ecuații imuabile, 
formulă împietrită, fotografică 
și rigidă, iar artistul nu e un 
robot de reacții previzibile. Ade
văratul raport dintre realitate și 
artist ni se impune în următorii 
termeni : o lume in plină des
fășurare. veșnic înnoită, de sur
prize permanente, intrată în co
liziune cu o altă lume în ne
contenită prefacere și schimba
re : universul sufletesc și men
tal al creatorului.

Procesul cunoașterii realității 
și al transfigurării ei e lung,

complicat și grevat de atitea 
necunoscute, incit însuși creato
rul se află, uneori, în fața ope
rei sale, într-o stare de uimire.

Ultima mea piesă, „Viața unei 
femei", în reprezentație la Tea
trul Național din București, m-a 
pus, la sfîrșitul scrierii lucrării, 
in fața unor întrebări cărora, Ja 
început, le-am răspuns cu difi
cultate. Spre deosebire de toate 
piesele mele anterioare — dra
me sau comedii — elaborate pe 
baza unor proiecte amănunțite 
și a unor scenarii minuțios gin- 
dite, Viața unei femei a fost 
scrisă, în întregime, în trei zile 
și trei nopți, fără nici o ezitare. 
Ulterior mi-am dat seama că 
materialul de viață trecuse

(Continuare in pag. a Ii-a)

Brigada „Sclnteii 
tineretului"

TINERI SCRIITORI
IN REPORTAJ

la invitația „Scinteii tine
retului”, în aceste zile un 
grup de tineri scriitori strâbat 
citeya județe ale țării, parti
cipă la intîlniri cu muncitori, 
țărani, elevi, organizate sub 
semnul aniversării a 55 de ani 
de la crearea P.C.R. și pre
gătirii Congresului educației 
politice și culturii socia
liste. Reportajele, interviuri
le, anchetele realizate cu a- 
cest prilej iși propun să de
finească un portret al tine
rei generații aflate în pri
mele rînduri ale construcției 
României socialiste. în nume
rele sale viitoare, „Scînteia 
tineretului" va publica pa
gini din jurnalul de zi al bri
găzii.
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106 ani de la nașterea lui V. I. Lenin Dezbatere 
științifică

STRĂLUCIT PROMOTOR
AL SPIRITULUI

MARXIST CREATOR
Calendarul 

consemnează 
memorabile 
ani de la nașterea lui Vladimir 
Ilici Lenin, genial ginditbr și 
conducător revoluționar mar
xist. Evocînd numele lui Le
nin. evocăm evenimente de ex
cepțională însemnătate : înte
meierea Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, înfăptuirea 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, făurirea statului so
vietic — primul stat al mun
citorilor și țăranilor.

Personalitate de dimensiuni 
epocale, Lenin s-a ilustrat prin 
întreaga sa viață și activitate ca 
un militant neobosit pentru 
cauza socialismului și comunis
mului, dind o fundamentare de 
înaltă valoare teoretică și prac
tică unor probleme de impor
tanță covîrșitoare pentru activi
tatea partidului revoluționar al 
proletariatului, pentru construc
ția socialistă. Internaționalist 
strălucit, Vladimir Ilici Lenin 
a luptat permanent pentru în
tărirea și adîncirea solidarității 
comuniștilor, a tuturor celor ce 
muncesc, a forțelor democratice 
și progresiste din toată lumea. 
El a subliniat, în acest spirit, 
majora obligație internaționa- 
listă ce revine fiecărui partid de 
a face totul pentru cauza re
voluției în propria tară, în ve
derea stimulării mișcării revo
luționare de pretutindeni, ară- 
tînd că victoriile dobîndite de 
fiecare popor în construcția so
cialistă a patriei lui capătă, ne
mijlocit, o importantă deosebită 
pentru victoria generală a so
cialismului. aceasta fiind, tot
odată, contribuția de căpătâi la 
sporirea prestigiului noii orîn- 
duiri.

Așa cum ne-a rămas viu în 
memorie, Lenin și-â dedicat 
Viața promovării consecvente, 
revoluționare, a noului. Opera 
lui conține o analiză multilate
rală a dezvoltării marxismu
lui pe baza realității cu care el 
însuși a fost contemporan, o 
analiză științifică a proceselor 
fepocii lui. aceasta constituind te
meiul pe care s-a afirmat forța 
Creatoare a gîndirii sale, dura
bilitatea 
evidențiat 
partidul 
elaboreze 
realitatea 
Concordanță 
concrete ale fiecărei etaoe isto
rice și -nu în virtutea unor teze 
abstracte, date odată pentru tot
deauna. a unor dogme. „întot
deauna — afirma Lenin — sar
cina constă în a ști să aplici 
principiile generale și funda
mentale ale comunismului Ia 
particularitățile dezvoltării o- 
biective spre comunism, parti
cularități proprii fiecărei țări 
în parte și pe care trebuie să 
știi să le studiezi, să le desco
peri, să le ghicești". Tocmai 
pentru că Lenin a avut adînca 
convingere — atestată pregnant 
in practica revoluționară pe 
care a desfășurat-o cu nedez
mințită abnegație și devotament 
față de interesele esențiale ale 
comunismului — că marxismul 
trebuie considerat ca o călăuză 
în acțiune, el arăta că netinînd 
seama de acest adevăr „facem 
ca marxismul să devină unila
teral, îl deformăm, îl transfor
măm în ceva mort. îi răpim su
fletul toi viu, subminăm bazele 
lui teoretice fundamentale 
dialectica, teoria dezvoltării 
torice multilaterale st pîine de 
contradicții — îi subminăm le
gătura cu problemele practice, 
concrete ale epocii, care se net 
schimba ’a flecare nouă cotitură 
a istoriei".

Intr-adevăr, lumea căreia noi 
îi sîntem contemporani are o 
altă înfățișare decît lumea că
reia i-a aparținut Lenin. Iată de 
ce cu atît mai valabile ne apar 
îndemnurile sale pentru promo
varea neabătută a spiritului 
marxist creator în activitatea 
partidului revoluționar al clasei 
muncitoare, a constructorilor 
socialismului, a mișcări! munci
torești și Comuniste mondiale.

acestei primăveri 
între datele Iui 
împlinirea a 106

ei. Dealtfel, Lenin a 
insistent cerința ca 

proletariatului să-și 
linia politică studiind 

socială, actionînd în 
cu evenimentele

îs-

Astăzi, forța mobilizatoare și 
transformatoare a ideilor mar- 
xist-leniniste își găsește expre
sia în construirea noii brinduri 
socialiste. Mișcarea comunistă 
și muncitorească internațională 
cunoaște o dinamică dezvoltare 
si maturizare, ampla mișcare a 
popoarelor pentru eliberare na
țională a dus la prăbușirea sis
temului colonial al imperialis
mului. sub înrîurirea ideilor 
marxist-leniniste au crescut 
rîndurile forțelor care luptă 
pentru democrație. libertate, 
progres și pace în lume. Toate 
marile evenimente și procese 
revoluționare ce definesc lu
mea în care trăim conferă o
deplină confirmare concepției
marxist-leniniste. complexita
tea lor invederind cu putere
sporită necesitatea abordării,
înțelegerii și soluționării proble
melor în spirit novator marxist.

Sărbătorirea celor 106 ani care 
au trecut de la nașterea lui 
Lenih îi găsește pe comuniștii 
români, poporul României so
cialiste, într-un moment de an
gajament total, entuziast pentru 
traducerea în viață a Progra
mului P.C.R. de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism, de treceri la 
îndeplinirea obiectivelor unui 
nou plan cincinal — cin
cinalul revoluției tehnico-știin- 
țifice. Strîns uniți In jurul 
partidului, al secretarului său 
general, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din țara noas
tră participă cu neclintită ade
ziune la aplicarea politicii mar
xist-leniniste a partidului de ri
dicare a patriei pe noi culmi 
ale progresului, ale civilizației 
socialiste. Demonstrînd o pro
fundă și științifică înțelegere a 
spiritului marxism-lenlnismu- 
lui, dovedind necontenit fideli
tatea sa față de esența concep
ției revoluționare a clasei mun
citoare, Partidul Comunist Ro
mân desfășoară un amplu efort 
pentru aplicarea creatoare a 
teoriei marxist-leniniste In 
condițiile concrete, specifice «le 
României. aducîndu-și astfel 
contribuția sa la îmbogățirea 
tezaurului ei pe baza experien
ței noastre originale. In acest 
spirit. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia : „Stu
diind învățătura lui Marx, En
gels. Lenin și. străduindu-ne să 
o aplicăm, trebuie să avem per
manent in vedere condițiile 
concrete istoriee. sociale, națio
nale in care trăim. Numai așa 
urn putea trage concluzii Juste 
pentru făurirea noii orinduiri. 
numai așa vom putea acționa 
atit in concordanță eu legile 
generale ale dezvoltării sociale 
cit și cu viața. Partidul comu
nist nu trebuie să se crampo
neze de trecut, de legități care 
au acționat intr-o altă perioadă 
și in alte condiții istorice, de 
așa-zisele adevăruri absolute 
elaborate odată pentru tot
deauna. Cu adevărat obligatoriu 
este ceea ce, in condiții concret 
istorice de astăzi, din fiecare 
țară, contribuie la progres, Ia 
mersul înainte al societății so
cialiste, al socialismului in ge
neral".

Făcind 
condiția 
partidul _____________
linia politică în raport de ce
rințele fiecărei etape pe care o 
parcurgem, de obiectivele pe 
care ni le propunem. Mărturia 
supremă a justeței acestei op
țiuni de principiu sint succesele 
pe care le-am repurtat în con
strucția societății socialiste pe 
pămîntul României, capacitatea 
partidului de a rezoli-a marile 
probleme ale dezvoltării națiu
nii noastre, prestigiul pe care 
P.C.R. și R.S.R. și l-au cîștigat 
în rîndurile mișcării comuniste 
șl muncitorești internațional», 
ale țărilor socialiste și In În
treaga lume. în acest context, 
Se înscrie înaltul spirit de res
ponsabilitate revoluționară cu

care P.C.R. și R.S.R. desfă
șoară activitatea internationalists 
și internațională de adiricire 
permanentă a relațiilor de co
laborare și prietenie cu celelalte 
partide frățești, cu țările socia
liste. cu toate popoarele și sta
tele lumii, indiferent de orin- 
duire socială, pe baza principii
lor coexistenței pașnice, a afir
mării suverane și independente 
a fiecărui ponor, a fiecărui stat, 
a păcii, coonerării si înțelegerii 
pe arena internațională.

Firește, centru noi. comuniști, 
cetățeni ai României socialiste, 
cel mai bun omagiu pe care îl 
putem aduce memoriei lui Vla
dimir Ilici Lenin este acela de 
a lupta cu hotârîre fermă pen
tru Înfăptuirea Programului 
P C.R. — expresia marxism- 
leninismului creator in Româ
nia — de înflorire a patriei, 
sporindu-ne prin aceasta apor
tul Ta creșterea forței sistemului 
mondial socialist, la triumful 
cauzei socialismului și păcii In 
lume, asigurînd astfel o afirma
re prestigioasă marilor idei că
rora și-a închinat viața genia
lul revoluționar care a fost 
Vladimir Ilici Lenin.

TRAIAN GANJU

Din inițiativa Comitetului ju
dețean Iași ăl U.T.C., a filialfei 
Iași a Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului, 
la Iași s-a desfășurat dezbate
rea științifică „Dinamica rela
țiilor diptre generații în pro
cesul făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate și 
inaintării României spre comu
nism". Această manifestare, or
ganizată 
greșului 
culturii socialiste, a reunit ca
dre didactice, 
viști U.T.C. 
din diverse / 
tivitate.

în ședința 
participanții au 
către tovarășii 
ru, secretar al 
dețeân Iași al 
Nagiț. prim secretar al Comi
tetului județean al U.T.C. și de 
prof. univ. dr. loan Grigoraș. 
președintele filialei Iași a 
C.C.P.T. Participanții au anali
zat probleme legate de locul și 
rolul tineretului in societatea 
românească contemporană, de
finirea modelului conduitei mo
rale politice a tinerei generații, 
implicațiile revoluției tebnico- 
științifice in dialogul dintre ge
nerații.

Beneficiind de 6 largă parti
cipare a specialiștilor din di
verse domenii ale cercetării ti
neretului, referindu-se la o te
matică complexă de majoră 
semnificație pentru stabilirea 
procesului de afirmare revolu
ționară a societății românești, 
analiza realizată in aeeaș-ă 
dezbatere științifică se înscrie 
ca un moment semnificativ in 
activitatea de continuă perfec
ționare a activității educării 
politice și revoluționare a ti
nerei generații.

C. ȘERBAN

în pregătirea Con- 
educației politice și

cercetători, acti- 
și A.S.C., tineri 

domenii de ac-

de deschidere, 
fost salutați de 
Cristian Chela- 
Comitetului ju- 
P.C.R.. Dumitru

1
JJ Mica bibliotecă etică“

O privire retrospectivă asupra 
lucrărilor editate in anii din ur
mă in colecția „Mica bibliotecă 
etică" evidențiază cuprinderea li
nei problematici ce se întinde pe 
o arie largă — de la explicitarea 
riguroasă, de ținută teoretică, 
științifică, pină la fundamenta
rea valențelor practice implicate 
în actul moral. Este de mențio
nat că preocuparea programată 
a editorului ca și a autorilor vi
zează cu precădere dezbaterea 
ideilor directoare ale partidului 
cu privire la procesul de for
mare a omului nou, legitimează 
teoretic conceptele in junii că
rora gravitează progxamul ideo
logic ce dezvoltare a conștiinței 

a maselor. care ilus
trează Codul principiilor muncii 
și vieții comuniștilor. ale eticii 

echității socialiste.

soci an i

din spiritul creator 
Întregii sale activități, 
nostru iși elaborează

lor, 
șl echității socialiste. Totodată, 
intim legată de această preocu
pare majoră, colecția asigură o 
reflectare amplă, critică, a pozi
țiilor ideologice contemporane 
vizavi de problematica morală, 
a luptei de idei purtate pe a- 
cest tărim Intre reprezentanții 
marxismului și ai unor curente 
burgheze.

Lectura cărților. receptarea 
mesajului pe care 11 transmit 
permit cititorului să-și formeze 
o imagine competentă, exactă, 
asupra mutațiilor ce au loc in 
domeniul științei morale actuale, 
impunindu-i-se concordanța de
plină existentă între interpreta
rea teoretică a problemelor edu
caționale în concepția P.C.R., pe 
de o parte, și soluționarea lor 
practică in procesul construcției 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pe de altă parte. Pe 
această bază au fost elaborate 
lucrări cum sint : „Datoria etică" 
(loan Grigoraș). „Morala socia
listă a muncii" (Vasile Popescu), 
„Normă etică și activitate nor
mată" (Pave! Apostol). „Etica 
cercetării științifice" (Victor Să- 
hleanu) ș.a.. în care autorii, 
pornind de ia exigențele educa
tive ale societății noastre, dez
voltă coordonatele practice ale 
respectării lor ca modalitate in
dispensabilă de ridicare a cali
tății vieții, a valorii participării 
active la opera de îmbogățire a 
patrimoniului material și spiri
tual al civilizației socialiste. 
Tocmai tn virtutea acestui de-

J
mers lucrările editate sub titu
latura colecției „Mica bibliotecă 
etică" apar ca o 
demnă de luat In considerație la 
întărirea frontului ideologic din 
țara noastră. ca un instrument 
util în eforturile de modelare a 
conștiinței omului de tip nou. 
pentru integrarea fermă a Idea
lului umanist în viața cotidiană 
a fiecăruia dintre noi. pen1 
conectarea activității pe 
desfășurăm ia înălțimea 
trului valoric moral rezultat 
esența societă 
rin sub cord: 
Comunist Ron

contribuție

tte-s-
*
fi •-
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Dialogul
umanistului
cu lumea*)

Cînd Marx Iși redacta Manu
scrisele 
nouă etapă menită i 
să explice omul, ci 
transforme, se inaugura 
toria comunismului.

Așa Incit orice dezbatere des
pre umanism, dacă se vrea te
meinică și adevărată, va trebui 
sd iși pună de la început Sieși o 
întrebare despre cadrele reale, 
despre termenii exacți în cart 
te angajează, despre 
proiectului uman pe 
promovează. Este un adevăr pe 
care il înțelege și autorul aces
tor Dialoguri despre umanism, 
Alexandru Tănase, cercetător 
atent al teoriei culturii, care, 
cu această nouă carte nu Iși de
zice preocupările, ci, dimpotri
vă, ti le concentrează asupra 
unui domeniu de reflexie me
reu actual, mereu deschis cău
tării. Dealtfel, in mod legitim, 
Al. Tănase orientează distinc
țiile sale către resorturile, in
time, profunde ale umanismu
lui marxist, către descifrarea 
idealului umanist așa cum a fost 
el formulat în scrierile lui Marx, 
lărgind — pe măsură ce de-

economico-filosofice. o 
nu doar 

să îl 
1 în is-

leruul 
care îl

Artistul angajat nu poate fi
doar un grefier al lumii...

(Urmare din pag. I)

printr-o gestație de aproape pa
truzeci de ani. Actul scrierii n-a 
fost decît o mecanică așternere 
pe hîrtie a unor experiențe a- 
cumulate, distilate, filtrate, ui
tate, reamintite, din nou intrate 
într-un con de amnezie și, în 
sfîrșit, scoase la lumină, atunci 
cînd impactul dintre realitate și 
creator a ajuns la punctul in
candescent al exprimării, atunci 
cînd datele lumii sensibile s-au 
metamorfozat într-un act de 
conștiință.

Această fuziune, realizată la 
temperaturi Înalte, dintre viață, 
lume, oameni și conștiința scrii
toricească a fost prima chemare 
a partidului, adresată artiștilor 
încă din anii ilegalității, primul 
îndemn pe care l-am primit. 
Salutar pentru desfășurarea ul
terioară a muncii mele literare, 
atît de esențial, de fundamental, 
incit sint obligat să mă întreb 
Încotro m-aș fi îndreptat fără a- 
ceastă busolă sigură. Partidul a 
militat necontenit pentru o 
transfigurare artistică a realită
ții și nu pentru o copiere servi
lă, subordonată și artizanală a 
lumii, pentru o realitate amplă, 
însuflețită de imense elanuri re
voluționare, pentru o realitate 
adevărată nu pentru o sub- 
realitate, expediată, sumară, in- 
câpînd docil în ștasuri conforta
bile, pentru o realitate în depli
nă mișcare — „nu ne scăldăm de 
două ori în apa aceluiași fluviu", 
a remarcat acum trei milenii 
Heraclit — și tocmai această

caleidoscopică desfășu
rare fără sfirșit asigură vie
ții autenticitatea ei fas
cinantă. La o asemenea înțele
gere a lumii sensibile ne chea
mă partidul pe toți creatorii, 
indiferent în ce domeniu ne ex
primăm, avertizindu-ne, In ace
lași timp, că o adevărată cu
noaștere a vieții nu se poate 
realiza pe calea unei „documen
tări" sau „informări" mecanice, 
unilaterale. într-un fel ia cu
noștință chimistul de cele ce se 
intîmplă in retorta lui, și in
tr-alt fel scriitorul, care nu se 
află In fața actului de viață ca 
înaintea unei eprubete.

Ca să fie înțeleasă, viața tre
buie, înainte de orice, trăită. Nu 
e vorba de o „trăire" simpate
tică sau sentimentală, o aseme
nea „dăruire" irațională a fost 
teoretizată, pe vremuri, fără 
prea mult noroc. Deci, nu e vor
ba de o „trăire" în sine, ci de 
participarea lucidă, angajată, 
bărbătească a scriitorului comu
nist care, spre deosebire de Bal
zac, nu se consideră doar „un 
grefier" al lumii, ci un militant, 
un combatant, un luptător pe 
unul din cele mai dificile fron
turi : al gîndirii și simțirii ome
nești, pe frontul mult nobil și 
atît de decisiv pentru condiția 
umană, pe frontul conștiințelor 
in permanentă dezvoltare și în
tinerire.

Partidul ne-a dat nouă, scri
itorilor și artiștilor, o misiune 
înaltă și responsabilă, sarcină 
de soldat, de cetățean și de om.

ION GHIȚA, 
mecanizator

ION dragomir, 
mecanizator

Inginer
COSTIN DUMITRU DAN, 

șef de fermă la U.A.P.
Bălieni, județul Dîmbovița

GHEORGHE HERESCU, 
mecanizator

Semănatul porumbului
(Urmare dtn pag I)

tului, am executat lucrări de 
subsoliere pe 150 de hectare, am 
aplicat amendamente". Semăna
tul continui ca viteză sporită. 
Pe tractoare — Dumitru Zamfir, 
Ion Ilie. Ion Pătfașcu. Alături, 
pe pămîntul care a primit să- 
minta la începutul campaniei, 
porumbul a răsărit.

In aceste trei unități. unde 
sămința este asigurată de Insti
tutul ce cercetări pentru cerea
le și plante tehnice Fundulea e- 
xisti garanția — ca. dealtfel, in 
toate zonele agricole ale țării 
— ci pămîntul va rodi o recol
tă bogată, răsplătind astfel efor
tul oamenilor in actuala cam
panie.

mrnstrația o va cere — aria de 
referință pentru a obține o 
imagine unitară și bogată a „o- 
mu.’ui total". Spirit dialectic, 
mobil și informat, autorul e 
preocupat să pună tn evidență 
eu precide-e acele teme și idei 
proprii reflexiei marxiste care 
omentează. in fapt, procesul is
torie și social al zilelor noastre, 
programul u-nanist al partidu
lui nostru : „Umanismul socia
list — spune el undeva — nu 
este «n umanism filantropic și 
individualist. nu este o sterilă 

tentă elogiere a omului 
de

ro
de

? - fantomă, rupt de istorie și 
societate, ci un umanism al 
cirtdfii. al întregului sistem 
ctrilizație*.

De aceea, propunîndu-șî 
e’erifice sensumle fundament 
ale u-iaxismuliri iMrMșt, 
umanism conc-et. total si »e 
lufionar, prin înșiși esența 
aut-—.< nu f-es‘e doc- 
clarificare i*t platul ideii. 
teoriei abstracte, ei una j 
referință directă la dome 
practicii sociale a constmt 
pemonalititîi fn condițiile 1 
prii acestei societăți și ale a- 
ceshri timp, dar nu și fdcind 
abrtracție de alte căi și proiecte 
umanfște. însuși faptul că în
treaga demonstrație a cărții este 
bazată fn formele dialogului in
dică opțiunea pentru un anumit 
ștU de gîndire, preferința pen
tru confruntare și clarificare, fn 
fine pentru un adevărat dialog 
de idei.

ecee«.

•) Alexandru 
Dialoguri despre 
Editura Albatros

Tănase — 
umanism. 

1976.

elogiu
al prieteniei

revoluționare*)s '

La puterea excepțională de a- 
naliză și explicare a sensului is
toriei. la clarviziunea științifică 
și curajul revoluționar cu care 
au descris condiția și stătu
tul purtătorului uman al 
comunismului, la fervoarea și 
patosul cu care Marx si EngelS 
și-au trăit el înșiși înaltele

Atenție sporită întreținerii și îngrijirii pajiștilor
• HUNEDOARA

Oeupind peste 70 la sută din 
suprafața agricolă a județului 
pășunile și fînețele reprezintă 
cea mai importantă sursă de 
hrană per.tru animale atit pe 
timpul verii dt și al iernii. In 
acest scop se vor executa nu
mai în cursul acestei primăveri 
lucrări de întreținere pe 42 006 
hectare, defrișări de arborete pe 
2 700 h ectare. insămînțare cu 
iarbă și plante perene pe 309 
hectare, fertilizare cu îngrășă
minte chimice și organice pe 
21 000 hectare, precum și alte 
lucrări in complex, care să ducă

idealuri, trebuie, de bună seamă, 
să adăugăm și pilda unei mari 
prietenii, durată de confluența 
aspirațiilor, dar, deopotrivă, de 
nobila dorință de a făuri o lume 
pentru om și un nou om pe 
potriva acestei noi lumi.

De aceea, cartea profesorului 
Petru Pânzaru este nu o simplă 
biografie a operei acestor doi 
titani ai gîndirii revoluționare 
— Marx și Engels — ci. mai 
mult, un vibrant și superior e- 
logiu al acelui nobil sentiment 
ce le-a unit drumul de viată și 
a adăugat operei lor căldura 
spiritului comunist — prietenia.

Lăsînd la o parte false în
trebări (cum ar fi aceea a unor 
cercetători nemarxiști asupra 
paternității lui Marx sau a lui 
Engels asupra unor teze sau 
idei din operele redactate tn 
comun) autorul se centrează (și 
are tentația, aș spune, să o facă 
prin aria sa de preocupări) a- 
suara modului In care, pornind 
de la ..condiția 
care înțelegem. în 
condiția oamenilor 
diția de existență 
tului*. temă care 
c-ipat tot mai mult 
Marx cit si pe Engels*.
mari ginditori s-au angajat „in
tr-o îndelungată muncă și luptă 
comună pentru elaborarea con
cepției desore lume și viață a 
clasei muncitoare și pentru în
temeierea partidului ei politic 
independent, consecvent revo
luționar".

De altfel, trebuie precizat că 
întreaga carte beneficiază din 
plin de pe urma acestei vizi
uni umaniste, riguroase și cu
prinzătoare (prin care autorul se 
desparte hotărit de unele 
puncte de vedere simplifica
toare ale antiumanismului teo
retic avansate de Louis Alt- 
housser din studiul „Structura 
capitalului") Incit, cercetînd în 
plan cronologic, dar Și tema
tic, opera lui Marx și Engels, 
el evidențiază cu fidelitate 
sensul el revoluționar, mili
tant, vocația sa umanistă, fun
ciară, specifică.

Mai puțin — prin natura pro
iectului său — o didactică 
punere a tezelor de bază 
marxismului, "cit o invitație 
meditație proprie, la efort 
cunoaștere și reflexie, 
profesorului Petru Pânzaru este 
o pledoarie și un elogiu față 
de umanismul adine al filo
zofiei noastre revoluționare.

umană, prin 
primul rind, 
muncii, con- 
■ proletaria- 
.J-a preo- 

•tit pe 
cei doi

ex
ale 
la 

de 
cârtea

ȘERBAN CIONOFF

•) Petru Pânzaru. Prietenie 
creatoare. Ed. Albatros — 
1976.

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
INSTITUTUL AGRONOMIC „DR. PETRU GROZA", CLUJ-NAPOCA

anunță scoaterea la concurs a
FACULTATEA 

DE AGRONOMIE

Lector la catedra nr. IV, 
disciplina A.T.M. a agricul
turii și economia industriei 
rurale, poz. 12 ;

Lector la catedra nr. TV, 
disciplina de sistematizare 
rurală, poz. 13 ;

Lector la catedra nr. TV, 
disciplina 
creditarea 
14 ;

Lector 
disciplina 
poz. 15 ;

Lector 
disciplina 
statistică biologică și inițiere 
în informatică, poz. 18 ;

FACULTATEA
DE ZOOTEHNIE 

ȘI MEDICINA VETERINARA

de finanțarea și 
agriculturii, poz.

la catedra nr. IV, 
de zooeconotnie,

la catedra nr. IV, 
de matematică,

Șef de lucrări la 
nr. VI, disciplina de 
că și eredopatologie,

Șef de lucrări la 
nr. VI, disciplina de 
că, poz. 20 ;

Șef de lucrări la r_____
nr. VII, disciplina de farma
cologie și receptură, poz. 14 ;

Lector la colectivul de 
științe sociale, disciplina de 
economie politică, poz. 8 ;

Asistent la catedra nr. VII, 
disciplina de anatomie com
parată, poz. 18;

Asistent la colectivul pen
tru predarea limbilor străine,

UNIVERSITATEA

catedra 
geneti- 
poz. 19. 
catedra 
biofizi

catedra

anunță scoaterea la concurs a
FACULTATEA DE ȘTIINȚE 

ALE NATURII
Lector, poz. 16, Cat. Anali

ză și Informatică, disciplina 
Matematică, Ecuații dif. și 
integrale — analiza funcțio
nală, ecuații dif. și cu deri
vate parțiale, analiză mate
matică.

FACULTATEA 
DE FILOLOGIE-ISTORIE
Lector poz. 14, Catedra de 

limba română, disciplina 
gramatică istorică a limbii 
române, limba română la 
Colectivul studenților străini.

Lector, poz. 13, Catedra de 
limba română, disciplina

limba română contemporană, 
limba română la Colectivul 
studenților români.

Asistent, poz. 33, Catedra 
de limbi germanice, discipli
na Curs practic de limba 
engleză, limba engleză inten
sivă, ctirs p'ost-universitar.

Asistent, poz. 34, Catedra 
de limbi germanice, discipli
na Curs practic de limba en
gleză. limba engleză moder
nă pentru facultățile nefilb- 
logice.

Asistent, poz. 19. Colecti
vul de școlarizare a studen
ților străini in anul pregăti
tor, disciplina Limba româ
nă, curs intensiv.

Asistent, poz. 29, Colecti-

următoarelor posturi
disciplina de limba engleză, 
poz. 5 ;

Asistent la colectivul pen
tru predarea limbilor străine, 
disciplina de limba română, 
poz. 6.

Candidații la concurs vor 
depune la secretariatul insti
tutului din Cluj-Napoca. str. 
Mănăștur nr. 3. în termen de 
39 de zile (pentru posturile 
de lectori și șefi de lucrări) 
și de 15 zile (pentru postu
rile de asistenți) de la data 
publicării acestui anunț in 
Buletinul Oficial, cererea de 
înscriere la care vor anexa 
(in dublu exemplar) actele 
prevăzute de Legea nr. 6 
privind Statutul personalului 
didactic din Republica Socia-

DIN TIMIȘOARA 
următoarelor posturi 
vul de școlarizare a studen
ților străini în anul pregăti
tor, disciplina Limba româ
nă. curs intensiv.

Asistent, poz. 30, 
vul de școlarizare a 
ților străini în anul 
tor, disciplina Limba româ
nă. curs intensiv.

Candidații la concurs vor 
depune la Compartimentul 
de personal al Universității 
din Timișoara, B-dul V. 
Pârvan nr. 4. cererea de în
scriere însoțită de actele 
prevăzute de Legea nr. 6, 
privind Statutul personalului 
didactic din R. S. România, . 
publicată în Buletinul Ofi
cial. partea I. nt. 33 din 15

Colecti- 
studen- 
pregăti-

didactice:
listă România, publicată în 
Buletinul Oficial, Partea I, 
nr. 33 din 15 martie 1969 și 
de Instrucțiunile Ministerului 
Educației și Invățămintului 
nr. 84 539 1969.
■ Concursul va avea loc la 
sediul institutului, in termen 
de 3 luni (pentru posturile 
de lector! și șefi de lucrări) 
și de 15 zile (pentru posturile 
de asistenți) de la data expi
rării termenului de înscriere.

Cel care funcționează în- 
tr-o instituție de învățămînt 
superior * * ‘ "
munice 
acesteia, 
curs. x

Informații suplimentare se 
pot obține la secretariatul 
institutului, telefon 1 44 89.

sînt obligați să co
in scris, rectorului 
înscrierea la con-

didactice:
martie 1969 și Instrucțiunile 
Ministerului Educației și In- 
vățămîntului nr. 84 539/1969 
în termen de 30 de zile pen
tru posturile de profesor, 
conferențiar și șefi de lucrări 
(lectori) și în 15 zile pentru 
posturile de asistent, de la 
data publicării acestui anunț 
în Buletinul Oficial.

Cei care funcționează !ntr-o 
instituție de învățămtnt su
perior sint obligați să comu
nice în scris rectorului sau 
directorului acesteia, înscrie
rea la concurs.

Informații suplimentare se 
pot obține la Compartimen
tul de personal, telefon 
1 28 05.

la dublarea producțiilor de iarbă 
la hectar. O mare parte din lu
crările amintit» vor fi reali
zate. desigur, prin muncă pa
triotică. prin eforturile susți
nute ale tuturor lucrătorilor de 
la sate. Răspunzind acestei ce
rințe, cetățenii comunei Băila, 
așezare din Țara Moților, care 
dispune de aproape 3 090 hec
tare pajiște, participă zilnic la 
tăiatul spinilor și scaieților, la 
imprăștierea mușuroaielor, arde
rea resturilor vegetale, nivela
rea terenului, săparea șanțurilor 
de scurgere a apei, lucrări me
nite să ridice randamentul pro
ductiv al pășunilor și fînețelor. 
„Datorită sprijinului primit din 
partea tinerilor, 
Boloț, primarul 
reușit să curățăm mai mult de 
jumătate din suprafața planifi
cată. La această acțiune parti
cipă, prin rotație, toate colecti
vele unităților economice și in
stituțiilor de pe raza comunei'1.

Realizări similare pot fi con
semnate în comuna Orăștioara 
de Sus. posesoare a peste 2 500 
hectare de pășune. Din datele 
furnizate de tovarășul Vasile 
Pantiloiu. primarul comunei, re
zultă că în toate satele aparți
nătoare — Ocolișu Mic. Ludeștii 
de Sus. Ludeștii de Jos, Cos- 
tești, Grădiștea de Munte — au 
fost întreprinse numeroase ac
țiuni de muncă patriotică la 
fertilizarea și însămînțarea pă
șunilor. La rîndul lor. locuito
rii comunei Beiu. în frunte cu 
tinerii cooperatori, elevi si na
vetiști au reușit să îngrijească 
pină In prezent, aproape 90 la 
sută din suprafața planificată.

Din păcate, alături de astfel 
de exemple pozitive. întilnim și 
excepții nedorite. In unele co
mune cu întinse suprafețe de 
pășuni — Pui (3 400 hectare), 
Sălașu de Sus (4 000 ha). Riu de 
Mori (4100 ha) și altele, lucră
rile de curățire și întreținere 

urmă neexistind 
vor fi încheiate 
cum s-a stabilit 
mult, factorii de 

aceste unități

săptămîni care au mai rămas 
pină la încheierea campaniei de 
regenerare a pajiștilor pot fi 
folosite de către organizațiile 
U.T.C. de la sate pentru lichi
darea rămînerilor în urmă în 
așa fel ca producția pășunilor 
și fînețelor, una dintre cele mai 
mari bogății ale județului Hu
nedoara, să înregistreze o dina
mică mereu ascendentă.

AL. BALGRADEAN

• MUREȘ

afirma Aurel 
comunei,. am

sint rămase în 
garanția că ele 
pină ia 1 Mai. 
inițial. Ba. mai 
răspundere din 
nici nu și-au propus să îngri
jească toate suprafețele exis
tente pe motiv că unele s-ar 
afla la o distanță prea mare de 
vatra satelor — tendință păgu
bitoare care duce la diminua
rea treptată a randamentului 
pășunilor și fînețelor. Trebuie 
să remarcăm, totodată, prezența 
necorespunzătoare a tinerilor la 
acțiunile de defrișare (din 2 700 
hectare planificate au fost rea
lizate doar 700 hectare) fertili
zări. precum și la lucrările în 
complex pe cele 9 șantiere ju
dețene, care datorită lijosei for
ței de muncă sint confruntate 
cu mari dificultăți. Cele două

Lucrarea este de mare în
semnătate, cunoscîndu-se fap
tul că de calitatea și cantitatea 
furajelor depinde obținerea 
unor înalte producții animalieră. 
La C.A.P. Ernei, aflăm de la in
ginerul șef al cooperativei, to
varășul Edmund Kozma, că 
după ce s-a încheiat semănatul 
sfeclei de zahăr, a mazărei și a 
ovăzului, s-a trecut la semăna
tul trifoiului și a Sfeclei fura
jere. S-au semănat 35 ha Cu 
trifoi, 5 ha cu sfeclă furajeră, 
iar în ziua raidului nostru se 
lucra la semănatul guliilor fu
rajere. Pe cele 320 ha ale coo
perativei, ocupate Cu sparcetă, 
ghizdel, lucernă și alte plante 
furajere, s-au distribuit cite 
200 kg îngrășăminte cu azot la 
hectar, fiind în curs de execu
tare grăpatul acestor terenuri și 
a pășunilor. Interesul deosebit, 
în vederea obținerii unor pro
ducții sporite de furaje, există 
și la C.A.P. Diimbrăvioara. Aici 
au fost fertilizate 60 hă finețe 
naturale. 43 ha cu trifoi și 
40 ha culturi semănate în toamnă 
pentru masă verde. S-au semă
nat 5 ha cu sfeclă furâjeră. 
25 ha cu trifoi, din cele 50 ha 
planificate, urmind ca imediat 
după încheierea acesteia să se 
treacă la semănatul guliilor fu
rajere pe 10 ha.

O atenție deosebită se acordă 
apropiatei perioade de pășunat. 
întreaga suprafață de pășune a 
fost modernizată și s-au aplicat 
în medie 500 kg azotat de amo
niu la ha. Tot aici, suprafața 
pajiștilor intensive va crește în 
anul acesta cu 15 ha. La acțiu
nea de asigurare a unei pro
ducții ridicate de furaje par
ticipă și elevii aflati în vacanță. 
La Ermitul, ne informează to
varășul loan Lokodi, secretarul 
comitetului comunal U.T.C.. ele
vii au curățat de mărăcini 20 ha 
pășuni. Tinerii din Ibănești au 
curățat șl fertilizat 60 ha pă
șune, iar 
petru de 
mințat 40

cei din comuna Sîn- 
Clmpie, au supraînsă- 
ha de finețe naturale.

MIRCEA BORDA

Tehnologie

științific’Ț didactică
O recentă expoziție interna

țională — cu titlul „Material 
didactic ’76“ — organizată în 
holul Sălii palatului din Bucu
rești ne-a făcut dovada progre
selor rapide înregistrate în a- 
cest domeniu. Cel mai ilustrativ 
exemplu il constituie evoluția 
noilor produse prezentate de 
întreprinderea „Didactica". Dacă 
în urmă cu 3 ani puteam ve
dea doar prototipurile labora
toarelor de fizică și chimie pen
tru gimnazii (în prezent intro
duse deja in numeroase școli), 
la recenta expoziție a fost fă
cută o nouă ofertă, mult mai 
cuprinzătoare în ceea ce priveș
te funcțiunile didactice realiza
te. Este vorba de laboratoarele 
de fizică, chimie și biologie 
pentru licee,* care, datorită unei 
concepții foarte moderne pot 
oferi — fiecărui grup de 3—4 
elevi — posibilitatea de a com
bina. cu ajutorul unor compo
nente de bază, peste 100 
montaje experimentale și 
atîtea experiențe realizabile, 
reușesc să acopere, cu mici 
cepții, toate domeniile aparți- 
nînd celor 3 discipline predate 
în liceu. Capul de afiș al firmei 
franceze „Lara“ l-a constituit 
videotopuî. care, se pare, se im
pune in fața altor tipuri de apa
rate audiovizuale. Cu imagina
ția și creativitatea necesare din 
partea realizatorilor de progra
me — care pot fi numai institu- 
țiile specializate și înșiși utili
zatorii — videotopuî poate face 
față celor mai diverse și exigen
te folosințe didactice : funcțio- ' 
nează ca proiector clnemato-

de 
tot 
Ele 
ex-

grafic sonor (cu ecran indivi
dual sau colectiv) pentru a 
ilustra o acțiune ; permite des
compunerea acțiunii. încetinind 
proiecția pină la oprirea ei asu
pra unei secvențe : rămîne asu
pra unei imagini fixe atît timp 
cit este necesar pentru a asigu
ra învățarea în ritmul individual 
al elevului ; oferă nu numai po
sibilități de expunere și comen
tare, ci și de interogare-răs- 
puns. Și toate acestea, utilizind 
o banală casetă de film pe 8 
mm și o alta de magnetofon. 
La rîndul ei, firma „Nolit" din 
R.S.F. Iugoslavia a captat aten
ția publicului vizitator prin 
rotroproiectorul de plăci — 
imagine, care permite ilustrarea 
funcționării dinamice a celor 
mai diferite procese științifice 
și tehnologice. Spre exemplu, 
pot fi vizualizate Circulația san
guină, mișcarea planetelor în 
sistemul șolarf funcționarea unui 
motor etc. întreaga expoziție 
ne-a convins că modernizarea 
tehnologiei didactice nu presu
pune neapărat echipamente com
plicate și costisitoare, ci multă 
ingeniozitate încorporată în apa
rate relativ simple și ieftine. 
Această concluzie poate repre
zenta un puternic îndemn pen
tru elevi și studenți de a face 
din afirmarea revoluției tehnico- 
științifice la locurile lor de ac
tivitate — adică în sălile de 
clasă și laboratoare — o pre
ocupare de creație șl de muncă 
permanentă.

VIRGIL SIMION

MUZEUL MILITAR CENTRAL VA INVITA SA VIZITAȚI S

• Sâlile in care este prezentata Istoria militarâ a poporului 
român din cele mai vechi timpuri plnâ in zilele noastre ;

o Colecțiile de arme, uniforme și decorații j
• Parcul de artilerie, aviație și tancuri.

Sediul : Str. Izvor nr. 137, sectorul 6, 
Deschis : zilnic intre orele 9,30-18. 
Sîmbâtâ între orele 9,30-14.
Luni muzeul este irichis.
Mijloace de transport s
- Tramvaie 3, 8, 20. Autobuz : 33
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tact cu activitatea și realizările 
uneia din cele mai mari uzine 
bucureștene, reprezentative pen
tru gradul de tehnicitate atins 
de industria românească. înde
plinind rolul unui adevărat me
canic șei al ramurii construcții
lor de mașini, cunoscuta între
prindere bucureșteană reali
zează astăzi, datorită experien
ței valoroase acumulate de 
muncitorii și inginerii de aici, o 
gamă largă de utilaje de mare 
gabarit și, in același timp, de o 
ridicată complexitate, mașini de 
Înalt randament care se expor
tă în mai bine de 30 de țări ale 
lumii. Informînd, in acest con
text, despre preocupările actua
le și de perspectivă, gazdele 
arată că unitatea, ca de altfel 
aproape toate Întreprinderile de 
profit va cunoaște in cursul ac
tualului cincinal o dezvoltare 
puternică, ea urmind să reali
zeze, la nivelul anului 1980, o 
producție echivalentă cu cea ob
ținută in Întregul interval 1966— 
1970.

Pe parcursul vizitării princi
palelor hale, înalților oaspeți 
le sint prezentate unele dintre 
modemele produse pe care le 
execută astăzi întreprinderea, 
preocupată de îmbunătățirea 
continuă a structurii fabricației. 
Este vorba, între altele, de uh 
motor Diesel de concepție româ
nească. de diferite tipuri de 
locomotive și grupuri electroge
ne pentru instalații de foraj și 
utilaje rutiere grele etc. Au re
ținut. totodată, in mod deosebit 
atenția modemele standuri de 
probă, unde se verifică Însușiri
le tehnice ale utilajelor fabri
cate. Nici o instalație nu pără
sește uzina — arată gazdele — 
fără a fi supusă aici unor teste 
complexe privind funcționarea 
sa. Este ceea ce a permis, de 
altfel, sporirea continuă a vo
lumului exporturilor.

Apreciind rezultatele obținute 
în această direcție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă 
factorilor de răspundere să la 
măsuri pentru materializarea 
mai grabnică a acestei orientări. 
De altfel, tovarășul Nicola* 

Ceaușescu s-a interesat îndea
proape și acum, ca de fiecare 
dată cind se află in mijlocul co
lectivelor de muncă, de mersul 
producției, de Îndeplinirea im
portantelor sarcini ce revin uni
tăților din acest puternic sector 
industrial. în timpul vizitei a 
avut loc un adevărat dialog de 
lucru, in cursul căruia s-au exa
minat unele aspecte ale activi
tății acestui colectiv pe linia 
sporirii eficien'ei munci: și îm
bunătățirii continue a calității 
produselor. R“comandăr:> fă
cute de data aceasta se referă 
mai ales la intensificarea rit
mului de asimilare a unor uti
laje. reducerea cbeltadeMar ma
teriale de producție, in special 
prin turnarea pieselor metalice 
la dimensiuni cit mai apropiate 
de cele ale produselor finita și 
aplicarea unor teiinoiogii efici
ente de prelucrare a metalului. 
Au foot. de asemenea, abordate 
unele probleme prtrir.d ampla
sarea judicioasă a unor wrilâU 
componente rup—.nse in planu
rile de perspeet -.ț trirtnd dez
voltarea întreprind t-rii.

Președintele Republici: Senegal 
a dat o inaltă apreciere reali
zărilor uzinelor .-23 August”, mo
dului In care este organizată 
activitatea productivă a între
prinderii. înscriind impresiile 
sale în cartea de onoare a în
treprinderii. președintele Leopold 
Sedar Ser.ghor a elogiat ..exem
plu! de construire eficientă a 
socialismului* pe care 1-1 oferă 
vizita sa in România.

Un ultim popas se face la 
moderna car.tini a Întreprinde
rii. La ora vizitei, unitatea este 
pregătită pectra servirea deju
nului. Este remarcat faptul că 
lint pregătite mai multe feluri 
de minore, din care muncitorii 
pot a!»ge d^ol preferință.

Apreciind eeîe văzute aici, o 
șt celelalte elemente iluștri-,d 

pentru angurarea onor 
eoedttti eh mai bune de muncă, 
de care a putut lua cunoștlnU 
anterior, de-a hmguî vizitei, pre
ședintele Leopold Sedar Ser.- 
găor feliciți ta nou. la deecâr- 
tfr* pe gazde, subliniind eâ Tt- 
tta s-a dovedit a fl „foarte ta- 
>».' I, sântă șt Inerte tttftruetivâ*.

la Suceava. în fosta cetate
de scaun a Moldovei

a:

îr. aceeași n preped-nteie 
taeoeoid Sedar Ser gr t :m- 
Rre-unâ eu imuni Colette Sec- 
g-ir și a!te persoane oficiale 
•e-negalez» an plecat spre Sp- 
eea ,a Pe aeroport'-! Bănea», 
tialti oaspeți au fost salutați 
de Gheorghe Rlduîesm rice- 
?orr.el Pacoste, adjunct a! mi
nistru! u‘ afacerilor externe, r 
Ioc Gheorghe urirr.-vicepre - 
ședințe ai Comitetahui Executiv 
al Consiliului popular a! ntuni- 
enitilu: București.

în această vizită, oaspeți! rint 
tr.'otiți de Etnii Boba. vicepre
ședinte al Coneiliultr de Stat. 
Florea Dumitrescu, ministru! fi
nanțelor. Ion Moangâ. ambasa
dorul țârii noastre ta. Senegal, 
•eneral-locotenent Constantin 
Popa, locțiitor al șefului Mare
lui Stat Major. Mircea Andrei, 
director ta MAE

Pe aeroportul din Suceava, 
președintele Republicii Senegal 
a fost salutat de Miu Dobrescu. 
președintele Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular ju
dețean Suceava, de alți repre
zentanți ai organelor locale de 
Stat. Pe frontispiciul aerogării 
erau 
stat ale Român 
tai. Un grup de copil. în fru
moase costume național*, au ofe
rit flori.

în municipiul Suceava. solii 
poporului senegalez au fost 
«pspeții Institutului pedagogie 
din localitate, unde rectorul 
pestei prestigioase instituții 
Învățămint superior, prof.

arborate drapelele de 
și Senegalu- 

Un grup de copil

a- 
de 
dr. 

Vasile Ionescu. a prezentat pro
filul institutului. In acest cadru.

a?

itinerar yu-

au fost reliefate 
ale tavățămintura: 
lari noastră. fe-u 
pregătite riitoereâ 
t»ce. precum ș> < 
na la baza pror 
tn -educitiT. cor.c 
binâ ta tnod a-m- 
tura ea cercetarea 

A fost vizitat.
Hanul domnesc, construcție din 
•ecotal XVII, ce păstrează eră:- 
t Oii; % THit x.1 8.^ Bf id populare
tajocvinene. ale cărei străvechi 
tradiții se tap-eteac armonios cu 
istoria poporului român. Aid, 
oaspeții senecalezi au avut pri
lejul sâ admire frumoasele te
șituri populare, obiecte din 
lemn. metal ți alte 
por.afe care vorbesc 
lentul și fantezia 
populari.

La sflrșitul acestui 
eevean s-a făcut un popas la 
ruinele foste! cetăți de sraun a 
Moldovei, unde au fost evocate 
momente Înălțătoare ale istoriei 
patriei și poporului român, fi
gurile luminoase ale lui Ștefan 
cel Mare și ale altor domnitori, 
care au apărat cu arma In 
mini ind epender.ta și suverani
tatea acestui străvechi pămint 
românesc.

Seara. în onoarea președinte
lui Republicii Senegal, Leopold 
Sedar Senghor. și a doamnei 
Colette Senghor. președintele 
Comitetului Executiv al Consi
liului popular județean Suceava 
a oferit un dineu. Cu acest pri
lej s-a toastat pentru dezvolta
rea relațiilor de prietenie din
tre cele două țâri și popoare.

Doamna Colette Senghar a vizitat Muzeul
de artă al Republicii Socialiste România

npretroâ n 
—egaleze si 
Muzeul de 
t Socialiste

Cultorii și Educației Socialiste, 
Petre Oprea, director adjunct al

Parcurgi-.d sălile Galerie: na-

pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism
Miercuri dimineața, președin

tele Republicii Senegal, Leopold 
Sedar Senghor, a depus o co
roană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism.

La solemnitate au participat 
Ion Gheorghe. prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului popular al 
municipiului București. ‘ Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general co
lonel Sterian Țircă. adjunct al 
ministrului apărării naționale, 
generali și ofițeri superiori.

na Colette Se

ale meș

țior.aie. doamna Colette Senghor 
are prilejul să admire comorile 
de arta păstrate aici, incepind 
cu lucrările în metal și lemn 
ale meșterilor anonimi și con- 
tmuind cu cele ale marilor 
maeștri ai penelului și dălții, 
iîustrînd pregnant originalitatea 
artei românești, parte integran
tă a valorilor artei universale. 
Oaspeții se opresc îndelung in 
fața pinzelor lui Aman, An- 
dreescu. Tonitza, Tuculescu, ad-

Inaltul oaspete a fost însoțit 
de Adrien Senghor, Louis Ale- 
xandrenne, Alieune Sene. Ibra- 
hima Boye‘, Amadou Bouta 
Gueye, Moustapha Niasse, de 
celelalte persoane oficiale sene- 
galeze.

Au fost de față, de asemenea, 
membrii misiunii de onoare a- 
tașată pe lingă șeful statului 
senegalez — Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor. Ion Moan- 
gă. ambasadorul țării noastre în 
Senegal, general-locotenent Con
stantin Popa, locțiitor al șefului 

miră forța evocatoare și lumina 
tablourilor lui Grigorescu.

De o atenție deosebită se 
bucură expoziția omagială 
Brâncuși.

în încheiere sint vizitate să
lile care găzduiesc pinzele mari
lor maeștri ai artei universale, 
înainte de plecare, doamna Co
lette Senghor semnează în car
tea de onoare, exprimindu-si 
satisfacția pentru prilejul oferit 
de a admira operele adăpostite 
de prestigiosul muzeu.

■

militară a 
fost into- 

ale Romă-

Marelui Stat Major, Mircea An
drei, director în M.A.E.

La sosire, o gardă 
prezentat onorul. Au 
nate imnurile de stat 
nici și Senegalului.

După depunerea coroanei de 
flori, s-a păstrat un moment de 
reculegere.

Asistența a vizitat, apoi, ro
tonda monumentului.

In încheierea solemnității, șe
ful statului senegalez a primit 
defilarea gărzii de onoare.

TELEGRAMĂ
JAMES CALLAGHAN, primul ministru al Regatulni UnH al 

Marii Britanii și Irlandei de Nord, a trimis președintelui Republicii 
Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Stimate domnule președinte,
Vă mulțumesc mult pentru mesajul adresat cu ocazia numirii 

mele în funcția de prim-ministru. Vă sir.t deosebit de recunoscător 
pentru bunele urări transmise și Împărtășesc i ederea d'.i~,-’a- 
voastră că relațiile de prietenie și colaborare care s-au statornicit 
intre țările noastre în numeroase domenii vor continua să se dez
volte și să prospere.

Cu cele mai bune urări și călduroase sentimente.

PLECARE
Miercuri seara a plecat la 

Budapesta, în fruntea unei dele
gații, tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guver
namentală româno-ungară de 
colaborare economică, pentru a 
participa la lucrările sesiunii 
a XlI-a a comisiei.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului, și alte per
soane oficiale.

A fost de față Imre Farkas, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al 
R. P. Ungare la București, și 
membri al ambasadei.

★
La aeroportul din Budapesta, 

tovarășul Ilie Verdeț a fost în- 
tîmp’inat de Havasi Ferenc, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții un
gare în Comisia mixtă guverna
mentală ungaro-română de co
laborare economică, Gado Otto, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, și alte per
soane oficiale. Au fost de față 
dr. Biczo Gvorgy. ambasadorul 
R.P. Ungare la București, loan 
Cotoț, ambasadorul României la 
Budapesta, șl membri ai amba
sadei.

ÎNTÎLNIRE
Cu prilejul celei de-a XXX-a 

aniversări a creării Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
miercuri seara, a avut loc, la 
Ambasada ft. D. Germane din 
Capitală, o întîlnire prieteneas
că organizată de ambasadorul 
Hans Voss.

Au participat Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic 

Executiv. secretar al C.C. al 
P.C.R.. Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. a! P.C.R., prim- 
Secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R.. Con
stantin Dăscălescu și Ion Catri- 
nescu, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.. Constantin Potingă și 
Dumitru Turcuș, adjunct' de 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
Lucian Drăguț, vicepreședinte 
al Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale. 
Constantin Oancea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
activiști cu munci de răspunde
re în cadrul C.C. al P.C.R., 
funcționari superiori din M.A.E., 
Ziariști.

Luînd cuvântul, ambasadorul 
R.D. Germane Ia București, 
Hans Voss, a subliniat relațiile 
bune existente între Partidul 
Socialist Unit din Germania și 
Partidul Comunist Român șl a 
arătat că comuniștii din Repu
blică Democrată Germană vor 
face totul pentru adîncirea a- 
cestor relații în viitor. In con
tinuare, vorbitorul a prezentat 
însemnătatea înființării P.S.U.G., 
premisă fundamentală a con
stituirii primului stat german 
al muncitorilor și țăranilor, a 
trecerii la construirea socialis
mului în R.D. Germană.

Participanții au vizionat apoi 
un film care a înfățișat aspec
te ale activității revoluționare 
ale primului președinte al 
P.S.U.G., Wilhelm Pieck, ale 
luptei oamenilor muncii din 
R.D. Germană pentru construi
rea societății noi.

DINEU
Președintele Marii Adunări 

Naționale, Nicolae Giosan, a o- 
ferit miercuri un dineu în onoa
rea delegației parlamentare li- 
beriene, condusă de Richard A. 
Henries, președintele Camerei 

Reprezentanților ■ Republicii I 
Liberia, care tace o vizită ta | 
țara noastră.

Au participat Virgil Tecd-eree- : 
cu, vicepreședinte al M-A.N., | 
Ioan Pop D. Popa și Radu Voi- I 
nea. președinți de comisii per- I 
manente ale M-A.N., Ștefan Ni- I 
co'.ae. prim-adjunct al ministru- I 
hri comerțului exterior șt coope
rării economice internaționale, j 
alte persoane oficiale.

A luat parte, de asemenea. 
Henry T. Hoff Jr„ Însărcinat l 
cu afaceri ad-interim al Libe
riei la București-

în timpul dineului s-a toastat 1 
în sănătatea președintelui [ 
Nicolae Ceaușescu și a președin
telui William R. Tolbert jr.. pen- 1 
tru o strinsâ prietenie și colabo- > 
rare rodnică intre țările și po- i 
poarele noastre. între parlamen- i 
tele lor.

în aceeași zi. parlamentarii H- 1 
berieni au avut o întrevedere cu | 
Ștefan Nicolae. prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior ■ 
și cooperării economice inter
naționale. In cadru! căreia au i 
fost discutate probleme privind | 
inițierea de noi acțiuni menite j 
Să contribuie Ia dezvoltarea și 
diversificarea colaborării și coo
perării bilaterale.

în cursul dimineții, oaspeții, 
însoțiți de tovarășul Nicolae 
Giosan, au vizitat întreprinde- 
tea de anvelope ..Danubiana" 
din Capitală.

SOSIRE
A sosit la București Maria do 

Nasciemento da Graca de Amo
rim. ambasador extraordinar și 
plenipotențiar ăl Republicii De
mocratice Sao Tome și Principe i 
in Republica Socialistă Româ
nia. • 1

TINERI ARTIȘTI
îi numim deseori artiști în 

meseria lor, pentru că fac to
tul cu o măiestrie apropiată at- 
tei. Dar sint artiști în sensul 
propriu al cuvîntului, pentru că 
realizează piese ce se încadrea
ză în perimetrul exigent al ade
văratei arte. Ne conving acum, 
cind ne oferă prilejul de a le 
admira cele 600 exponate pre
zentate în sala din Știrbei Vodă. 
Sint muncitori din industria mo
bilei. elevi ai școlilor profesio
nale de profil, care, cu talentul 
și pasiunea pentru meserie (sint

Sâptdmina culturii
senegalese

Spectacol de 
gală cu filmul 

senegalez 
„Brățara 

de bronz"
La Casa Filmului din Capi

tală a avut loc. miercuri seara, 
un spectacol de gală cu filmul 
..Brățara de bronz- — realizare 
a cineaștilor din Senegal — 
spectacol organizat sub auspi
ciile Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste, cu prilejul 
Săptămlnii culturii senegaleze. 
Regizată de Tidiane Aw, oaspet* 
al țării noastre, autor al docu
mentarului ..Realitate" și al 
filmului „Pentru cei ce știu", pe
licula abordează o problematică 
socială de acută actualitate, mi
litează pentru afirmarea de 
valori proaspete, autentic na
ționale, pentru demnitatea cul
turii senegaleze.

Programul galei s-a deschis cu 
un film documentar dedicat pre
ședintelui Senegalului, Leopold 
Sedar Senghor, a cărui activi
tate constituie pentru creatorii 
senegalezi un prețios model, un 
exemplu de înaltă ținută.

Al LEMNULUI
în majoritate sculptori ai mobi
lei din toate unitățile de pro
fil ale Ministerului Economiei 
Forestiere și Materialelor de 
Construcții), se străduiesc să 
înnobileze prețioasa zestre de 
util și frumos a aurului verde. 
„Lemnul In sculptură și intar
sie" este o expoziție panoramică 
a disponibilităților artistice ale 
lucrătorilor care se străduiesc 
să valorifice la nivelul cel mai 
înalt cu putință materia lem
noasă.

R. VASILE

înainte de spectacol, conf. 
univ. dr. Florian Potra, de la 
Institutul de artă teatrală și 
cinematografică din București, a 
vorbit despre realizările tinerei 
cinematografii senegaleze in cei 
15 ani de existență. în continua
re regizorul Tidiane Aw a 
adus salutul frățesc al cineaș
tilor senegalezi.

în asistență se aflau Dumitru 
Ghișe. vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste. personalități ale vieții 
noastre culturale și artistice, un 
numeros public.

Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în 
România, membri ai corpului di
plomatic. precum ți delegația 
culturală senegaleză aflată în 
țara noastră.

Seară
culturală

în sala Dalles 
din Capitală

In cadrul săptămînii culturii 
senegaleze. Universitatea popu
lară din București a organizat, 
în sala Dalles, o manifestare la 
care scriitorul Radu Cârneci a 
prezentat ’ creația poetică și 
prestigioasa personalitate de om 
politic și om de cultură a 
președintelui Senegalului. Leo
pold Sedar Senghor. Asistența 
a urmărit, In continuare, un 
recital din lirica remarcabilului 
poet senegalez și un film docu
mentar din această țară.

In aceeași sală, directorul 
Centrului de studiere a civili
zațiilor din Senegal, Papa 
Massene Sene, membru al dele
gației culturale care ne vizitea
ză țara, a vorbit despre litera
tura senegaleză orală și scrisă, 
despre activitatea desfășurată 
in acest domeniu de instituțiile 
culturale din Dakar.

în aceeași zi, Raphael Ndiaye, 
directorul Arhivelor culturale 
din Senegal, membru al ace
leiași delegații, a conferențiat, 
în sala din strada Biserica 
Amzei, despre folclorul și arta 
populară senegalezi.

FAZA REPUBLICANĂ A OLIMPIADEI DE CHIMIE

Definiția laureaților: buna pregătire, 
pasiune și ambiție

Olimpiada de chimie, găz
duită de orașul Bacău, și-a de
semnat laureații: 94 din cei 335 
de participanți se întorc în șco
lile lor cu premii sau mențiuni. 
„Am remarcat, printre ei — ne 
spune prof. univ. dr. Felicia 
Cornea, președinta juriului — 
elevi minunați, adevărate talen
te în plină devenire, care se vor 
afirma cu siguranță, indiferent 
de locul de muncă: cercetare, 
producție sau învățămint". în 
același timp, concursul a relie
fat cu pregnanță buna pregă
tire profesională a tuturor par- 
ticipanților, marea lor pasiune 
pentru acest domeniu al cunoaș
terii. De aceea, cuvinte de lau
dă merită toți finaliștii, ca și 
dascălii care i-au pregătit cu 
competență și dăruire.

LICEE REAL-UMANISTE
Anul I: Premiul I — Poenaru

GALAȚI:

Șantier de arheologie 
al tineretului

La marginea cartierului 
Dunărea din Galați, la cițiva 
păți de sonetele care lucreară 
pentru fundațiile unor noi 
blocuri de locuințe, a fost 
deschis săptămina trecută un 
țantier al tineretului pentru 
efectuarea de săpături arheo
logice. „Ne aflăm la cițiva 
kilometri de castrul roman 
de la Tirighina-Barboși, in
tr-o zonă cu numeroase ves
tigii, romane, ne spunea doc
torul Mihai Prudiu, muzeo
graf la Muzeul județean de 
istorie, conducătorul lucrări
lor de pe acest șantier. Anul 
trecut am descoperit aici, in 
apropiere, o criptă romană 
datînd din secolul IV e.n., de 
valoare incontestabilă pentru 
reconstituirea procesului de 
formare a poporului nostru 
pe aceste meleaguri. Aici, in 
această zonă pe care urmează 
să se înalțe blocuri de locuit, 
vrem să o luăm.inaintea con
structorilor și sperăm să des
coperim o criptă asemănă
toare. dar care să ne aducă 
noi date din perioada roma
nității tirzii“.

Dan, Liceul nr. 2, Hunedoara; 
Premiul II — Trăsnea Dan, Li
ceul nr. 2, Alexandria; Premiul 
III — Damian Adriana, Liceul 
Tg. Lăpuș; Premiul C.C. al 
U.T.C. — Ciucur Rodica, Liceul 
„Ștefan cel Mare", Suceava. 
Anul II: Premiul I — Turbatu 
Mihaela, Liceul .,M. Kogălni- 
ceanu", Vaslui; Premiul II — 
Armeanu Cristian, Liceul nr. 1, 
Roșiorii de Vede; Premiul III — 
Ionescu Daniela, Liceul ,.C. D. 
Loga", Timișoara; Premiul C.C. 
al U.T.C. — Petrescu Mihai, Li
ceul „M. Basarab", București și 
Păun Luminița, Liceul „B. P. 
Hașdeu", Buzău. Anul III: Pre
miul I — Nicolau Andrei, Li
ceul „V. Alecsandri", Galați, 
Premiul II — Popa Junona. Li
ceul „I. Creangă", București; 
Premiul III — Comșa Cristina, 
Liceul „Gh. Șincal", Baia Mare; 
Premiul C.C. al U.T.C. — Opriș

A doua si după această 
convorbire, săpăturile conti- 
nuind cu alți tineri, din alte 
întreprinderi gălățene, eveni
mentul s-a produS : s-a ajuns 
la baza superioară a unui 
mormint de 4 pe 4 metri. Ieri 
săpau aici cu deosebită aten
ție dar și cu o anume ne
răbdare mai mulți tineri de 
la Întreprinderea mecanică 
navală. Lucrind, tinerii dis
cută cu multă pasiune despre 
istorie, despre evenimentele 
petrecute pe aceste meleaguri 
cu veacuri în urmă. Printre 
ei l-am > intîlnit din nou pe 
tinărul muncitor Viorel Cio- 
rici de la Întreprinderea pen
tru tractoare și mașini agri
cole. „De cind au început lu
crările, îmi spunea dumnea
lui, vin in fiecare zi aici și 
pun mina pe hirleț. Sint pa- 
rionat de istorie și orice nouă 
mărturie despre procesul de 
formare a poporului nostru, 
despre continuitatea sa, con
stituie pentru mine o mare 
bucurie". Lucrările de dega
jare continuă.

ÎON CHIRÎC 

Marcel, Liceul militar. Cîmpu- 
lung Moldovenesc. Anu! IV: 
Premiul I — Cinipoia Răzvan, 
Liceul „Gh. Lazâr“, București; 
Premiul II — PopeScu Ștefan, 
Liceul „Gh. Lazăr", București; 
Premiul III — Maximciuc Ma
rian, Liceul „Decebăl", Deva; 
Premiul C.C. al, U.T.C. — Pev- 
nicov Rodica, Liceul nr. 3. Con
stanța și David Gheorghe, Li
ceul Cimpulung Moldovenesc.

LICEE DE SPECIALITATE

Anul I: Premiul I — Gavril 
Lucian, Liceul industrial chimie, 
Făgăraș; Premiul II — Simon 
Laszlo, Liceul industrial Chimie 
Tg. Muj-eș; Premiul III — Tran
dafir Ion, Liceul industrial chi
mie, Craiova; Premiul C.C. al 
U.T.C. — Dimitriu Adrian, Li
ceul industrial chimie, Bucu
rești și Adolff Wilhelm, Liceul 
industrial chimie. Cluj-Napoca. 
Anul II: Premiul I — Tomiță 
Ioanina, Liceul industrial chi
mie, București; Premiul II — 
Badea Elena, Liceul industrial 
chimie, Ploiești; Premiul III — 
Cioba Vasile. Liceul industrial 
chimie. Tg. Mureș: Premiul C.C. 
al U.T.C. — Chirilă Maria, Li
ceul industrial de prelucrarea 
lemnului, Suceava și Alexan- 
drescu lulia. Liceul industrial 
chimie, București. Anul III: 
Premiul I — Panaite Adrian, 
Liceul industrial chimie, Ploiești; 
Premiul III — Hrițcu Gabriel, 
Liceul industrial chimie, Arad; 
Premiul C.C. al U.T.C. — Preda 
Tiberiu, Liceul industrial chimie, 
Oradea și Zaharia Păuna, Li
ceul industrial chimie, Buzău. 
Anul IV: Premiul I — Boescu 
Gheorghiță, Liceul industrial 
chimie, Pitești; Premiul H — 
Stoica Florica, Liceul industrial 
chimie, Pitești; Premiul III — 
Simionel Marian, Liceul sanitar, 
Galați; Premiul C.C. al U.T.C.
— Popină Alexandru, Liceul in
dustrial chimie. Ploiești și Ma
rin Maria, Liceul industrial chi
mie. Pitești. Anul V: Premiul I
— Spiridon Sorin, Liceul indus
trial chimie, București; Pre
miul II — Paraschlvescu Ovidiu, 
Liceul industrial chimie. Bucu
rești; Premiul III — Marian Ion, 
Liceul industrial de construcții 
Baia Mare; Premiul C.C. al 
U.T.C. — Grlgore Elena, Liceul 
industrial chimie, Craiova.
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Grija față de aspectul localităților
Odată eu venirea primăve

rii încep și pregătirile gene
rale de curățenie, de salubri
zare și igienizare a orașelor 
și comunelor. în cadrul aces
tor acțiuni este indicat să se 
acorde o atenție specială 
combaterii unor dăunători și 
insecte ce apar în acest ano
timp datorită creșterii bruște 
a temperaturii, cit și preci
pitațiilor și vegetației, dău
nători și insecte care preju
diciază confortul și în unele 
condiții pot fi chiar purtă
tori de microbi.

în scopul prevenirii și 
combaterii acestora, Comite
tul pentru consiliile populare, 
împreună cu Consiliul Sani
tar Superior și Ministerul

Sănătății recomandă să se 
întreprindă în această pe
rioadă măsuri ferme igie- 
nico-sanitare in orașe și la 
sate, in unități economice, 
culturale, de invățămint, co
merciale, în clădiri publice. 
La aceste acțiuni sint solici
tate să concure masele largi 
de cetățeni, atît prin parti
ciparea lor directă la efec
tuarea măsurilor de salubri
zare, cit mai ales prin rea
lizarea unor lucrări de cură
țenie, de întreținere a locuin
țelor, a spațiilor din jurul 
clădirilor, a gospodăriilor, 
pentru a conferi un aspect 
iot mai plăcut tuturor așeză
rilor țării. Organizațiile de 
masă și obștești, tineretul,

organizațiile de Cruce Roșie 
sint chemate să aducă o con
tribuție deosebită la acțiunile 
ce se intreprind de curățe
nie și igienizare a localită
ților. Este o datorie cetățe
nească a fiecărui locuitor de 
» participa la efectuarea și 
păstrarea curățeniei la locul 
le muncă, la domiciliu, pe 
itradă. oriunde s-ar afla.

Opinia publică trebuie să 
se manifeste activ împotriva 
celor ce încalcă normele de 
conviețuire socială și nu ac
ționează in sensul realizării 
măsurilor de curățenie si 
igienă, să determine pe toți 
oamenii să înțeleagă impor
tanța acestor acțiuni.

Sesiunea Comisiei mixte
româno-filipineze de cooperare

Conducătorul delegație române primit
de președintele Ferdinand Marcos

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
„Europenele" de lupte

Reprezentanții României 
au debutat victorios 

ia greco romane
Palatul sporturilor din Lenin

grad găzduiește, începind de 
miercuri, Campionatele europe
ne de lupte greco-romane la 
care participă 133 de concurenți 
din 22 de țări. Luptătorii români 
au debutat victorioși in primul 
tur. In limitele categoriei 48 kg, 
Constantin Alexandru l-a învins 
prin tuș după 7 minute de luptă 
pe campionul Turciei Salih 
Bora.

O victorie inainte de limită 
a obținut Gheorghe Rusu (ca
teg. 68 kg), in fața campionului 
Bulgariei B. Cifudov. In limite
le categ. 90 kg Petru Dicu l-a 
întrecut prin tuș in minutul 5 pe 
Istvan SollyOm. Au mai obținut 
victorii prin tuș Gheorghe Cio- 
botaru categ. 74 kg, Ion Enache, 
cteg. 82 kg, Nicolae Martinescu 
categ. 100 kg.

In primul tur la categoria 
supergrea, luptătorul român Ro
man Codreanu l-a invins prin 
tuș in 4’47” pe campionul Sue
diei Alf Robertsson. La aceeași 
categorie o victorie ultrarapidă 
prin tuș, in numai 35”. a obținut 
Alexandr Tomov (Bulgaria) 
fața lui Richard Wolf (R.F. Ger
mania).

In turul doi al campionatelor 
europene de lupte greco-roma
ne de la Leningrad, spor
tivul român Nicu Gingă (categ. 
52 kg), l-a invins prin tuș, in 
4’41” pe Heinz Schmidt, campio
nul R.D. Germane. La categoria 
57 kg, Mihai Boțilă a ciștigat, 
de asemenea, prin tuș intilnirea 
cu francezul Jean Pierre Mer- 
cadier.

BOX: „Centura de aur“ înaintea semifinalelor
La Palatul sporturilor și cultu

rii din Capitală au continuat 
miercuri întrecerile competiției 
internaționale de box „Centura de 
aur". In cel mai spectaculos meci 
al reuniunii de după-amiază Ciu 
En So (R.P.D. Coreeană) l-a în
vins prin K.O. in rundul 3 pe 
campionul Venezuelei, Rencife. 
Tot la categoria cocoș s-au înre
gistrat următoarele rezultate: N. 
Popa învinge la puncte pe Rafiq 
Alali (Siria); V. Tkacenko 
(U.R.S.S.) întrece la puncte pe 
Tone Mircea (România); Horta 
(Cuba) dispune la puncte de 
Onesin (Frahța).

în limitele categoriei semiușoară, 
brăileanul Octavian Amăzăroaie a 
furnizat o surpriză, reușind să-1 
învingă la puncte pe campionul 
national al categoriei, Florian Li- 
vadaru.

Alte rezultate: Simion Cuțov
(România) Întrece la puncte pe 
Fuad (Siria); I. Gheorghe (Româ
nia) învinge la puncte pe Moța 
(Venezuela); Gheorghe Vlad 
(România) dispune la puncte de 
Zaki (R.A. Egipt).

La categoria grea pugilistul ma
rocan Abdelatif l-a învins prin 
K.O. în rundul doi pe Vasile Le- 
hăduș. Tot înainte de limită, dar 
in prima repriză a cîștlgat repre
zentantul nostru Mircea Simon în- 
tîlnirea ctf sirianul Faiz Rifat. La 
aceeași categorie, cubanezul An
gel Millian l-a învins prin aban
don în rundul doi pe Gheorghe 
Axente, in timp ce Ion Jurcă a 
ciștigat la puncte meciul cu llie 
Dascălu.

★

Miercuri seara. în cea de-a 
6-a gală a competiției interna
ționale de kțox „Centura de aur" 
spectatorii au urmărit o serie de 
meciuri de excelent nivel tehnic 
disputate în limitele categorii
lor pană și semimuscă. Pugilis
tul român Mihai Ploieșteanu 
l-a întrecut la puncte, după un 
meci foarte strîns. pe venezue- 
leanul Angel Pahenco, unul 
dintre favoriții categoriei pană, 
in timp ce cubanezul Genovevo 
Grinan și-a continuat scria 
ko-urilor, scoțîndu-1 de data 
aceasta din luptă pe Jenei 
Vancea. Alte rezultate : Nagep 
Yanes (R.A. Egipt) învinge prin

abandon pe Constantin Buzdu- 
geanu ; Gheorghe Ciochină dis
pune la puncte de Otgonbar 
Rabsol (R.P. Mongolă).

în limitele categoriei semi
muscă, Armando Goevara (Ve
nezuela) l-a întrecut net la 
puncte pe Remus Cosma. anun- 
țindu-se ca unul dintre favoriții 
turneului. Alte rezultate : Teofil 
Ghinea întrece la puncte pe 
Batsoul (R.P. Mongolă) ; Li Pi 
Uk (R.P.D. Coreeană) întrece 
la puncte pe Aii Kemi (Turcia) ; 
Alexandru Turei ciștigă la 
puncte in fața lui Niță Gheor
ghe.

Astăzi, de la ora 19.00. are loc 
prima gală a semifinalelor.

Internaționalele 
de tenis

Campionatele internaționale 
de tenis ale României au con
tinuat ieri la Arena Progresul 
din Capitală cu o serie de in- 
tilniri interesante din probele 
de simplu. Surpriza ziiei a pro- 
cus-o jucătorul român V tarei 
Marcu. învingător cu C—A C—2 
in fața Iui Ttwaaa Emaierich. 
campionul R.D. Germane, unul 
dintre favor.țu principali ai 
turneului- Alte rezultate din 
proba de simplu bărbați : 
Pokorny (Austria) — Benyk 
(Ungaria) 6 L 19—8 : Nemeș — 
Segărcear.u 9—7. 6—I : T. Marcu
— B. Pampouiov (Bulgaria) 
9—4. 6—3 : Smidt ■ Cehoslovaca)
— M Rusu 0—3. 6—t

In cea mai spectaculoasă par
tidă a turneului feminin olan
deza ECy Appel a eliminat-o 
cu 4—6. 6—l. 6—2 pe Straho- 
nova (Cehoslovacia). Alte rezul
tate : Virginia Rund — lamela 
Orâșanu 6—X 6—0 : Jana Ko- 
cisKova (Cehoslovacia) — Adria
na Caraiosifoglu 6—4. 6—3 ; 
Katalin Borka (Ungaria) — 
Manana Nunweiller 6—3. 6—1 ; 
Iudith Dibar-Gohn — Eler.a 
Popescu 6—3. 6—4 : Ratkova 
(Bulgaria) — Valeria Balaj 6—3, 
6—X

Turneele continuă astăzi di
mineață de la ora 9.00 cu sfer
turi de finală la simplu femei, 
urmind ca de la 1X00 să se 
desfășoare sferturi de finală Ia 
simplu bărbați și in continuare 
semifinale Ia simpiu femei.

• IN CADRUL TURNEU
LUI INTERNATIONAL DE 
TENIS de la Denver (Coln
rade), americanul Jimmy 
Connors l-a eliminat cu 6—I. 
7—5 pe australianul Phil 
Dent. Brian Gottfried (S.U-A.) 
a dopes eu 7—6, C—3 de Tony 
Roche (Australia), iar John 
Alexander (Australia) a câști
gat en 6—4. 4—6. 6—4 parti
da eu Fred McNair (S-U-A-).

POZIȚIILE PRINCIPALELOR PARTIDE
PORTUGHEZE ÎNAINTEA ALEGERILOR

e»e

a

în Comitetul pentru dezarmare

r Vizita delegației 
CC al P.C.R.

in Turcia

reop

tetor pcmhictive. Socialiștii pcx*- 
tughezi iși propun să dezvolte 
zrvesritfle publice și sâ facă 
poszbilâ crearea de relații soca- 
hste în specal la nivelul intre- 
pr.rjderUor. primatul fiind acor
dat autogesuunii. Pe de altă 
porte. Pamcul Stxnalist cere să 
•e acorde sectorului privat ga
lanta anbifaBizMl că ..naționali- 
zârTe au hiat sfirșit*. Progra- 

««xalisc preconizează o ..re- 
organizare a sectorului naționa
lizări*. care trebuie sâ 
.centrul dinamizator al 
activități ecocMxnice". în 
timp. P-S.P- acordă o 
portă

itWi

Delegatia C.C. al P C R. condu
să de urvarășul M.iia; Dalea. 
membru supleant al Comitetului 
Foiiiîc EaeaMiv al C.C. al 
P.CR-. a avut cocvortKri cu 
a deiegape a Partidului Re- 
nublican al Poporului, con
dusâ «ie Dasan East Isik. secre
tar general adjunct al partidu
lui. Cele două delegații s-au 

rec asupra acti'.*i- 
ăânlor actuale aie

celor două partide, asupra po- 
szbilîtățiior de întărire a colabo
rării «fintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Republican 
ai Poporului, dintre poporul 
român și poporul turc. S-a efec
tuat. totodată, un schimb de 
păreri in legătura cu unele pro
bleme internaționale actuale.

Delegația s-a intilnit. de ase
menea. cu Kemal Guven, pre
ședintele Medjilisuhu. în timpul 
convorbirii s-a făcut un schimb 
de 
ții 
două 
care acestea le au in dezvol
tarea relațiilor de _prietenie 
colaborare 
Turcia, in 
cooperării 
lume.

Cu prilejui vizitei la Ankara 
a delegației C.C. al P.C.R., la 
Ambasada română din Ankara 
a avut loc o intilnrre priete
nească, I 
Biilent 
Partidului 
porului. Orhan Eyuboglu, secre
tarul general, și sea*etarii gene
rali adjuncți ai partidului, 
membri ai Comitetului Director 
al P.R.P.

păreri asupra activită- 
par-amentelOT din cele 

țâri, asupra rolului pe

dintre România 
întărirea păcii 

in Balcani și

Vi 
și 
Și 
in

la care au participat 
Ecevit. președintele 

i Republican al Po-

Cuvintul șefului delegației României

Pe arenda sesiunii Comitetului pentru dezarmare se află șl 
problema interzicerii utilizării tehnicilor de modificare a mediu
lui înconjurător in scopuri militare sau în orice alte scopuri os
tile. Discuțiile pe această temă au ca bază două proiecte de con
venție identice prezentate de U.R.S.S. și S.U.A. în 1975. Printr-o 
rezoluție a Adunării Generale a O.N.U.. Comitetul este chemat 
să negocieze și să adopte un text definitiv de convenție pe care 
să-1 prezinte sesiunii din acest an a Adunării.

Luind cuvintul în ședința Co
mitetului, șeful delegației 
României, ambasadorul Constan
tin Ene. a prezentat unele con
siderații preliminare ale dele
gației noastre in legătură cu 
cele două proiecte de convenție, 
în analiza acestor documente — 
a arătat reprezentantul român 
— plecăm de la faptul că cerce
tările științifice in domeniul 
mediului inconiurător sint incă 
la început, utilizarea tehnicilor 
de mtxiificare a mediului în 
scopuri militare depinzind ex
clusiv de voința politică a sta
telor cu nivel 
tare tehnică.

Față de alte 
care confruntă 
meniul înarmărilor, ca urmare a 
acumulării de mijloace de dis
trugere reale, cum ar fi armele 
nucleare, războiul meteorologic 
este incă de domeniul viitorului 
și nu are o urgență imediată. 
Vedem utilitatea încheierii* unei 
convenții in acest domeniu nu
mai in măsura în care ea con
tribuie la prevenirea extinderii 
cursei înarmărilor în domenii 
noi ale cercetării umane. Ea tre
buie să se constituie ca o etapă 
intr-o concepție unitară, care 
vizează realizarea scopului final 
al preocupărilor noastre privind 
încetarea cursei înarmărilor. în 
acest sens, apreciem ca o con
diție primordială pentru defini
rea sensului și perspectivei con
venției includerea în textul a- 
cesteia a unei dispoziții clare 
care să exprime voința părților 
de a continua negocierile desti
nate opririi cursei înarmărilor, 
in special a înarmărilor nucle
are, și realizării dezarmării ge
nerale și complete.

în al doilea rind, a arătat vor
bitorul, proiectele de convenția 
au fost redactate de către state 
care dispun de 
potențialului 
și care au

înalt de dezvol-

probleme grave 
omenirea in do-

O

un nivel unic al 
tehnico-științific 
mare suprafață

• CU DOUA RUNDE ÎNA
INTE DE ÎN CHEIERE A 
TURNEULUI internațional de 
șah de la Las Palmas (Insu
lele Canare), in clasament 
conduc marii maestri Efim 
Gheller (U.R.S.S.) și Bent 
Larsen (Danemarca), cu cite 
9,5 puncte, urmați de Portisch 
(Ungaria) — 8 puncte. Ma
rele maestru român Florin 
Gheorghiu se află pe locul 
opt, cu 7 puncte.

în runda a 13-a, Florin 
Gheorghiu a remizat cu 
Portisch, rezultat consemnat 
și în partidele Gheller — 
Țeșkovski și Hiibner — Ro- 
goff. Larsen l-a învins pe 
Hernandez, iar Fraguela a 
ciștigat la Padron. Cele
lalte partide s-au întrerupt.

• LA KATOWICE, în
turneul final al Campionatu
lui mondial de hochei pe 
gheață (grupa A) echipa Ce
hoslovaciei a învins cu scorul 
de 5—1 (2—0. 3—1, 0—0)

formația S.U-A. An marcat 
P. Stastny (2). Novy. Hlinka, 
Novak, respectiv Nanne.

• TURNEUL DE CALIFI
CARE pentru turneele inter
zonale ale campionatului 
mondial masculin de șah a 
continuat la Arandjelovaț 
(Iugoslavia) cu partidele din 
runda a treia. Adorjan a re
mizat cu Smejkal. iar partida 
dintre Velimirovici și Uhl- 
mann s-a întrerupt.

în clasament conduce A- 
dorjan (Ungaria) — 2 puncte, 
urmat de Smejkal (Ceho
slovacia) — 1,5 puncte. Uhl- 
mann (R. D. Germană) — 
1 punct (1) și Velimirovici 
(Iugoslavia) — 0,5 puncte (1).

• CUNOSCUTUL BOXER 
AMERICAN, Tony Licata, 
fost șalanger la titlul mon
dial al categoriei „mijlocii", 
a obținut un nou succes. în 
cadrul unei gale care a avut 
loc la New Orleans, el l-a 
învins prin KO în repriza a 
10-a pe spaniolul Jose. Duran.

ătar axnerâanu și patroni, 
în ceea ce privește eventua

lele coaliții guvemamestale. 
după alegerile «ie la 35 apetue. 
Parucîul Comunist a lansat un 
apel la ștabuzcea «mei iatesegen 
cu soăaliștă-

La rrxLt său. Partidul Socia
list Portughez coctaderă că .pla
nificarea sooalâ a ecnoocntei re- 
orezintâ. in acruala situație a 
țării, modalitatea princpalâ «Se 
soluționare a crizei economice", 
apreciind că această srtuațio 
ilustrează .jieviabilitatea mode
lului capitalist". De aceea. Parti
dul Socialist propune „o nc>uă 
ordine economică", .o transfor
mare a societății conform ur.or 
scheme viabile", punindu-se ac
centul pe eficacitatea gestiunii, 
hotărirea de a înainta cu măsu
ra și echilibru, punerea in va
loare și utilizarea optimă a for-

devină 
întregii 
același 
atenție 

rulară cooperativelor, care 
zintă. in viziunea sa. una 

«fcn bazele construirii soaalis- 
BMahă. în privință structurii vii
torului guvern, socialiștii preco
nizează formarea unui guvern 
monocoloc socialist, refuzind a- 
liantele atit spre dreapta cit și 
spre stingă.

AI treilea mare partid politic 
portughez. Partidul Popular De
mocratic. propune pentru econo
mia tării _o stnmtură mixtă in 
cadrul căreia sectoarele chete 
trebuie să fie controlate de stat, 
«rfenraiu-ee tuturor celorlalte 
sectoare garanti: reale «ie dez- 
voitare a inrriatevei private. în- 
eftMlv investițiilor străine, care 
poc și trebuie să joace un rol 
important***.

CV

Criză după criză ?

Pentru instaurarea unei noi ordini
economice și politice internaționale
Inaugurind. la Delhi, lucrările 

unui seminar cu tema „O.N.U. 
și țările in oirs de dezvoltare", 
ministrul afacerilor externe al 
Indiei. Y. B. Chavan. a declarat 
că pentru a apăra și promova 
aspirațiile țărilor nealiniate și 
in curs de dezvoltare. Organiza
ția Națiunilor Unite trebuie să 
depună eforturi susținute, în 
continuare, in vederea instaură
rii unei noi ordini economice și 
politice internaționale, 
dreptate și echitate, 
de 
in
un 
ța

bazată pe 
Ministrul 

că țărilor 
le revine

asupra cooperam

i--------- ---------
• INSTITUTUL DANEZ 

pentru cercetăr: viitorologice 
apreciază că țările occidenta
le vor parcurge o nouă peri
oadă de recesiune in anii 
1971—1979. Printre principalii 
faeton ai acesteia- institutul 
pla«eaza creșterea insuficien
tă a productivității in actua
la penoaca «ie revenire, mai 
ales tn Statele Unite, majo
rările de pretun anticipate 
per.tru piața materukir prime 
și produselor lamentare și 
politica de control strict al 
creditelor, promovată pentru 
combaterea mflației Noua 
recesiune ar urma să debu
teze anul viitor 1b Statele U-

externe a afirmat 
curs de dezvoltare 
rol tot mai important in via- 
internațională și se impune 

o participare efectivă a lor in 
adoptarea deciziilor la O.N.U.. și 
in alte foruri cu caracter inter
national. ..Pacea și prosperita
tea sint indivizibile, iar țările 
nealiniate și in curs de dezvol
tare nu se pot menține în ex
pectativă. O.N.U., trebuie să de
vină un instrument efectiv prin 
participarea tuturor statelor în 
eforturile spre o lume a păcii și 
colaborării, și nu a confruntării", 
a spus, in încheiere, vorbitorul.

La Ciudad de Mexico conti
nuă luoările sesiunii de primă
vară a Uniunii Interparlamen
tare la care participă și o dele
gație a Grupului român din 
Uniunea Interparlamentară.

Evocind principalele aspecte 
ale situației internaționale ac
tuale. președintele Echeverria a 
relevat însemnătatea exercitării 
dreptului popoarelor de a-și

economice
internaționale

PENTRU RESPECTAREA ACORDULUI DE ÎNCETARE A FOCULUI

fagWWBEO.........i.__

țțffnema
MERE ROȘII : Scala (orele 9.15; 

11.30; 13.45; 16; 18,15; 20,30), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL": 
Scala (orele 9; 11.15); Excelsior
(orele 9: 11.15; 13,30; 16: 18,15;
20.30) ; Gloria (orele 9; 11,30; 15,30; 
18: 20,30): Tomis (orele 9; 11,15; 
13.30: 15.45; 18; 20.15).

DICTATORUL: Capitol (orele
8,30; 10,45; 13,15: 15,45; 18,15; 20.45).

CULISE: Central (orele 9,15; 
11,30; 13.45: 16; 18.15; 20,30).

CURSA GREA: patria (orele 9; 
11.30; 14: 16,30; 19; 21.15); Favorit 
(orele 9.30; 11.30; 13.45; 16: 18,15;
20.30) ; București (orele 8,45; 11;
13,15: 16: 18,15; 20.30).

ZORRO: Festival (orele 9; 11,45: 
14.30: 17.15; 20); Drumul Sării 
(orele 14: 16.45: 19.30).

FRAȚI DE CRUCE: Victoria
(orele 9; 11.15: 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Grivița (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18.15; 20.30): Aurora
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

VANDANA: Luceafărul (orele
9: 12; 16; 19).

DARLING LILI: Buzești (orele 
9; 12; 16; 19,15); Volga (orele 9,30; 
12.30; 16; 19).

TOM ȘI JERRY: Doina (orele 
9.30: 11,15; 13; 14,45; 16,30; 18,15; 
20).

CERCUL MAGIC: Lumina (orele 
9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 20).

MARELE GATSBY: Timpuri Noi 
(orele 9; 12; 16; 19).

VÎNATORUL DTN TAIGA: Da
cia (orele 9; 12.30: 16; 19.15).

PASĂRI DE PRADA: Feroviar 
(orele 9: 11.15: 13,30; 16; 18,15; „
20.15) ; Melodia (orele 9: 11.15;
13.30: 16; 18.15; 20.30); Modern
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

ARBORELE FĂRĂ RĂDĂCINI î 
Giulești (orele 15,30; 17,45; 20).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20.15).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI:

Bucegi (orele 15.45; 18; 20): Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20.15).

INSPECTORUL BRANNIGAN : 
Ferentari (orele 15.30; 18; 20,15).

1CAR: Unirea (orele 16; 18: 20).
ZILE FIERBINȚI: Lira (orele 

15,30; 18; 20).
MR. MAJESTYK: Cotrocent

(orele 9: 11,15; 13.30: 15.45; 18;
20.15); Arta (orele 13,30; 15.45; 18; 
20).

DINCOLO DE POD: Pacea (ore
le 16: 18; 20); Flacăra (orele 15.30; 
18: 20).

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

ȘTEFAN CEL MARE: Crîngași 
(ora 17).

KIT ÎN ALASKA: Viitorul (ore
le 15.30: 18; 20)

SOACRA: Moșilor (orele 16; 18; 
£0).

CERUL E CU NOI: Popular 
(orele 18; 20.15).

SOȚIA LUI JEAN: Popular 
(ora 15.30).

MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE DÎN 
NOU: Munca (orele 15.45: 18: 20).

RESPIRAȚIE LIBERA: Vitan 
(orele 15.30; 18: 20)

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Rahova (orele 16; 18: 20).

PATIMA: Progresul (orele 15.30; 
17,30; 19.30).

SCRISORI PE PORTATIV — ora 
19.30: Teatrul ..Ion Vasilescu- : O 
FATĂ IMPOSIBILA — ora 19.30; 
Teatrul Țăndărică- (Sala Victo
ria) : ILEANA SÎNZIANA — 
17: Ansamblul ..Rapsodia Româ
nă- : ȚARĂ BOGATĂ-N FRUMU
SEȚI — ora 17 30: Circul Bucu
rești : CIRC PE GHEAȚĂ - (An
samblul Circului Mare din Mos
cova) — ora 19.30: Studioul 
I.A.T.C. : JOCUL DE-A VACANȚA 
— ora 19.30.

PROGRAMUL I

.Conferința asupra cooperării 
economice intemațuxiale. care 
reunește reprezentanți ai țănl«w 
occidentale industrializate, ai 
țărilor producătoare de petrol 
și ai țărilor in curs de dezvol
tare neproducătoare de petrol a 
intrat, miercuri, in cea de-a 
treia fază. prin reluarea, ia 
Paris, a lucrărilor pe comisii. 
In cursul zilei de miercuri, co
misia pentru energie, unui dit 
cele patru organisme speciali
zate ale conferinței, a început 
sâ examineze problema prețuri
lor la energie. Celelalte trei 
comisii — pentru maiorii prune, 
ajutorul pentru dezvoltare și 
probleme financiare — au in
trat. de asemenea. intr-o se
siune de o săptămină.

Conferința, care a debutat în 
luna februarie tot in capitala 
Franței, a fost precedată «ie o 
serie de reuniuni pregătitoare. 
Cea* de-a doua fază a ei s-a 
desfășurat in martie.

Unități palestiniene au ocupat poziții
in centrul capitalei libaneze

I>jpă hiwele violente de marți 
S’- din cursul nopți:, care s-au 
soldat cu 178 nxxți si 302 răniți, 
miercuri după-am :ază. unități 
ale armatei de eliberare pales
tiniene au ocupat poziții, in cen
trul Beirutului, pe linia de de
marcație dintre zonele controla
te de cele două grupări rivale, 
in dorința de a face să fie res
pectat acordul de încetare a 
culm. Unitățile palestiniene 
reușit să stopeze luptele și 
alte zone din capitală, dar 
restul orașului și in diverse
puncte aie Libanului schimburi
le <se focuri au continuat.

Pe «ie altă parte, rezultatele 
efoctunlcc «ie soluționare a cri
zei pe cale constituțională con
tinuă să se lase așteptate. La 
zece zile după adoptarea de că
tre Parlament a amendamentu
lui consutuționaL menit să facă 
posibilă alegerea imediată a suc-

to- 
au 
in 
*n 

alte

cesorului său. președintele Su
leiman Frangieh nu și-a făcut 
incă cunoscută intenția, relevă 
agenția France Presse. Forțele 
favorabile acestuia dăduseră a- 
sigurări că șeful statului va pro
mulga amendamentul in termen 
de cina zile de la adoptarea lui 
de către Parlament. Aceleași 
cercuri au lăsat insă marți să 
se înțeleagă că Frangieh ar 
vrea, inainte de promulgarea a- 
mendamentului. să obțină lămu
riri asupra unor puncte ale a- 
cordului. Încheiat vinerea tre
cută intre conducătorii palesti
nieni și sirieni. ,

Potrivit agenției France Pres
se. Kamal Joumblatt. liderul 
Partidului Socialist Progresist a 
acuzat, marți, pe președintele 
Frangieh că încearcă să pro
voace un vid constituțional pen
tru a împiedica reglementarea 
politică a conflictului libanez.

Opera Română : LUCIA DI 
LAMMERMOOR — ora 19; Teatrul 
de Operetă — LEONARD — ora 
19.30: Teatrul National (Sala
Mică) : VIAȚA UpîEI FEMEI — 
ora 19.30; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
LUNGUL DRUM AL ZILEI CĂTRE 
NOAPTE — ora 19; (Sala Studio) : 
A 12-A NOAPTE — ora 19.30; 
Teatrul Mic : PROFESIUNEA
DOAMNEI WARREN — ora 19; 
Teatrul de Comedie : TREI SU
RORI — ora 19.30: Teatrul Ciu
lești : MĂSURĂ PENTRU MĂSU
RĂ — ora 19.30; Teatrul ..C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : REVISTA CU 
PAIAȚE — ora 19.30; (Sala Vic
toria) : UITE CA NU TAC — ora 
19,30; Teatrul Evreiesc de Stat :

16.00 Teleșcoală. Matematică : 
Integrala (Consultații pentru ele
vii anului IV liceu). 16.30 Curs de 
limba germană (nivel mediu). 17.00 
Telex. 17.05 Atenție la... neatenție ! 
17.30 Muzica — emisiune de actua
litate muzicală. 17.45 Turneul final 
al Campionatului mondial de 
hochei — grupa A. 18.45 Publici
tate. 18.50 Uniters științific. Cinci
nalul revoluției tehnico-știmțifice. 
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Steaua fără nume — emisiu- 
ne-concurs pentru tineri interpret! 
de muzică ușoară. 20.50 Meridiane 
— emisiune de actualități interna
ționale. 21.15 Avanpremieră. 21.25 
Foaie pentru minte, inimă și lite
ratură. Revistă literară și artistică 
a televiziunii. ..Tineretul și pa
tria- (UD- Spectacol susținut la 
Palatul sporturilor și culturii din 
Capitală, de Cenaclul ..Flacăra- al 
tineretului revoluționar, organizat 
de C.C. al U.T.C. și revista 
. Flacăra-. Regia artistică Nae 
Cosmescu. Realizator Adrian Pău- 
nescu. 22.10 24 de ore. 22.30 închi
derea programului.

PROGRAMUL II
20.00 Concertul Orchestrei simfo

nice a Radioteleviziunii. în pauză : 
Telex ; Salvamont ’76 — Oameni 
de curaj, oameni de acțiune — 
reportaj. 22.20 închiderea progra
mului.
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Convorbiri economice 
româno-siriene

• MINISTRUL industriei con
strucțiilor de mașini. Ioan A- 
vram. care face o vizită la Da
masc. a avut intilniri de lucru 
cu Chteoui Seifo. ministrul si
rian al industriei, și Adnan 
Moustapha. ministrul petrolului 
și resurselor miniere.

în cursul convorbirilor s-a 
procedat la un schimb de păreri 
privind relațiile eeonomice bi
laterale și stadiul lucrărilor la 
obiectivele industriale in curs 
de realizare in Siria in cadrul 
acordurilor de cooperare înche
iate cu prilejul intilnirilor româ
no-siriene la nivel înalt.

• ATENȚIA OBSERVATORI
LOR de la Roma a fost reținută 
de activitatea liderilor Partidu
lui Democrat-Creștin italian in 
tentativa de a se evita criza po

litică ce s-ar solda cu convoca
rea de alegeri legislative anti
cipate. Miercuri după-amiază 
secretarul politic al P.D.C.. Be
nigno Zaccagnini s-a intilnit cu 
Giuseppe Saragat. secretar ge
neral al Partidului Socialist De
mocratic.

Anterior. Zaccagnini a organi
zat o serie de întrevederi cu li
deri «lin propriul partid. pre«nim 
și cu experți economia și in 
probleme juridice ai P.D.C.

Conferința arabo- 
africană de la Dakar
La Dakar continuă lucrările 

primei conferințe a miniștrilor 
africani și arabi ai afacerilor 
externe. Participanții urmează 
să definitiveze textele a două 
documente de bază ale viitoarei 
cooperări arabo-africane — „De
clarația de principii" și „Pro
gramul de acțiune" — care vor

fi supuse spre adoptare întrunirii 
șefilor de stat și de guvern din 
țările arabe și africane. Agenția 
Reuter informează că. in cursul 
zilei de miercuri. Comitetul Or
ganizației Unității Africane 
(O.U.A.) a avut o reuniune se
parată pentru a examina cele 
două texte.

Reuniunea Consiliului de 
Securitate

• CONSILIUL DE SECU
RITATE ai O.N.U. s-a întrunit 
«iin nou miercuri după-amiază 
pentru a continua dezbaterile a- 
supra situației din Timorul de 
Est. Reprezentantul Guyanei, 
Joseph Sanders, a prezentat 
Consiliului un proiect de rezolu
ție. avind drept coautor Tanza
nia. prin care se cere tuturor 
statelor să respecte integritatea 
teritorială a Timorului de Est, 
precum și drepturile inalienabi
le ale poporului din acest teri
toriu la autodeterminare. Docu
mentul cere Indoneziei să-și re
tragă, fără nici o întirziere, tru
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hotărî singure destinele. Țările 
subdezvoltate înțeleg că în cir
cumstanțele actuale internațio
nale lupta pentru democrație 
este strîns legată de lupta pen
tru consolidarea independenței' 
naționale și înlăturarea inechi
tăților sociale — a spus pre
ședintele Echeverria, relevind 
că risipa de fonduri destinate 
cursei înarmărilor apare ca „un 
monument istoric ridicat lipsei 
de rațiune". Dezarmarea — a a- 
dăugat președintele Mexicului 
— reprezintă, in primul rind, 
posibilitatea unui transfer de 
resurse și de energii creatoare 
fără precedent pentru succesul 
acțiunilor pașnice. El a adăugat 
că trebuie așezate, fără preju
dicii și exclusivisme, bazele unui 
nou sistem de relații care să re
ducă pericolul unui război și să 
facă posibil, dacă el se va baza 
pe înțelegere, pe capacitatea de 
organizare și pe acțiunea per
severentă — a spus, în încheie
re, președintele Echeverria.
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geografică. Pe calea negocieri
lor din Comitet, ele trebuie com
pletate cu punctele de vedere ale 
celorlalte state, care au o capa
citate tehnologică și o suprafață 
geografică limitată. Numai in 
acest fel convenția ce urmează 
a fi adoptată poate răspunde in
tereselor de securitate ale tu
turor statelor, mari sau mici. 
Chestiunile privind această con
venție. cit și toate problemele 
privind protecția și ameliorarea 
mediului inconjurător, cu tot 
raracterul lor regional sau glo
bal, trebuie să fie soluționate 
pe baza colaborării între 
statele ca entități politice 
rane.

în negocierea tuturor 
zițiilor proiectelor de convenție 
acordăm un loc central statelor 
suverane in toată diversitatea 
lor. Lumea de azi nu poate fi 
altfel concepută, chiar dacă se 
fac simțite alte judecăți peri
mate vizînd împărțirea lumii în 
unități diferite.

Trecînd, în continuare, la a- 
nalizarea unor prevederi con
crete ale celor două proiecte, 
reprezentantul român a arătat 
că abordarea parțială care stă 
la baza concepției autorilor, cit 
și ambiguitatea unor termeni 
folosiți pentru delimitarea do
meniului de aplicare a conven
ției lasă deschisă posibilitatea 
unor situații în care nu este a- 
sigurată o protecție egală pen
tru toate statele părți.

Reprezentantul nostru a cerut 
ca în convenție să se interzică 
utilizarea tuturor tehnicilor de 
modificare a mediului în sco
puri militare sau ostile. în even
tualitatea în care se va menține, 
totuși, caracterul parțial, este 
necesară includerea unei preve
deri care să stipuleze angaja
mentul părților de a purta ne
gocieri în continuare pentru ex
tinderea interdicției și la alte 
tehnici neacoperite de conven
ție.

în 
român 
dintre 
pașnică a modificărilor mediu
lui, cetind ca prevederile con
venției să ducă la încurajarea 
statelor în folosirea pașnică a 
tehnicilor de modificare a me
diului și să stimuleze procesul 
de reglementare a cooperării 
internaționale în acest domeniu.

Oprindu-se, în încheiere, asu
pra sistemului de verificare al 
convenției, ambasadorul român 
a împărtășit îndoielile, exprimate 
de marea majoritate a delega
țiilor referitoare la rolul ce este 
acordat in 
liului de 
Delegația 
pentru un 
bazat pe principiul participării 
egale a tuturor statelor. Ca o 
cerință esențială, un astfel da 
sistem trebuie să prevadă acce
sul statelor, indiferent de nive
lul lor de dezvoltare științifică, 
la informațiile și datele relative 
la tehnicile de modificare a me
diului, pe baza unui sistem de 
schimburi permanente, ceea ce 
sporește capacitatea lor de a se
siza eventualele Încălcări ale 
convenției.

toate 
suve-

dispo-

continuare, ambasadorul 
s-a referit la raportul 
convenție și aplicarea

acest cadru
Securitate al O.N.U.
română se
sistem de verificare

Consi-

declară

• HOȚII DE BISERICI AU FĂCUT ALTE CtTEVA CAPTURI 
IMPORTANTE IN ITALIA : cupe de aur șț argint, o statuie din 
lemn sculptat, ornamentată cu diamante, provenind din secolul 
al XVIII-lea, de o inestimabilă valoare, 22 candelabre din lemn 
sculptat, din secolul trecut. 27 de furturi din bisericile și catedra
lele italiene au fost comise de la începutul acestui an * RAZIE 
PRINTRE GANGSTERI. 10 000 polițiști și agenți au participat la 
cea mai mare acțiune împotriva gangsterilor desfășurată în ul
timele șase luni în Japonia. Au fost arestați 1 554 gangsteri și au 
fost confiscate narcotice în valoare de o jumătate milion de 
dolari. In cursul precedentelor două razii au fost lichidate 37 
de bande, dar numărul celor rămase este incă mare. Statisticile 
poliției relevă că în țară există 2 650 bande organizate, care nu
mără 110 000 membri. Aceștia se ocupă cu comerțul de narcotice, 
cu jocuri de noroc și cu șantaje • BOMBOANE DIN... PEȘTE. 
Fabrica de dulciuri „Rusalka" din Lodz (Polonia) a început să 
producă bomboane din... pește. Noile sortimente sint recoman
dabile pentru copiii care suferă de lipsă de proteine. Citeva 
bomboane — afirmă specialiștii — pot acoperi necesitățile corpu
lui omenesc de proteine pentru 24 de ore • SEMNUL PROPRIE
TĂȚII. Un fermier din. Queensland, Australia, s-a căsătorit cu 
o tînără frumoasă. Imediat după căsătorie fermierul a angajat 
un desenator pentru a vatua pe spatele soției același semn pe 
care-1 poartă cornutele sale, ca semn de recunoaștere a PARI
ZIENII AU DECLARAT RĂZBOI TELEFONISTELOR. Fiecare apel 
telefonic și durata convorbirii sint din ce în ce mai scumpe 
pentru francezi. Telefonistele care răspund la apeluri au devenit 
adevărați „pirați" (L’Express). In interval de cîteva luni, nu
mărul reclamațiilor pentru făpturi „abuzive" s-a dublat. In 1975, 
numai în regiunea pariziană, abonații au contestat 36 000 facturi. 
• PLANȘEU INDEZIRABIL. Din cauza unei erori de proiectare, 
un planșeu de beton împiedică vizibilitatea în anumite sectoare 
ale stadionului olimpic din Montreal — informează organizatorii. 
Pentru remedierea defecțiunii, care afectează circa 10 000 de 
locuri (din totalul de 72 000), se intenționează înlocuirea betonu
lui cu material transparent. Costul operațiunii este evaluat la 
300 ooo de dolari « A ZECEA PLANETĂ A EXPLODAT ? Astro
nomul american Thomas van Flandern afirmă că Intre Marte și 
Jupiter se afla cu aproape șase milioane de ani în urmă o a 
zecea planetă a sistemului solar. La un moment dat, această 
planetă a explodat, iar fenomenul a avut ca rezultat formarea 
unor asteroizl și comete Omul de știință american a ajuns la 
această concluzie analizînd, cu ajutorul uriul ordinator, traiec
toriile a peste 600 de comete de diferite dimensiuni. El a desco
perit că orbitele acestor corpuri cerești au tendința să se strîngă 
în jurul unui punct comun, situat în centura de asteroizi aflată 
în spațiul dintre Marte și Jupiter.

*

*

pele din Timorul de Est și au
torizează pe secretarul general 
al O.N.U. să continue consultă
rile, prin reprezentantul său 
special, cu părțile implicate în 
conflict,

• MIERCURI a fost inaugu
rată cea de-a Vil-a ediție de 
primăvară a Tîrgului internațio
nal dg la Brno pentru bunurile 
de larg consum. Participă între
prinderi de comerț exterior, fir
me comerciale și industriale din 
34 de țări, între care și din Re
publica Socialistă România.

în memoria lui Brâncușî
• ÎN CADRUL MANIFESTĂ

RILOR organizate în Cuba cu 
prilejul centenarului Constantin 
Brâncuși, sub auspiciile Consi
liului Național al Culturii și 
Ambasadei țării noastre la Ha
vana, la Muzeul național a avut

loc o seară consacrată marelui 
sculptor român. După alocuțiu
nea rostită de Oscar Morrina, 
din partea Muzeului național, în 
care a fost evocată viața și ope
ra lui Brâncuși, au fost prezen
tate mai multe filme de scurt- 
metraj.

Noul guvern tailandez
• REGELE TAILANDEI a

aprobat lista noului guvern
tailandez, prezentată de primul 
ministru Sehi Pramoj. Compus 
din 3S membri, cabinetul reu
nește reprezentanți a patru 
partide politice și o personali
tate independentă. în cadrul 
coaliției, Partidul Democrat, 
condus de Seni Pramoj, deține 
19 posturi ministeriale, Partidul 
Chart Thai — 9, Partidul Drep- 

y tății Sociale — 5, și Partidul 
Social Naționalist — unu.
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