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Marea întrecere socialistă pe 1976

V

Am intrat in acest an, cu dorința sinceră și fermă 
de a-l conferi o maximă încărcătură de prestigioase 
realizări pe multiple planuri. Temeiul acestei decizii 
il cunoaștem : 1976, primul an al cincinalului revolu
ției tehnico-științifice, ocupă un loc cu totul aparte, 
asigurind prin prevederile sale o bază corespunză
toare de pornire pentru realizarea in bune condiții 
a noului cincinal, a directivelor Congresului ai Xl-lea 
al partidului. Entuziastele chemări la întrecere socia
listă pe anul 1976, dincolo de cifrele ce dau sub
stanță angajamentelor prin care oamenii muncii sub
scriu la zestrea de succese a acestui an, semnifică 
pregnant un deosebit fapt de conștiință, expresie vie

a hotăririi întregului nostru popor de a face totul 
pentru ridicarea patriei pe noi culmi de progres și 
civilizație. In înfăptuirea acestor mărețe angajamen
te colective, organizațiile U.T.C., toți tinerii munci
tori, ingineri, cooperatori, cercetători și proiectanți 
angajați ferm în transpunerea în viață a hotăririlor 
Congresului al X-lea al U.T.C,, a prețioaselor în
demnuri și indicații adresate de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tinerei 
generații, iși afirmă voința unanimă de a se situa in 
primele rinduri ale întrecerii, punindu-și plenar in 
valoare entuziasmul, puterea de creație și spiritul 
de inventivitate. Transformînd aceste chemări în pro-

priile îndemnuri la autodepășire, la realizări tot mai 
mari, mai semnificative, organizațiile U.T.C. au înalta 
datorie de onoare de a antrena și stimula eforturile 
creatoare ale tuturor tinerilor la înfăptuirea cu suc
ces a prevederilor primului an al cincinalului revo
luției tehnico-științifice ; de a pune in valoare capaci
tatea, spiritul de inițiativă și pasiunea milioanelor de 
tineri pentru a produce mai mult, mai bine, mai efi
cient, asigurind astfel prin muncă însuflețită, respon
sabilă, progresul multilateral al țării, ridicarea ne
contenită a nivelului de viață material și spiritual 
al poporului.
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noul cincinal,

do- 
este 
ma-

directorul său, 
Sirbu. a dorit să 

un motto al întregii
La T.C.P.A., 

ing. Marcel 
precizeze ca 
discuții :.

— Pentru

Desenăm
m încheiat, mal înăinte de termenul calendaristic, cel 
mai bogat cincinal al istoriei noastre. în lunile rămase 
..în plus“, am demonstrat, prin îndeplinirea unor pro
digioase angajamente suplimentare, că știm și putem 
să ne respectăm angajamentul și cuvintul dat. Acum 

am intrat intr-o nouă etapă — cincinalul revoluției tehnico-științifice. 
De fapt, ne-am angajat într-o nouă luptă încordată cu timpul, 
pentru introducerea în circuitul producției a celor mai noi 
cuceriri ale științei, a tehnologiilor moderne și promovarea tehnici
lor de vîrf (automatizare, tehnică de calcul, electronică, electroteh
nică) cit și pentru pregătirea temeinică a cadrelor in așa fel incit 
să fie capabile pe de o parte să producă utilaje și aparatură de 
mare tehnicitate șl pe de altă parte să minuiască in exploatare, 
cu maximum de randament, tehnicile și tehnologiile noi.

Sîntem in lumea științei — la Institutul de cercetări și proiec
tări pentru automatizări și in lumea producției — la întreprinderea 
„Automatica", pentru a vedea cum înțeleg tinerii să se achite de 
sarcinile deosebite ce Ie revin in

în secția cazangerle a întreprinderii de utilaj chimic „Grivița 
Roșie" din Capitală
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un cercetător, 
minanta actualului cincinal 
conștiința responsabilității 
xime față de societate.

într-adevăr, omul de .știință 
este direct implicat în construc
ția noii lumi, direct răspunză
tor față de viitorul imediat și 
depărtat al țării. Congresul al 
Xl-lea al comuniștilor a hotărit 
că pentru a-și asigura un loc 
meritat și demn în lume, in
tr-un interval scurt, România 
trebuie să ajungă din urmă ță
rile dezvoltate din punct de ve
dere economic. Este de la sine 
înțeles — aveam o singură cale 
de urmat — munca neîntreruptă, 
aplicarea cuceririlor științei și

tehnicii în întreaga economie, 
ridieînd-o astfel pe o nouă 
treaptă calitativă.

— Este îndreptățit pretinsă din 
partea noastră o deplină anga
jare în acest efort uriaș. Ceea 
ce pentru noi — adaugă ing. 
Marcel Sirbu — se traduce în 
sută la sută creație.

Creație, pentru că nu poți 
clădi o economie avansată, por
nind de la concepții învechite. 
Creație românească ! Se vor ri
dica în următorii cinci ani 2 700 
de noi obiective, care vor trebui 
realizate toate la nivelul cel mai 
înalt al științei și tehnicii, dotate 
cu instalații și echipamente de 
automatizare, cu tehnică de cal
cul, în concepție românească. A 
crea, deci cunoscînd tot ce s-a 
realizat pînă la acel moment, 
un utilaj cu adevărat nou, su-

EDUCAȚIA PATRIOTIC
principal obiectiv al manifestărilor

*

desfășurate în cluburile tineretului
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REÎNCEPUT 
ȘCOALA ?

O obișnuită oră in labora
torul de chimie al Școlii ge
nerale nr. 5 din Capitală. 
Secvența se poate întilni a- 
cum in fiecare școală, pen
tru că, după o vacantă bo
gată in activități, elevii au 
reluat cursurile cu responsa
bilitate și pasiune. Pentru 
ei a început un nou trimes
tru de muncă asiduă, de 
pregătire pentru participarea 
la olimpiadele pe materii.

Foto : V. RANGA

harta
viitorului
perior celor precedente, a pro
duce o aparatură specifică eco
nomiei noastre, a valorifica la 
maximum materiile și materia
lele autohtone. Dar mai mult de- 
cît orice înseamnă formarea unor 
cadre pricepute, o investiție 
pentru viitor. Orice nouă crea
ție reprezentînd o treaptă cu
cerită spre creația viitoare, mai 
originală, mai valoroasă. Și 
semnifică, în primul rind, dem
nitate națională, încredere in 
forțele creatoare ale poporului, 
creșterea prestigiului țării. In
stitutul exportă deja automati
zări — românești de la concep
ție pînă la execuție — pentru 
fabrici de ciment, centrale ter
mice, rafinării, uzine de mașini 
unelte. în intervalul 1976—1980 
aceste exporturi vor crește, iar

pentru economia națională cer
cetătorii săi vor oferi aproape 
întregul echipament de automa
tizare al noilor obiective.

— în acest cincinal, cercetăto
rul devine tot mai mult un om 
al producției, munca de creație 
este pusă nemijlocit în slujba 
producției — subliniază ing. 
Mihai Arhip, șeful secției cer
cetare aparate și sisteme de 
automatizare.

Afirmația este deja o reali
tate. Oamenii în halate albe, ma
joritatea foarte tineri, s-au, mu
tat în uzine — la I.E.A., Auto
matica, Electrotehnica și multe 
altele — unde fac parte din co-

MONICA
(Continuare
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IL INTRODUCEM
PE ELEV

IN ACTIVITATEA
ȘTIINȚIFICĂ ?

Desfășurarea celei de a IV-a 
Sesiuni științifice naționale a 
elevilor, precum și multe alte 
manifestări științifice școlare 
ale anului 1975 sugerează o re
vedere radicală a modului cum 
sînt promovate spiritul științific, 
creativitatea, inventivitatea in 
programul de lucru al elevului.

Statistic, putem afirma că 
stăm bine. în școli sînt organi
zate peste 15 000 cercuri științi
fice — de matematică, fizică, 
chimie, biologie etc. —, la care 
participă peste 300 000 elevi din 
cei circa 800 000 cuprinși în ci
clul de școlarizare de după gim
naziu, treaptă de învățămînt' 
care permite o activitate cu pre
tenții de investigație științifică 
și creativitate. Mai activează 300 
societăți literar-științifice și 
200 cenacluri literare. S-a ajuns 
acolo încit, de regulă, în fiecare 
unitate liceală se desfășoară 
sesiuni anuale de referate și 
comunicări ale elevilor. Mai 
mult, din inițiativa C.C. al 
U.T.C., de patru ani, vara, are 
loc o manifestare de amploare 
republicană consacrată vârfuri
lor școlare în cercetarea științi
fică și creația tehnico-literară. 
în vara aceasta, Craiova a găz
duit sesiunea națională anuală 
a elevilor. Amploarea ei este 
notabilă: școlile din județe 
și-au trimis aici 348 reprezen
tanți cu 322 lucrări, din
tre care 194 prezentabile la 
o reuniune de asemenea factură.

Orașul petroliștilor, Moinești, județul Bacău

Sesiunea s-a desfășurat după 
toate regulile unei manifestări 
științifice — pe secții, șapte la 
număr, cu jurii, cu dezbateri, 
chiar foarte aprinse dezbateri, 
cu ambiții ce s-au înfruntat în
tru cucerirea trofeelor care să 
le ateste valoarea lucrărilor ; cu 
schimburi de păreri despre acti
vitatea științifică în școală, des
pre o metodologie optimă a a- 
cesteia. Cu premii, cu cîștiguri, 
deci, și, mai ales, cu multe, 
foarte multe învățăminte pen
tru ceea ce ar putea fi și pro
mite și trebuie să devină miș
carea creativă științifică, tehni
că și culturală în școli, la prima 
oră a uceniciei tînărului în cer
cetare. Cu condiția ca școala să 
aibă curajul să recunoască o 
realitate evidentă : aceea că, 
deși statistic stăm bine, existînd 
un patrimoniu de lucrări cu 
emblemă de autor aparținind u- 
nor elevi, — cu care se și orga
nizează sugestive expoziții pre- 
zențîndu-1 pe elevul de azi, ti- 
năr al învățăturii și muncii, cu- 
tezînd să convertească cunoștin
țe și idei în creații — ne aflăm, 
din acest punct 
haremurile unor 
dește.

Dacă vrem să 
clinicieni ai stadiului real 
care ne aflăm, nu ne 
lăsa seduși de comparații 
ceea ce a fost odinioară acti
vitatea științifică a elevilor, căci 
am porni de la prea puțin. Este 
dorită comparația cu ceea ce 
trebuie să fie spiritul științific- 
creativ în școală în perimetrul 
unui cincinal al revoluției tehni- 
co-științifice. Să nu uităm că 
muiți din actualii elevi vor lu
cra în acest cincinal și, mai a- 
les, ei vor lucra pentru dfeea 
ce urmează să constituie viitoa
rele cincinale, anul 2 000 — mo
dul de lucru fiind previzibil din 
programul extrem de cutezător, 
realist — Programul partidului.

Tocmai de aici, din plasarea 
tinerilor școlii în anii în care 
ei vor da societății, vine rați
unea îndemnului formulat la 
început de an școlar de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca 
fiecare elev să treacă prin școa
lă, lăsindu-i acesteia, producți
ei, o lucrare utilizabilă, de cre
ație, fiecare să-și acopere di-

de vedere, la 
rezultate mo-

fim niște buni 
la 

putem 
cu

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare in pag. a Il-a)

Am găsit, în acest sens, o ex
periență bogată, demnă de apre
ciat la Casa de cultură a tine
retului din Sibiu. Aproape că nu 
este zi în care aici să nu, li se 
ofere vizitatorilor posibilitatea 
de a participa la o manifestare 
de la care să plece îmbogățiți 
cu mai multe cunoștințe, despre 
trecutul, prezentul și viitorul 
României. Dealtfel, unii dintre 
ei urmează cu regularitate ade
vărate cicluri
Documentele 
Xl-lea al 
ale muncii, , .
viitoare ale tinerei generații. Să 
ne cunoaștem patria socialistă, 
România pe drumul marilor în
făptuiri, Să trăim și să muncim 
in chip comunist. întîlnirile, or
ganizate de două ori pe lună 
pentru fiecare ciclu se desfă
șoară sub formă de dezbateri, 
de seri de întrebări și răspun
suri, simpozioane însoțite de 
prezentări de diapozitive, de 
proiecții de filme documentare, 
în luna noiembrie, după Con
gresul al X-lea al U.T.C., s-a 
inițiat încă un ciclu bucurin-

pe teme, ca :
Congresului al 

P.C.R. — jaloane 
vieții șl izbînzilor

ACTIVITĂȚI DE CĂTRE ACESTE INSTITUȚII CULTURAL-EDUCATIVE, 
du-se de o largă audiență: 
nerețe, patrie, socialism, 
concurs desfășurat în fază 
masă, pe întreprindere și

Tt-
Un 
de 
pe

DIN EXPERIENȚA 
CLUBURILOR

DIN JUDEȚUL SIBIU 
ÎN DOMENIUL 

FORMĂRII OMULUI NOU

municipiu intitulat : Județul Si
biu pe coordonatele cincinalului 
revoluției tehnico-științifice a 
prilejuit nu numai celor care 
s-au ambiționat să-l cîștige, ci și 
celor care i-au susținut pe a- 
ceștia, aprofundarea cunoștințe
lor despre economia, istoria, 
frumusețile naturale ale județu
lui unde muncesc și trăiesc. A- 
cesta nu este însă singurul con-

curs la care au participat ute- 
ciștii din Sibiu. Un ciclu de pro
iecții de filme inspirate din tre
cutul de luptă al poporului — 
s-au vizionat. printre altele, 
Mihai Viteazul, Duminică la ora 
6, Canarul și viscolul — a fost 
completat de cîte un concurs 
privind semnificațiile operei vi
zionate. 1

învățarea poeziei și cînteculul 
patriotic, cunoașterea valorilor 
literaturii și artei românești re
prezintă un alt obiectiv princi
pal urmărit în programul Casei 
de cultură a tineretului din Si
biu, Am întîlnit aici, cu o frec
vență bilunară, seri de muzică 
și poezie patriotică organizate 
de cenaclul literar „Radu Stan
ca“ și de grupul de recitatori al 
clubului. Adeseori la aceste a- 
tractive seri au fost invitați să 
prezinte din creația proprie sau 
din istoria literaturii noastre 
patriotice poeți de prestigiu din 
oraș, ca și din alte locuri din

LA A- 
STUDII 
LA FA-

• CUM SE VA DES
FĂȘURA CONCURSUL 
DE ADMITERE 
CADEMIA DE 
ECONOMICE ȘI
CULTĂȚILE CU PRO
FIL ECONOMIC 
LARE ? La această 
bare a tinerilor noștri ci
titori. răspunde prof. 
univ. dr. N. Dobrotă, 
prorector al A.S.E.

SIMI-
între-

MIRTINA IONESCU
(Continuare in pag. a Il-a)

• O tradiție onorată în 
județul Alba : CREȘTE
REA ANIMALELOR IN 
GOSPODĂRIILE PER
SONALE.

Am în față o relatare scrisă despre pă
țaniile unui cetățean din București, care — 
turist fiind o dată prin Turcia — și-a pierdut 
uzul rațiunii și s-a lăsat (e drept, nu pentru 
multă vreme) atras în tagma transfugilor. 
Nu-i dau numele fiind un om în vîrstă, 
căsătorit, cu o fiică de 26 de ani și un 
băiat de 24 ; le-aș face lor, sînt si
gur, o mare rușine pomenindu-l aici pe 
tatăl lor. Totuși, este interesant de văzut ce 
s-a petrecut și cum s-a petrecut. Mai ales 
este interesant de pătruns - măcar pentru 
cîteva minute - în logica celui ce poate 
fi capabil să facă pasul acela de 
al părăsirii țării.

Deci, iată faptele. O. N. a ple
cat într-o excursie în Turcia cu 
un autocar O.N.T. Ajuns la 
Istanbul o fost cazat împreună 
cu grupul la hotelul Panukale. 
Acolo, prin fața clădirii și pe 
lîngă mașină- l-a văzut învîrtin- 
du-se pe un individ care zicea 
că a fost cîndva profesor de 
meserii la Uzinele „Electromag
netica" (îi știu și lui numele, dar 
n-are rost să-l citez aici) și 
care povestea că după o con
trabandă cu „Gerovital" (tot 
la Istanbul) săvîrșise o pedeapsă 
cariile turcești, -iar de la ieșire își 
existența lucrînd pe post de racolator al 
turiștilor români, l-a povestit toate acestea 
și lui O. N. și, ca să-l convingă despre si
tuația lui minunată, s-a desfăcut ușor la un 
buzunar prin care el, O. N., a zărit, după 
cum singur declara la întoarcere, un... 
„teanc de dolari”.

Mare minune și dolarii aceștia I Se deva
lorizează ei pretutindeni, dar pe scoarța 
cerebrală a lui O. N. a apărut, datorită 
lor, desigur, prima judecată strîmbă : „Da
că ore el (racolatorul, n.n.) dolari, înseam
nă că am să am și eu...". Și iată cum în 
mintea unui om de aproape 56 de ani n-a 
mai încăput și varianta inversă, obișnuită 
la orice om cu judecată sănătoasă : era,

neiertat

intr-adevăr, sigur că o să aibă șl el ? Tur
cia este o țară cu care avem relații bune, 
pe multiple planuri, relații pline de res
pect reciproc, dar trebuie să fii de-a drep
tul prost ca să nu știi că destui turci mai 
au, la ei acasă și nu prin străini, foarte 
multe greutăți materiale. Nu reușesc Statele 
Unite cu nici un chip să reducă în ultimii 
ani procentajul șomerilor sub nouă la 
sută, dar Turcia ? In capul șubred jude
cata intră însă și strîmbă I Și O. N. a „ră
mas”. A observat el că un alt individ pîn- 
dea din urmă, s-a mirat ce-o fi cu el, dar

Și totuși, judecata privind intrarea rapidă 
în posesiunea unui pachet de dolari, amen
dată deja mai sus, nu este, de fapt, nici 
cea mai importantă, nici cea mai strîmbă. 
Principala judecată anapoda din capul lui 
O. N. o reprezintă însăși vinzarea sa, ca om. 
Recitesc și tot recitesc pățaniile lui de 
transfug și nu-mi vine să cred : inconștient 
să fii și parcă tot nu te-ai lăsa achiziționat 
cu atîta ușurință I De altfel, chiar zilele a- 
cestea am văzut ruiînd la București filmul 
„Colț Alb", cu acea superbă scenă morală 
în care un indian din Alaska (s-ar putea 

om aproape sălbatec) refuză cu 
demnitate să-și dea pe dolari 
fie și... cîinele. Iar dumnealui, 
O. N„ se vindea chior pe dîn- 
sul personal, pentru niște dolari 
închipuiți I Indianul - fără carte, 
fără civilizație, era capabil să 
simtă care-i escrocul, și ce do
rește. Dumnealui, O. N., - nu. 
El își pusese familia amanet... 

Nu-i ciudat ? Nu-i jignitor la 
culme ?

...Un „jeep” american l-a tre
cut pe partea cedlaltă a Bosfo
rului și, cu bagajele în brațe, 
O. N. s-a trezit depus î.n-

zice un

NICI COLȚ ALB 
NU SE VINDE!

de Eugen Florescu

prin puș- 
agonisea

s-a lăsat dus pină la poliție cu un taxi 
care tocmai staționa „din întimplare" în 
fața hotelului

Ce a cerut O. N. poliției din Istanbul ? 
Nici mai mult nici mal puțin decît... azil 
politic. Recunoaște, azi, că habar n-avusese 
acasă de o asemenea idee, dar dacă-l vă
zuse pe individul cu fișicul de dolari, de! 
Ce mi-e, colea, un „azil politic I". Dar mo
tivul ? Fiindcă turcul de la sediul poliției 
centrale (camera de anchetă de la etajul 
3) dorea un motiv. In fișă, O. N. a comple
tat : „datorită unor neînțelegeri cu familia”. 
Las la o parte că acesta nu-i un motiv pen
tru azil politic, dar dacă ar fi știut la vremea 
cuvenită copiii, cred că se înroșea de ocări 
obrazul iubitului lor tată.

racolatul
tr-un... lagăr. Să-l fi văzut ce jalnic arăta 
pe omul cu „azil politic" 
tei I Sâ-i plîngi de milă 
liber era...

Noroc că s-a trezit de-a
Ce voise el, de fapt ?
Voise să vadă Turcio. Atît. Altfel, avea 

acasă tot ceea ce-i trebuia. Și-a luat ini- 
ma-n dinți și, opunîndu-se privirilor piezișe 
și suspectărilor, s-a dus și a spus adevărul 
la poliție. Au venit doi tovarăși de la am
basadă, i-au dat un bilet de avion și, dupo 

"...----------_j se scufunde, a aterizat

din cauza neves- 
ce bogat și ce

binelea.

7 zile în care era să 
la București.

In sfirșit, venise 
dreaptă I

omul Io o judecată
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ALBA. O tradiție onorată:

CREȘTEREA ANIMALELOR ÎN 
GOSPODĂRIILE PERSONALE

prof. univ. dr. N. DOBROTĂ,
prorector al A.S.E.

răspunde tinerilor cititori care .ne-au întrebat 
cum se va desfășura concursul de admitere la Aca
demia de Studii Economice, deci și la facultățile cu 
profil economic similare care funcționează în alte 

centre universitare

în județul Alba pe Valea 
Ampoiului. țăranii cooperatori, 
tineri și virstnici sînt cunoscuti 
ca oameni harnici, buni gospo
dari, dar mai ales buni crescă
tori de animale. Numai în co
muna Ighiu și în satele aparți
nătoare Sard, Bucerdea, Folna și 
Ighiel pe lingă bovinele, ovinele 
și porcinele care constituie a- 
verea obștească a cooperatorilor, 
fiecare din cele 2 328 de familii 
are in curtea sa cel puțin o vacă. 
2—3 viței, peste 12 oi, porci și 
zeci de păsări. Cum reușesc oa
menii de pe aceste meleaguri să 
crească numărul de animale 
amintite ? Răspunsul îl primim 
de la tovarășul Niculită Fenișer. 
secretarul comitetului comunal 
de partid și primarul comunei. 
„Din capul locului, vreau să arăt

ÎNTÎLNIRE 
A MICILOR 

AGRICULTORI
46 de pionieri din comunele 

județului Dolj, care îndeplinesc 
funcția de președinte de micro 
C.A.P., s-au întrunit în locali
tatea Almăj. intr-un fructuos 
schimb de experiență. Din pro
gram reținem dezbaterile pri
vind educația prin muncă și 
pentru muncă în spirit revolu
ționar a pionierilor și școlari
lor, dezbaterea, statutului mi- 
crocooperativelor agricole pio
nierești, seri de poezie și alte 
activități culturale, demonstrații 
practice, in cele două sere ale 
microcooperativelor agricole din 
Almăj. Această bază materială, 
creație a colectivului de elevi 
și profesori din Almăj, a per
mis realizarea in anul trecut a 
unui venit net de 12 000 lei.

V. MURGESCU

PREMIILE A.T.M,
Asociația Oamenilor de Artă 

din Instituțiile Teatrale și Mu
zicale din R.S.R. a hotărit să a- 
corde Premiul criticii muzicale 
pe anul 1975, următorilor tineri 
interpreți :

Ovidiu Bălan — Artă dirijo
rală — pentru remarcabilele tăl
măciri ale muzicii românești și 
ale Simfoniei a IX-a de Beetho- 
ven.

Mariana Sîrbu — Soliști instru
mentiști — pentru activitatea 
solistică și pentru conducerea 
Cvartetului ..Academica“ al 
Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu“ din București, for
mație laureată cu premiul I la 
Concursul internațional de la 
Belgrad.

Florin Diaconescu — Soliști 
vocali — pentru creația realizată 
în rolul titular din opera Ham- 
let de Pascal Bentoiu.

Nu s-au acordat premii la mu
zica populară și la muzica 
ușoară.

Concertul festiv al laureați- 
lor și distribuirea premiilor va 
avea loc în Sala Mică a Palatu
lui R.S.R., luni 26 ianuarie a.c., 
ora 19, unde — alături de ti
nerii soliști — își vor da con
cursul Orchestra de Studio a 
Radioteleviziunii.

A. P. 

La o primă apreciere compa
rativă, anul muzical 1975 se de
finește printr-un număr consi
derabil de manifestări artistice 
de elită, prin lărgirea și apro
fundarea contactului cu publi
cul, prin creșterea participării 
tineretului la audițiile din stu
diouri și săli de concerte. Direc- 
ționate de ideile și comanda
mentele ideologice, estetice și 
educative ale Programului parti
dului nostru, preocupările crea
torilor și ale instituțiilor muzi
cale s-au împletit mai strîns cu 
dorințele iubitorilor artei, com
pozitorii — artiști ai cetății — 
potențîndu-și mijloacele, talen
tul lor prin continuarea tradiției, 
prin implicarea in viața socială, 
politică a țării. In patrimoniul 
muzical au intrat în această pe
rioadă lucrări simfonice, ' vo- 
cal-instrumentale, camerale, co
rale, de operă, operetă ■ și 
balet purtind amprenta spi
ritualității românești, opere 
marcate de specificul național, 
demne, totodată, de a intra în 
circuitul valorilor universale. A- 
ceste succese nu au fost obținu
te întimplător. în plenarele de 
lucru de la Uniunea compozito
rilor, în consiliile muzicale ale 
instituțiilor au fost elaborate 
ample planuri tematice, au fost 
riguros stabilite direcțiile între
gii activități, revizuirea, îmbo
gățirea, diversificarea și echili
brarea repertoriilor urmînd să 
aducă în fața publicului cele 
mai reprezentative lucrări pen
tru creația românească și uni
versală, în cele mai prestigioa
se interpretări.

Sub cupola Ateneului român, 
in celelalte săli ale Filarmonicii 
„George Enescu“, mii și mii de 
tineri au participat săptăminal

că pasiunea oamenilor în creș
terea animalelor se transmite la 
noi în sat din tată în fiu. E 
drept, și noi venim în sprijinul 
acestor pasionați crescători, asi- 
gurîndu-le în fiecare an condi
ții de creștere a animalelor. A- 
dică ținem cont de numărul de 
animale din gospodăriile popu
lației și în funcție de aceasta re
partizăm suprafețele de păduri 
și finețe. Dispunem de 1 779 de 
hectare cu pășune și 1 939 hec
tare cu finețe. Consiliul popular 
comunal împreună cu organiza
ția U.T.C., în fiecare primăvară 
antrenează tinerii la curățatul 
pășunilor și fînețelor de mără
cini și mușuroaie, la adminis
trarea îngrășămintelor naturale 
și chimice, la construirea și re
pararea adăpătorilor. Tot pentru 
asigurarea furajelor, fiecare coo
perator care participă zi de zi la 
munca în cadrul unității coope
ratiste primește în acord global 
o suprafață de pășune de pe 
care îi revine între 300 și 500 kg 
fîn. Pe lîngă furajele ce le re
vin pentru munca efectuată în 
cursul anului, crescătorii de ani
male cultivă pe loturile perso
nale sfeclă furajeră sau seamă
nă a doua cultură“.

Avînd o bază furajeră asigu
rată, de asemenea, desfacerea 
produselor prin contractele cu 
statul, gospodarii acestor locuri 
ne demonstrează că animalele 
proprietate personală constituie 
o însemnată sursă de venituri 
bănești atît pentru ei cît și pen
tru comună. Cei peste 7 000 de 
locuitori ai Ighiului au crescut 
numai în acest an peste 2 000 
capete bovine, 1 500 porcine, 
5 500 ovine și peste 100 000 pă
sări. Ca urmare, în primele 11

Desenăm harta viitorului
(Urmare din pag. I)

lective mixte : cercetători-exe. 
cutanți. Se urmărește practic 
comprimarea intervalului cerce- 
tare-producție, dar pe lîngă 
timp se ciștigă experiență, 6e 
obțin produse superioare.

— Cunoaștem exigențele ce 
stau în fața generației noastre — 
ne spune ing. Cornel Preoteasa 
secretarul organizației U.T.C. a 
institutului — și toate eforturile 
noastre converg spre a ne forma 
în spiritul lor. Pentru noi. acest 
cincinal reprezintă posibilitatea' 
de a demonstra, aplicind ceea 
ce am invățat, că sintem la 
inălțimea a tot ce s-a făcut 
pentru noi. Știm că ne așteaptă 
o muncă asiduă, că timpul va 
însemna în totalitatea sa creație 
(de Ia studierea realizărilor e- 
xistente, căutarea unor soluții 
originale, eficiente și pînă la 
experimentarea în practică a 
prototipurilor).

In institut, luminile se sting 
la ore tirzii din noapte — tinerii 
și-au asumat răspunderi con
crete privind reducerea terme
nului de aplicare a unor cerce
tări, îmbunătățirea calitativă a 
aparaturii care va intra curînd în 
fabricație. Toate se execută și 
se vor executa numai prin ore 
de muncă patriotică, in sprijinul 
producției.

Pentru ttnărul colectiv al în
treprinderii Automatica, cinci
nalul 1971—1975 s-a încheiat cu 
multe luni în urmă, iar timpul 
rămas "a fost folosit intens pen
tru a se asigura condițiile co
respunzătoare unor exigențe cu 
totul deosebite : începutul anu
lui 1976 coincide cu schimbarea 
aproape totală a producției, al
cătuită în întregime din unicate 
destinate automatizării.

la concertele educative, la pre
legerile ciclului Muzica și cele
lalte arte, la După-amiezile mu
zicale ale tineretului, la concer
te extraordinare cu soliști și di
rijori de renume mondial, in 
ale căror programe pe primul 
loc s-au situat în mod frecvent 
lucrările românești. De aseme
nea în anul 1975 s-a evidențiat 
colaborarea fructuoasă a Filar
monicii cu orchestrele, soliștii și 
dirijorii instituțiilor muzicale 
din țară. A crescut numărul con
certelor și al recitalurilor unor 
soliști de prestigiu (dintre care 
amintim pe Ion Voicu, Alexan- 

CONTACT
dru Demetriade. Mihai Constan- 
tinescu ș.a.), date de colective
le Filarmonicii bucureștene în 
cluburile întreprinderilor, în 
casele de cultură din . Capitală 
și din alte orașe ca de exemplu ; 
Brașov, Rm. Vilcea, Reghin, Hu
nedoara, Brăila etc.

La Opera română între eve- 
venimentele anului 1975 s-au în
scris operele Bălcescu de Cornel 
Trăilescu. Dreptul la dragoste 
de Theodor Bratu, Hamlet de 
Pascal Bentoiu. Mai puțin con
cludentă, activitatea în dome
niul baletului românesc unde, 
de la Văpaia lui Mircea Chiriac, 
nu am mai înregistrat nici un 
succes. Insuficient valorificat și 
abordat se relevă a fi și genul 
operetistic. Compozitorii au 
neglijat opereta, gen atit de 
accesibil și de îndrăgit de un 

luni ale anului au fost livrate la 
fondul de stat 180 tone carne de 
bovine, porcine și oaie, 11 tone 
lină cu 3 tone, peste prevederi 
și 1 000 hectolitri lapte de vacă 
și oaie, precum și alte cantități 
de produse prelucrate. In fiecare 
sat există un punct de prelucra
re a laptelui de unde zilnic plea
că spre orașe între 300 și 500 
litri. Am stat de vorbă cu cîțiva 
crescători. însuși primarul co
munei este cunoscut ca un bun 
crescător de animale. Anul a- 
cesta pe primul vițel livrat prin 
contract cu statul a primit suma 
de 6 000 lei. Tot în acest an a 
livrat și un porc. Ion Milaciu din 
satul Sard, președintele C.A.P. 
de aici, are contractat pentru 
anul acesta 3 viței, o vacă și un 
porc. La fel au procedat și con
sătenii săi Mircea Anghel și 
Traian Dumitrean. Pentru canti
tățile de lapte predate zilnic, 
sînt cunoscuti cooperatorii Nico- 
lae Marin, Florian Trută, Florian 
Borza. La depășirea cantităților 
de lină, lapte și carne de oaie 
livrată, au contribuit în mare 
măsură și crescătorii Liviu Hada, 
Nicolae Stanciu, Florian Florea, 
Florian Bîrs și mulți alții. Intre 
aceștia, desigur, sînt foarte mulți 
tineri. Numai faptul că în aceas
tă comună trăiesc și muncesc 
peste 1 000 de tineri este o do
vadă că satul a știut să și-i 
apropie, să-i permanentizeze, în- 
tr-un cuvînt să întinerească. 
Dacă mai adăugăm că toți acești 
tineri au statornic aceeași pa
siune pentru creșterea animale
lor, avem în paralel dovada că 
tradiția este onorată cum se 
cuvine.

OVIDIU MARIAN

— Sintem răspunzători, cam 
în egală măsură cu cercetătorii 
și proiectanții, de calitatea noi
lor noastre produse — spune 
secretarul U.T.C. Marcel Ia- 
mandi. Trebuie să fim capabili 
să executăm în termen și la ca
litatea cerută noutățile sectoru
lui de concepție. Pentru aceas
ta, de la muncitor la inginer, 
trebuie să fim noi înșine în pas 
cu știința.

Un colectiv întreg, aflat la 
vîrsta curiozității științifice, a 
acumulărilor, este inclus într-un 
continuu proces de reciclare. 
Toată lumea învață. învață pe 
cărți, pe planuri, pe schițe... 90 
la sută din cadrele secțiilor de 
bază sînt absolvenți de liceu, 
alți 700 urmează seralul în mo
mentul de față, iar 50 frecven
tează cursurile de subingineri. 
Lărgirea orizontului de cunoaș
tere plus cunoștințele la zi în 
domeniu — iată o socoteală ele
mentară fără de care, știu toți 
tinerii uzinei, nu poți face față 
condițiilor de muncă ale viito
rului.

— Intre munca fizică și cea 
Intelectuală, între cea de execu
ție și concepție, distanțele se 
micșorează treptat — precizează 
maistrul Mihail Panaitescu. Noi 
sintem executanți, dar, de pildă, 
acum, pentru înnoirea produc
ției ne-am gîndit singur orga
nizarea muncii pină la cele mai 
mici amănunte, am conceput și 
am executat utilajele și sculele 
de care avem nevoie, odată 
cu începerea noii fabricații.

Așa s-au născut, nu într-un 
institut de cercetări, ci aici, în 
ateliere, mașinile de cablaj spa
țial, de debitat conductori etc. 
și sint pe cale să-și facă loc în 
procesul de producție alte 55 de 

mare pumăr de spectatori. Fi
del și consecvent în creația de 
operă rămine în special compo
zitorul Florin Comișel, semna
tarul singurelor premiere din 
ultimii doi ani : Răspintia și 
Leonard.

Anul 1975 a însemnat înche
ierea cu succes a concursului 
Radioteleviziunii, Omagiu făuri
torilor socialismului, concurs 
pe care organizatorii l-au dedi
cat cu precădere lucrărilor în 
domeniul operei, operetei, ba
letului și dansului tematic. In 
urma concursului, un număr de 
13 lucrări au intrat în registrele 

LARG CU PUBLICUL
repertoriale ale emisiunilor de 
radio și televiziune. Una dintre 
operele radiofonice premiate în 
concurs, Logodna de Nicolae 
Brânduș, realizată după poemul 
„Strigoii“ de Mihai Eminescu. a 
fost prezentată la Tribuna in
ternațională a muzicii de la Pa
ris, unde a întrunit aprecieri e- 
logioase din partea specialiști
lor din numeroase țări europene.

Tot în 1975, printr-un efort 
susținut de antrenare a compo
zitorilor și poeților din întreaga 
tară, au fost realizate peste 300 
de creații originale în domeniul 
cîntecului patriotic și revoluțio
nar, al altor genuri de muzică. 
O serie de manifestări precum 
Festivalul național de muzică 
ușoară de la Mamaia, Festivalul 
cîntecului pentru tineret și stu- 
denți, concursurile Consiliului

Blocuri noi date recent in folosință in municipiul Miercurea Ciuc
Foto : V. RANGA

EDUCAȚIA PATRIOTICĂ
(Urmare din pag. I)

țară. Iar pentru a ușura tineri
lor învățarea celor mai frumoa
se cîntece patriotice, în fiecare 
zi de marți la casa de cultură 
este prezent un profesor de mu
zică. Această lăudabilă acțiune 
poartă denumirea Cîntăm patria 
și partidul. ,Cu toate că, așa cum 
observam mai înainte, activită
țile cu un pronunțat caracter 
educativ-patriotic ocupă un loc 
de frunte în programul Casei 
de cultură a tineretului din Si
biu, directorul său, Emil Stra- 
tulat, ne-a spus că-și propune 
ca începînd din luna ianuarie 
să-l diversifice și să-I îmbogă
țească. „Cred că mai avem încă 
multe posibilități de educație 
patriotică a tineretului. De e- 
xemplu, clneclubul realizează 
filme legate de viața și munca

utilaje și tehnologii noi, aflate 
deocamdată în faza de încercări, 
sau pe planșetele de lucru ale 
tinerilor cuprinși în Cercul de 
creație tehnică și științifică. A 
munci înseamnă tot mai mult a 
crea. Acest adevăr se reflectă 
și în evoluția activității cercu
lui amintit. Cu cîțiva ani în 
urmă, la înființare, era frecven
tat doar de cîțiva ingineri sta
giari, acum îi cuprinde și pe 
tinerii muncitori și tehnicieni 
preocupați de problemele per
fecționării muncii lor, ale pro
ducției. Și la „Automatica“ ti
nerii rămîn adesea peste pro
gram. Unii — cu ochii țintă a- 
supra proiectelor ca să desco
pere noi posibilități de a exe
cuta rapid și bine produsele de 
înaltă tehnicitate pe care au 
început să le fabrice. Alții — în- 
drumînd tineri ca și ei, veniți 
din alte părți ale țării, să învețe 
cum să mînuiască panourile de 
comandă, cum să obțină produc
tivități maxime, cu ajutorul apa
raturii de automatizare fabri
cată aici.

★
A munci înseamnă tot mai 

mult a crea. Această metamor
foză a muncii a încetat demult 
să mai fie un deziderat, dar în 
cincinalul revoluției științei și 
tehnicii ea va deveni o realitate. 
O realitate pe măsura tinerilor, 
a marii lor capacități de acu
mulare, de efort, de dăruire, pe 
măsura dorinței lor de afir. 
mare. Unindu-și experiența și 
cunoștințele, tinerii muncitori, 
tehnicieni și oameni de știință 
desenează cu dragoste și matură 
responsabilitate harta viitorului 
țării. z

Național al Organizației Pi
onierilor sau ale U.G.S.R. 
au contribuit la sporirea 
numărului de creații originale. 
Ciclul Capodopere prin capo
dopere, Bucuriile muzicii, Bu
curoși de oaspeți, Antena vă a- 
parține, ciclul Teatrului liric TV 
— iată numai cîteva dintre emi
siunile micului ecran menite să 
concure la informarea, educarea 
și orientarea gustului oameni
lor de cele mai diferite vîrste 
și profesiuni.

Un loc aparte în acest context, 
l-au ocupat și în anul 1975 con- 
certele-dezbatere, tribunele de 

lansare a celor mai noi creații 
caracteristice pentru fenomenul 
românesc componistic contem
poran, momente de semnificativ 
impact între creatori, interpreți 
și public, menite să „conștienti
zeze“ actul creației muzicale ca 
act de profundă angajare, cultu
rală și politică,, să introducă pe 
iubitorii muzicii în universul in
tim de gîndire și de creație al 
compozitorilor. In concertele- 
dezbatere au fost prezentate cir
ca 30 de lucrări muzicale în di
ferite genuri care au fost co
mentate de către peste 60 de 
auditori de felurite profesii și 
vîrste. în anul 1975 au apărut 
noi formații specializate pe sti
luri și epoci mhzicale. iar cele 
existente și-au intensificat acti
vitatea. Au apărut frecvent pe 
podiumul de concert Formația 

tinerilor din județul Sibiu. Este 
un lucru bun, dar l-am putea 
extinde incercînd să facem do
cumentare despre trecutul și 
prezentul județului, despre fru
musețile sale, despre folclorul 
de aici. Cu ele am putea alcă
tui vizionări periodice sau le-am 
putea folosi ca material ilustra
tiv Ia ciclurile de care v-am 
vorbit mai înainte. De aseme
nea, vrem ca serile de poezie și 
muzică patriotică să le extin
dem în sensul de a invita să 
participe la ele nu numai reci
tatorii și membrii cenaclului 
nostru, ci și pe iubitorii de poe
zie din școli, intreprinderi. Pe de 
altă parte, cred că cunoașterea 
patrimoniului național de artă, 
operele de seamă ale înaintași
lor, ca și cele ale contemporani
lor constituie o formă cu deo
sebită eficiență în educația pa
triotică. In prima parte a lunii 
ianuarie va lua ființă, astfel, in 
colaborare cu organizația U.T.C. 
de la Muzeul Bruckenthal cercul 
«Prietenii muzeului» ce se va 
intruni bilunar“.

Un alt gen de activitate, in
teresant în principiu, este cel o- 
ferit de Clubul tineretului din 
Mediaș. Joia, sîmbăta și dumini
ca clubul devine locul de întîlni- 
re al uteciștilor din cîte o în
treprindere sau instituție din 
oraș. Programul bogat și variat 
de. cele mai multe ori este rea
lizat de tinerii din organizația 
U.T.C. respectivă, cu sprijinul 
clubului. Sînt nelipsite momen
tele susținute de recitatori (poe
zia patriotică este cea mai des 
interpretată), concursurile pe te
me extrase din Programul parti
dului și din documentele Con
gresului al X-lea al U.T.C. A- 
vînd însă în vedere că asemenea 
întîlnlri se bucură de o largă 
audiență, credem că ar putea fi 
organizate mai atent. S-ar pu
tea ca fiecare dintre ele să se 
desfășoare sub semnul unei a- 
numite tematici dinainte stabi
lite. Puși în cunoștință de cau
ză. participanții s-ar putea pre
găti. ar putea participa efectiv 
la desfășurarea programului.

La educația patriotică a tine
retului din Mediaș contribuie și 
două cicluri ale Universității 
populare, cicluri găzduite de

Tineri interpreți 
premiați in concursuri 

internaționale
Participarea bogată a tineri

lor interpreți români la con
cursurile muzicale internațio
nale s-a finalizat în anul 1975 
cu un număr de 26 de premii, 
medalii, mențiuni. Iată citeva 
nume de tineri și distincțiile 
lor :

Violonistul Eugen Sirbu — 
premiul I la concursul „Tlbor 
Varga“ (Elveția) și premiul III 
la concursurile de la Miinchen 
și Helsinki; soprana Cornelia 
Pop Angelescu — premiul II 
Ia Concursul Internațional de 
la Busetto (Italia) și premiul' 
III la concursul „F. Erkel“ de 
la Budapesta; violoncelistul 
Mirel Iancovici — premiul II 
la concursul „Gaspar Cassado“ 
de la Florența și premiul I șl 
medalia de aur la Concursul 
internațional de la Bristol; 
violonistul Petru Csaba — 
premiul II Ia concursul „Nlc- 
colo Paganini“ de la Genova 
și premiul III la concursul in
ternațional de Ia Markneukir- 
chen (R.D.G.); soprana Nely 
Mircioiu — premiul I la con
cursul internațional „Athe- 
neum“ de la Atena ; basul 
Mihai Panghe — medalia de 
argint la concursul „Gaspar 
Cassado“ de la Florența; bari
tonul Emil Iurașcu — premiul 
special și basul Alrlzer Csaba 
— premiul „Erkel“ la con
cursul de la Budapesta.

Dintre cei mai tineri inter- 
preți, prezenți pentru prima 
oară pe scenele concursurilor 
internaționale și medaliațl, 
amintim pe Mihaela Martin, 
elevă la Liceul de muzică nr. 
1 din București, Lenuța Ciu
lei, elevă la același liceu, Dana 
Borșan, elevă la Liceul de 
muzică din Cluj-Napoca.

A. P. 

de muzică veche condusă de 
Ludovic Baci, formația Pro Mo- 
zart condusă de Radu Zvorișica- 
nu, Orchestra de cameră condu
să de Petre Bocotan, Simfoniet- 
ta de Maria Nistor. Drept eve
niment putem considera și par
ticiparea Orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii la patru festi
valuri muzicale internaționa
le de la Roma, Ravello, 
Sorento și Țaormina, a 
Orchestrei de cameră la Festi
valul de la Sofia, a Orchestrei 
de studio lă numeroase mani
festări muzicale în U.R.S.S., pri
lejuri care au contribuit la creș
terea prestigiului artei interpre
tative românești peste hotare, 
la afirmarea valorilor muzicale 
ale creației noastre în lume.

ALINA POPOVICI

același club : România pe calea 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și Tineretul, 
factor activ în construirea so
cietății socialiste. Două concur
suri prilejuite de vizionarea fil
melor Cantemir și Ciprian Po- 
rumbescu, cîteva seri de poezie 
patriotică sint tot ceea ce a 
realizat, în ultimul timp, Clubul 
tineretului din Mediaș pentru 
educarea patriotică a tinerei ge
nerații. Este adevărat, pentru 
primele două luni ale lui 1976, 
tovarășul director Iacob Fran
cise ne-a prezentat un program 
mai bogat. România socialistă, 
țara mea de glorii, Patriotismul 
— trăsătură morală fundamen
tală a tineretului de azi, Uteciș- 
tii de azi — comuniștii de mîine, 
sînt cele trei cicluri ce se - vor 
desfășura sub formă de expu
neri, dezbateri, concursuri. O 
seară de poezie patriotică Din 
inimi tinere — floarea iubirii de 
patrie, ce va avea loc în februa
rie, se pregătește încă de pe a- 
cum. Sînt propuneri pe care 
sperăm, Clubul tineretului din 
Mediaș le va materializa cu si
guranță, la un nivel superior 
celui prezent.

ELEVUL ÎN ACTIVITATEA 
ȘTIINȚIFICĂ

(Urmare din pag. I) 
ploma și atestarea de „bacalau
reat“ în studii real-umaniste, 
industriale, economice etc., cu 
o asemenea lucrare purtînd 
însemnele pasiunii, vizînd cre
ația și inventivitatea.

E greu și, totodată, ușor să 
atingi asemenea parametri. E 
greu, pentru că trebuie interve
nit cu o pedagogie modernă, ea 
însăși inovatoare, care să nu 
facă posibile ore de clasă, de 
laborator și atelier peste care 
să se aștearnă toropeala, să-l 
lase pe elev să ațipească. E 
ușor, totodată, pentru că școala 
noastră deține o „materie pri
mă“, elevi și adolescenți cu o 
mare poftă de învățătură, de 
nou. de descoperire, precum și ex- 
celenți profesori-pedagogi. Orice 
dascăl curios își poate întreba 
elevii săi „ce vor să devină“ și 
va constata că de la jumătate 
răspunsul primit va fi : „cerce
tător“. Normal. Intr-o lume în 
care, în curînd, nu va mai fi 
loc decît pentru inovatori — 
cum ne „amenință“ un mare 
pasionat al școlii active moder
ne, elevul intuiește că este che
mat să se formeze pentru ino
vație, indiferent că el se va 
chema ori nu cercetător. Ora de 
clasă, oricit ar fi ea de inte
resantă, de modern concepută, 
îi aduce, întrucîtva, pe elevi la 
același numitor, le dă tuturor la 
fel. Și atunci, e nevoie să exis
te locul acela unde să se poată 
aprinde pentru fiecare „becul 
roșu al pasiunii“. Acele locuri 
există, au fost create, numai că 
viata lor trebuie să se desfășoa
re la altă temperatură.

Trebuie să avem curajul să 
schimbăm, iar ca să schimbăm, 
să avem realismul să recunoaș
tem cota de rutină existentă 
încă în această parte atit de im
portantă a vieții școlare în care 
nu se pun note și nu există ca
talog. Sînt scheme de organiza-

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI 
ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS 

A URMĂTOARELOR POSTURI DIDACTICE:
I. FACULTATEA DE CIBER

NETICA ECONOMICA ȘI 
STATISTICA

Catedra de Cibernetică eco
nomică.

— Conferențiar, poz. 5, dis
ciplina: • Cibernetică econo
mică.

— Conferențiar, poz. 6, dis
ciplinele: Proiectarea și orga
nizarea sistemelor de condu
cere cu mijloace de prelucra
re automată a datelor; Teoria 
reglării automate cu aplicații 
în industrie; Limbaje algorit
mice de programare; Sisteme 
de teleprelucrare a datelor.

— Lector, poz. 18, discipli
nele: Statistica transporturi
lor; Statistică.

— Lector, poz. 23, discipli
na: Organizarea și proiectarea 
sistemului informațional eco
nomic.

— Lector, poz. 25, discipli
nele: Metode de calcul nume-

■ — îmi îngădui să enumăr, 
mai întii, disciplinele ce vor fi 
cerute la concursul de admitere 
pentru specializările incluse în 
cadrul Academiei ; I. Economia 
industriei, construcțiilor și trans
porturilor : Economie politică — 
scris ; Matematică (Algebră și 
Elemente de analiză matematică)
— scris ; Organizarea, planifi
carea și conducerea întreprin
derilor industriale sau Contabi
litate teoretică sau Geografia 
R.S.R.. la alegere — scris. II. 
Cibernetică economică și statis
tică : Economie politică — scris; 
Analiză matematică — scris ; 
Algebră sau Fizică sau Statis
tică teoretică, la alegere, scris ; 
III. Comerț : Economie politică, 
scris ; Matematică (Algebră și 
Elemente de analiză matema
tică), scris ; Merceologia pro
duselor industriale sau Conta
bilitate teoretică sau Geogra
fia R.S.R., la alegere, scris ; IV. 
Relații economice internaționale: 
probă de preselecție, eliminato
rie, pentru verificarea cunoștin
țelor de limbă străină (engleză, 
franceză, rusă, germană), la a- 
legere, — scris și oral ; probele 
de concurs pentru candidati) 
admiși după preselecție : Eco
nomie politică — scris, Mate
matică (Algebră șl Elemente de 
analiză matematică) scris; Ele
mente de comerț exterior sau 
Merceologia produselor indus
triale sau Geografia R.S.R., la 
alegere — scris. V. Finanțe și 
contabilitate : Economie politică
— scris ; Matematică (Algebră și 
Elemente de analiză matematică)
— scris : Contabilitate teoretică 
sau Geografia R.S.R., la alegere
— scris. VI. Economie politică 
și planificare : Economie poli
tică, scris ; Matematică (Alge
bră și Analiză matematică) — 
scris ; Organizarea și planifica
rea întreprinderilor industriale 
sau Elemente de filozofie și so
cialism științific sau Contabili
tatea teoretică sau Geografia 
R.S.R., la alegere — scris ; VII.

re a cercurilor, a activității ști
ințifice care stagnează, sterili- 
zînd, adesea, intenții generoase. 
Aproape jumătate din lucrările 
trimise 1a sesiunea națională au 
fost respinse pentru puținătatea 
ideilor proprii ori pentru medio
critatea interpretării celor pre
luate din cărți. S-a făcut ob
servația privind prezența timi
dă a comunicării științifice jus
tificate prin experiment, prin 
aparatul demonstrativ realizat 
de elevi. S-a observat, în conti
nuare, ponderea mare a refera
telor din domeniul unor disci
pline de școală aparținînd, mai 
ales, profilului umanist, față de 
referatele, comunicările și . de
monstrațiile din ramuri științi
fice și tehnice de actualitate. 
Observație îndreptățită, întrucît 
sînțem datori să ne gindim că 
mai mult de jumătate din ti
neri vor lucra în industrie și 
tot mai mult de jumătate dintre 
ei se află deja cuprinși în licee 
de tip industrial. Acestea trebu
iau să fie și domeniile priorita
re ale investițiilor lor timpurii. 
Unde erau lucrările elevilor de 
la Liceul „H$-ia, Cloșca și Cri- 
șan“ din Alba Iulia, care și-au 
creat, cu ajutorul profesorilor 
lor, laboratoare cu utilare de 
ultimă oră ? Lucrările realizate 
în laboratoarele permanent des
chise ale Liceului de fizică și 
electrotehnică de pe platforma 
Măgurele ? Unde erau zecile și 
zecile de alte lucrări — invenții 
notabile, de luat în seamă chiar 
pentru brevetare? Acestea există. 
Avem în școli 19 000 de cabinete 
și laboratoare și peste 12 000 a- 
teliere școală, reprezentînd tot 
atîtea locuri de învățătură, mun
că, experiment și creație. Cu 
condiția să fie cu adevărat ale 
elevilor, de dimineața pînă 
seara.

(N. N. Tntr-unul din numerele 
noastre viitoare vom publica 
partea a doua a articolului).

ric; Teoria informației cu 
aplicații în economie.

— Lector, poz. 37, discipli
na: Limbaje de programare.

— Lector, p6z. 38, discipli
nele: Sisteme de teleprelucra
re a datelor; Limbaje de pro
gramare. ■

— Asistent, poz. 43, disci
plina: Prognoza economico- 
socială.

— Asistent, poz. 44, discipli
nele: Limbaje de programare; 
Programarea calculatoarelor 
electronice.

— Asistent, poz. 73, disci
plina: Limbaje de programare.

II. FACULTATEA DE 
COMERȚ

Catedra de Limbi străine.
— Asistent, poz. 14, disci

plina: Limba franceză.
Candidații la concurs vor 

depune la secretariatul recto
ratului Academiei de Studii 

Contabilitatea și Economia a- 
grară : Economie politică — 
scris ; Matematică (Algebră și 
Elemente de analiză matemati
că), scris ; Contabilitate teore
tică sau Geografia R.S.R. la 
alegere — scris.

— Vă rugăm să detașați ele
mentele de noutate, care deose
besc viitoarea ediție a concur
sului de cele anterioare.

— Se observă că rămîn tot 
trei probe scrise, pentru toate 
specializările, cu excepția celei 
de Relații economice interna
ționale, unde, la proba de pre
selecție, se prevede și examen 
oral. Au intervenit schimbări, 
însă, în structura acestor trei 
probe, schimbări dictate de mai 
buna corelare a concursului de 
admitere cu ceea ce vor studia 
tinerii cînd vor deveni studenți, 
o particularizare mai adecvată 
a concursului pentru facultățile 
cu profil economic. Trebuie să 
observăm că Economia politică 
devine probă obligatorie pentru 
toate specializările, și pentru 
Cibernetică economică și statis
tică, unde, pînă acum era „la 
alegere". Apoi, au intervenit 
modificări în proba de matema
tică ; ea este una singură și 
cuprinde Algebra, care era pre
văzută și pînă acum, — iar în 
locul Trigonometrie! — cu care, 
ca studenți, tinerii nu se mal 
întîlneau în facultățile econo
mice, iar elevii de ia liceele e- 
conomice. care trebuie să fie 
principalii noștri candidați, nu 
o studiază în liceu — s-a in
trodus Analiza matematică. Fac 
specificarea că acolo unde se 
spune și „Elemente de analiză 
matematică“, pregătirea trebuie 
să se facă conform programei 
de la uman șl nu de la real.

Urmează o a treia probă, cu- 
prinzînd discipline opționale. Se 
poate remarca numărul mai 
mare de discipline Ia alegere și 
introducerea, la toate speciali
zările, a disciplinei Geografia 
R.S.R., materie importantă pen
tru cel care se pregătește să 
lucreze în domeniul economic. 
La specializarea Economie po
litică și planificare apare in
clusă, ca disciplină opțională, și 
Elemente de filozofie și socia
lism științific, sporindu-se deci 
de la concursul de admitere, ca
racterul de facultate de științe 
sociale.

Se înlesnește, astfel, candida- 
ților proveniți de la liceele eco
nomice posibilitatea să-și utili
zeze la concursul de admitere 
cunoștințele de specialitate do- 
bîndite în liceu. Facem subli
nierea că materia cerută la 
concurs este cea inclusă în 
programele liceelor, in manua
lele respective, că nu se vor 
cere cunoștințe în plus ; totoda
tă, că nu există nici o restric
ție la alegerea disciplinelor op
ționale ; fie că tinerii candidați 
provin de la licee economice, 
fie că provin de la licee real 
umaniste, ei pot alege discipli
nele la care se simt mai pre
gătiți.

— Bănuim că în cadrul cursu
rilor de pregătire candidați! vor 
fi ajutați să se orienteze mai 
bine asupra cerințelor concur
sului.

— Cursurile de pregătire la 
toate specializările încep în 18 
ianuarie. înscrierile se fac pînă 
pe data de 14 ianuarie, pe baza 
recomandărilor școlii ori a in
stituției unde lucrează tînărul. 
Cursurile durează pînă în 18 
aprilie. Programarea lor ține 
seama de cerințele concursului. 
Sînt stabilite 14 ședințe de ma
tematică, și 8—9 ședințe de eco
nomie politică, în restul dumi
nicilor fiind programate consul
tații Ia celelalte discipline. Con
sultațiile sînt, desigur, orienta
tive, ele vor ajuta tinerii să se 
edifice mai bine asupra cerin
țelor prevăzute de concursul de 
admitere, să-și sistematizeze 
materia.

In plus, nu peste multă vre
me, Academia va scoate de sub 
tipar culegeri de probleme, care 
pot fi procurate de elevi și fo
losite în pregătirea ia matema
tică. Un prospect al A.S.E., ce 
va apare in luna februarie, va 
veni în ajutorul candidaților 
noștri cu informații utile.

Răspunsuri consemnate de 
LUCREȚIA LUSTIG

Economice din București, Pia
ța Romană nr. 6, cererea de 
înscriere împreună cu actele 
prevăzute de Legea nr. 6 pri
vind Statutul personalului di
dactic din R S. România, pu
blicat în Buletinul Oficial par
tea I nr. 33 din 15 martie 
1969 și de Instrucțiunile Mi
nisterului Educației și învă- 
țămîntului nr. 84 539/1969.

Cei care funcționează într-o 
instituție de învățămînt supe
rior sînt obligați să comunice 
în scris, rectorului acesteia, 
înscrierea la concurs.

Termenul de înscriere pen
tru posturile de lector și con
ferențiar este de 30 zile, iar 
pentru posturile de asistent 
este de 15 zile de Ia data pu
blicării anunțului în Buletinul 
Oficial partea a III-a.

Informații suplimentare se 
pot obține zilnic între orele 
12—14 la secretariatul recto
ratului.
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CHEMĂRI
la întrecerea socialistă pe anul 1976

COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA

către toate
întreprinderile metalurgice

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC

Siderurgiștii hunedoreni au pășit în 
noul cincinal, al afirmării plenare a revo
luției tehnico-științifice în economia ro
mânească, animați de voința fermă de a 
înfăptui sarcinile ce le revin din mărețul 
program de dezvoltare economico-socială 
a patriei socialiste, stabilit de Congresul 
al Xl-lea al partidului. Acționînd cu ab
negație și înaltă responsabilitate, sub con
ducerea organizației de partid, pentru 
realizarea exemplară a angajamentelor 
luate în întrecere, colectivul nostru a ra
portat încheierea cincinalului trecut la 17 
noiembrie 1975, obținînd peste prevederi 
367 000 tone fontă, 632 000 tone oțel, 322 000 
tone laminate, 123 000 tone cocs și altele, 
concretizate în 1,6 miliarde lei producție 
marfă.

în anul 1975 au fost obținute peste plXh 
importante cantități de fontă, oțel, cocs și 
laminate, fapt care a permis depășirea 
nivelurilor planificate cu 307 milioane lei 
la producția globală, 213 milioane lei la 
producția marfă, 184 milioane lei la bene
ficii și peste 111 milioane lei valută la ex
port, în condițiile creșterii productivității 
muncii cu 16 000 lei pe lucrător și dimi
nuării, față de plan, a cheltuielilor de 
producție cu 48 milioane lei.

Prin grija permanentă a conducerii 
partidului și statului. au fost obținute 
realizări însemnate și în domeniul îmbu
nătățirii condițiilor de muncă și de viață 
ale lucrătorilor din combinatul nostru, în 
perfecționarea pregătirii profesionale și 
politico-educative, in ridicarea nivelului 
lor de trai material și spiritual.

Pe fundamentul solid al acestor împli
niri. pășim într-o nouă și importantă e- 
tapă pe drumul făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate și inaintăril 
României spre comunism.

Nivelul producției de oțel prevăzute de 
Directivele Congresului al Xl-lea al P.C.l*. 
pentru acest cincinal, de 17—18 milioane 
tone, intr-o structură sortimentală calita
tiv superioară, solicită din partea tuturor 
siderurgiștilor voință și pricepere, dezvol
tarea capacității de organizare, spirit, no
vator în folosirea eficientă a cuceririlor 
științei și tehnicii contemporane.

Exprimind hotărîrea unanimă a comii- 
niștilor, a tuturor muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor din Combinatul siderur
gic Hunedoara de a acționa cu toate for
țele pentru satisfacerea cerințelor de me
tal ale economiei naționale, de a contri
bui și pe această cale la traducerea în 
fapt a tuturor sarcinilor reieșite din expu
nerea prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta sesiune a Marii A- 
dunări Naționale, adresăm chemarea Ia 
întrecere tuturor colectivelor de muncă 
din industria metalurgică, pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor din planul 
național unic pe anul 1976. angajîndu-ne 
să realizăm peste prevederile planului ur
mătoarele :

— fontă — 29 000 tone
— oțel — 25 000 tone
— laminate — 10 000 tone concretizate 

Intr-o producție marfă suplimentară în 
valoare de 35 milioane lei

— cocs metalurgic — 2 000 tone.
în vederea satisfacerii cu promptitudine 

a necesităților de metal ale beneficiarilor, 
vom îmbunătăți activitatea de contractare, 
programare, fabricare și livrare a produ
selor, determinind îndeplinirea cantitati
vă și sortimentală a contractelor în de- 
vans cu cel puțin o zi față de termene.

Pe seama depășirii producției, ridicării 
calității și competitivității laminatelor, 
prin prospectarea atentă a pieței externe 
și încheierea unor tranzacții avantajoase, 
vom exporta suplimentar produse în va
loare de 10 milioane lei valută.

Se va depune un efort deosebit pentru 
reducerea importului de materii prime și 
materiale cu cel puțin 18 milioane lei va
lută, prin folosirea în cantități sporite a 
resurselor materiale indigene și reduce
rea consumurilor normate.

Prin organizarea mai bună a produc
ției și a muncii, utilizarea eficientă a fon
dului de timp, se va realiza o depășire a 
sarcinii de creștere a productivității 
muncii cu 600 lei/lucrător.

Prin perfecționarea procedeelor de fabri
cație, valorificarea operativă a cercetări
lor, diminuarea pierderilor tehnologice, 
intensificarea recuperărilor și întărirea 
spiritului gospodăresc, vom economisi fa
ță de normele de consum : 2 000 tone cocs 
metalurgic. 4 000 tone metal, 1 500 tone 
cărămizi refractare, 5 000 tone combusti
bil convențional.

Efortul de gospodărire și economisire a 
resurselor tehnico-materiale și de creștere

Secretarul comitetului de partid, 
Ing. IONEL CÎNDEA

Președintele comitetului 
sindicatului.

GHEORGIIE DÎRLE

TELEGRAMĂ

Primul ministru șl Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a primit din partea primului ministru al Thai
landei, KUKRIT PRAMOJ, următoarea telegramă :

Doresc să mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru mesajul 
de felicitări transmis cu ocazia Zilei naționale a Thailandei. Fie ca 
în anii viitori relațiile dintre țările și popoarele noastre să fie tot 
mai strinse.

Vizita delegației de activiști ai P.C. Bulgar
Delegația de activiști ai Parti

dului Comunist Bulgar, condusă 
de Radoslav Radev. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.B., 
care, la invitația C.C. al P.C.R. 
efectuează o vizită pentru schimb 
de experiență în țara noastră, 
a avut convorbiri la C.C. al 
P.C.R.. Comitetul județean Cluj 
al P.C.R., la conducerea unor 
redacții ale presei centrale și 
locale, la Agenția Română de 
Presă Agerpres, la Rad'iotelevi- 
ziune, la Academia „Ștefan 
Gheorghiu".

Oaspeții au vizitat obiective 
economice și social-culturale din 
Capitală, precum și din județul 
Cluj. In după-amiaza zilei de 
luni, delegația a fost primită de 
tovarășul Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. 
La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, a participat tovarășul 

a eficienței activității economice ’ se va 
concretiza în reducerea cheltuielilor totale 
la producția marfă cu 12 milioane lei, din 
care cheltuielile materiale cu 10 milioane 
lei precum și în realizarea de beneficii 
suplimentare în valoare de 15 milioane 
lei.

Vom intensifica activitatea proprie de 
cercetare prin antrenarea largă a specia
liștilor la soluționarea problemelor com
plexe ale organizării și conducerii pro
ducției, prin stimularea gindirii creatoare 
și inițiativei muncitorilor în care scop 
prevedem :

— asimilarea peste prevederile planu
lui a cinci sortimente de produse noi ;

— lărgirea gamei de oțeluri aliate, re
fractare și inoxidabile pentru fabricarea 
utilajului chimic, energetic, aeronautic, 
foraj de adîncime etc., îmbunătățirea teh
nologiei de elaborare și laminare a oțelu
lui inoxidabil, în vederea creșterii gradu
lui de scoatere și asigurare a unui con
ținut de ferită scăzut ;

— asimilarea și livrarea profilelor de 
oțel cu rezistență sporită la coroziune at
mosferică și cu caracteristici mecanice 
superioare, realizate intr-o concepție și 
tehnologie proprie ;

— asimilarea tehnologiei de producere 
a fontei cu aer îmbogățit cu oxigen, la 
furnalele de 1 000 m.c. ;

— asimilarea și definitivarea tehnolo
giei de utilizare a păcurii la producerea 
fontei în furnale de capacitate mijlocie ;

— aplicarea tehnologiilor ■ de elaborare 
cu tratare în vid, de turnare cu prafuri 
exoterme și control nedistructiv al lami
natelor ;

— reducerea duratei de asimilare a 
produselor prevăzute in plan cu cel puțin 
o lună mai devreme ;

— îmbunătățirea finisării laminatelor 
prin utilizarea plasmei ;

— în scopul reducerii importurilor, vom 
asigura fabricarea în combinat a unor 
piese de schimb, in valoare de cel puțin 
5 milioane lei ;

— realizarea prin autodotare a unor 
mașini și utilaje în valoare de 15 milioa
ne lei ;

— obținerea a două noi produse reali
zate în instalații de concepție proprie.

Ca urmare a măsurilor ce vor fi luate 
în cursul anului 1976, ponderea oțeluri
lor aliate, slab aliate și calmate, în to
talul producției va depăși 62 la sută.

Vor fi definitivate și aplicate 12 studii 
legate de mai buna organizare a con
ducerii producției și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de viață ale lucră
torilor.

Prin folosirea mai bună a capacităților 
și suprafețelor de producție, eliminarea 
locurilor înguste și Cffeșterea siguranței 
de funcționare a agregatelor se va reali
za :

— depășirea indicilor de utilizare pla
nificați cu 1 la sută la bateriile de coc
sificare, cu 2 la sută la furnale, cu 3 la 
sută la cuptoarele Siemens-Martin și e- 
lectrice, cu 1 la sută, la laminorul blu- 
ming și cu 2 la sută la liniile continue 
de laminare ;

— realizarea indicatorilor proiectați la 
fabrica de oxigen mai devreme cu un 
trimestru față de grafic.

îmbunătățirea utilizării fondului de 
timp, prin reducerea absențelor nemoti
vate, a învoirilor, concediilor fără plată 
cu 5 la sută față de anul 1975. Prin a- 
ceasta indicele de utilizare a fondului de 
timp va ajunge la 96 la sută.

Sub îndrumarea organizației de partid, 
comitetul oamenilor muncii. împreună cu 
comitetul sindicatului și U.T.C. vor a- 
corda o atenție sporită îmbunătățirii con
dițiilor de muncă și de viață ale lucră
torilor din combinat, vor aplica măsuri 
pentru reducerea poluării mediului în
conjurător și îmbunătățirea microclima
tului în secții și ateliere, realizarea a 450 
locuințe noi și a unor noi spații care să 
asigure cel puțin 240 locuri pentru grădi
niță și 100 locuri pentru creșă.

în vederea înfrumusețării combinatu
lui. amenajării unor spații verzi și de a- 
grement, se vor efectua 150 000 ore de 
muncă patriotică.

Prin forme de pregătire organizate, 
vor fi calificați în acest an 736 muncitori 
și perfecționați profesional alți 3 375 lu
crători de diverse calificări.

Alături de oamenii muncii de pe întreg 
cuprinsul patriei noastre, puternicul de
tașament al siderurgiștilor hunedoreni se 
angajează plenar, cu tot devotamentul și 
cu întreaga lor pasiune, să înfăptuiască 
cu succes sarcinile primului an al cinci
nalului. să obțină și în 1976 rezultate de 
prestigiu.

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 

Ing. COSTACHE TROTUS

Secretarul comitetului U.T.C.,
LIVIU IACOBONI

Teodor Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Ivan Abagiev, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București.

PLECARE

Luni a plecat la Moscova to
varășul Mihai Marinescu. vice- 
prim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, reprezentantul 
permanent al Republicii Socia
liste România în Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc, pen
tru a participa la cea de-a 74-a 
ședință a Comitetului Executiv 
al C.A.E.R.

VERNISAJ

La Casa arhitectului din Bucu
rești a avut loc, luni, vernisa
jul expoziției „Arhitectura con
temporană sovietică“, organiza
tă in cadrul Planului de colabo
rare culturală și științifică între 
cele două țări.

SOSIRE
Luni după-amiază a sosit în 

Capitală o delegație sindicală din 
Italia, formată din Aldo Bonac- 
cini, secretar al Confederației 
Generale Italiene a Muncii 
(C.G.I.L.), Pino Quarenghi, se
cretar al Uniunii Italiene a 
Muncii (U.I.L.), și Gian-Battista 
Cavazzuti, membru al Secției 
Internaționale a Confederației 
Italiene a Sindicatelor Muncito
rilor (C.I.S.L.), care, la invitația 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
va face o vizită in țara noastră.

în următoarele 24 de ore vre
mea se va menține relativ cal
dă, cu cer variabil în sud și 
mai mult noros în regiunile 
nordice, unde local se vor sem
nala precipitații mai ales sub 
formă de ploaie. La munte, va 
ninge. Vîntul va sufla potrivit, 
cu intensificări în zona de 
munte și pe alocuri, în Cîmpia 
Dunării și Dobrogea. Tempera
turile minime vor avea valori 
cuprinse intre —6 și +4 grade, 
iar cele maxime între zero și 
10 grade, mai ridicate In sud.

„GRIVITA ROȘIE" din București 

către toate întreprinderile din 
industria constructoare de mașini

în înfăptuirea vastului program de dez
voltare pe multiple planuri a țării noas
tre, stabilit de Congresul al Xl-lea al 
Partidului Comunist Român, industria 
constructoare de mașini este chemată să 
contribuie la înzestrarea economiei națio
nale cu tehnică modernă, să realizeze u- 
tilaje complexe, mașini, instalații, apara
tură de înalt nivel.

Colectivul de muncă al întreprinderii 
de utilaj chimic „Grivița Roșie" — Bucu
rești, care a îndeplinit sarcinile planului 
cincinal 1971—1975 la 5 mai 1975 și a ob
ținut peste prevederi 474 milioane lei la 
producția globală și 666 milioane lei la 
producția marfă, ferm hotărit de a înde
plini și depăși planul pe 1976, cheamă la 
întrecere toate întreprinderile din indus
tria constructoare de mașini și se anga
jează să realizeze depășirea planului Ia l 
producția marfă cu 15 milioane lei ; uti
laje tehnologice pentru industria chimică, 
prelucrarea țițeiului, a stufului, a hîrtiei 
și celulozei cu 200 tone ; mașini și utilaje 
pentru prelucrarea metalelor prin defor
mare plastică la cald și la rece, în valoa
re de 8 milioane lei ; producția destinată 
exportului cu 1,5 milioane lei valută.

în acest scop vom folosi mai bine su
prafețele de producție și vom realiza un 
indice de utilizare a mașinilor unelte de 
bază de 90 la sută, față de 85 la sută 
planificat ; vom scurta durata de reparare 
a mașinilor, utilajelor și instalațiilor cu 5 
la sută față de termenele planificate, 
prin mai buna organizare a activității de 
reparații, asigurarea pieselor de schimb 
în avans și constituirea de echipe com
plexe de muncă.

— Vom depăși nivelul planificat al 
productivității muncii cu 1812 lei/lucră
tor, prin : îmbunătățirea utilizării timpu
lui de lucru al muncitorilor cu 1,5 la sută 
față de realizările din 1975, organizarea și 
aprovizionarea mai bună a locurilor da 
muncă, extinderea acordului global la 40 
la sută din personal față de 20 la sută în 
1975, intensificarea muncii politicO-educa- 
tive în rîndul lucrătorilor.

Sarcinile de plan le vom realiza în con
dițiile unei eficiențe sporite, materializata 
în :

— devansarea termenelor de livrare cu 
30 zile la 500 tone utilaje tehnologice pen
tru export ;

— 350 tone metal economisit față de 
consumul normat, prin extinderea croirii 
complexe a tablelor, reducerea adausuri
lor tehnologice și a pierderilor din rebu- 
tări ;

— 500 mii kWh energie electrică și 300 
tone combustibil convențional economisite 
față de consumurile planificate ;

— reducerea cheltuielilor de producție, 
față de nivelul planificat, cu 2,5 milioane 
lei — reprezentînd o reducere de 3,5 lei 
la 1 000 lei producție marfă — din care 2 
milioane la cheltuieli materiale ;

— depășirea beneficiului planificat cu 3 
milioane lei.

Secretarul comitetului de partid, 
ILIE BOLOGA

Președintele comitetului 
sindicatului.

CONSTANTIN BUZATU

COOPERATORII DIN COMUNA IANCA, 
județul Brăila către toate cooperativele 

agricole de producție, 

către întreaga țărănime cooperatistă
în aceste zile întregul nostru popor des

fășoară o muncă entuziastă pentru înfăp
tuirea prevederilor noului cincinal, care, 
așa cum s* subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul sărbătoririi „Zilei 
recoltei“, trebuie să fie „nu numai cinci
nalul revoluției tehnico-științifice, dar și 
cincinalul care să ducă la transformarea 
radicală a agrculturii noastre, la moder
nizarea ei, la situarea României în rîndul 
țârilor cu agricultura cea mai înaintată“.

Ținind seama de condițiile de muncă 
tot mai prielnice pe care le asigură me
canizarea, chimizarea și irigațiile, bizuin- 
du-ne pe existența unor însemnate re
zerve, vă adresăm, tovarăși cooperatori 
agricoli din întreaga țară, chemarea Ia în
trecere pentru depășirea indicatorilor dc 
plan pe 1976, angajindu-ne să realizăm 
următoarele obiective :

— în domeniul folosirii depline a fon
dului funciar, vom acorda cea mai mare

• La Zakopane s-a desfășu
rat un concurs internațional de 
patinaj viteză, la startul căruia 
au fost prezenți 64 de juniori și 
junioare din R.D. Germană, 
România, Ungaria, U.R.S.S. și 
Polonia.

în proba masculină de 500 m, 
victoria a revenit sportivului so
vietic Mihail Lenkov — 41” 
41/100, secundat de compatriotul 
său Eduard Gimatudinov — 41” 
52/100. Patinatorul român Gheor- 
ghe Pîrv a ocupat locul trei, cu 
timpul de 41”90/100, rezultat ce 
constituie» un nou record națio
nal de seniori.

• Luni, Ia Ploiești, în cadrul 
campionatului național masculin 
de handbal au fost înregistrate 
următoarele rezultate tehnice : 
Steaua—C.S.M. Borzești 30—21 
(17—10) ; 'Dinamo București — 
Universitatea București 30—14 
(14—8) ; Dinamo Brașov — 
C.S.U. Galați 24—17 (13—10) ; 
H.C. Minaur — Universitatea 
Cluj-Napoca 22—19 (11—10).

• Cunoscuta tenismană ame
ricană Chris Evert a terminat 
învingătoare în turneul interna
țional disputat la Lakeway (Te
xas), în finala căruia a învins-o 
cu 6—3, 7—6 pe jucătoarea aus
traliană Evonne Goolagong-Caw- 
ley.

Pentru aplicarea în producție ă cuceri
rilor științei și tehnologiei moderne :

— vom asimila în fabricație noi utilaje 
tehnologice, cum sint : autoclave sferice 
pentru furfurol, turbouscătoare polietaja- 
te pentru carbonatul de calciu, xantage- 
noare pentru celofibră, reactoare pen
tru uree și altele. — astfel îneît ponderea 
acestora să crească cu 30 la sută față de 
sarcina planificată și să ajungă la 80 la 
sută în totalul producției marfă ;

— vom aplica în producție 10 procedee 
tehnologice noi peste cele planificate, cum 
slnt : sudarea cu bandă electrod pe su
prafețe elipsoidale, sudarea automată a 
recipienților cu pereți groși (80 — 150 
mm) din materiale termorezistente, suda
rea tablelor placate cu titan și altele ;

— vom executa prin autodotare mașini 
și utilaje în valoare de 25 milioane lei, 
între care : presa de ambutisare de 1 600 
tf., standuri de sudare automată, standuri 
basculante pentru îmbinat virole, pozițio- 
nere de sudură și altele ;

— ne vom aduce contribuția la cerceta
rea tehnologică prin determinarea para
metrilor de transfer de căldură ai țevilor 
cu aripioare, în scopul folosirii acestora 
la realizarea răcitoarelor cu aer. Prin 
aceasta vom înlocui apa ca agent de 
transfer de căldură, prin recircularea 
aerului atmosferic ;

— vom îmbunătăți calitatea produselor 
executate prin creșterea gradului de do
tare cu SDV-uri, AMC-uri și standuri de 
probă, dezvoltarea activității de „servi
ce“ la beneficiari, prin intensificarea 
muncii politico-educative pentru creșterea 
răspunderii lucrătorilor noștri ;

— vom acorda în continuare o atenție 
deosebită pregătirii și perfecționării pro
fesionale a forței de muncă prin califica
rea unui număr de 500 muncitori și prin 
cuprinderea la cursurile de perfecționare 
a 33 la sută din totalul personalului ; •

— pentru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă, pentru prevenirea ac
cidentelor și îmbolnăvirilor profesionale, 
vom executa lucrări de modernizare a 
turnătoriei, îmbunătățire a ventilației, e- 
liminarea efortului fizic prin mecanizarea 
unor operații de muncă, vom da în fo
losință al treilea cămin pentru nefamiliști 
cu o capacitate de 186 locuri și vom efec
tua 400 000 ore muncă patriotică pentru 
gospodărirea și înfrumusețarea întreprin
derii.

Colectivul nostru de muncă, condus și 
îndrumat de comitetul de partid, își ex
primă convingerea că toate întreprinderi
le constructoare de mașini, în activitatea 
lor consacrată înfăptuirii Hotărîrilor Con
gresului al Xl-lea al P.C.R., vor răspunde 
chemării noastre și vor acționa cu entu
ziasm pentru îndeplinirea și depășirea 
prevederilor planului pe anul 1976 în sco
pul edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării României 
spre comunism.

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 

Ing. STELIAN NECULA

Secretarul comitetului U.T.C., 
CORNEL ȘERBAN

atenție valorificării superioare, intensive, 
a celor 3 464 ha teren arabil; acesta va 
crește în 1976 cu încă 9 ha ;

— vom readuce în circuitul economic, 
pentru producerea de furaje, 20—25 ha te
ren sărat și neproductiv ;

— vom folosi 20 000 tone îngrășăminte 
naturale pe suprafața de 1 000 ha.

Aplicînd tehnologiile cele mai corespun
zătoare, ne angajăm, în condiții de neiri- 
gare, să obținem peste plan :

— la cultura griului, pe suprafața de 
900 ha, un spor de 600 kg la ha ;

— la cultura porumbului, pe 1 000 ha, 
un spor de 1 200 kg, iar de pe suprafața 
de 200 ha, să obținem o producție de 
20 000 kg știuleți la ha ;

— la cultura florii-soarelui, pe 500 ha 
cultivate, vom realiza o producție medie 
de 2 600 kg, față de 2 200 kg planificat î

— la cultura sfeclei de zahăr, vom re
colta de pe suprafața de 150 ha cîte 
45 000 kg sfeclă, față de 35 000 kg/ha pre
văzut în plan, iar de pe 50 ha o producție 
de peste 70 mii kg sfeclă la ha, din care 
să rezulte 10 tone zahăr la ha ;

— vom semăna a doua cultură, după re
coltarea griului și orzului pe 1 000 ha, ast
fel ca de pe 600 ha să realizăm cel puțin 
30 000 kg masă verde la ha. iar de pe 
200 ha, peste 500 tone porumb boabe ;

— vom crește cu 500 numărul de bovine 
față de prevederile planului ; efectivul de 
vaci de lapte va ajunge la 1 500 capete, cu 
500 mai mult față de prevederi, iar pro
ducția de lapte, în medie, va fi de peste 
2 600 litrf pe cap de vacă furajată ;

— la sfirșitul anului, vom avea 700 por
cine, cu 500 mai mult decît prevederile 
planului ;

— la sectorul ovin, vom ajunge la un 
efectiv de 4 000 animale, cu 1 000 mai mult 
decit prevede planul, iar de la fiecare 
oaie tunsă vom realiza 5 kg lînă ;

— vom realiza de pe 30 ha o producție 
medie de 100 tone sfeclă furajeră.

In 1976 ne angajăm să vindem statului 
următoarele cantități peste plan: 700 tone 
grîu, 1 200 tone porumb. 100 tone floarea- 
soarelui, 2 300 tone sfeclă de zahăr, 300 hl 
lapte de vacă, 200 hl lapte de oaie, 194 
tone carne. 2 000 kg lină.

Activitățile industriale și prestările de 
servicii vor fi dezvoltate, astfel îneît va
loarea acestora să ajungă la 1.5 milioane 
lei. față de 1 milion realizat în 1975.

In anul 1976, fondul de dezvoltare va fi 
mai mare cu 40 la sută față de 1975, re
prezentînd 28 la sută din valoarea pro
ducției nete a unității. El va fi Utilizat 
pentru :

— extinderea la 760 ha a suprafeței 
amenajate pentru irigat ;

— construirea unui grajd pentru 250 
vaci de lapte ;

— dezvoltarea capacităților de asigurare 
a apei pentru zootehnie prin amenajări, 
modernizări și extinderea instalațiilor de 
apă în fermele de bovine și porcine.

Pe baza dezvoltării puternice a produc

ției, fondul de retribuire va înregistra o 
creștere însemnată, astfel că veniturile 
pe un cooperator vor crește de la 1 600 la 
1 750 lei lunar.

Consiliul de conducere va urmări cu 
maximă răspundere și exigență reduce
rea simțitoare a cheltuielilor materiale, 
astfel ca acestea să fie cu 20 la sută mai 
mici decît în anul 1975.

Cooperativa agricolă va sprijini coope
ratorii să valorifice la maximum terenu
rile pe care le dețin în proprietate și fo
losință. Pentru început, 40 de cooperatori 
vor amenaja în curțile caselor solarii, în 
suprafață de peste 15 000 mp, in vederea 
producerii de legume timpurii. O parte 
din suprafața ocupată de loturile în folo
sință personală va fi însămînțată cu plan
te furajere.

Se vor livra cooperatorilor, contra cost, 
pentru creștere și îngrășare, »600 de pur
cei, dintre care 300 vor fi vînduți orga
nizațiilor comerciale de stat, la greutatea

INSTITUTUL DE CERCETĂRI

Șl PROIECTĂRI TEHNOLOGICE 

pentru Industria Constructoare 
de Mașini către toate institutele 

de cercetare și proiectare
Mobiliztndu-și forțele în vederea rezol

vării pe calea cercetării și proiectării teh
nologice proprii a problemelor majore ale 
economiei naționale, prin introducerea în 
producție a tehnologiilor și produselor de 
mare eficiență economică cu performanțe 
tehnice ridicate și consumuri specifice 
reduse de materiale și energie, institutul 
nostru se angajează să contribuie prin- 
tr-o muncă fermă și hotărită la înfăptui
rea sarcinilor activității de cercetare ști
ințifică și dezvoltare tehnologică trasate 
de documentele istorice ale Congresului 
al Xl-lea al Partidului Comunist Român.

Colectivul institutului nostru, chemînd 
la întrecere toate institutele de cercetare 
și proiectare, se angajează să realizeze 
în cursul anului 1976 — primul an al 
cincinalului revoluției tehnico-științifice 
— următoarele obiective :

1. Promovarea tehnologiilor moderne de 
mare eficiență economică în industrie, a 
procedeelor tehnologice noi și utilajelor 
tehnologice de randament sporit, realizînd 
peste plan :

— introducerea în 7 întreprinderi a me
canizării operațiilor manuale, în special 
a montajului, a .liniilor tehnologice, a 
sistemelor de fabricație și a prelucrărilor 
neconvenționale ;

— finalizarea unui număr de 36 teme 
de cercetare și proiectare tehnologică, 
contribuind la modernizarea proceselor 
de fabricație din industrie.

2. înnoirea și diversificarea producției 
de aparatură hidraulică și pneumatică, 
mecanisme și organe de mașini, prin a- 
similarea în fabricație a unor noi fami
lii de modele și prototipuri de mașini, a- 
parate și utilaje :

— realizarea a 6 familii modele de apa
rate hidraulice și mecanisme de acționare 
mecanică, peste plan, în vederea asimi
lării lor în întreprinderile specializate ;

— asigurarea asistenței tehnice necesare 
la introducerea în fabricație de serie a 19 
produse noi și modernizate ;

— tipizarea și unificarea unui număr de 
10 familii de utilaje tehnologice speciale, 
organe de mașini și aparate de uz general.

3. Creșterea contribuției institutului la 
valorificarea rapidă a unor cercetări fina-

Secretarul comitetului de partid, 
Ing. CONSTANTIN VULPE

Președintele comitetului 
sindicatului, 

Ing. IOAN LUCA

COMBINATUL CHIMIC CRAIOVA 

către toate unitățile 
din industria chimică

Marile succese obținute în cincinalul 
1971—1975 demonstrează uriașa capacitate 
creatoare a poporului nostru pentru trans
punerea in viață a Programului partidu
lui de ridicare economică și socială a pa
triei. La aceste înfăptuiri și-a adus con
tribuția și colectivul de chimiști de pe 
platforma Craiovei, care a îndeplinit cu 
52 zile înainte de termen sarcinile cinci
nalului, realizînd peste prevederi o pro
ducție globală în valoare de 355 milioa
ne Iei.

Angajat în întrecerea socialistă cu în
treaga sa capacitate, colectivul nostru a 
depășit sarcinile de plan pe 1975 cu 76 
milioane lei Ia producția globală, cu 14 
milioane lei la producția marfă, iar la 
export cu 20,5 milioane lei valută.

Animat de dorința de a contribui la 
realizarea și depășirea planului pe 1976, 
colectivul de muncitori, ingineri și tehni
cieni din Combinatul chimic Craiova, sub 
conducerea organizației de partid, cheamă 
la întrecere unitățile din industria chi
mică și se angajează să realizeze :

— Depășirea sarcinilor de plan la pro
ducția globală cu 30 milioane lei, și la 
producția marfă cu 25 milioane lei, con
cretizate în următoarele produse :

2 300 tone îngrășăminte cu azot sub
stanță activă ;

2 000 tone îngrășăminte complexe sub
stanță activă ;

360 tone catalizatori pentru amoniac ;
200 tone acetat de butii ;
700 tone NMC oxigen tehnic ;
3 000 tone amoniac-;
10 milioane lei piese schimb și utilaje ;
— creșterea productivității muncii peste 

sarcina planificată cu 5 000 lei pe lucrător;
— realizarea unui beneficiu peste sar

cina de plan de 6 milioane lei ;
— reducerea cheltuielilor de producție 

cu 6 milioane lei, din care cheltuieli ma
teriale cu 4 milioane lei, prin economi
sirea a : 100 tone amoniac pentru aceti- 
lenă, 100 tone amoniac pentru nitrocalcar. 
150 tone acetaldehidă pentru butanol, 30 
tone metal, 8 000 tone combustibil conven
țional. 9 milioane kilowați/oră ;

— depășirea planului la export cu 5,5 
milioane lei valută.

Printr-o mai bună folosire a capacită
ții creatoare a cadrelor proprii, intensi
ficarea activității de cercetare științifică 
și aplicarea în producție a rezultatelor 
cercetării, șe vor obține : .

— realizarea peste plan a 150 repere
Secretarul comitetului de partid, 

PETRE ANDRIȚOIU

Președintele comitetului 
sindicatului, 

CONSTANTIN POPESCU, 

de circa 100 kg fiecare. De asemenea, 
cooperativa va asigura membrilor săi fu
raje de volum pentru creșterea și îngră- 
șarea tineretului bovin și ovin, pentru 
hrănirea unui număr sporit de vaci și 
oi, a căror producție de lapte și lină va 
fi valorificată prin organizațiile comer
ciale de stat. în același timp, cooperativa 
agricolă va asigura sămînța de lucernă 
pentru ca fiecare cooperator să poată în- 
sămînța pe lotul în folosință personală 
între 0,05—0.10 ha lucernă.

Avem convingerea că chemarea noas
tră va avea ca efect stimularea în conti
nuare a activității productive a țărănimii 
cooperatiste, angajind-o in mod plenar la 
încheierea anului 1976 cu rezultate deo
sebite.

ADUNAREA GENERALA A 
COOPERATORILOR DIN IANCA, 

JUDEȚUL BRĂILA

lizate și reducerea efortului valutar, prin :
— conceperea și realizarea unor utilaje 

și instalații tehnologice care să elimine 
necesitatea unor importuri în valoare de 
70 milioane lei ;,

— realizarea de microproducție supli
mentară în valoare de 1,6 milioane lei, 
ceea ce reprezintă o depășire de 8 la 
sută ;

— realizarea prin autodotare a unor 
instalații și echipamente de laborator în 
valoare de 4,5 milioane lei ;

— generalizarea colectivelor mixte de 
cercetare — proiectare — producție, în 
vederea colaborării eficiente, pe toată du
rata cercetării și asimilării, cu specialiștii 
din producție.

4. Realizarea de beneficii peste plan în 
valoare de 1,5 milioane lei.

5. Reducerea de termene față de con
tracte, cu un număr de 3 300 zile la lu
crările de cercetare și proiectare.

6. Colectivul institutului se angajează 
să efectueze în anul 1976 un număr de 
20 000 ore muncă patriotică pentru exe
cutarea unor lucrări tehnice și organi- 
zatoric-gospodărești.

întregul colectiv al institutului, în frunte 
cu comuniștii, va acționa cu hotărîre pen
tru a pune în practică angajamentele a- 
sumate, asigurînd ridicarea la un înalt 
nivel a disciplinei și conștiinciozității pro
fesionale, folosirea intensivă a capacită
ții de producție din ateliere și laboratoare 
prin extinderea muncii în două și trei 
schimburi, întărirea controlului și îndru
mării operative asupra îndeplinirii pro
gramelor de lucru la toate nivelele, pro
movarea spiritului colectiv în muncă și a 
exigenței comuniste în aprecierea rezul
tatelor obținute, stimularea activității 
creatoare, a abordării cu curaj a soluții
lor avansate, de înaltă eficiență în re
zolvarea problemelor.

Cpiectivul institutului este ferm hotărît 
să realizeze înainte de termen sarcinile 
planului pe anul 1976 la toți indicatorii, 
contribuind cu toate forțele la îndeplini
rea mărețului program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comunism.

Președintele consiliului 
științific,

Ing. ION CRIȘAN

Secretarul comitetului U.T.C., 
CONSTANTIN MITULESCU

piese de schimb, menite să Înlocuiască 
importul ;

— realizarea a cinci produse noi : cata
lizatori pentru conversia oxidului de car
bon de joasă temperatură, catalizatori 
pentru metanizare, 3 sortimente noi de 
îngrășăminte chimice lichide ;

— valorificarea deșeului de azotat de 
calciu rezultat la producerea îngrășămin
telor complexe ;

— îmbunătățirea tehnologiei de fabrica
ție a butanolului ;

— scurtarea cu două trimestre a peri
oadei de atingere a parametrilor proiec
tați la instalația N.P.K. ;

— prin folosirea potențialului creator 
al colectivelor din secții, vom moderniza 
instalațiile de catalizatori de amoniac 
nr. 1 și de alcool polivinilic ;

— creșterea ponderii produselor de ca
litate superioară cu 1 la sută față de 
sarcina planificată ;

— printr-o mai bună organizare și pre
gătire a lucrărilor vom reduce cu 5 la 
sută timpul planificat pentru executarea 
reviziilor generale ;

— indicele de utilizare a timpului de 
lucru maxim disponibil va crește la 98 
la sută ;

— ridicînd pe o treaptă superioară res
ponsabilitatea conducătorilor locurilor de 
muncă, exigența instruirii și acțiunile de 
propagandă și control, vom crea un ca
dru tehnico-organizatoric superior pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă prin:

— captarea prafului la instalația de 
măcinare a calcarului din cadrul secției 
II de îngrășăminte ;

— diminuarea poluării fonice la insta
lațiile din cadrul secției I îngrășăminte ;

— echiparea mașinilor-unelte cu dispo
zitive omologate ;

— amenajarea unui stand pentru încer
carea covoarelor electro-izolante ;

prin munca politică-educativă și or
ganizatorică vom imprima întregului co
lectiv o înaltă responsabilitate socială 
pentru a aduce o contribuție activă la 
rezolvarea problemelor. In vederea înfru
musețării locurilor de muncă vom presta 
cel puțin 128 000 ore de muncă patriotică.

Sîntem convinși că toate colectivele de 
muncă din industria chimică vor primi cu 
însuflețire chemarea la întrecere și vor 
răspunde prin fapte pentru înflorirea chi
miei românești și dezvoltarea economiei 
naționale.

Președintele consiliului 
oamenilor muncii.

Ing. POPA OLIVIU
Secretarul comitetului U.T.C., 

NICOLAE CRĂCIUN
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Reprezentantul P.C.R. primit

ORIENTUL APROPIAT Convorbiri economice

Reuniunea Consiliului de Securitate, 
dedicată examinării situației din această zonă, 

și-a început lucrările

româno-britanice

Luni seara, la ora 22,30, ora 
Bucureștiului, la sediul Națiu
nilor Unite din New York au 
început lucrările reuniunii Con
siliului de Securitate în proble
ma „situației din Orientul Mij
lociu“.

La . lucrări sînt prezente dele
gațiile celor 5 state membre 
permanente și ale celor zece 
state membre nepermanente, 
între care și a României, precum 
și ale celor direct interesate din 
Orientul Mijlociu, cu excepția 
israelului. Guvernul israelian a 
informat Consiliul de Securitate 
că refuză să ia parte la dezba
teri pentru că o delegație a 
Organizației pentru eliberarea 
Palestinei a fost invitată la lu
crări.

Dată fiind însemnătatea pro
blemei ce va fi dezbătută, nu
meroase state membre ale 
O.N.U. — europene, africane, 
asiatice și latino-americane — 
și-au anunțat intenția de a par
ticipa la dezbateri.

Convocat în baza unei rezo
luții adoptate la sfîrșitul lunii 
noiembrie 1975, vizînd prelun
girea mandatului forțelor Na
țiunilor Unite de supraveghere 
a dezangajării pe înălțimile Go
lan, Consiliul de Securitate a 
hotărît să dezbată, cu acest pri
lej, ansamblul problematicii 
din Orientul Mijlociu, inclusiv 
problema palestiniană. Odată cu

această rezoluție a Consiliului, 
s-a dat citire unei declarații-a- 
nexă a președintelui Consiliu
lui, prin care se prevede parti
ciparea la dezbaterile Consiliu
lui asupra problemei Orientului 
Mijlociu a reprezentanților Or
ganizației pentru eliberarea Pa
lestinei. Aceasta constituie o rea
firmare a convingerii că pro
blema palestiniană este parte 
integrantă a situației conflictu- 
ale din zonă și, ca atare, tre
buie soluționată în acest con
text.

• EXPERȚI FINANCIARI ai 
Organizației țărilor exportatoare 
de petrol (O.P.E.C.) s-au întrunit 
luni, la Viena — anunță a- 
genția U.P.I. Un purtător de cu- 
vint al O.P.E.C. a menționat că 
reuniunea are un caracter de 
rutină, fără a dispune de o a- 
gendă de lucru prestabilită.

Tovarășul Florea Dumitres
cu, ministrul finanțelor al 
Republicii Socialiste Româ
nia, care face o vizită oficia
lă în Marea Britanie, s-a în
tâlnit, luni, cu Denis Healey, 
ministrul britanic al finanțe
lor. Au fost discutate căile 
de extindere și diversificare 
a relațiilor economice dintre 
România și Marea Britanie și 
s-a făcut un schimb de ve
deri cu privire la probleme
le sistemului monetar inter
național.

în aceeași zi, ministrul ro
mân a avut o convorbire la 
Foreign Office, cu Roy Hat- 
tersley, ministru de stat. Cu 
acest prilej, tovarășul Florea 
Dumitrescu și Roy Hattersley 
au semnat acordul dintre Gu
vernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Rega
tului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord referitor 
la reglementarea unor pro
bleme financiare.

CRIIA Of GUVERN DIN ITALIA
Președintele Italiei, Giovanni 

Leone, și-a început luni, la Pa
latul Quirinale, consultările în 
vederea găsirii modalităților de 
soluționare a crizei guvernamen
tale, declanșată la mijlocul săp- 
tămînii trecute. El a primit, 
succesiv, pe Giuseppe Saragat și

A,

In Liban continuă luptele
Agențiile de presă anunță că 

schimburi susținute de focuri 
continuă în diferite zone ale 
Beirutului. S-au semnalat tiruri 
de arme automate de diverse 
calibre, între care tunuri și ra
chete, in. centrul orașului și la 
periferii. Străzile sînt nesigure, 
la fel și circulația în sectorul 
hotelurilor de lux de pe malul 
mării. Pe de altă parte, o nouă 
escaladă a ciocnirilor dintre 
facțiunile rivale a fost -înregis
trată în ultimele zile și în alte 
zone ale țării.

în timp ce ciocnirile continuă 
— relatează agenția M.E.N. — 
nu se conturează nici o soluție 
pentru reglementarea crizei, sau 
cel puțin, pentru oprirea lupte
lor. Degradarea situației interne 
a antrenat paralizarea totală a 
activității majorității instituțiilor 
de stat. Astfel, serviciile poștale 
nu mai funcționează de cîteva 
luni, transporturile în comun 
sînt oprite, municipalitatea din 
Beirut nu mai este în măsură

să asigure curățirea orașului, 
porturile sînt pustii, carburanții 
și alimentele au început să lip
sească, spectrul foametei ame
nință o serie de sectoare ale 
capitalei.

Mai mult, zone întregi ale te
ritoriului Libanului au fost pă
răsite de locuitorii lor, în urma 
deteriorării continue a situației. 
Același lucru este valabil și 
pentru Beirut, unde în prezent 
există cartiere întregi nelocuite. 
Cea mai afectată este infrastruc
tura industrială a țării, practic 
distrusă de-a lungul lunilor de 
lupte violente între elementele 
rivale libaneze.

Se apreciază că, de la 13 aprilie 
anul trecut și pină în prezent, 
confruntările s-au soldat cu un 
bilanț de 10 mii de morți. în ce 
privește pagubele materiale, 
buletinul specializat „Petro Mo- 
ney Report“, reluat de „Finan- 
cial Times“, relevă că Libanul 
a suferit pierderi în valoare de 
10 miliare dolari.

Giovanni Gronchi, foști șefi de 
stat, pe președintele Camerei 
deputaților, Sandro Pertini, pe 
președintele Senatului, Giovanni 
Spagnolli, precum și alte per
sonalități politice.

Marți, în cea de-a doua și, 
probabil, ultima zi a consultări
lor, liderii formațiunilor politice 
italiene vor prezenta șefului 
statului pozițiile partidelor res
pective față de actuala criză, 
adoptate cu prilejul reuniunilor 
conducerilor lor, desfășurate la 
sfîrșitul săptămînii trecute.

Partidul Democrat-Creștin l-a 
recomandat, luni, pe premierul 
demisionar Aldo Moro spre a fi 
însărcinat cu formarea unui nou 
guvern de coaliție, în timp ce 
socialiștii s-au pronunțat pentru 
un guvern condus de Mariano 
Rumor, ministru de externe în 
guvernul demisionar. Senatorul 
comunist Umberto Terracini, a 
declarat după întrevederea avută 
cu președintele Leone, că un nou 
guvern dominat de democrat- 
creștini nu va fi mai stabil decît 
cel care a demisionat săptămîna 
trecută, dacă nu va avea spriji
nul P..C.I. în lupta împotriva in
flației și a șomajului. în legă
tură cu aceasta, agențiile de 
presă reamintesc că rata infla
ției în Italia este de 17,7 la sută, 
producția industrială a scăzut 
anul trecut cu aproape 12 la 
sută, iar numărul șomerilor este 
de peste 1,25 milioane.

de președintele Anwar El Sadat
Președintele Republicii Arabe 

Egipt, Anwar El Sadat, l-a pri
mit, luni, pe tovarășul Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., care 
face o vizită de prietenie in 
această țară, la invitația C.C. al 
Uniunii Socialiste Arabe. La 
întrevedere a participat Nicolae 
Doicaru, consilier al președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia.

Tovarășul Ștefan Andrei a 
transmis președintelui Anwar 
El Sadat un mesaj de salut din 
partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, urări călduroase de 
sănătate și fericire personală, 
de progres și prosperitate pen
tru poporul egiptean prieten. 
Mulțumind, șeful statului egip
tean a evocat cu multă căldură 
întâlnirile avute cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și a rugat 
să se transmită președintelui 
Republicii Socialiste România 
mesajul său de prietenie și cele 
mai bune urări de sănătate, 
fericire și de noi succese.

Cu această ocazie, între pre
ședintele Anwar El Sadat și 
tovarășul Ștefan Andrei a avut 
loc o convorbire . cu privire la 
evoluția relațiilor politice, eco
nomice, culturale și tehnice ro- 
mâno-egiptene, . exprimîndu-se 
satisfacția pentru modul în care 
sînt realizate acordurile și în
țelegerile convenite în cursul în
tâlnirilor la nivel înalt dintre 
șefii celor două state, precum 
și asupra unor probleme inter
naționale. In acest cadru, au 
fost abordate probleme privind 
intensificarea eforturilor pentru 
soluționarea pe cale politică a 
situației din Orientul Mijlociu, 
care să ducă la instaurarea unei 
păci drepte și trainice în aceas
tă zonă.

Tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., împreună cu tovarășii 
Nicolae Doicaru, membru suple
ant al C.C. al P.C.R., consilier 
al președintelui Republicii So
cialiste România. Cornel Pacos
te, membru al C.C. al P.C.R., 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Marcu, consi
lier, și Petru Burlacu, ambasa
dorul României în Egipt, s-au 
întilnit cu o delegație compusă 
din dr. Rifaat Mahgoub, prim- 
secretar al C.C. al Uniunii So
cialiste Arabe, Sayed Zaki și 
Abdel Hamid Hassan, secretari 
ai C.C. al U.S.A.

în cadrul convorbirii a avut 
loc un schimb de păreri cu pri
vire la activitatea și preocu
pările actuale ale Partidului Co
munist Român și Uniunii Socia
liste Arabe, la dezvoltarea reia-, 
țiilor de prietenie și colaborare.

Cu același prilej. Rifaat Mah
goub și tovarășul Ștefan Andrei 
au semnat programul de coope
rare între P.C.R. și U.S.A. pe 
anii 1976—1977.

★
Oaspeții români au avut, de 

asemenea, o întâlnire cu Mam- 
douh Salem, primul ministru al 
R.A. Egipt. In cursul convorbi
rii a fost trecut în revistă sta
diul relațiilor de cooperare din
tre cele două țări, îndeosebi în 
domeniul economic, exprimîndu- 
se hotărîrea comună de a ac
ționa pentru aplicarea înțelege
rilor stabilite cu ocazia întâlniri
lor la nivel înalt dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Anwar El Sadat, de a întări și 
extinde continuu colaborarea 
româno-egipteană, în interesul 
celor două țări și popoare, al 
păcii și cooperării internaționale.

R.D. GERMANĂ - Pupitru de comandă la Combinatul chimic Leuna II

Ample acțiuni greviste in Spania
La chemarea mai multor or

ganizații sindicale care activea
ză in ilegalitate, în Spania s-a 
desfășurat, luni, o „zi de luptă“ 
în cadrul căreia zeci de mii de 
muncitori, în special din dome
niul metalurgiei și construcții
lor, precum și funcționari și 
alte categorii sociale au între
rupt lucrul în sprijinul reven
dicării lor de îmbunătățire a 
condițiilor de muncă și de viață. 
Cea mai mare amploare, în ca
drul acțiunilor de luni, au avut-o 
grevele de la uzinele de con
strucții aeronautice „Casa“, de la 
fabrica de. camioane „Pegaso“, 
de la atelierele „Fiat“, de la în
treprinderile „Chrysler“și „Stan- 
dar Electric“, precum și de la o 
serie de bănci. Grevele și ac
țiunile revendicative au cuprins 
întreaga centură industrială a 
Madridului, cea a 
precum și a altor 
Spaniei.

Deși au avut un 
conomic declarat, acțiunile din

luptă“ au vă- 
remarcă agen-

cadrul „zilei de 
dit — după cum 
țiile de presă — puternice ac
cente politice constind în special 
în avansarea cererii de amnis
tie a tuturor deținuților politici, 
și de acordare de drepturi și li
bertăți politice. Astfel, la Bar
celona demonstranții au înălțat 
un imens balon de care era a- 
tașată o inscripție în sprijinul 
amnistiei politice generale.

Pentru a împiedica desfășura- 
inter-

Barcelonei, 
orașe ale

caracter e-

PE SCURT «PE SCURT« PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

Pentru a împiedica desf 
rea acțiunilor greviste — 
zise în Spania — și în special 
politizarea acestora, autoritățile 
spaniole au recurs la o serie de 
măsuri represive. După ce sîm- 
bătă guvernul a 
„neutralizarea“ a 23 de 
sindicali, care au fost 
preventiv, luni, autoritățile au 
trimis forte polițienești întă
rite în centura industrială a ca
pitalei. Patru demonstrații care 
urmau să aibă loc în această 
zonă au fost dispersate de poli
ție în cursul dimineții.. în cen
trul Madridului, precum și la 
Barcelona, poliția a recurs la 
gaze lacrimogene și bombe fu
migene pentru a-i împrăștia pe 
demonstranți.

procedat la 
lideri 

arestați

Londra: Dezbaterile
Camerei

asupra
Comunelor
situației

din Irlanda de Nord
in Ca- 
început 

situației

0 metropolă cu grave probleme
Statistici new-yorkeze

• In New York se comit:
— la fiecare 7 minute o tîlhărie și un furt de 

automobile;
— la fiecare două ore un viol;
— la fiecare șase ore un asasinat;
• La New York se înregistrează :
— jumătate din consumatorii de stupefiante 

din Statele Unite;
— peste un milion de șomeri;
- datorii de peste 12 miliarde dolari.

• POTRIVIT postului de ra
dio Bangkok, Ia propunerea pri
mului ministru al Tailandei, 
Kukrit Pramoj, Parlamentul 
Tailandei a fost dizolvat prin- 
tr-un decret regal. In decret se 
precizează că alegerile generale 
vor avea loc la 4 aprilie.

Pînă la alegeri, Kukrit Pramoj 
va rămîne în postul de prim 
ministru.

tarea și diversificarea comerțu
lui dintre cele două țări.

Delegația română a purtat, de 
asemenea, convorbiri cu repre
zentanți ai Ministerului kuwei- 
tian al Afacerilor Externe și ai 
Ministerului Comunicațiilor, dis- 
cutindu-se probleme privind căi
le de extindere și diversificare 
a cooperării româno-kuweitiene 
în domeniile respective.

Delegație română 
în Kuweit

• O DELEGAȚIE ROMANA, 
condusă dc Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării econo
mice internaționale, care efec
tuează o vizită oficială în 
Kuweit, a avut convorbiri cu 
ministrul kuweitian al comerțu
lui și industriei, Abdul Wahab 
Al Nafisi, în legătură cu dezvol-

• GENERALUL Vo Nguyen 
Giap, viceprim-ministru și mi
nistrul apărării naționale al 
R.D. Vietnam, și-a încheiat vi
zita oficială de prietenie între
prinsă în Algeria în fruntea unei 
delegații, plecînd spre patrie, 
informează agenția V.N.A.

în timpul vizitei, Vo Nguyen 
Giap a fost primit de președin
tele Houari Boumediene și a 
avut convorbiri cu alte oficiali
tăți algeriene.

• IN INSULELE COMORE a 
fost format un nou guvern, con
dus de Abdellahi Mohamed, a 
anunțat agenția de știri a Ma
dagascarului, citind postul do 
radio din Moroni. Noul cabinet 
este alcătuit din opt miniștri, 
între care Mouzavoir Abdallah, 
care va conduce Ministerul Afa
cerilor Externe, Salim Himidi, 
aflat la conducerea Ministerului 
Afacerilor Interne, și Tadjidine 
Massoundi, care deține portofo
liul finanțelor.

Abdellahi Mohamed a fost nu
mit prim-ministru Ia 8 ianuarie 
a.c., de către șeful statului, Aii 
Soilih.

• MUNCITORII de la socie
tatea „Pirelli“, cea mai mare 
producătoare de produse din 
cauciuc din Italia, au declarat 
luni o grevă temporară, în semn 
de protest 
ducerii de 
salariati.

față de intenția con- 
a concedia 3 500 de

Luni după-amiază, 
mera Comunelor au 
dezbaterile asupra 
din Irlanda de Nord. Primul 
ministru, Harold Wilson a 
subliniat grava înrăutățire a 
situației din această provin
cie și a menționat măsurile 
de securitate întreprinse de 
guvern pentru prevenirea 
extinderii asasinatelor. El a 
afirmat că în viitor va fi in-» 
tensificată activitatea forțelor 
de ordine din Ulster, în spe
cial în comitatul Armagh, 
unde în ultimul timp s-au 
produs cele mai multe Inci
dente.

O serie de deputați ai 
opoziției au pus sub semnul 
întrebării eficacitatea măsu
rilor anunțate, cerînd mărirea 
numărului de trupe britanice 
dislocate în Irlanda de Nord.

In cadrul aceleiași ședințe, 
secretarul de stat pentru Ir
landa de Nord, Merlyn Rees, 
a exprimat punctul de vedere 
al guvernului britanic față de 
raportul Convenției constitu
ționale nord-irlandeze privi
tor la sistemul de guvernare 
a provinciei.

O
rașul cu cel mai 
impresionant „sky- 
line", ale cărui a- 
coperișuri aspirină 
spre zenit au a- 
juns în vecinătatea 

norilor, orașul în care s-a con
struit primul tren orășenesc, în 
care se află cele mai multe bi
rouri și cea mai scumpă arteră 
comercială din lume - Fifth 
Avenue ; orașul in care își au 
sediul aproape 100 din cele mai 
mari 500 de concerne și com
panii americane, citadela su
perlativelor, orașul orașelor, ca
pitala capitalului — New York-ul 
traversează criza poate cea măi 
grea a întregii sale istorii.

In cursul anului trecut, acest 
simbol al celei mai puternice 
economii occidentale a fost, 
după cum se știe, de mai 
multe ori în situația de a 
fi declarat falit — în sen-

sul propriu al cuvîntuluî. La 17 
octombrie 1975, comunicatul de 
presă privind declararea fali
mentului fusese chiar redactat 
și numai datorită unui credit o- 
ferit în ultimul moment de sin
dicatul cadrelor didactice, umi
lința a putut fi evitată. Nici o 
instituție bancară nu mai ac
ceptase să acorde municipalită
ții new-yorkeze sumele necesare 
plății salariilor și taxelor sca
dente. La următoarea scadență, 
spre finele anului, președinte
le Ford avea să aprobe, în sfîr- 
șit, un credit guvernamental 
total de 6,9 miliarde dolari, de
falcat în trei rate anuale a 2,3 
miliarde. Prin acest împrumut 
federal, grijile cele mai mari au 
putut fi alungate, perspectiva 
imediată a falimentului a fost 
îndepărtată, dar nu înlăturată.

Motivul neîncrederii institute
lor bancare în municipalitatea

celui mai mare oraș american 
este destul de întemeiat. Căci 
New York-ul este înglodat în 
datorii pînă la gît. Acestea se 
ridică la 4,54 miliarde dolari 
pe termen scurt, 7,76 miliarde 
pe termen lung, deci peste 12 
miliarde în total, adică 1 625 
dolari pe cap de locuitor - iar 
veniturile sale nu mai constituie 
o garanție de solvabilitate. 
Chiar miliardele avansate de 
guvernul federal au fost acor
date în condiții severe și vor 
trebui rambursate cu dobînzi 
grase și la termenele contrac
tuale lipsite de echivoc. Verdic
tul a putut fi, deci, numai amî- 
nat, orașul aflîndu-se în situația 
unui acuzat eliberat pe cauțiu
ne.

Cum a ajuns însă New York-ul 
în această situație ?

Întrebarea și-o pun, desigur, 
în primul rînd cei care s-au lă
sat fascinați de mirajul sclipi
tor al New York-ului, venind aici 
cu zecile de mii ca într-un El 
Dorado al tuturor făgăduințe
lor, dar nu numai ei. Sînt in
vocate adesea defecțiunile e- 
xistente în sistemul său admi
nistrativ. Deși acestea sînt rea
le, discrepanța enormă dintre 
veniturile și cheltuielile metro
polei americane are o cauză 
mai adîncă, imanentă sistemu
lui. Problemele cu care este 
confruntat New York-ul sînt, în- 
tr-adevăr, deosebit de multiple 
și complexe, și ar trebui proba
bil o viață de om pentru a par
curge tot ce s-a scris pe aceas
tă temă. Orașul superlativelor 
măgulitoare de odinioară de
ține în prezent mai mult recor-

Imagine a sărăciei la New York : oameni dormind pe străzi

Expresie a insecurității cotidiene ; polițist in post, intr-un vagon 
de metrou

afectează numai

remanierea tehni- 
de președintele 

Valery Giscard

350 milioane de exem- 
lumea întreagă. Piesa 
de șoareci“ a Agathei 
a bătut recordurile de

(

Remaniere tehnică 
la Paris

• LUNI SEARA, purtătorul 
de cuvînt al Palatului Elysée a 
anunțat componența guvernului 
francez după 
că efectuată 
republicii, 
d’Estaing.

Remanierea 
trei posturi ministeriale, în care 
au devenit titulari Jean de 
Lipkowski, la Ministerul Coope
rării, André Fosset, Ia Ministe
rul Calității Vieții, Raymond 
Barré — la Ministerul Comerțu
lui Exterior.

Agatha Christie a încetat 
din viață

• AGATHA CHRISTIE, cele
bra autoare de romane polițiste, 
care timp de jumătate de secol 
a captivat publicul cititor cu a- 
venturile lui Hercule Poirot și 
cu alte lucrări de mare succes, a 
încetat din viață luni, în vîrstă 
de 85 de ani.

Prima lucrare a Agathei Chris- 
tie a fost publicată în anul 1920. 
Acesteia l-au urmat peste 80 de 
romane polițiste vîndute în mai 
bine de 
plare în 
„Cursa 
Christie 
longevitate, fiind jucată pe sce
nele lumii de peste 23 de ani

URMELE EROILOR. Arheologii indieni au început o 
amplă serie de săpături arheologice pentru descoperirea loca
lităților celebre și cîmpurllor de luptă în care s-au desfășurat 
evenimentele din epopeile hinduse „Ramayana“ și „Mahabharata“. 
Se fac săpături la Hastinapura — legendara capitală a kaura- 
vilor, localitate unde se desfășoară acțiunea Mahabharatei, șl la 
Mathura, locul de naștere a zeului Krishna • INSULA CARE... 
CREȘTE. Mica insulă Yoto, din arhipelagul japonez Ogasawara, 
are o suprafață de 20 km.p. Ea a atras recent atenția geofizicie
nilor, care au observat în ultima vreme o neobișnuită creștere 
a suprafeței sale. In ultimul deceniu, insula s-a înălțat cu 12 
metri deasupra nivelului mării. Geofizicienii afirmă că feno
menul este îngrijorător, deoarece demonstrează o neobișnuită 
activitate tectonică. In curînd, afirmă specialiștii, pe locul unde 
se află insula va erupe un vulcan • CASARES — O NOUA AL
TAMIRA. Peștera de la Casares (provincia spaniolă Guadala
jara) adăpostește unele dintre cele mai interesante picturi ru
pestre de pe teritoriul Spaniei. Experțil apreciază că valoarea 
documentară și artistică a acestora egalează, dacă nu chiar o 
depășește pe cea din peștera de la Altamira (provincia Santan
der). Pe pereții peșterii Casares se află 168 de desene de un 
mare realism, reprezentând cerbi, cai, tauri, iepuri și rinoceri 
• ÎN AJUTORUL FAUNEI RARE. In vestul Franței se inten
sifică acțiunile de protecție a animalelor sălbatice care, ca ur
mare a vînării lor excesive, se află pe cale de dispariție. Săp- 
tămlna trecută, de pildă, locuitorii din St. Anee de Campbon, 
din apropierea orașului Nantes, au împiedicat uciderea unul 
cerb, care, după ce fusese hăituit de vînători pe o distanță de 
20 de kilometri, se oprise extenuat în marginea satului. Vînă- 
toril participant! la o partidă organizată în Bretanla au fost ad
monestați vreme îndelungată de locuitorii din această zonă, fiind 
obligați să renunțe la captura lor. De menționat că în aceeași 
regiune, populația a împiedicat, tot la începutul acestui an, vî- 
narea unul cerb, într-o situație similară • CONSUMUL DE 
HEROINA CREȘTE. Serviciul vamal al Statelor Unite a afir
mat că procentul de 128 la sută cu cît au sporit capturile sale 
de heroină în 1975 indică o creștere a utilizării heroinei în 
S.U.A. Comisarul S.U.A. pentru serviciile vamale, Vernon D. 
Acree, a declarat că, anul trecut, au fost confiscate circa 93 
kilograme heroină cu o valoare aproximativă de 66 milioane 
dolari. „Aceste cifre, a spus el, deși preliminare, confirmă o 
tendință pe care autoritățile Însărcinate cu lupta Împotriva stu
pefiantelor au semnalat-o în ultimii ani: utilizarea heroinei este 
în creștere". El a informat că, în 1975, confiscările de hașiș au 
crescut cu 69 la sută, cele de cocaină — cu 17 la sută, șl de 
alte droguri, mal periculoase — cu 135 la sută • VICTIMELE 
MENINGITEI. Peste o mie de persoane au murit, în cursul anu
lui 1975, de meningită la Sao Paulo — s-a anunțat oficial la 
Brasilia. Potrivit cifrelor date publicității de Ministerul brazi
lian al Sănătății, în 1974, numărul celor decedați în acest oraș 
din cauza epidemiei de meningită s-a ridicat la aproximativ 3 000.
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New York-ul la un pas de faliment: după cum rezultă și din graficul alăturat, reprodus după revista 
„Der Spiegel", metropola americană s-a aflat în cursul anului trecut in mai multe rînduri în fața 
pericolului de a-și declara insolvabilitatea. Intre cauzele crizei : cheltuielile imense necesitate de 
combaterea violenței și criminalității, a traficului și consumului de stupefiante, a șomajului în con

tinuă creștere

duri neplăcute. New York-ul se 
află la loc de frunte, în statis
ticile americane și mondiale pri
vind criminalitatea, violența, 
prostituția, comerțul și consumul 
de stupefiante, numărul șomeri
lor și al celor ce trâiesă din a- 
jutoare sociale. Aici trăiesc ju
mătate din americanii care au 
ales „beția albă" drept „solu
ție" a problemelor lor existen
țiale, aici iși exercită „profesia" 
ior tristă și degradantă 25 000 
de prostituate. Criminalitatea a 
atins proporții demult îngrijo
rătoare și continuă să crească. 
La New York au loc : la fiecare 
șapte minute o tîlhărie șl un.furt 
de automobile ; la fiecare două 
ore un viol ; la 
un asasinat.

Pe lingă cei 
cuitori, citadela
te.coșmare numără 200 000 de 
pisici vagabonde și 
lioane șobolani. La 
aglomerare - și la 
probleme cum sînt

a-

fiecare șase ore

7,5 milioane lo- 
visurilor deveni-

peste 8 mi- 
o asemenea

asemenea 
combaterea

criminalității șl toxicomaniei - 
nu este de mirare că serviciile 
orașului sînt cele mai costisitoa
re din Statele Unite și din lume, 
că transportarea unei tone de 
gunoi costă aici 45 dolari, față 
de 22 dolari la Boston sau 19 
la Minneapolis. Dar cifra cea 
mai impresionantă, șl care
runcă lumina adevărului și a- 
supra celorlalte, este cea a șo
majului. 1 milion de new-yorkezi, 
adică aproape fiecare al șapte
lea locuitor (inclusiv, copiii și 
bătrînii) este în căutare de lu
cru. In cinci ani, citadela de pe 
Manhattan a pierdut 415 000 
locuri de muncă. Criminalitatea, 
drogurile, insecuritatea, maras
mul moral au speriat o parte 
importantă din clasa mijlocie, 
potentă financiar, determinînd-o 
să părăsească orașul (populația 
acestuia a scăzut cu 300 000 în 
ultimii zece ani), noii veniți fiind 
îndeosebi oameni fără mijloace, 
în căutare de lucru, care n-au 
făcut decît să îngroașe rînduri- 
le șomerilor.

BAZIL ȘTEFAN

PATIMA: Scala (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,30; 20,45); Favorit
(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

CIRCUL: Excelsior (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Flo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

COLȚ ALB: Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15
20.30) .

ANNA KARENINA : Timpuri 
Noi (orele 9; 11; 13; 15,30; 17,30; 
19,45).

CUM SA-L ÎNECAM PE 
MRACEK : Doina (orele 
20.15).

PROGRAM DE DESENE 
MATE W. DISNEY : Doina < 
9,30; 11,15; 13; 14,45; 16,30).

ALARMA ÎN DELTĂ : Capitol 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16; 18; 20), 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15), Flamura (orele 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

CEI TREI MUȘCHETARI : Sala 
Palatului (ora 20,15), Patria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45).

SOARTA AUREI ȘI ARGENTI
NEI — Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

PIRAȚII DIN METROU : Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Modern (orele 9; 11,15;
13.30: 16; 18,15; 20,30).

CURSA : Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Tomis (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15).

MUȘCHETARUL ROMAN : Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20).

POLIȚISTA : Victoria
9,15: 11.30; 13,45; 16; 18,15;

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : Unirea (orele 15,45; 19).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL : 
Drumul Sării (orele 15,30; 18; 20).

J. D. CAHILL : Dacia (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30) .

Dr. 
18,15;

ANI- 
(orele

(orele
20,30).

ACEST BĂRBAT ADEVĂRAT 7 
Rahova (orele 15,45; 18; 20,15).

CORUPȚIE LA PALATUL DE 
JUSTIȚIE : Bucegl (orele 15,45; 
18; 20).

POVESTE NETERMINATA 5 Fla
căra (orele 15,30; 18; 20).

MARELE GATSBY : Giuleștl (0- 
rele 9,30; 12,30; 16; 19,15), Lira (o- 
rele 15.30; 19).

ȚINE-ȚI MINTE NUMELE 5 
Viitorul (orele 16; 18; 20).

CALVARUL UNEI FEMEI: 
trocenl (orele 0,30; 11,15; 
15,45; 18; 20,15).

SEARA CELEI DE A ȘAPTEA 
ZILE : Pacea (orele 16; 18; 20).

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

TRESTIA ; Cringași (ora 17).
AMORUL VRĂJITOR : Arta ’ 

rele 15,30; 17,45; 20).
CÎNTECELE MĂRII : Moșilor 

rele 16; 18; 20).
SPLENDOAREA PULBERII : 

tan (orele 16; 18; 20).
CERCUL MAGIC : Popular (ore

le 15,30; 18; 20,15), Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BBAN : Progresul 
(orele 16; 18; 20) .

ÎNTOARCEREA BUI MAGEL- 
LAN : Munca (orele 16; 18; 20).

TENCELE NU-I DE GLUMIT — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
ȘCOALA BlRFELILOR — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Victo
ria) : GROAPA — ora 19,30; An
samblul „Rapsodia Română“ : 
PE-UN PICIOR DE PLAI (pre
mieră) — ora 19,30; Circul Bucu
rești : CARNAVALUL RlSULUI 
— ora 19,30.

PROGRAMUL 1

(O'

(O-

VI-

Ope-a Română : CARMEN — 
ora 19; Teatrul de Operetă : VIC
TORIA ȘI AL EI HUSAR 
19,30;
Mare) _ _ __ __ ____
Mică) : TACHE, IANKE ȘI CÂDIR 
(spectacol amînat din 
de 25 decembrie 1975) 
19,30; Teatrul „Lucia 
Bulandra" (Schitu 
nu) : LUNGUL DRUM 
LEI CĂTRE NOAPTE — 
(Sala Studio) : A 12-A
— ora 19,30; Teatrul „C. I. Notta- 
ra“ (Sala Magheru) : ADIO
CHARLIE — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : SIZWE BANSI A MURIT — 
ora 19; Teatrul de Comedie : PRE
ȘUL — ora 19,30; Teatrul Mic : 
VIAȚA E CA UN VAGON ? — ora 
19,30; Teatrul Giuleștl : CU OL-

ora 
Teatrul Național (Sala 
DANTON — ora 19; (Sala

data 
ora 

Sturdza 
Măgurea- 

AL ZI- 
ora 19,30; 
NOAPTE

9,00 Teleșcoală. 10,00 Planeta co
pilăriei. Poem TV de Adrian Mun- 
țlu șl Dim. Rachicl. 10,20 Film 
artistic: „Trecătoarele Iubiri". O 
producție a Casei de filme trei. 
Scenariul șl regla: Malvina Ur- 
șianu. 12,00 Telex, 12,05 închiderea 
programului. 16,00 Teleșcoală. 16,30 
Curs de limbă franceză (nivel me
diu). 17,00 Telex. 17,05 Muzică 
populară românească. 17,20 Repor
taj de scriitor. Semnează Alecu 
Ivan Ghilla șl George Lesnea, 
17,40 Pentru sănătatea dv.: Grija 
pentru ochii copilului. 17,50 Lec
ții TV pentru lucrătorii din agri
cultură. 18,20 Recital vocal: sopra
na Georgeta Orlovschi de la Ope
ra Română din Cluj-Napoca. 18,40 
Teleglob : Pe Valea Vltavel. 19,00 
Numele nostru e țara. Spectacol 
de poezie cu public organizat la 
liceul din comuna Pătirlagele, ju
dețul Buzău. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Ancheta T. 
De.scîntec cu... clntec. 20,40 Teatru 
TV: „Marele vis" de Radu Theo- 
doru. Episodul 2 — „început de 
veac". 22,10 24 de ore. 22,30 închi
derea programului,

PROGRAMUL 2
20,00 Film serial: Janoslk. Epi

sodul 13 (ultimul). Producție a 
studiourilor poloneze. 20,45 Tezaur 
de clntec românesc. Oaspeți la pu
pitrul Orchestrei simfonice, a RTV : 
Bruno Aprea (Italia). 21,05 Telex. 
21,10 Mai aveți o Întrebare? Re
voluția tehnico-știlnțlflcă contem
porană. 21,50 Din 
„Mihai Eminescu“ 
Tudor Vianu. 22,30 
gramului.

filmoteca TV. 
— evocar'e de 

închiderea pro

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scînteii“ Tel : 17 60 10, 17 6 0 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții — Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Scîntell“. 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin ILEXIM — Departamentul export-import presă București, Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. — 2001, telex : 011631. ,

40362 ÈJ


