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In orașele și satele jude
țului Brașov peste 10 000 de 
cetățeni tineri și vîrstnici 
desfășoară, in aceste 
ample acțiuni pentru 
zarea angajamentelor 
in cinstea Congresului 
taților 
județene 
consiliilor populare.

• în orașul Zărnești se 
construiește intens. Pe agen
dă figurează : peste 200 de 
apartamente și garsoniere, 
cămin pentru nefamiliști cu 
300 de locuri care in curind 
va fi dat in folosință, un 
complex I.L.F., creșă și o 
grădiniță. Va fi extinsă re
țeaua de alimentare cu apă 
potabilă cu încă 7 km.

zile, 
reali- 
luate 

depu- 
consiliilor populare 

și al președinților

MESAJUL DE SALUT
ADRESAT DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
participanților la cel de-al Vl-lea Congres

al cooperației de consum
Stimati tovarăși,îmi este deosebit de plăcut ca, la des- '■» ehiderea lucrărilor celui de-al Vl-lea Congres al cooperației de consum, să vă adresez dumneavoastră, participanților la Congres, tuturor lucrătorilor și membrilor cooperativelor de consum din țara noastră, un călduros salut din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a Guvernului Republicii Socialiste România, precum și din partea mea personal.Congresul dumneavoastră are loc la încheierea cu succes a cincinalului 1971—1975 și la începutul noului cincinal 1976—1980, care marchează intrarea intr-o etapă nouă, superioară, de dezvoltare economico-so- cială a țării, ale cărei sarcini și obiective au fost stabilite de istoricele hotăriri ale Congresului al Xl-lea al partidului.In cincinalul care iru a obținut noi și voltarea forțelor de avuției naționale și bază, a nivelului de tual al întregii națiuni. La aceste realizări au adus o contribuție activă și milioanele de membri și lucrători din cadrul cooperației de consum — români, maghiari, germani și de alte naționalități — care și-au indeplinit în bune condiții sarcinile ce le-au revenit in aprovizionarea oamenilor muncii de la sate, in sporirea și diversificarea serviciilor către populație, aducind o contribuție prețioasă Ia dezvoltarea schimbului dintre oraș și sat.Pentru toate aceste rezultate, adresez tuturor membrilor și lucrătorilor din domeniul cooperației de consum calde felicitări și le urez noi și noi succese în întreaga lor activitate.Actualul cincinal pune în fața întregii țări un amplu program de activitate eco- nomico-socială ; va continua aplicarea fermă a politicii de industrializare socialistă, se va dezvolta și moderniza agricultura, se va realiza un important volum de investiții, vor fi larg introduse in producție cuceririle științei și tehnicii avansate. Toate acestea vor crea noi condiții pentru ridicarea gradului <je civilizație și înflorire economică și socială a tuturor județelor și localităților țării, pentru creșterea bunăstării întregului nostru popor.Realizarea în bune condiții a acestui vast program cere unirea tot mai strînsă a forțelor și energiilor creatoare ale întregului nostru popor, organizarea exemplară a muncii și ridicarea la un nivel superior a activității în toate domeniile vieții economice și sociale. In acest cadru, sarcini deosebit de însemnate revin și cooperației de consum. Unitățile cooperației de consum pot — și trebuie — să aducă o con- Iribuție importantă la realizarea obiectivelor economice ale planului unic de dezvoltare, participînd într-o măsură sporită la constituirea fondului central, la satisfacerea in condiții tot mai bune a cerințelor consumului intern și asigurarea unor disponibilități pentru export. Ia aprovizionarea populației sătești cu mărfuri tot mai variate și de bună calitate, la valorificarea tot mai largă a unor resurse și posibilități locale, în vederea sporirii și diversificării producției de bunuri de consum. Prin întreaga sa activitate, cooperația de consum

a trecut, poporul nos- mari realizări în dez- producție, în creșterea ridicarea, pe această trai material și spiri-
«

trebuie să aducă o contribuție prețioasă la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru de ridicare economică și socială a satului, de apropiere treptată a condițiilor de viață și de civilizație de la sate de cele de la orașe.O preocupare de prim ordin a tuturor cooperativelor, a uniunilor județene, a CENTROCOOP trebuie să o constituie îndeplinirea exemplară a sarcinilor noi ce revin cooperației de consum ca urmare a măsurilor stabilite privind dezvoltarea producției agricole vegetale și animale în gospodăriile populației și valorificarea mai corespunzătoare și sigură a acesteia, prin lichidarea unor paralelisme care s-au manifestat în acest domeniu. în această direcție CENTROCOOP, uniunile județene și toate unitățile cooperației de consum trebuie să ia măsuri hotărîte pentru a asigura îndeplinirea in cele mai bune condiții a sarcinilor încredințate privind preluarea în exclusivitate a achizițiilor și contractărilor de păsări, ouă, legume și alte produse de la gospodăriile populației. Unitățile cooperației de consum trebuie să dea dovadă de spirit de inițiativă și capacitate organizatorică, slimulind și dezvoltînd interesul populației de Ia sate de a crește și contracta un număr sporit de animale și păsări, de a dezvolta producția de legume, pomicultura și viticultura, asigurind valorificarea la maximum a multiplelor posibilități existente in fiecare localitate, în fiecare gospodărie șl contribuind, pe această cale, la buna aprovizionare a orașelor, a clasei muncitoare mentare.în scopul sporirii ducției de bunuri de limentare, cooperația dezvolte intr-o măsură mult mai mare de- cit pină acum activitățile de preindustria- lizare a legumelor și fructelor, de prelucrare a laptelui și a altor produse mult solicitate de populație — activități care se pot realiza în majoritatea județelor. Totodată, ea este chemată să asigure în măsură sporită valorificarea resurseloi- de materii prime locale, a deșeurihxr, să dezvolte producția materialelor de construcții, de îmbrăcăminte și încălțăminte, producția de artizanat, aducind astfel o contribuție tot mai mare lâ sporirea și îmbogățirea fondului de marfă destinat atit consumului intern, cît și exportului.Potrivit prevederilor planului național. în actualul cincinal urmează ca volumul desfacerilor de mărfuri prin unitățile cooperației de consum să crească cu peste 43 'a sută, respectiv, cu 80 miliarde lei — ceea ce creează condiții pentru o bună aprovizionare a populației de la sate. CENTROCOOP, uniunile județene și celelalte organizații ale cooperației de consum vor trebui să asigure o cit mai bună gospodărire și repartizare a acestui însemnat fond de marfă, astfel ca în toate localitățile rurale să se asigure desfacerea unui sortiment larg de produse, de bună calitate, care să satisfacă în condiții tot mai bune cerințele variate ale populației sătești. în toate unitățile cooperației de consum trebuie să se asigure o bună servire a populației, să se desfășoare un comerț civilizat. Totodată, unitățile cooperației de consum trebuie să depună toate eforturile pentru a dezvolta, extinde și diversifica activitățile prestatoa-

cu produse agroali-și diversificării pro- consum, îndeosebi a- de consum trebuie să

re de servicii, care să poată răspunde în- tr-un mod cît mai corespunzător exigențelor noi puse de dezvoltarea satului contemporan, îndeosebi cele privind întreținerea și repararea bunurilor de folosință îndelungată, precum și satisfacerea altor cerințe de viață ale populației rurale, asigu- rind in acest scop meseriași bine pregătiți și baza tehnico-materială necesară.în concordanță eu programul de sistematizare a localităților, cooperația de consum trebuie să se preocupe în mod susținut de amplasarea cit mai judicioasă și de modernizarea rețelei comerciale și unităților prestatoare de servicii, a atelierelor de producție, astfel ca acestea să poată satisface cit mai corespunzător cerințele tuturor cetățenilor de pe raza localităților respective.In vederea îmbunătățirii continue a întregii sale activități, cooperația de consum trebuie să acorde o atenție deosebită asigurării. pregătirii și ridicării calificării lucrătorilor din rețeaua sa comercială și de servicii pentru populație.Potrivit politicii generale a partidului, de adîncire a democrației socialiste în țara noastră, este necesar să se asigure antrenarea largă și efectivă a cooperatorilor la conducerea și buna organizare a activității, la buna gestionare a avutului organizațiilor cooperatiste. în toate unitățile cooperatiste trebuie să se exercite un control exigent șl sistematic asupra modului in care este organizată activitatea, să se vegheze la respectarea legilor statului, să se manifeste o grijă deosebită pentru dezvoltarea și apărarea avutului obștesc, pentru întronarea unui puternic spirit de ordine și disciplină in îndeplinireaCooperația de o colaborare și— atît la nivel— cu Uniunea .Agricole de Producție și Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești, pentru soluționarea mai bună a problemelor legate de prelucrarea și valorificarea unor resurse, precum și pentru o delimitare mai precisă a sarcinilor și folosirea mai rațională a forțelor în activitatea de dezvoltare a producției și de aprovizionare a populației cu bunuri de consum și servicii.îmi exprim convingerea că organizațiile cooperatiste vor face totul pentru a-și îndeplini cu cinste toate aceste sarcini de mare răspundere ce le revin, că vor aduce o contribuție tot mai însemnată la înfăptuirea prevederilor cincinalului, la dezvoltarea economico-socială a tuturor localităților patriei, la satisfacerea în condiții tot mai bune a cerințelor oamenilor muncii. Sint încredințat că lucrătorii cooperației de consum din țara noastră își vor uni tot mai strins eforturile și se vor încadra cu rezultate tot mai bune in activitatea întregului nostru popor pentru transpunerea în viață a mărețului Program al partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, de ridicare a patriei pe culmi mai înalte de civilizație și progres.Cu această convingere, urez succes plin lucrărilor Congresului ! Vă doresc turor noi și mari realizări în activitatea viitoare, multă sănătate și fericire !
în pag. a 3-a

• Deschiderea lucrărilor • Darea de seamă a Consiliului
Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum

PROFESIA DE CONSTRUCTOR
SE ÎNVAȚĂ CONSTRUIND!

La masa rotundă a „Scînteii tineretului", secretari ai comite telor U.T.C. din cîteva licee indus- 
răspunde rii față de însușirea profesiei.triale își prezintă cele mai reușite• ANDY NEAȚU, Liceul industrial de construcții Bacău : Liceul nostru primește foarte mulți elevi din mediul rural. Mulți dintre ei cunosc foarte puține lucruri despre profesia de constructor, despre frumusețea deosebită a acestei activități. De aceea, organizația noastră U.T.C. a inițiat cîteva acțiuni menite să conducă la o mai bună cunoaștere a meseriei de constructor. în acest sens, trimitem în fiecare an în școlile generale din județ, broșuri în care sint prezentate importanța socială si frumusețea aparte a profesiei de constructor După intrarea pe porțile școlii, în cadrul cercului de orientare profesională invităm frecvent ingineri de la Trustul de construcții Bacău, care ne înfățișează aspecte legate de profesiunea pentru care ne pregătim. Cercurile de construcții existente in liceu, pentru elevii din anul I. anul II și anii III și IV au aceeași menire Toate a- ceste acțiuni au contribuit și contribuie la îmbunătățirea si-

experiențe in creșterea în cadrultuației la învățătură și practicii.• IOAN construcții sîntem în lor. aș vrea să subliniez un aspect pe care l-am constatat în timpul orelor de practică pe șantier. Am fost repartizați pe lîngă muncitori mai în vîrstă, cu experiență. Dar, în mare majoritate, aceștia nu reușesc să ne înțeleagă, să ne ajute. Ne tratează cu multă indiferență, pu- nîndu-ne să efectuăm aproape numai lucrări necalificate. în general, ne înțelegem și sîntem sprijiniți mai bine de către muncitorii tineri de pe șantier. Am arătat acest aspect în consiliul profesoral, în discuțiile cu cadrele didactice și cu membrii comitetului U.T.C. de la întreprinderea de construcții montaj ce ne patronează. Se pare că lucrurile au început să se îndrepte. Iată deci, cît de importantă este colaborarea cu orga-

nizația U.T.C. din întreprinderea patronatoare.Liceul dePentru căSFERLEA, nr. 1 Arad: domeniul construcții- • PETRU FRĂSILA, Liceul de construcții civile-Iași : în anul școlar 1973—1974, în cadrul liceului nostru a fost creată o microîntreprindere. Nu mai reprezintă, desigur, de mult o noutate acest lucru. Dar aș vrea să vă spun ce a însemnat pentru noi, elevii constructori din Iași, această modalitate de a efectua practica, ce a însemnat și înseamnă ea pentru pregătirea noastră profesională. în primul an, am fost priviți cu suspiciune. Conducerea școlii nu avea încredere în noi. Maiștrii instructori zîmbeau ironic cînd se vorbea de elevul X. directorul microintreprinderii. Pentru că trebuie să arăt că sîntem organizați pe principiul autocon ducerii. Avem un colectiv de conducere format numai din elevi.
DAN VASILESCU

(Continuare in pag. a ll-a)

• Locuitorii din Șercaia 
au transportat pină în pre
zent 10 mii tone de piatră 
spartă pentru repararea dru
murilor comunale pe circa 
40 000 mp carosabil. Se apro
pie de sfîrșit lucrările de e- 
xecuție a podului peste riul 
Sinea și se lucrează intens 
la repararea drumului din 
apropierea podului de peste 
riul Hămeag.

• Locuitorii comunei Fel- 
dioara au efectuat prin mun
că patriotică lucrări de în
treținere și reparare a 3 600 
mp drumuri, au transportat 
borduri pentru 800 m de 
trotuar. în paralel se lucrea
ză la repararea podului peste 
riul Vulcănița.

tn aceste zile, sus, în munții 
Lotrului, prinde contur coro
namentul de beton al bara

jului de la Jidoaia
Foto : VASILE RANGA

mcKwpmia sennniffluQlă

Din sufletul

Făcută e iubirea să și doară, 
Nu numai să ne crească-n bucurie, 
Asemenea-i și dragostea de țară, 
Măreața, aspra noastră Românie.

Făcută e și inima, să rabde,
Și să aștepte spusul să și-l spună,
Cum cei bătrîni ne-au învățat în șoapte, 
Că țara-i casa noastră cea mai bună.

A 
\ 
\

\ 
\

DUMITRU DUCA

(Continuare în pag. a ll-a)
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sarcinilor incredințaie. consum trebuie să realizeze conlucrare tot mai strînsă central, cit și pe plan local Națională a Cooperativelor

de- tu-

La S.M.A. Andresești. județul Ialomița, planul de reparații al 
mașinilor agricole a fost aproape in întregime realizat. In foto
grafie, un nou lot de motoare va pleca in curind spre beneficiari

tot

Convorbire cu sculptorul Vida Geza

pe
Ample manifestații în Spania

ȘERBAN CIONOIF
IN PAGINA a 4-a

(Continuare
In pag. a ll-a)

Prima sesiune a Comitetului ad-hoc 
al Adunării Generale pentru studiul 
rolului O.N.U. în domeniul dezarmării

încheierea vizitei delegației române 
în R. P. Chineză

Conferința balcanică pentru coope
rare economică

atlas sau a 
riguros do- 
leagă indi- 
loc anume 
care este

Pioblema Namibiei în dezbaterea 
Consiliului de Securitate

orice s-ar 
o geografie

SI CONȘTIINȚA EPOCII
seri în lume

IARNA-ACTIVITATE 
NEÎNTRERUPTĂ 

ÎN AGRICULTURĂContrar părerii unora că iarna este pentru lucrătorii din agricultură un sezon mai puțin favorabil desfășurării unor activități intense, adevărații gospodari știu bine că soarta producțiilor depinde, in primul rind, de felul cum se acționează acum, de permanenta strădanie pentru a spori forța productivă a unităților agricole. Cimpul, livezile, viile, zootehnia sint locuri de muncă ce oferă și iarna numeroase posibilități pentru organizarea unor importante acțiuni in scopul creșterii producției a- gricole, unde pot fi antrenați toți lucrătorii din agricultură și deopotrivă tinerii. Tn legătură cu activitatea desfășurată în această perioadă de. membrii organizației U.T.C.. de tinerii din satele județului Vîlcea am cerut amănunte tovarășului Constantin Fulga, secretar al Comitetului județean Vîlcea al U.T.C.— Ca in fiecare iarnă, cele mai multe lucrări pe care le executăm sint în pomicultură, legumicultura și zootehnie. Concomitent cu acestea desfășurăm o amplă activitate pe ogoarele destinate culturilor mari. Știm ce importantă este fertilizarea solului și acționăm în așa fel incit întreaga cantitate de gunoi de grajd să fie transportată pe cimp. Nici depistarea de noi terenuri nefolosite și redarea a- cestora în circuitul productiv nu ne-a scăpat din vedere. în colaborare cu specialiștii din D.G.A.I.A. și unitățile agricole am luat toate măsurile ca echipele formate din tineri mecani-

zato'ri, cooperatori și specialiști, participind la acțiuni de defrișări, desecări și la executarea altor lucrări de îmbunătățiri funciare să redea agriculturii pină la începerea campaniei de primăvară peste 200 ha. Tot a- cum. în plină iarnă, peste 150 de tineri lucrează pe șantierele locale la amenajarea de noi suprafețe pentru irigații. Corespunzător noilor măsuri adoptate de conducerea de partid privind organizarea mai bună a fermelor și brigăzi’or de producție, împreună cu comitetele comunale U.T.C., cu conducerile C.A.P. și I.A.S. acordăm atenție sporită integrării tinerilor în cadrul echipelor mixte de cooperatori și mecanizatori, urmărind prin aceasta întărirea ordinii și disciplinei, creșterea răspunderii pentru executarea la timp și de calitate a lucrărilor agricole.O parte din acțiunile și inițiativele cuprinse în programele de activitate ale comitetului județean și comitetelor comunale ale U.T.C. și-au găsit o imediată aplicare în practică. Cîteva tre acestea le-am regăsit cu lejul raidului întreprins cîteva unități agricole.• La C.A.P. Prundeni, în sezon de iarnă, pe sutele de hectare plantate cu pomi fructiferi, alături de membrii cooperatori se află la muncă și o parte din cei 23C uteciști ai

Și el veni din sufletul mulțimii 
Să ne învețe dragostea de casă, 
Și-astfel rămase, primul între primii, 
Pe care grija țării îl apasă.

Al nostru e precum îl știm cu toții 
Istoria tot sufletu-i frămîntă, 
Bun frate al mulțimii și-al dreptății, 
Cîrmaci ales și flacără căruntă.

Din trei culori ce se eliberară,
Cu mina lui lumina-n neam ne-o varsă,
De dragostea și grija pentru țară,
I-s ochii plini și fruntea lui e arsă.

Ca țării lui să-i fie-n lume bine 
Să-și spună bucuria și mîndria, 
Nu închisori, ci fabrici și uzine, 
Și case el zidi în România.

Desigur, azi ne-am învățat cu toate, 
Și ni se par firești în întregime, 
Gîndire, libertate, demnitate 
Și gură liberă să le exprime.

Dar comparați viața ce nu minte, 
Pe care o trăiți cu tot firescul, 
Cu ce a fost aicea înainte, 
Pentru a ști ce-nseamnă Ceaușescu.

Cînd de la muncă mergeți înspre casă, 
Chiar ?acă munca nu vă este blîndă, 
Gîndiți-vă că veți ajunge-acasă, 
Nici un pericol nu vă stă la pîndă.

Mai facem cozi, necazuri mai există, 
Sînt încă lucruri ce lipsesc pe piață, 
Nu-i viața doar o scenă optimistă, 
Birocrația se mai și răsfață.

Dar dincolo de-aceste lucruri toate, 
Să.fim cinstiți, cu inima ușoară : 
Prin el ni-i libertatea — libertate, 
Partidul ni-i partid și țara — țară.

Vedem în el conștiința muncitoare 
Sub steagul tricolor, fără de moarte, 
Prin el reîntregit e fiecare 
Și comunismul nu ne e departe.

Durere, cînd în țară e durere, 
Lumină, cînd în suflete-i lumină,
Să fim mai buni, mai curajoși ne cere, 
Numele păcii gura lui declină.

Cît încă pe planeta noastră trează 
A pedepsi gîndirea se mai poate, 
Sînt pururea iubiți cei ce veghează 
A oamenilor dreaptă libertate.

Nu închisori, ci fabrici și uzine, 
Nu închisori, ci case, cărți și pîine, 
Ca țării pe pămînt să-i fie bine, 
Noroc s-avem de patria de mîine !

• W* ... ...
: gOS & ‘

Există,
spune. „ _ .
sentimentală, care, din
colo de orice prescrip
ție a unui 
unei hărți 
cumentate, 
vizibil un 
de un om 
menit parcă să siringă, 
in el și în faptele lui. 
sufletul și năzuințele 
deseori neștiute ale 
semenilor săi, așa in
cit, ori de cite ori des
chizi atlasul sau pri
vești harta, gindul te 
poartă către o identi
tate secretă, necon
semnată încă, la omul 
acela, la gesturile și la 
gindurile lui fără de 
care greu iți vei pu
tea închipui orașul s-

cela, strada aceea, oa
menii aceia, între care 
și pentru care trăiește. 
Iată, așadar, de ce, in 
după-amiaza aceea se
nină de iarnă, cu nin
soarea ei blinda și 
limpede, am pășit cu 
sfială și bucurie tai
nică pragul unei case 
anume din Baia Mare, 
iată, de ce, astăzi, re
memorez pe un colț de 
filă tot ceea ce, mai 
puțin notesul profesio
nal. cit propria mea 
memorie sufletească 
pot aduna și mărturisi 
despre maestrul Vida 
Geza.— îmi ceri să-ți răspund la întrebări, dar am să te rog, tinere tovarăș, să nu îmi iei in nume de rău dacă

prima întrebare am să mi-o pun eu însumi. Nu, nu am pregătit-o de dragul interviului dumitale și mi-o pun oricum, vrei sau nu vrei, fiindcă ea face parte dintre acele întrebări necesare care avem datoria să ni le punem ori de cite ori ne uităm înapoi și ne măsurăm viața și faptele. Uite, eu, deseori, cînd stau de vorbă cu mine, mă întreb, fără să vreau : „Vida Geza, Vida Geza. ce ai învățat tu de la tinerețe?“
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MERITUOASA PARTICIPARE
ROMÂNEASCĂ LA DIALOGUL 

DE IDEI CONTEMPORANE
Din 1973 repertoriul literaturii social-politice din țara noastră este întregit într-o manieră specifică de lucrările apărute în colecția „Dezbateri ideologice“ sub egida Editurii politice. Inițiată ca urmare a traducerii în viață a sarcinilor reieșite din Programul ideologic al partidului adoptat la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, colecția publicată sub acest generic semnificativ a suscitat în perioada ultimilor ani, cu fiecare nouă apariție, un real și binemeritat interes din partea publicului larg, impunîndu-se ca o sursă valoroasă de informare și educare a cititorilor în- tr-un domeniu ale cărui probleme sînt de stringentă actualitate.Este cunoscut faptul că amploarea și rapiditatea transformărilor sociale, a descoperirilor științifice și a realizărilor tehnice solicită gîndjrea contemporană la generalizări și sihteze constructive cti largi posibilități explicative și aplicative. Reflecția filosofică este astfel chemată să dea răspuns la marile întrebări generate de tumultul dinamicii sociale, al creației tehnice, științifice, culturale, să elaboreze perspectivele progresului material și spiritual al lumii moderne. într-un asemenea context programatic se înscriu lucrările colecției „Dezbateri ideolbgice“. tematica, precum și conținutul de idei ilustrînd problematica dezbătută pe plan internațional, dialogul dintre reprezentanții filosofiei marxiste și ai diferitelor curente ideologice nemarxiste și antimarxiste.O privire de ansamblu asupra celor 13 titluri editate pînă în prezent este în măsură să releve faptul că autorii ău reușit ■— și acest? este un lucru absolut meritoriu — ca lucrările lor să se constituie într-o participare românească, principială și originală, la schimbul contemporan de idei, la justa lor valorificare în lumina marxismului. Pe baza afirmării militante, Consecvente a punctului de vedere al P.C.R,, în problemele dezbătute, se demonstrează că gîndirea noastră Ideologică nu se dezvoltă izolat de celelalte, dimpotrivă, comportă un caracter viu, activ, deschis, combativ.Distincția care particularizează profilul colecției „Dezbateri ideologice“ în panorama literaturii social-politice este conferită de preocuparea constantă pentru abordarea în exclusivitate a unor probleme de acută

actualitate. Chiar și simpla lor enumerare este suficient de e- locventă : „Marxism-leninismul și confruntările de idei în filo- sofia contemporană“ (Alexandru Boboc), „Tehnocrație-de- mocrație în capitalismul contemporan" (Theodor Marines-
COLECȚIA

CU), „Problematica omului și existențialismul contemporan“ (C.I. Gulian), „Societatea de consum — mit și realitate“ (O- livia Clătici), „Omul multidimensional“ (Andrei Roth), „Religia sub semnul cercetării filosof ice-sociologice“ (Haralam- bie Culea), etc. Totodată, se cere subliniat efortul editorului și al autorilor ca, în condițiile în care colecția este dedicată unui public fără o pregătire de speciăTitate — este, deci, concepută în scop de popularizare — lucrările să evite vulgarizările posibile, să se păstreze la un nivel teoretic corespunzător. să nu renunțe la rigoare științifică. în același timp, e- fortul a vizat și tratarea subiectelor într-o formă accesibilă. într-un limbaj, adeseori, a- tractiv. Se poate aprecia că strădaniile n-au rămas fără rezultate concrete, că, în general, preocupările au fost încununate de’reușite notabile. Se detașează din acest punct de vedere lucrările semnate de Gh. Al. Cazan — „Marxismul In gindl- rea contemporană“, Gh. Vlădu-

țescu — „Spiritualism și fide- ism în filosofia contemporană“, Georgeta Florea, Haralambie Culea — „Probleme sociale ale ecologiei“ și altele.Desigur, imaginea globală a colecției nu ar fi cit de cit concludentă, cel puțin în datele ei esențiale, dacă am omite să remarcăm modul argumentat în care se poartă dialogul cu ex- ponenții altor idei decit ale noastre, curajul cu care autorii se implică în soluționarea marxistă a problemelor dezbătute, faptul că ei demonstrează stă- pinirea unui registru informativ foarte bogat și pus la curent cu ultimele noutăți in materie, într-un spațiu restrîns, aproape fiecare lucrare reușește să surprindă esența problemei tratate. să ofere cititorului elementele fundamentale ale înțelegerii ei corecte.Totuși, se impun unele observații critice, ținînd seama de o serie de lacune și scăderi valorice manifestate în lucrările publicate pînă acum. Astfel, cu unele excepții, unghiul prin care sint abordate și tratate temele se rezumă lă cel pur filosofic. Nu sint prezente în colecție teme de natură estetică, economică, istorică, politologică, care, se știe, ocupă un loc extrem de important în confruntarea de idei contemporane, formează obiectul unor aprinse dispute purtate între reprezentanții marxismului și purtătorii de cuvint al ideologiei burgheze. De asemenea, este cazul de a fi amintit faptul că, uneori, dorința păstrării la un nivel teoretic elevat se împlinește pe seama unor prețiozități inutile care îngreunează accesibilitatea ideilor vehiculate. Alte ori, se în- timplă ca tratarea problemei să se facă insuficient de elastic, ăjungindu-se la rigidități nedorite.în mare, colecția, așa cum am subliniat mai înainte, atinge o cotă valorică ce o onorează, satisfăcînd exigențele informative și educaționale ale cititorilor Săi, in primul rind, ale par- ticipanților la învățămîntul politic. Oricum, însă, credem că neajunsurile amintite trebuie să facă Obiectul Unei atenții sporite din partea editorului și a autorilor, incit posibilitățile de competență ale Specialiștilor care le redactează să fie pe deplin puse în valoare, satlsfăeînd astfel la Uft nivel calitativ superior obiectivul care a determinat lansarea colecției. Reușitele do- bîndite pînă în preZent paf să fie o garanție certă că drumul pe care se merge este cel bun.
TRAIAN GANJU

Pregătiri in 
vederea începerii 

împăduririlorîn cadrul ocoalelor și inspectoratelor silvice județene se desfășoară pregătiri pentru începerea împăduririlor cu specii repede crescătoare de rășinoase șl foiOaăe.Potrivit datelor furnizate de ministerul de resort, in acest an se vor Împăduri cu astfel de specii circa 37 000 hectare. Din această suprafață, culturile de rășinoase repede crescătoare molidul, duglasul, laricele și pinul — vor reprezenta 28 000 de hectare. Acțiuni deosebite vor fi întreprinse pe văile Oltețului, Sohodolului. Gilortului și Mo- trului — județul Gorj ; pe Valea Cernei — județul Mehedinți; pe văile Birzavei, Teregovei și Muntele Semenic — județul Caraș-SfiVerin ; pe văile Silnicului. Sărățelului și Siriului — județul Buzău ; pe văile Te- leajenului. Doftanei și Azugăi — județul Prahova ; in zona rîuri- lor Doamnei. Tirgului și Topolo- gului — județul Argeș. Salcî- mul, salcia și plopul vor reprezenta o pondere mare, îndeosebi în Delta și LunCa Dunării.în cursul actualului cincinal, vor fi împădurite cu specii repede crescătoare peste 185 000 hectare, ponderea lor în fondul forestier al țării crescînd de la 9 la sută, cit era la finele lui 1975, la 11 la sută în 1980.(Agerpres) Membrii formației de dansuri, a tinărului ansamblu „Miorița 
vaideeană", județul Vilcea, In timpul unei repetiții

Foto : VASILE RANGA

UL
un important centru metodic 
pentru formațiile artistice 

din organizațiile U.T.C.

Profesia de constructor 
se învafă construind !

(Urmare din pag, l) birector este responsabilul cu activitatea profesională din Comitetul U.T.C. Rezultatele pe Care le-am obținut âU învins Scepticismul tuturor. în cadrul celor 8 ateliere, de tîmplărie. iă- cătușerie și strungărie am realizat în 1975 2 075 000 lei față de Un plan de 1 667 000 lei. Mai important este însă că am reușit să convingem că rezultatele întrec așteptările atunci cînd bxistă dragoste și pasiune pentru meseria aleasă. Am propus Și am obținut din partea întreprinderii patronatoare. Trustul de construcții industriale Iași, să construim noi, cu forțele hoastre. noul cămin al școlii, în cadrul microîntreprinderii fiecare elev are responsabilități precise. Șeful de lot sau șefii de echipă sînt și muncitori. Ei răspund atît de muncă lor, cit și fle activitatea celor din subordine. Fiecare știe precis ce are de Executat, maiștrii instructori li- mitîndu-se practic doar la asistență tehnică. Și mai este ceva important. în fiecare lună organizația U.T.C. analizează îndeplinirea planului de producție,

luind măsuri de realizare și depășire. conducind direct activitatea microîntreprinderii.• VASILE ILIEȘ, Liceul de construcții și arhitectură. Baia Mare : Cred că este bine să arătăm că pregătirea pentru profesie, însușirea tuturor aspectelor concrete legate de meseria în carP ne pregătim presupun o colaborare strînsă între organizația U.T.C. și conducerea școlii. Pentru că. adeseori, urmărin- du-se realizarea și depășirea planului de producție al micrO- intfeprihderii sau atelierelor școlare se preiau și comenzi cafe nu ajută cu nimic pregătirea profesională. Adică, se efectuează anumite lucrări ce nu au tangență cu meseria în care ne calificăm. La noi, și cred că este bine așa, la începutul fiecărui an școlar, clnd se întocmește planul de producție, acesta se discută cu toți uteciștii și se fac propuneri pentru defalcarea pe clasP. Organizația U.T.C. solicită întocmirea unui plan de producție care contribuie efectiv la ridicarea nivelului de pregătire. în

liceul nostru, cei 1100 uteciști au construit un cămin de 220 de locuri, o sală de sport. Chiar și localul liceului a fost construit de elevi.• ALEXANDRU ClCIU, Liceul de construcții Slatina județul Olt : Am efectuat o repartizare a elevilor din anii I și II pe lingă elevi din anii IV—V. Am solicitat întreprinderii pa- tronatoare lucrări în exclusivitate. Astfel, am executat pătule de porumb pentru silozuri, vom construi o nouă piață în oraș, o sală de sport și căminul liceului. De asemenea, vom construi ateliere școlare pentru liceul „Ion Minulescu“. Planul de producție a fost defalcât pe elevi. Fiecare dintre noi trebuie să întocmească o fișă tehnologică din care să reiasă cantitatea, calitatea și valoarea muncii prestate. Nu ne specializăm într-o anumită direcție. Executăm lucrări diferite, din toate meseriile ce țin de construcții, policalificîndu-ne. în așa fel îneît în momentul în care sîntem repartizați pe șantiere să știm să executăm orice lucrare.

N«J»UT NOU! NOU! NOU!

0 NOUĂ FORMULĂ 
TEHNICĂ I

ARTISTUL
(Urmare din pag. I)— Se poate învăța, într-ade- văr, de la tinerețe, maestre, Vida Geza ?— Și cit de multe încă... Să nu te iei niciodată după Cei care își regretă tinerețea, aceia nici nu au avut așa ceva, au avut numai anii tinereții pe care i-au irosit fără rost. Eu dacă aș putea avea e- lixirul acela miraculos, cred că m-aș întoarce tot la tinerețea mea, pentru că tinerețea este virsta la care vrei și poți să faci cu adevărat lucruri mari, nemaivăzute. Eu plecam la 23 de ani in Spania și nu mă îndoiam o clipă de hotărireâ mea. Eram tînăr și simțeam nevoia să lupt, să fiu de folos oamenilor, intr-un cuvînt să trăiesc. Dar nu oricum, ci impunîndu-mi disciplină. Ordine, rigoare. Auzi uneori pe unii cum că disciplina ar usca elanul tinereții : dimpotrivă, ea îl întreține și îl sporește, ea îl ajută pe tînăr să își găsească adevăratul său rost.— Dar ce este un „adevărat rost“ ? Dumneavoastră cum 1-ăți aflat 7— Rostul., adică locul tău ca om intre Oameni, turn mi l-am aflat eu ? Aș minți dacă ți-aș spune că ușor, așa Cum ai învăța principiul lui Arhimede. Eram tînăr. sărac, orfan ; dar Știam că trebuie să ffta Ceva, trebuia să lupt pentru Oameni, pentfu dreptatea lor. Crede-mă, nu pnți fi comunist dacă nu te doare pentru omul de lingă tine, indiferent că este doar un simplu necunoscut ! Și tocmai astea toate, la un loc m-au făcut să îmi caut și eu rostul meu.

CASA DE CULTUIU
SECTOR 4

București — Str.
Mircea Vodă 5 

anunță 
deschiderea următoare
lor cursuri :

• Dactilografie
• Stenografie
• Secretariat
• Mașini calcul 
(Aceste 4 cursuri se

pot face și prin cores
pondență)

• Radio
• Televiziune
• Foto — alb negru 

și color
• Croitorie
• Cosmetică
Se asigură cursanți- 

lor și manualele respec
tive.

Informații și înscrieri 
la secretariat și la te
lefon 21 54 96 și 22 24 94.

Șl CONȘTIINȚA EPOCII— Ceea ce îmi spuneți acum îmi amintește de o vorbă a lui Malraux după care există in viața fiecăruia dintre noi o în- timplare care ne transformă viața din „biografie“ în „destin“.— ...Malraux spune asta ? Dar de ce mă mir ? El însuși și-a trăit viața numai ca pe un destin. De aceea el nu poate a- vea memorii. Spune-mi, ți-1 închipui dumneata pe Malraux, simplu pensionar, scriindu-și memoriile ?Dar, să revin la întimplarea aceea, cum îi spui dumneata. Acesta a fost momentul primirii mele în partid. N-a fost, crede-mă, o întîmplare. Dar nu aveam de ales ; pe mine mă alesese sărăcia și durerea, eu nu mai aveam de ales decit lupta. Și arta. Bîjbiind prin viață mi-am limpezit cu timpul credința în om și in puterea lui. Și m-arn decis : eu unul nu știu dacă am fost și sînt un om excepțional, dat știu că am fost și voi rămîne un comunist, sau mai bine zis, un comunist care își spune crezul nu numai în vorbe, ci în lemn și în pia-

tră. Rămîne ca semenii mei să aleagă ce vor duce cu ei mai departe în comunism din tot ceea ce am gîndit și am lucrat.— Dar pină a hotărî oamenii viitorului, astăzi. în prezent, comunistul Vida Geza cum gîn- dește, cum simte arta sculptorului Vida Geza ?— Cum ar putea-o să o vadă altfel decit ca pe o luptă ? Iată, un prieten al meu, pictorul francez Mentor, pe care să știi că Malraux l-a ajutat foarte mult cit a fost ministru al culturii, a realizat o lucrare cu un titlu extraordinar — Cucerirea bucuriei. Iți dai seama ? Dar asta este, de fapt, însăși arta, un mod de a-1 ajuta pe om să își cucerească bucuria pe care o merită și de care are nevoie. Cine a spus că arta este „nevinovată ?“ Dimpotrivă, ea are cea mai mare „vină“ dacă poți să îi spui așa. de a trăi și de a depăși, in același timp, condiția timpului său. Și dacă orice artist este și o conștiință, atunci artistul adevărat nu poate avea niciodată o altă conștiință în afară de conștiința epocii sale.
IARNA - ACTIVITATE

NEÎNTRERUPTĂ IN AGRICULTURĂ
(Urmare din pag, l)organizației U.T.C. Ei vă- ruiesc pomii, îi protejează împotriva rozătoarelor, combat bolile și dăunătorii prin stropiri succesive, fac tăieri de corecție, Completează golurile în livezi, într-un cuvînt, pregătesc noua recoltă,Aceleași preocupări pot fi în- tilnite in toate sectoarele pomicole ale județului. Pînă în pre- Zeht au fost făcute tăieri în coroană la pomi pe suprafețe de 800 ha, s-â săpat în jurul pomilor pe 3 500 ha, stropirile s-au efectuat la peste 2,8 milioane pomi, iar pe aproape 2 400 ha toți pomii au fost protejați.• în județul Vilcea au fost fertilizate peste 450 ha destinate legumiculturii, s-au administrat mai bine de 6 000 tone îngrășăminte organice și 150 tone îngrășăminte chimice. De asemenea, au fost reparate 10 ha solarii, aproape 25 000 mp răsadnițe și s-au asigurat 3 000 tone biocOmbustibil. Lâ C.A.P. Ionești, de exemplu, legumicultorii Rada Dan, Maria Diaconescu, Maria VirVeci, împreună cu șeful de fermă, tiflă— rul inginer Dumitru Flbrescu, pregătesc paturile germinative și verifică sistemele de irigații. „Facem tot ce depinde de noi — ne mărturisește Dumitru. Flo- rescu — pentru a debuta în a- ctest nou Cincinal cu producții record și de bună calitate“.• Contribuția mecanizatorilor lâ actuala campanie de reparații, poate fi exprimată în cîteva cifre. Peste 83 la sută din parcul de tractoare, combine CI—C3 și Ci 2 și toate celelalte mașini Și iitilâjâ agricole — 259 discuri, 630 pluguri, 144 semănători pentru cereale, 139 semănă-

tori pentru prășitoare, 150 mașini fito-sanitare și altele — sînt gata de lucru. „Prin măsurile luate — ne spune inginerul Va- leriu Olteanu, de la Trustul S.M.A. Vilcea — vom reuși să încheiem campania, de reparații cu Cel puțin zece zile înainte de termenul planificat“.e In toate cele 154 C.A.P., 34 S.M.A. și 11 I.A.S. din județ s-au organizat cercuri de invă- țămînt agrozootehnic, iar cu a- jutorul specialiștilor din agricultură s-au întocmit programe cu teme interesante și atractive. La aceste forme de pregătire, pe lingă numărul mare de membri cooperatori sînt înscriși și peste 4 300 tineri. In majoritatea unităților datorită preocupărilor organelor locale ale organizațiilor U.T.C. sint asigurate toate condițiile pentru ea învățămîntul agrozootehnic să se desfășoare cit mai bine. Exemple convingătoare în această direcție le oferă C.A.P. din Ga- licea, Olanu, Bălcești unde sălile încăpătoare, frumos amenajate, materialul didactic — planșe, eșantioane din cele mai noi soiuri de cereale — buna pregătire a lectorilor oferă cursanți- lor posibilitatea de a învăța lucruri noi despre sectoarele unde, lucrează.Ne-am oprit doar la cîteva aspecte din activitatea tinerilor cooperatori și- mecanizatori vîl- ceni, îh sezonul rece. Suficiente însă pentru a demonstra că în agricultură, munca în lunile de iarnă nu cunoaște nici un moment de întrerupere, că lucrările înscrise pe agenda acestui anotimp solicită efort Și inițiativă, impun exigențe pe măsura oricărei campanii agricole.

în statutul-cadru al cluburilor de tineret este prevăzută activitatea de îndrumare și orientare metodică a formațiilor artistice din organizațiile U.T.C. Concomitent cu munca de instruire a colectivelor artistice proprii, din cluburi șl case de cultură, metodiștii au datoria să asigure o permanentă asistență de specialitate formațiilor din școli, instituții și întreprinderi, să contribuie la dezvoltarea lor numerică șl calitativă. La Ateneul tineretului ființează de cî- teva luni un cabinet metodic al muncii culturale. Pe data de 10 a fiecărei luni, în cadrul, cabinetului se întîlneSc toți responsabilii culturali din comitetele U.T.C. din școli șl instituții cu cel doi metodiști al clubului, Codruța Mihai și Boieru Adrian. Tinerilor activiști li se fac expuneri teoretice despre metodica muncii culturale de masă. Li se prezintă metode și tehnici de investigație sociologică a activității, culturale cum ar fi: a- bordarea individuală și în grup pentru sondarea preferințelor ; modalitățile de impunere a temelor cu caracter politico- educativ ; modalități de popularizare a acestora prin informări prealabile ; modalități de selectare a preferințelor după criterii valorice și criterii statistice ; ce obiective trebuie urmărite, cum trebuie să fie repartizate sarcinile în colectivele lărgite. După prezentarea unei probleme urmează exemplificările : cum este organizată o acțiune model (cu cartea, o vizită la muzeu, un cenaclu, un club al tinerelor fete, o masă rotundă. o seară cultural-distrac- tivă etc.). Dacă întîlnirile dintre activiștii din organizații și metodiști au loc invariabil la club, nu aceeași frecvență au deplasările pe teren ale celor doi’ specialiști. Pâră să minimalizăm importanța activității teoretice, de un real folos pentru activul din organizații, insistăm totuși asupra aportului concret, asupra îndrumării și sprijinirii directe a formațiilor. Pentru că, demonstrația teoretică nedublată de demonstrația practică, evident, iși va pierde din valoare.Prezentîndu-1 această situație tovarășului Dorel Mustățea. primul secretar al Comitetului sectorului î al U.T.C., dinsul ne-a răspuns : „Avem în sectorul nostru multe formații bune care s-au impus an de an in fruntea clasamentelor în competițiile bucureștene. Din păcate, In întreprinderi avem încă un număr destul de mic de formații deși posibilități există în toate organizațiile. Un rol deosebit în stirriulareă și intensificarea mișcării artistice de tineret trebuie să-l hibă și specialiștii clubului. în sector există instituții de artă, toate cele trei uniuni de creație, muzee, teatre. Se impune însă o mai mare a- tenție, mai multă dăruire și perseverență din partea metodiȘti- lor care ar putea antrena și o seamă de colaboratori — muzicieni, dOregrafi, regizori etc. — în munca de îndrumare a formațiilor U.T.C. La nivelul sectorului ne propunem ca în perioada Ce urmează să organizăm

o trecere în revistă.a tuturor formațiilor din'sector vizînd un dublu scop : acela al inventarierii colectivelor existente dar și al stimulării înființării unor noi. brigăzj artistice, unor noi formații de dansuri, de teatru etc.“.La Modern-club activează : cor mixt de cameră — dirijor prof. Ion Golcea, Ansamblul de cîntece și dansuri „Bucur“ — maestru coregraf Victor Iancu- lescu, dirijorul tarafului Traian Tîrcolea, formație de dans tematic — Victor îanculescu, formație de teatru — regizor Constantin Dinescu, brigadă artistică de agitație — instructor Ion Predescu, orchestră de muzică ușoară cu trei grupe de soliști vocali condusă de prof. Cornel Vintu. Stînd de vorbă cu mai mulți membri din formații am aflat că, in primul rînd, cei peste 200 de artiști amatori ce activează la club, sînt înscriși și în formațiile organizațiilor lor U.T.C. Exemplele sînt numeroase : Lauric Leonte, dansator, mecanic la Regionala căi ferate, Cîrnu Aurelia, muncitoare - la I.C.L. „Mobila“,. în brigada artistică, Rizea Cristian, muncitor la întreprinderea de reparații material rulant, și Gruian Ion, muncitor la Î.I.L. Metalurgica — în formația de teatru, Buciu Mari- lena. educatoare la Grădinița nr. 46, Dinulescu Ioana, muncitoare la I.A.P.L., Dincscu Mihai. elev la Liceul de muzică „George Enescu“, Popeșcu Eugen, student la Conservatorul „Ciprian Po- rumbescu“, Marian Iorga, frezor la întreprinderea „Autobuzul“ — soliști vocali.Vizltind nu o dată Modern- clubul am putut constata seriozitatea, pasiunea cu care se lucrează aici. Cu aceeași consecvență și probitate, instructorii clubului își desfășoară munca de îndrumare și în afară, în organizațiile de tineret. Brigada, echipa de dansuri, taraful și soliștii de la Complexul căi ferate Gri- vița, formația de muzică ușoară de la CEACUT, grupul vocal de la întreprinderea textilă „Dacia“ ș.a. sînt astăzi prezente în viața organizațiilor, pe scenele cluburilor, cu programe noi, actuale și datorită sprijinului substanțial primit din partea Modern-clubului. Instructorii a- sistă la repetiții, îi ajută concret pe conducătorii . formațiilor în selectarea membrilor, în descifrarea și învățarea corectă a partiturilor sau a pașilor de dans, în alegerea pieselor pentru repertoriu, lată un exemplu demn de consemnat. La Liceul mecanic nr. 1.6, în urma colaborării permanente, fructuoase cu clubul, au luât ființă doliă e- chtpe' de dansuri — dans popu- lar și dans tematic instruite de coregraful Victor îanculescu. Elevii — îri lipsa unei săli — își fac repetițiile la club, iar soliștii vocali ai școlii sînt îndrumați de taraful clubului. Clubul le oferă elevilor nu numai o valoroasă asistență de specialitate ; le oferă o Scenă, un acompaniament orchestral, costume, partituri, încrederea și imboldul de care au nevoie.
ALINA POPOVICI

MAI EXISTĂ ENIGME ?
Intr-o perioadă de ample pre

faceri In planul cunoașterii, da
torate impetuoasei revoluții teh- 
nico-științifice, cînd evoluția 
culturală a omului a atins 
culmi de nebănuit la începutul 
acestui secol, întrebarea de mài 
sus pare, la prima vedere, fără 
logică. Și totuși, chiar dacă o- 
mul a pătruns în Cosmos, pu- 
nind prin Amstrong piciorul pe 
Lună, mai sint încă multe e- 
nigme pe bătrîna noastră Terra, 
mai persistă multe „pete albe“ 
in cunoaștere. Oricit s-ar lărgi 
orizonturile noastre despre un 
domeniu sau altul, ceea ce tre
buie să descoperim rămîne per
manent un întreg, deoarece, as
tăzi, infinitul este totdeauna ra
portat la ceea ce cunoaștem. De 
aceea, Simion Săveanu răspunde 
cu promptitudine că mai există 
și astăzi enigme, și purcede cu 
pasiune și experiență profesio
nală la ample investigații tupu- 
nînd atenției cititorului o serie

tragere excepționali
PRONOEXPRES
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SE ATRIBUIE:

AUTOTURISME
„DACIA 1300“ și „SKODA S 100«

EXCURSII ia alegere tn
U.R.S.S., CEHOSLOVACIA, 

GRECIA, TURCIA.

IBÎ^H: CÎȘTIGURI FIXE Șl VARIABILE

• Se efectuează 8 extrageri
• Se extrag 44 de numere .
• Se eîștigă și cu 3 numere din 8;

Teatrul Tineretului 
Piatra Neamț 
organizează 
CONCURS 

pentru ocuparea unor pos
turi de ACTRIȚE, virsta 
22—35 ani și de ACTRIȚE 
— corp ansamblu, virsta 
18—25 ani.

Concursul va avea loc 
în ziua de 2 februarie 
1976, ora 13 și constă din :

• probă documentară : 
pentru actrițe — fișa de 
creație și memoriul de ac
tivitate artistică; pentru 
actrițe corp ansamblu — 
memoriu de activitate ar
tistică și fotografie...

• proba practică : la a- 
legerea comisiei, pe baza 
memoriului de activitate 
artistică.

Materialele documentare 
vor fi trimise cu 5 zile 
înainte de concurs pe a- 
dresa : Teatrul Tineretului 
Piatra Neamț, Piața Ște
fan cel Mare nr. 1.

Informații suplimentare 
telefon 1 14 22 și 1 10 36.

BUCUREȘTI 
încadrează următoa
rele categorii de mun
citori pentru atelierul 
de reparații auto din 
comuna AFUMAȚI și 

BUCUREȘTI

• mecanici auto ca- 
teg. 1-6

• mecanici utilaje (a- 
gricole) categ. 1-6

• șoferi categ. B.C.E. 
pentru județele Il
fov și Ialomița

de enigme, localizate în diferite 
puncte geografice ale țării și în 
diverse epoci istorice. După ce 
in volumul „Enigmele Bucu
reștilor", apărut în 1973 au fost 
dezbătute o serie de probleme 
mai deosebite legate de istoria 
Bucureștiului, în Volumul de 
față „Mai există enigme" aflăm 
despre cele mai veChi scrieri 
descoperite pe teritoriul patriei, 
despre prezența unor piese din 
tezaurul lui Decebal la Bucu
rești, sau despre incursiunile vi
kingilor, pe Dunăre, pînă la 
Porțile de Fier. De o deosebită 
pregnanță informațională este 
tema privitoare la ^păstrarea în 
lexicul limbii române a cel pu
țin 170 de cuvinte de origine
traCo-daCă, descoperire aparți* 
ntnd savantului filolog clujean 
Ion I. Russu. Importanța ei este 
cu atît mai mare cu cit este 
știut că francezii, de exemplu, 
păstrează de la strămoșii lor, 
telții, numai 70 de cuvinte. Te
matica cărții cuprinde și o serie 
de reportaje care conduc citito
rul prin peșterile de basm ale 
Carpaților, captivante prin pă
durile lor de stalactite și stalag
mite și brăzdate de rîun subte
rane de o mare limpezime. In
teresantă pentru cititor este și 
Semnalarea la Galați, în biblio
teca „V.A. Urechia" a unui al
bum cu 120 de stampe, unicat 
aparținînd lut Rembrandt, pre
cum și identificarea la Iași a 
codexului bizantin din secolul 
dl IX-lea, izvorul de inspirație 
a lui Mihail Sadoveănu pentru 
scrierea „Crengii de aut". Cu 
alte cuvinte, tematica volumului 
prezintă unele dintre cele 
mai noi și mâi deosebite 
descoperiri arheologice, geo
logice, speologice, de isto
rie sau de Cultură generală. 
Și încă Ceva. La realizarea a- 
cestei cărți participă direct, ca 
interlocutori, peste treizeci de 
specialiști, între care nu lipsesc 
academicienii Constantin C. Giu- 
răscu și Emil Condurache, sau 
profesorii universitari Anastase 
Anastasia, Dumitru Berciu, 
Vladimir Dumitrescu, Traian 
Naum, Traian Orghidan, Ion I. 
Russu și Radu Vulpe. Publicarea 
unor fragmente de memorii ale 
acestor savanți precum și sec
vențele mai de seamă din viața 
lor, din visurile adolescenței, al 
modului cum și-a ales profesi
unea, face din „Mai există e- 
nigme...“ o carte-îndrumar pen
tru . tineret.

ION VADUVA-POENARU
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Vizita delegației Uniunii 
Socialiste Arabe din EgiptDelegația Uniunii Socialiste Arabe din Egipt condusă de Ab- del Fattah Azzam, membru al Comitetului Central al U.S.A., prim-secretar al Comitetului U.S.A. al guvernoratului Guiza, care face o vizită de prietenie în țara noastră ,a avut convorbiri la C.C. al P.C.R., la Comitetul municipal București al P.C.R., la Comitetul județean Ilfov al P.C.R., la Radiotelevi- ziune, la Academia „Ștefan Gheorghiu“.Oaspeții au vizitat, de aseme

nea, obiective social-culturale din Capitală.Vineri, 30 ianuarie 1976, delegația a fost primită de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. La primire, care s-â desfășurat intr-o atmosferă caldă, prietenească, au participat tovarășii Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu adjuncti de șef de secție la C.C. al P.C.R.
Vizita delegației Ministerului Tineretului, 

Culturii Populare și Sportului
din Republica Populară BeninIeri, delegația condusă de François Kouyami, ministrul tineretului, culturii populare și sportului din R. P. Benin a avut convorbiri la Consiliul Culturii și Educației Socialiste.în cursul aceleiași zile, dele-

gațla și-a continuat vizita în județul Brașov, unde a fost oaspetele tinerilor muncitori de. la întreprinderea „Tractorul“ și al elevilor de la Liceul mecanic nr. I din orașul Brașov.
TELEGRAME DE CONDOLEANȚEîn legătură cu încetarea din viață a tovarășului Emil Bodna- raș, pe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, au trimis telegrame de condoleanțe : Mohammad Reza Pahlavi, Șahinșahul Iranului; Valéry

Giscard d'Estaing, președintele Franței ; Habib Bourguiba, președintele Republicii Tunisiene ; Zulfikar Aii Bhutto, primul ministru al Republicii Islamice Pakistan ; B. D. Jatti, vicepreședintele Republicii India.

Zilele culturii 
portughezeîn cadrul Zilelor culturii portugheze, organizate în țara noastră sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, vineri la amiază a avut loc, în sala de expoziții a Teatrului Național din Capitală, vernisajul expoziției de gravură portugheză.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Ion Frunzetti, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici, care a relevat că expoziția permite cunoașterea unei părți importante din activitatea plasticienilor portughezi.Cele peste 100 de gravuri realizate de 50 de artiști contemporani în tehnici foarte variate și bine folosite, constituie opere de mare acurateța ale acestui meșteșug, în care se disting elementele specifice ale artei plastice portugheze, inspirate din vechi tradiții culturale.La festivitate au participat Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ioan Boțar, secretar al I.R.R.C.S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, artiști plastici și alți oameni de cultură, un numeros public.Au asistat, de asemenea, Antonio L. M. A Novais Machado, ambasadorul Portugaliei la București, delegația culturală condusă de Carlos Andrade, directorul relațiilor externe din Departamentul Culturii al Ministerului Comunicării Sociale din Portugalia, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.

Comunicare despre 
M. Kogălniceanu

IERI AU ÎNCEPUT ÎN CAPITALĂ

LUCRĂRILE CELUI DE-AL VI-LEA CONGRES

Vineri dimineața au început în sala Ateneului Român din Capitală lucrările celui de-al Vl-lea Congres al Cooperației de consum din Republica Socialistă România.Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a adresat participanților la Congres un mesaj de salut din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România.Mesajul a fost urmărit de toți cei prezenți cu viu interes și subliniat în repetate rînduri cu puternice aplauze ; participanții au scandat minute în șir „Ceaușescu—P.C.R.“.în congres, mesajul de salut al tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost prezentat de tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.La lucrări participă, de asemenea, tovarășul Janos Faze- kas, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernu-

COOPERAȚIEI DE CONSUM
lui, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești.Cei peste 7,6 milioane de membri ai cooperativelor de consum din întreaga țară — români, maghiari, germani și alte naționalități — sînt reprezentați în congres de 800 de delegați.în numele delegaților la congres, tovarășul Nicolae Mihai, președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, a exprimat satisfacția profundă a tuturor lucrătorilor din acest sector pentru mesajul adresat, pentru indicațiile deosebit de importante pe care le cuprinde, și a dat glas hotărîrii lor de a nu precupeți nici un efort pentru întărirea continuă a cooperativelor de consum și perfecționarea muncii acestora în vederea satisfacerii în condiții cit mai bune a cerințelor populației, valorificării într-o mai mare măsură a surplusului de produse din gospodăriile țărănești, sporind astfel contribuția cooperației de consum la traducerea în viață a mărețului program elaborat de Congresul al Xl-lea al P.C.R.

S-a trecut, apoi, la alegerea organelor de lucru ale congresului. în continuare, delegații au adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi :1. Darea de seamă a Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum asupra activității desfășurate de cooperația de consum de la ultimul congres și sarcinile ce îi revin în perioada următoare în lumina documentelor celui de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist Român.2. Darea de seamă a Comisiei de cenzori a Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum asupra activității desfășurate de la congresul precedent.3. Propuneri cu privire la modificarea statutului organizațiilor cooperației de consum.4. Alegerea Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum și a Comisiei de cenzori.La primul punct al ordinii de zi, tovarășul Nicolae Mihai a prezentat darea de seamă a Consiliului CENTROCOOP.în continuare, tovarășul Constantin Mateescu a prezeptat darea de seamă a Comisiei de cenzori.

Delegații la congres au luat cunoștință de propunerile cu privire la modificarea statutului organizațiilor cooperației de consum.Au început apoi dezbaterile generale asupra primelor puncte de pe ordinea de zi.Au luat cuvîntul Ilie Purcă- rescu, președintele U.J.C.C. Ilfov, Simion Dionisie, președintele U.J.C.C. Ialomița, Traian Neagu, vicepreședinte al U.J.C.C. Arad, Ion Ioanovici, președintele U.J.C.C. Vrancea, Simion Iuga, președintele Cooperativei Dragomirești, județul Maramureș, Maria Antonescu, contabil- șef al Cooperativei de credit Brad, județul Hunedoara,Gheorghe Pîrvu, contabil șef la U.J.C.C. Argeș, Ion Șandru, președintele U.J.C.C. Olt, Ion Buliga, directorul Centrului școlar cooperatist din Constanța, Floarea Pleș, contabil-șef la Cooperativa Năsăud, județul Bis- trița-Năsăud, Vasile Opreapopa, președintele U.J.C.C. Mureș, Vasile Popescu, director la U.J.C.C. Dolj, Ion Pantea, președintele Cooperativei de consum Titu, județul Dîmbovița, Petre Sub- cinschi, președintele U.J.C.C. Bacău, Aurel Vizan, președin

tele Cooperativei Agigea, județul Constanța, Ion Plugaru, președintele U.J.C.C. Satu Mare, Dan Sergiu Negulescu, președintele Comisiei județene a cooperativelor de credit Suceava, Ion Ungureanu, directorul Centrului de perfecționare a cadrelor din cooperația de consum.Președintele comisiei de validare, Petre Georgescu, a prezentat raportul comisiei.In cursul după-amiezii, lucrările congresului au continuat pe cele 5 secțiuni consacrate dezbaterii problemelor privind activitatea': de aprovizionare cu mărfuri a populației și de alimentație publică ; de contractare și achiziționare a produselor agroalimentare pentru fondul central al statului și de livrări pentru export ; de prestări de servicii pentru populație și de producție ; de construcții, Investiții și dezvoltare a bazei tehnico-materiale 5 cooperativelor de credit.Lucrările Congresului continuă.
(Agerpres)’

DEZBATERIFacultatea de ziaristică a A- cademiei „Ștefan Gheorghiu“ și „Presa noastră“, revistă a Uniunii Ziariștilor, au organizat vineri la sediul facultății, o dezbatere cu tema : „Corectitudine și accesibilitate în limbajul presei“.Academicienii Iorgu Iordan și Alexandru Graur, prof. univ. dr. Gh. Bulgăr, conf. univ. dr. Liviu Gnu, conf. univ. dr. Teodor . Hristea, numeroși din presa centrală și cursanți și studenți, au probleme actuale ale

accesibil în presă, televiziune, au propuneri cu privire la rea limbii prin presă și tuțiile de invățămint.
corect și radio și la1 făcut cultiva- în insti-

Socia- de ști- vineri, publică fi au- Darea de seama a Consiliului Uniunii Centrale șă funcționeze cel puțin
CONFERINȚĂ

DE PRESĂ și navalziariști locală, discutat scrisului
Atașatul militar aero al Republicii Populare Democrate Coreene, colonel Am Sun Dăc, a organizat vineri o conferință de presă cu prilejul celei de-a 28-a aniversări a întemeierii Armatei Populare Coreene.

Academia Republicii liste România — Secția ințe istorice a organizat în Capitală, o ședință de comunicări. A pututdiată, cu acest prilej, comunicarea „Activitatea politică a lui M. Kogălniceanu în Revoluția de la 1848“. Prof. Alexandru Zub, autorul lucrării, a relevat o serie de aspecte inedite legate de personalitatea cunoscutului om politic și literar român, slujitorul și sprijinitorul idealurilor de dreptate și unitate națională.
O navă cu două

Pe cursul inferior a! Mureșului
echipaje la bord

Zăpadă abundentăPe cursul 
lui a nins 
de ore. Cu 
cade și acum. Viscolul din pri
ma zi a spulberat-o, îngrămă
dind-o în troiene de peste 1 me
tru înălțime. Locuitorii din Nă- 
dlac, Seitin și Semlac spun că 
o așa iarnă n-a mai fost de 20 
de ani A fost constituit un co
mandament pentru deszăpezire, 
La Seitin, primii care au răs
puns la apelul comandamentu
lui au fost tinerii. Două pluguri 
remorcate de tractoarele meca
nizatorilor Ion Galiș. Dimitrie 
Secoșan. Teodor Kurth și Ghe
orghe Păcurar, au asigurat in 
Cele 3 sectoare zootehnice căile 
de acces spre furajele necesare 
celor 1 800 de vaci și 5 800 de 
porci. Cind ninsoarea se mai 
domolea plugul era schimbat cu 
remorca, pentru ca hrana să fie 
asigurată în permanență. Șeful 
de fermă — ing. Teodor Precu- 
peș — medicii veterinari, soții 
Isabela și Alexandru Toth, se 
află in sectoare ziua și noaptea.

In comună, 10 tractoare cu 
pluguri se află la dispoziția co
mandamentului. Primarul Traian 
Giulian ne-a vorbit despre con
stituirea echipelor de ajutor al 
bătrinilor care locuiesc singuri. 
Inițiativa aparține tehnicienei 
agricole Lucreția Foghiș, locții
torul secretarului comitetului 
U.T.C. pe comună. 3 000 de oi 
din alte județe, au fost surprinse 
de viscol in cimp. Șl acestora 
le-a fost asigurată hrana nece-

inferior al Mufeșu- 
fără întrerupere 30 
intermitențe, zăpada

sară. Se muncește asiduu, se 
întreprind acțiuni pentru apă
rarea avutului obștesc, tn ziua 
în care viscolul ajunsese la a- 
pogeu s-a anunțat că în gară a 
sosit un vagon cu 50 tone de 
îngrășăminte. Cu ochelari de 
protecție, cu tifon acoperindu-le 
căile respiratorii, cooperatorii 
din Seitin au descărcat și trans
portat ingrășămintele.

ION DANCEA

O navă în perimetrul portului Galați într-o cursă de onoare. La bord au urcat 147 de absolvenți ai Liceului industrial de marină din Galați care în aceeași zi, 29 ianuarie 1876 au încheiat cursurile școlare. Pînă la locul de ambarcare ei au fost însoțiți de ceilalți elevi ai liceului, de cadrele didactice care în cei 5 ani de școală i-au pregătit pentru a deveni electromecanici de nave, de instalații de bord și portuare. Acum, în această cursă, nava • „Banat“ a fost condusă de două echipaje■: un echipaj al marinarilor pra- priu-ziși și cel al absolvenților.
I. C.

r<-'

sport • spori

Situația unor
cai ferate
și șoselea condițiilor at-Ca urmare mosferice nefavorabile, traficul a fost considerabil îngreuiat pe numeroase căi ferate și șosele din nord-estul și sud-vestul țării. După cum informează Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, în ceea ce privește rețeaua feroviară, vineri seara mai rămăsese închisă linia Oravița — Anina. Se desfășoară în condiții grele operațiile de manevrare a trenurilor în stațiile Bacău, Roman, Pașcani și Suceavă.De asemenea, drumurile sînt temporar închise pe următoarele sectoare : Ștefănești — Ma- noleasa ; Hîrlău — Botoșani ; Botoșani — Manoleasa Prut ; Virful Cimpului — Rădăuți — Prut ; Botoșani — Trușești și Băița — Vîrtop. Pe majoritatea drumurilor din județele Bacău, Neamț, Iași, Botoșani și Suceava precum și pe șoselele Simian — Vinju-Mare, Bozovici — O- ravița, Naidaș — Pojejena ; Lugoj — Făget, Cîmpulung Muscel — Rucăr, Brad — Abrud, Brad — Vîrfuri, circulația este îngreuiată, accesul autoturismelor fiind interzis momentan.Pe toate sectoarele afectate de zăpadă se acționează pentru redarea lor cît mai grabnic în folosință. La această acțiune sînt antrenați mii de lucrători ai unităților teritoriale ale Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor sprijiniți militari.

e Vineri, în cadrul meciurilor ultimului turneu ai campionatului masculin de handbal, care are loc în sala Palatului sporturilor și Culturii, au fost înregistrate următoarele rezultate : Știința Bacău — Petrolul Telea- jen 29—15 ; Universitatea București — C.S.M. Borzești 23—19; Universitatea Cluj-Napoca — C.S.U. Galați 19—19 ; Dinamo București — A.S.A. Tg. Mureș 31—10 ; Dinamo Brașov — Politehnica Timișoara 23—21;— H.C. Minaur Baia 33—17.In clasament conduce— cu 40 puncte, urmată namo — 38 puncte. Astăzi, la ora 20,15, are Steaua — Dinamo.• In ziua a doua Iui internațional de teren acoperit de la Budapesta, sportivii români au obținut două frumoase victorii.In proba masculină de 1 500 m, pe primul loc s-a clasat Gheorghe Ghipu, cu timpul de 3’45”6/10, urmat de Zinka (Ungaria) — 3’46”5/10 și Savici (Iugoslavia) — 3’47”5/10. Cursa similară feminină a fost cîștiga- tă detașat de Natalia Andrei, cronometrată în 4’17”6/10. Pe locul doi s-a situat Amzina (Bulgaria) — 4’22”9/10. iar locul trei a fost ocupat de Csipan (Ungaria) — 4’24”6/10.• Sala „23 August“ din Capitală va găzdui astăzi și miine întrecerile celei de a 9-a ediții a tradiționalei competiții internaționale de atletism „Cupa de Cristal“, Ia care și-au anunțat participarea sportivi și sportive din 9 țări.Astăzi, în prima zi a concursului, cu începere de la ora 16,30, sînt programate următoarele probe : 60 m plat femei (serii și finală), 60 m plat bărbați (serii

SteauaMareSteaua de Di- de loc derbiula concursu- atletism pe

și finală), săritura cu prăjina, triplusalt, săritura în înălțime bărbați, săritura în lungime și aruncarea greutății femei.• Cele 12 formații participante la turneul olimpic de hochei pe gheață vor susține la începutul săptămînii viitoare meciuri de baraj. Luni, 2 februarie, în primul joc echipa României va în- tîlni selecționata Poloniei. Partida se va disputa la ora 14 (ora locală) și va fi urmată de meciurile Cehoslovacia — Bulgaria și R.F. Germania — Elveția. Miercuri, 3 februarie, sînt programate următoarele partide : Finlanda — Japonia, S.U.A. — Iugoslavia și U.R.S.S. — Austria.• Campionatele internaționale de tenis „indoor“ ale S.U.A. au programat la Philadelphia partidele din cadrul optimilor de finală ale probei de simplu. Performerul acestei faze a fost a- mericanul Tom Gorman, care a reușit să-1 elimine cu 6—3. 3—6, 6—3 pe compatriotul său Arthur Ashe. cîștigătorul turneului de la Wimbledon.în celelalte partide disputate s-au înregistrat următoarele rezultate : Okker Stone (Australia) Kodes xander Connors (S.U.A.) (Suedia) 6—3 ; L.
(Olanda) — 6—4, 6 —4 ; (Cehoslovacia) — Ale- (Australia) 7—6, 6—3 ;(S.U.A.) — Smith4—6. 6—1. 6—3 ; Borg — Cox (Anglia) 6—3, 6—3 ; Laver (Australia) ~ fried (S.U.A.) 7—6. 7—6 ton (S.U.A.) — Lutz 4—6, 6—4, 6-4.Jucătorul român Ilie suferind de gripă, nu s-a putut prezenta la partida pe care urma să o susțină cu americanul Eddie Dibbs, anunțîndu-i pe organizatori că se retrage din concurs.
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a Cooperativelor de
Congresul al Vl-lea al C.°°P® rației de consum se desfașoara in împrejurările cînd poporul nostru a încheiat cu succes cincinalul 1971-1975 și a pășit m- tr-o nouă etapa a operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, ale caț®‘ Ioane au fost stabilite de hotar - rile istoricului Congres al^ partidului. La mărețele realizări ob- ținute de poporul nostru și-au adus contribuția și membru și lucrătorii organizațiilor cooperației de consum, care, antrenați la efortul general al întregii națiuni, au muncit cu însuflețire pentru realizarea sarcinilor încredințate de partid. Raportăm Congresului că lucrătorii cooperației de consum au realizat cincinalul 1971-1975 mai devreme cu un an și o lună la activitatea de producție și prestări servicii, cu patru luni la achiziții, cu șase luni la export șl cu zece luni la beneficii. Cu' 8 Iutii înainte de termen s-au realizat și prmci- palii indicatori pe cincinal ai cooperativelor de credit, care — după cum .este cunoscut — sînt afiliate la cooperația de consum.Aceste realizări arată că organizațiile noastre își aduc contribuția la transpunerea in viața a însuflețitoarelor obiective stabilite de partid pentru dezvoltarea social-economică a Românie socialiste. Ca urmare a creșteri în ritmuri înalte a industriei noastre socialiste, a tuturor ramurilor producției materiale m perioada la care ne referim, activitatea cooperației de consum s-a dezvoltat continuu. Volumul mărfurilor desfăcute prin unitățile noastre a fost de aproape 167 miliarde lei, al producției și prestărilor de servicii de aproape 20 miliarde lei, și al produselor achiziționate de peste 6 millaide lei S-au investit fonduri de a proape 3 miliarde lei pentru dezvoltarea și modernizarea ba zei tehnico-materiale. A crescut puterea economico-financiară a organizațiilor cooperatiste, fondurile lor proprii însumînd astăzi 9,5 miliarde lei.Largă organizație obștească cu caracter cooperația de consum . -la întreaga activitate a Frontului Unității Socialiste, aducind contribuția milioanelor de cooperatori la dezvoltarea democra țlei socialiste, la înfăptuirea politicii partidului.Dezvoltarea continuă a activității cooperației de consum, dicarea ei calitativă au fost sibile ca Urmare a aplicării viață a îndrumărilor date partid, a sprijinului primit partea statului nostru socialist. Ingăduiți-mi ca. în numele participanților la Congres, să adresez. din toată inima, cele mai calde mulțumiri Partidului Comunist Român, conducerii sale, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, pentru atenția statornică acordată cooperației de

socialistă economic, participă

ri- po- în de din

(TEXT PRESCURTAT)consum, pentru orientările e- sențiale stabilite pentru munca noastră.Potrivit indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, organizațiile cooperației de consum au acționat ' ■ -----continuă lației cu furilor anul 1975. Ia 37.6 miliarde fund cu peste 33 la sută mare decit în 1970.în spiritul orientărilor nerale date de conducerea partid și de stat. Comitetul E- xecutiv al CENTROCOOP a luat măsuri pentru dezvoltarea comerțului cu mărfuri healimen- tare și, îndeosebi, cu bunuri de folosință îndelungată. Pe linia preocupărilor pentru mai buna organizare și modernizare a rețelei comerciale, desfășurarea unui comerț ]a nivelul cerințelor actuale, este de menționat ca s-a încheiat, în linii mari, organizarea concentrică a rețelei comerciale, în raport cu frecvența de cumpărare a mărfurilor, cu convergența populației și de perspectiva de dezvoltare a localităților, s-au extins metodele moderne de desfacere. Totodată a fost lă/gită rețeaua unităților de alimentație publică și turism, s-a dublat numărul unităților cu pro- , LA?uiinar, s~au înființat peste 1 000 noi unități turistice, s-a mărit gradul de valorificare a produselor ' -----mentație volumul de materii se, astfel, fondul central al statului.Referindu-se la neajunsurile care s-au manifestat în activitatea comercială, raportul a subliniat că aprovizionarea magazinelor nu s-a făcut întotdeauna în deplină concordanță cu volumul și structura cererii de consum., creîndu-se goluri temporare în satisfacerea cerințelor. chiar cu unele mărfuri ce se găseau în depozite. în vederea înlăturării deficiențe, în ționa pentru lui de marfă tracte ferme, treprinderile bazele de aprovizionare ale Ministerului Comerțului Interior, se va analiza periodic stadiul derulării contractelor și se vor lua măsuri operative de impulsionare a livrărilor și de a- provizionare a unităților cu întregul fond de marfă existent în depozite.în perioada 1976—1980, valoarea desfacerilor prin unitățile comerciale și de alimentație publică ale cooperației de consum va fi de peste 247 miliarde lei, cu 80 miliarde lei mai mare decit cea din cincinalul trecut.In activitatea de nare a populației va trebui să ne călăuzim, în mod de indicațiile cuprinse în mesajul de salut adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge-

pentru îmbunătățirea a aprovizionării popu- mărfuri. Volumul măr- desfăcute a ajuns, în
ge- de

în unitățile de ali- publică și a crescut cumpărărilor directe prime, degrevîndu-

unor asemenea viitor se va ac- asigurarea fondu- pe bază de con- încheiate cu în- producătoare și

aprovizio-constant,

Consum

TINERI Șl TINERE!
ȘTIȚI SĂ PRACTICAȚI SPORTURILE PREFERATE?

(Agerpres)

Răspunzînd solicitărilor adresate de nume
roși tineri, determinate de amploarea întrece
rilor de iarnă pe care le organizează U.T.C., 
„Scînteia tineretului" oferă tinerilor amatori 
participanți la „Cupa tineretului" un curs prac
tic de învățare și însușire a cunoștințelor și de

prinderilor necesare.
La catedră : sportivi fruntași, antrenori, cadre 

didactice.

In următoarele zile, la rubrica noastră de sport,

Prima serie de lecții practice pentru

SPORTURILE DE IARNA
• SCHI • SANIE • PATINAJ
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neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, participanților la congresul nostru. Astfel vom asigura o cit mai bună gospodărire și repartizare a fondului de marfă, pentru ca_ în toate localitățile rurale unitățile noastre să desfacă un sortiment larg de produse, de bună calitate, care să satisfacă în condiții tot mai bune cerințele variate ale populației sătești.Urmărind îndeplinirea sarcinilor stabilite de partid în perioada care a trecut de la ultimul congres, organizațiile cooperatiste au pus în centrul preocupărilor mai buna valorificare a surplusului de produse din gospodăriile țărănești. Astfel, volumul produselor _ agroalimentare achiziționate în ultimii 5 ani a fost de aproape două ori mai mare decît în intervalul 1966—1970. Paralel, cooperația de consum a dezvoltat rețeaua proprie a unităților de producție zootehnică, ceea ce i-a permis să contribuie într-o mai mare măsură la formarea fondului de stat. Numai în anul trecut, din crescătoriile proprii sau cele organizate în cooperare cu . alte unități socialiste s-au livrat peste 7 000 tone carne, importante cantități de brînzeturi etc. De asemenea, prin extinderea bazei tehnico-materiale pentru industrializarea produselor achiziționate. producția de conserve și semiconserve din legume, fructe și alte produse agroalimentare a ajuns, în anul trecut, la 225 milioane lei.La Consfătuirea de la Comitetul Central, din octombrie 1975, secretarul general al partidului a subliniat că trebuie a- cordată o mai mare atenție valorificării resurselor proprii ale fiecărui județ, incluzîndu-se în programul agricol și gospodăriile populației. Intensificarea producției în aceste gospodării va crea condiții pentru atragerea unui volum sporit de produse pentru fondul de stat. Sîntem hotărîți să facem totul pentru a ne aduce o contribuție mai mare la constituirea fondului central de produse agricole. Astfel, pe lingă achiziționarea de produse, cooperația de consum, pe baza sarcinilor încredințate de conducerea partidului, a preluat în totalitate activitatea de contractări și achiziții de porcine, ovine și cartofi de la gospodăriile populației. Totodată, unitățile cooperatiste vor acționa paralel cu unitățile de stat pentru valorificarea fructelor, laptelui, miere! bine și a altor produse.Răspunzând cerințelor cinde ale populației, s-a voltat continuu rețeaua ților de prestări de servicii. S-a dezvoltat, totodată, producția industrială a cooperației de consum, a fost îmbogățit no- menclatorul de fabricație, s-a reproiectat un număr important de produse, s-a acționat pentru buna valorificare a materiilor prime și materialelor, realizîn- du-se, astfel, în perioada 1971— 1975, o producție suplimentară în valoare de 5,3 miliarde lei.Au fost, de asemenea, realizate în perioada amintită primele acțiuni de colaborare cu întreprinderi din străinătate pentru prelucrarea în tară a unor produse.In cincinalul 1976—1980 volumul producției și prestărilor de servicii va fi cu 61,5 la sută mai mare față de cincinalul precedent, iar al serviciilor pentru populație mare.Tinînd date de

legumelor, de al-cres- dez- unită-

de peste două ori mai
Nicolae adresatseama de indicațiile tovarășulCeaușescu in mesajul Congresului, vom depune toateeforturile pentru extinderea și diversificarea prestărilor de servicii, astfel îneît să răspundem noilor exigențe ale satului contemporan. Rețeaua de prestări va crește cu circa 5 000 unități, urmînd ca în 1980 în fiecare co-

mună s — ---15. profile, iar în viitoarele orașele agricole sau agroindustriale — 40 de profile.Ne vom preocupa, de asemenea, de valorificarea într-o mai mare măsură a materiilor prime locale, de dezvoltarea producției materialelor de construcții. de îmbrăcăminte și încălțăminte, de produse de artizanat, sporindu-ne contribuția la. asigurarea fondului de mărfuri destinat consumului intern și exportului.în perioada de care ne ocupăm, Consiliul CENTROCOOP s-a preocupat de creșterea schimburilor economice externe. Volumul mărfurilor exportate de cooperativele de consum a fost anul trecut de 2,5 ori mai mare decît în 1970. Au fost depășite sarcinile privind schimbul de mărfuri cu organizații cooperatiste din alte țări, ceea ce a condus la îmbunătățirea structurii fondului de marfă pentru aprovizionarea populației.în viitor, volumul exportului cooperației de consum va crește considerabil, astfel că. în anul' 1980, el va fi cu peste 58 la sută mai mare decît în 1975.Baza tehnico-materială a cooperației de consum a cunoscut; în ultimii 5 ani, .0 puternică dezvoltare. Volumul investițiilor realizate în această perioadă este superior celui executat în cei 11 ani anteriori șt depășește cu aproape 1 miliard lei prevederile Congresului al V-lea al cooperației de consum.In perioada 1976—1980 se va realiza un volum de investiții de peste 4,1 miliarde lei. Fondurile de investiții vor fi orientate cu prioritate spre construirea de unități comerciale și de prestări de servicii, în primul rînd în județele cu o bază tehnico-materială mai puțin dezvoltată, acordîndu-se o atenție deosebită localităților aflate în curs de urbanizare.Prin mai buna gospodărire a mijloacelor materiale și financiare și aplicarea unui regim riguros de economii, în perioada 1971—1975 s-au obținut peste plan beneficii în valoare de 1,2 miliarde lei. Ca urmare a măsurilor întreprinse, fondurile proprii ale cooperației de consum au crescut cu peste 47 la sută. Aceasta a permis autofinanțarea investițiilor și activității de pregătire a cadrelor, precum și acoperirea, din fondurile proprii, a necesarului de mijloace circulante în proporție de aproape 40 la sută. în noul cincinal, fondurile proprii ale organizațiilor cooperației de consum vor trebui să crească cu cel puțin 4 miliarde lei. Aceasta reclamă o preocupare susținută pentru reducerea cheltuielilor, pentru măi buna gospodărire a mijloacelor materiale și financiare, creșterea rentabili; tații și extinderea pe aceasta bază a autofinanțării cooperativelor. . .....Ocupîndu-se de activitatea cooperativelor de credit, raportul a arătat că cele 856 de unități, care reunesc aproape 3 milioane de membri, dispun de fonduri proprii de două ori mai mari decît în 1970. Aceasta le-a permis să mărească volumul împrumuturilor acordate pentru satisfacerea unor nevoi imediate ale membrilor și valorificării pe scară mai largă a potențialului economic al gospodăriilor țărănești. In actualul cincinal, cooperativele de credit vor spori simțitor volumul operațiunilor efectuate în acest scop.Concomitent cu activitatea e- conomică, cooperația de consum a desfășurat o intensă muncă politică de masă. Numărul cooperatorilor a crescut cu 420 000. în organele de conducere și control ale cooperativelor, uniunilor județene și centrale activează peste cooperatori, din care 25 sint femei.Relevînd că adunările rativelor și conferințele zațiilor județene, expresie a democratismului cooperației de consum, au dezbătut cu simț de răspundere principalele probleme ale activității economice, financiare și organizatorice, vorbitorul a evidențiat faptul că ele au stabilit o serie de măsuri pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan, pentru traducerea exemplară în viață a hotărîrilor de partid și de stat. Masele de cooperatori au fost atrase să ia parte mai activă la viața cooperativelor, la conducerea treburilor acestora, la realizarea sarcinilor.După ce a menționat unele lipsuri în selecționarea și pre-

Uniunii76 000 la sutăcoope- organi-

gătirea cadrelor,' raportul a subliniat necesitatea ca organele de conducere ale uniunilor și cele alte cooperativelor să sa ocupe mai stăruitor de asigurarea lucrătorilor calificați pentru toate sectoarele de activitate, de integrarea socială și profesională a absolvenților, de asigurarea stabilității personalului, de perfecționarea pregătirii politice și profesionale a lucrătorilor, de educarea lor în spiritul apărării avutului obștesc, al cinstei și corectitudinii în relațiile cu consumatorii, de întărire a spiritului de ordine și disciplină în muncă, a grijii pentru respectarea legilor țării, a normelor eticii și echității socialiste.Raportînd despre preocuparea Consiliului și Comitetului Executiv ale CENTROCOOP pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă, vorbitorul a citat și unele lipsuri ale organelor de conducere.Au fost situații — a menționat raportorul — cînd munca de îndrumare și control nu s-a desfășurat la nivelul exigențelor actuale, din care cauză în activitatea unor organizații au continuat să se mențină o serie de neajunsuri. Comitetul Executiv și biroul său n-au rezolvat întotdeauna cu promptitudine problemele ridicate de unitățije, din teritoriu. Trebuie arătat, totodată, că la unele organizații cooperatiste, organele colective de conducere nu urmăresc, cu consecvență, aplicarea măsu«v rilor stabilite, inclusiv a celor prevăzute în programele proprii, ceea ce explică manifestarea repetată a unor neajunsuri.Se impune, de asemenea, să stimulăm pe toate căile inițiativa și capacitatea creatoare a membrilor și lucrătorilor, întărind continuu democrația socialistă în cooperația de consum.Acestor obiective le răspund pe deplin îmbunătățirile prevăzute a fi aduse Statutului organizațiilor cooperației de consum.Noua structură organizatorică a cooperației de consum, preconizată în proiectul de statut, care urmează să fie supus dezbaterii congresului, creează condiții pentru înfăptuirea sarcinilor ce revin cooperativelor din planul național unic de dezvoltare a tării, din planurile eco- nomico-sociale ale unităților te- ritorial-administrative unde își desfășoară activitatea.Prin noua organizare a cooperativelor. organele de conducere de la veriga de bază vor funcționa nemijlocit în comune. Ele vor putea astfel să beneficieze de sprijinul direct al comitetelor comunale de partid și al consiliilor populare din comune. vor fi mai aproape de masa cooperatorilor, vor putea cunoaște mai bine cerințele a- cestora, precum și posibilitățile de valorificare a resurselor locale. 1In domeniul relațiilor externe. cooperația de consum urmează cu fidelitate politica partidului și statului nostru de întărire continuă a colaborării și prieteniei cu toate țările socialiste, cu toate țările lumii, indiferent de orinduirea lor socială. în acest cadru, Consiliul CENTROCOOP a pus pe prim plan colaborarea cu organizațiile similare din țările socialiste, s-au intensificat relațiile CENTROCOOP cu mișcările cooperatiste dintr-o serie de țări in curs de dezvoltare, precum și cu organizații similare din țări dezvoltate.In cadrul Alianței Cooperatiste Internaționale, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum a desfășurat o activitate amplă, luînd parte la dezbaterea problemelor majore ale mișcării cooperatiste internaționale și promovînd în cadrul acesteia ideile păcii și înțelegerii între popoare, ale instaurării unei noi ordini economice șl politice internaționale.Legămîntul solemn al tuturor celor ce activăm în cooperația de consum — români maghiari. germani și de alte naționalități — a spus în încheiere vorbitorul — este ca. în spiritul istoricelor hotărîri’ ale Congresului al Xl-lea al Partidului Comunist Român și al prețioaselor indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, să ne consacrăm întreaga putere de muncă înfăptuirii politicii partidului de ridicare a satului românesc pe noi trepte de bunăstare și civilizație, aducindu-ne astfel contribuția la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie.



Problema dezarmării
obiectiv primordial al O.N.U
DISCURSUL REPREZENTANTULUI ROMAN LA PRIMA SESIUNE 

A COMITETULUI AD-HOC AL ADUNĂRII GENERALE
PENTRU STUDIUL ROLULUI O.N.U. IN DOMENIUL DEZARMĂRII
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La sediul Națiunilor Unite din New York s-a deschis prima sesiune a Comitetului . adr-hoc al Adunării Generale pentru studiul rolului Organizației Națiunilor Unite în domeniul dezarmării, sesiune consacrată organizării lucrărilor sale de fond, care urmează să înceapă în luna iunie. Președinte al comitetului a fost ales reprezentantul Suediei, Inga Thorsen, ministru de stat.Dezbaterile privind elaborarea ordinii de zi și organizarea lucrărilor comitetului au loc în baza unui document de lucru prezentat de nouă delegații, între care și cea a României.în discursul său, reprezentantul român, Dumitru Ceaușu. a arătat că activitatea Comitetului ad-hoc trebuie să ducă la măsuri concrete, pozitive, pentru creșterea rolului și contribuției O.N.U. în domeniul dezarmării, avind în vedere gravitatea deo-

sebită a cursei înarmărilor și, în primul rînd. a celei nucleare asupra dezvoltării tuturor națiunilor, asupra păcii și stabilității in lume.Arătînd că problema dezarmării trebuie să constituie unul din obiectivele primordiale și cele mai urgente ale O.N.U., reprezentantul român a subliniat necesitatea ca negocierile de dezarmare să fie scoase din imobilismul în care se găsesc. în context, el a evocat propunerile concrete prezentate in acest scop de țara noastră la ultima sesiune ordinară a Adunării Generale a O.N.U. Subliniind, în continuare, că România se pronunță pentru creșterea rolului și contribuției Adunării Generale la organizarea și controlul negocierilor de dezarmare, vorbitorul a reamintit propunerea țării noastre privind convocarea unei sesiuni extraordinare a Adunării Gene- ' rale consacrate exclusiv problemelor dezarmării.

PREȘEDINTELE MEXICULUI
L-A PRIMIT PE MINISTRUL

ROMAN AL MINELOR,
PETROLULUI Șl GEOLOGIEI

încheierea vizitei delegației 

române în R.P. Chineză

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
asupraConsiliul de Securitate al O.N.U. și-a continuat dezbaterile în problema Namibiei. în vederea adoptării unor măsuri concrete pentru încetarea ocupării ilegale a Namibiei de către regimul rasist din Republica Sud- Africană. Subliniind necesitatea lichidării ultimelor vestigii ale. regimurilor colonialiste și rasiste de pe continentul african, reprezentantul Uniunii Sovietice, Iakov Mâlik, a declarat că Africa de Sud este ultimul sprijin al. rasismului și ■ apartheidului, , un focar de pericol, militar per- . manent pentru toate statele a- - fricane. Uniunea Sovietică — a precizat el — sprijină pe deplin hotărîrile sesiunii extraordinare ministeriale a Organizației Unității Africane (O.U.A.), care se pronunță pentru eliberarea totală de rasism a sudului Africii, pentru încetarea ocupării ilegale a Namibiei de către regimul minoritar rasist* de la Pretoria.Reprezentantul american, Daniel Moynihan, a expus poziția Statelor Unite potrivit căreia, în ultimul timp, s-ar fl Înregistrat o 'anumită schimbare in atitudinea guvernului R.S.A. (fapt dezmințit. însă ' de marea majoritate a vorbitorilor ; chiar și reprezentantul sud-african, in cuvintul său. n-a făcut altceva decît să reafirme vechea poziție rigidă a regimului minoritar rasist de la Pretoria). în concluzie, Moynihan a arătat că și S.U.A. consideră că R.S.A. trebuie să elaboreze un plan precis și neechivoc care să prevadă respectarea dreptului poporului Namibiei de a se pronunța liber asupra propriului său viitor.Prezența regimului colonialist rasist în sudul continentului a- frican reprezintă o amenințare directă la adresa păcii, securității și integrității naționale a po-

poarelor africane — a menționat reprezentantul Republicii Benin, R. Paqui. Prin intervenția armată a R.S.A. în Angola — a subliniat vorbitorul — se confirmă intențiile, expansioniste ale regimului de la Pretoria.

Ministrul român al minelor, petrolului și geologiei, Bujor Almășan, aflat într-o vizită o- ficială în Mexic, a fost primit de președintele Statelor Unite Mexicane, Luis Echeverria Alvarez.Cu acest prilej, ministrul român a transmis președintelui Luis Echeverria și doamnei Maria Esther Zuno de Echeverria, din partea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, un mesaj de salut, împreună cu cele mai bune „urări de sănătate și, fericire personală, de stimă pentru poporul mexican.Mulțumind pentru mesajul transmis, președintele Luis E- cheverria ministrul tovarășului și tovarășei Elena din partea sa și a doamnei Maria Esther Zuno de Echeverria, cele mai cordiale urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și bunăstare poporului român.

Alvarez a rugat pe român să transmităJVicolae Ceaușescu Ceaușescu,

Tovarășul Ion Pățan, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Li Cian, ministrul comerțului exterior al IL P. Chineze, au semnat, la cordul între Guvernul Socialiste România și Republicii Populare privind schimbul de principale pe perioada 1980 și protocolul privind schimburile de mărfuri și plățile pe anul în curs. Documentele prevăd creșterea continuă a volumului de schimburi în anul 1976 în raport cu nivelul atins anul trecut și diversificarea comerțului bilateral, în vederea dezvoltării economice a celor două țări. în comparație cu cel precedent, actualul acord pe termen lung prevede o lărgire a nomenclatorului de produse necesare economiilor naționale română și chineză pe întreaga perioadă a cincinalelor care au început în acest an. Potrivit protocolului comercial pe 1976, România va livra Chinei produse ale industriei constructoare de mașini, instalații de foraj, autocamioane, locomotive Die-

Pekin, a- Republicii Guvernul Chineze mărfuri 1976—

sel-electrice,* vagoane, rulmenți și diferite piese de schimb, precum și produse ale industriilor chimică și metalurgică, iar R.P. Chineză va exporta în țara noastră mașini-unelte, produse ale industriilor chimică, textilă, și alimentară, fero-aliaje, cocs metalurgic, bumbac, orez și alte produse.La semnare a fost prezent Hua Kuo-fen. vicepremier al Consiliului de Stat al R, P. Chineze. A fost prezent, de a- semenea, ambasadorul țării noastre la Pekin, Nicolae lescu. Gavri-Hua Kuo-fen a oferit o fie în cinstea delegației namentale comerciale condusă țan. Cu acest prilej, tovarășii Hua Kuo-fen și Ion Pățan au rostit alocuțiuni, au toastat în sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășului Mao Tzedun, pentru adîncirea prieteniei dintre cele două partide, guverne

recep- guver- române, de tovarășul Ion Pă-

și popoare.Vineriîncheiatplecînd ...... ............în aceeași zi, delegația s-a reîntors la București.
delegația română și-a vizita în R. P. Chineză, din Pekin spre patrie.

• LA INVITAȚIA Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Irak, o delegație română, condusă de tovarășul Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, a sosit la Bagdad într-o vizită oficială.La aeroport delegația a fost întâmpinată de Sabri Al-Hadi- thi, adjunct al ministrului afacerilor externe, de funcționari superiori din Ministerul irakian al Afacerilor Externe.

Noile măsuri recent anunțate de gu- verntil britanic în legătură cu intensificarea supra supra dicate flectă _________ _Departamentului sănătății in legătură cu efectul dăunător al tutunului asupra englezilor. Aproape jumătate din populația adultă a Marii Britanii fumează. Tutunul este principala cauză a bolilor grave contractate la virsta de 30—40 de ani, între care cancerul tromboza coronariană, formele periculoase de bronșită, cancerul vezicii. Femeile care fumează în timpul sarcinii dau naștere unor copii debili. Copiii ai căror părinți fumează suferă mai mult din cauza infecțiilor căilor respiratorii de- cit cei crescuți într-un mediu în care nu se fumează.Strategia adoptată de Departamentul sănătății se bazează pe conceptul de țigară mai puțin periculoasă. în acest scop, firmele producătoare de țigări caută să creeze, sub- stituienți ai tutunului sau să adauge in conținutul țigărilor obișnuite substanțe care să contribuie ia reducerea cantității de nicotină. Din păcate, această strategie poate oferi numai un fals sentiment de securitate. Nicotină

controlului a- tigărilor și a- reclamelor de- acestora re- ingrijorarea

pulmonar,

nu este singurul ingredient periculos al fumului de -țigară. Oxidul de carbon poate fi tot atit de periculos, mai ales în ceea ce privește bolile de inimă. în- tr-un studiu publicat de revista „Lancet“ se arată că trecerea de la țigara fără filtru la cea cu filtru contribuie la

in vederea menținerii aceleiași concentrații de nicotină în sînge. Efectul intensificării fumatului poate avea drept consecință inhalarea în cantitate mai mare a altor constituienți ai fumului de țigară, în momentul de fată. întreprinderile producătoare de țigări nu vor reuși, la
Un articol din cotidianul

britanic „Times"

jiȚigări mai puțin 
periculoase ?“

micșorarea numărului deceselor de cancer, dar sporește, totodată, frecvența cazurilor în care fumătorii își pierd viața datorită bolilor de inimă.Atit timp cit nu se vg ști mai exact care dintre consti- tujenții fumului ,de țigară este mai dăunător pentru sănătatea omului, va fi imposibil să se găsească o formulă de țigară nepericuloasă. Micșorarea conținutului de nicotină din țigări îi determină pe fumători să aprindă mai multe țigări

nivelul actual de cunoștințe, să obțină formula ideală de țigară nepericuloasă. . Publicitatea care se face cercetărilor în vederea, realizării țigărilor mai puțin dăunătoare constituie un real pericol, deoarece are darul sări convingă pe fumători că ei nu trebuie să depună efortul pentru a renunța la acest viciu. De fapt, speranța in existența mai puțin se este deoarecefrunzelor sau a
: viciu, speranța unei țigări periculoa- iluzorie, arderea de tutun substituienți-

lor lor chimici produce, invariabil, oxid de carbon.Practica strează mători nunțat ciu. în zul în tea lor nic afectată. Medicii, bazîndu-se pe experiența lor și pe statisticile privind mortalitatea, consideră că cea mai bună soluție pentru protejarea sănătății o constituie abandonarea fumatului.în prezent trebuie să se acorde prioritate prevenirii începerii fumatului de către copii. Reclamele făcute țigărilor se dovedesc chiar mai puțin periculoase decît influenta exercitată asupra copiilor de comportarea părinților. Fumătorii rareori își pot opri copiii de la fumat. deoarece aceștia din urmă sînt tețitati să le urmeze exemplul. O altă măsură, care ar putea fi eficace în cazul tineretului, ar fi scumpirea țigărilor în asemenea măsură, incit să nu permită elevilor și studenților să transforme fumatul într-un obicei.în ultimul deceniu, fumatul a fost complet interezis într-un număr tot mai mare de restaurante, teatre și săli de conferințe. Trebuie încurajată orice manifestare prin care se înfierează fumatul ca fiind un viciu neacceptabil din punct de vedere social.

demon- că puțini adulti au la acest afară decare sănăta- a fost puter-
fu- re- vi- ca-

Conferința balcanică 
pentru cooperare

economicaLa tru bază delegațiile ceput, tematici de ansamblu, pe domenii și proiecte concrete, privind colaborarea multilaterală intre țările balcanice în sectoare ca : schimburile porturile și agricultura,' _ ______ ,protecția mediului înconjurător și turismul.în t ședința plenară de vineri după-amiază, prezidată de Nicolae Ștefan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, șeful delegației române, s-a stabilit ca lucrările plenarei conferințe' să fie reluate luni, 2 februarie, pentru a se continua definitivarea temelor de interes comun, pentru o cooperare balcanică multilaterală.

Conferința balcanică peri-, cooperare economică, pe propunerilor prezentate de participante a în- vineri, elaborarea unei
comerciale, trans- telecomunicațiile, energia electrică,

Negocierile de la Viena• LA PALATUL HOFBURG din capitala Austriei au fost reluate — în cadrul celei de a opta runde — negocierile privind reducerea trupelor și armamentelor, și măsuri adiacente in Europa centrală. Participă delegații din 17 țări europene, din Statele Unite și Canada. Delegația României este condusă de D. Aninoiu, ambasadorul țării noastre la Viena.tn ședința plenară de vineri, au luat cuvîntul șefii delegațiilor Canadei și Poloniei.
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• S-A APRINS FLACARA OLIMPIADEI ALBE 1976. Cunoscuta- 
actriță greacă Maria Moscoliou a aprins, în cadrul unei .ceremonii , 
desfășurate în apropierea ruinelor templului iul Zeus din Olimp, 
flacăra Olimpiadei albe 1976. Flacăra va ti transportată cu avio
nul la Viena, iar apoi, cu un automobil special amenajat, va 
trece prin toate provinciile Austriei, La 4 februarie, focul olimpic 
va ajunge în Tirol. la Innsbruck, unde se va desfășura olimpia
da « O descoperire INTERESANTA. Paleontologii sovietici 
au făcut, in ultimul timp, mal multe descoperiri care le permit 
să tragă anumite concluzii privind viața mamuților. Recent, un 
colț de mamut a fost extras de pe fundul Mării Azov, de la 
adîricimea de 20 metri, specialiștii stabilind că uriașul animal a 
trăit în urmă cu aproximativ un milion de ani. O descoperire 
interesantă a fost făcută și în apropiere de Indiglrka, unde, în- 
tr-un strat de pămînt veșnic înghețat, s-au găsit nu numai un 
schelet, ci și viscere de mamut bine conservate. In acest Iei 
paleontologii au putut afla nu numai mărimea, ci și modul de 
alimentație a animalului și. implicit, din ce se , compunea flora 
pe actualele întinderi ale Iakuției • REGĂSIREA „MARCELLEI“. 
Uri tablou de Toulouse-Lautrec, intitulat „Marcelle“, furat în de
cembrie 1968 dintr-un muzeu din Kyoto, a fost regăsit la Osaka. 
Potrivit ziarului „Asahi Shimbun“, un funcționar a păstrat mai 
mulți ani tabloul la cererea unui „prieten“ fără a ști nimic des
pre valoarea sau proveniența acestuia Tabloul este apreciat la 
100—200 milioane yeni • CROCODILI IN ITALIA. Poliția Italiană 
a descoperit aproape 200 de crocodili care erau crescuți, ilegal, 
în piscine, aflate la cîteva sule de metri distanță de mare, in
tr-un sector locuit. Crocodililor descoperiți, avind o lungime me
die de circa 70 cm, li se crease o temperatură constantă, precum 
și condiții de creștere accelerată în vederea ajungerii lor rapide 
la maturitate, cînd măsoară o lungime de cîțiva metri, ilrmînd a 
fi comercializați, pentru pielea lor deosebit de căutată • DE LA 
BAZA SPAȚIALA CAPE CANAVERAL a fost lansat, în noaptea 
de joi spre vineri, un nou satelit de telecomunicații de tip ,,Intel- 
sat". Aparatura de la bordul acestuia este capabilă să asigure trans
miterea simultană a peste 6 500 de convorbiri telefonice și a două 
programe de televiziune • UN VIITOR PARC ANDERSEN. Auto
ritățile daneze au elaborat un plan de construire pină în anul 
1978, în orașul Herning, a unui parc dedicat, creației celebrului 
povestitor danez Hans Christian Andersen. Parcul ya avea o su
prafață de 198 000 metri pătrați. Proiectul urmează să fie realizat 
în viitorii doi ani. Pentru amenajarea parcului au fost convocați, 
în calitate de consultanți artistici, specialiști în domeniul creației 
lui Andersen. Parcul urmează să fie împodobit cu statuete și 
imagini reprezentând cele mai îndrăgite personaje ale basmelor 
Iul Andersen, prezentate într-un decor feeric de lacuri artificiale 
și munți în miniatură. El va fi dotat cu mai multe săli de spec
tacol șl estrade și este destinat să ofere, pe lingă momente de 
amuzament și desfătare pentru cei miel, și posibilități de mai 
bună cunoaștere de către școlari a creației lui Arîdersen • IN 
PREZENT, BRAZILIA este afectată de Inundații în sudul țării, 
în vreme ce în regiunile din nord se fac resimțite efectele unei 
puternice secete. In partea de sud, în special zonele din jurul 
orașului Sao, Paulo, 6 000 de persoane și-au părăsit temporar Lo
cuințele afectate de inundațiile provocate de o serie de ploi, to
rențiale, care au început să cadă încă de la începutul acestui an. 
In regiunile din nord și nord-est, potrivit unor estimări neoficia
le, aproape 20 000 de persoane au ‘rămas fără lucru din cauza 
distrugerii culturilor — cele mai multe, plantații de cafea — ur
mare a unei secete deosebit de puternice.

’■ t 

ț 
ț

ț

ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț

ț 
ț

ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț
ț 
ț

ț

ț

La 30 ianuarie, la Stockholm a avut loc semnarea Memo- randum-ului de cooperare între Ministerul Industriei al Suediei și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini din Republica Socialistă România.Documentul, semnat de Ioan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și de Rune ■Tohansson, ministrul suedez al industriei, prevede intensificarea
SIMBATÄ, 31 IANUARIE

PROGRAMUL I

1976

idee : 
Micul

deși diversificarea acțiunilor cooperare economică, industrială și tehpico-științifică în domeniile industriei navale, mijloacelor de transport grele, electrotehnicii, în producția de utilaje energetice, metalurgice, și pentru industria alimentară.Tn această perioadă au fost semnate și unele convenții și înțelegeri de cooperare bilaterală, în, domeniile menționate, cu firme specializate suedeze.

10,00 O viață pentru o 
Petre S. Aurelian. 10,30 
ecran... pentru cei mici (reluare) : 
Legămîntul lui Cuza. 11,00 Film 
artistic (reluare). 13,10 Drumuri pe 
cinci i ’ .......  ‘
pentru 
mentar. 
ție de 
zăpadă.
Bîrzava : cîntece și dansuri popu
lare. 14,35 Tragerea de amortizare 
ADAS. 14.45 Magazin sportiv. Re
trospectivă în imagini ..Box 1975“ 
(partea a II-a). 16.30 Vîrstele peli
culei. 17,30 Club T... răspunde la 
catalog. 18,25 Caleidoscop cultu
ral-artistic. 18,45 La fiecare ceas 
al lașului. Spectacol literar-mu- 
zical. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Teleenciclopedia. 20.45 
Publicitate 20,50 Film serial : 
Kojak. 21,40 24 de ore. 21,50 Săp- 
tămîna sportivă. 22,00 Muzica 
ușoară pe scenele lumii.

continente. Noi orizonturi 
iubitoi-ii filmului docu- 

13,40 Telex. 13.45 Expedi- 
vînătoare : Urme pe 
14,10 La Reșița. pe

DUMINICA, 1 FEBRUARIE 1976

PROGRAMUL I

,8,30 • Reschicțerea programului., 
Avanpremiera zilei. 8.40 Tot înain
te 1 — agendă pionierească. 9,35' 
Film serial' pentru copii.: Daktari. 
10.00 Viața satului. 11.15 Ce știm 
și ce nu știm despre... 11.45' Bucu
riile muzicii — capodopere ale 
muzicii si literaturii. 12,39 De stra
jă patriei. 13.00 Telex. 13.05 Album 
duminica!. 16,20 Film serial : As
censiunea omului. Episodul. V: 
„Muzica sferelor“. 17,25 Drum de 
glorii — concurs pentru tineret 
dedicat aniversării a 100 de ani de

la cucerirea independenței de stat 
a României. 18,40 Reportaj TV. 
Emblema gospodarilor. 19,0'0 Micul 
ecran.... pentru cei mici. Alte și 
alte... ateliere ale fanteziei. 19,30 
Telejurnal. Comentariul săptămî- 
pii. 20.00 Baladă pentru acest pă
mint. Permanența unui ideal etic : 
dragostea de țară. 20.20 Film ar
tistic : Comoara din Sierra Madre 
— producție a studiourilor ameri
cane cu Humphrey Bogart. Tim 
Hoit, Walter Huston.
ore.

PROGRAMUL II

22,20 24 de

simfonic, 
copii. 20.20 

Mo-

10.00—11,30 Matineu 
20.00 Eroi îndrăgiți de 
Ora melomanului. Program 
zart. 21,15 Coordonate ale hărniciei 
— reportaj TV. 21,35 Film serial : 
Kojak.

LUNI, 2 FEBRUARIE 1976

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19.00 Familia 
șl orașul. Tîrgovlște. 19,20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Mi-am 
pus flori la pălărie — documen
tar artistic în ciclul „Costumul 
popular- 20,20 Armonii de iarnă. 
20150 Emisiune pentru tineret. 
21.15 Romăn-toileton : Forsyte

; Saga. Episodul VI
22,10 24 de óre.

PROGRAMUL II

J7.00 Telex. 17.05’Mâi . aveți o în
trebare 1 — dialog om-computCr 
(II). 17.45 Film artistic: în cer și 
pe pămint — o producție a stu
diourilor cinematografice polone
ze. Premieră TV. 10.15 Publicitate. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal.

E Jsinor se asociază cu zbuciumul ham- ietian, dar castelul in stil Renaissance. cu parapete solide, de care se izbesc vînturile aprige ale nordului, și cu turnuri pe care, parcă, se sprijină cupola plumburie a cerului. castelul acesta, ce-1 poți intilni în înseninări de drumeție, ca și pe afișele de reclamă turistică, nu izbutește să sugereze decorul tragediei shakespeariene. Zidurile Kronborgului nn-ți promit taine ale timpului. Ungă ele rămîi indiferent, pentru că istoria — cea reală — refuză întâlnirea cu imaginația. Răscolesc cu privirea curtea interioară, urc trepte de piatră, intru dintr-o sală intr-alia. Pe aici și-a purtat nefericirea Harnici ? Pe neliniștitul prinț il amintește doar un basorelief al lui Shakespeare. Singura consolare pentru turiștii ce au infruntat ploaia rece a începutului de iarnă în căutarea ilustrului personaj al marelui Will.Dar castelul Kronborg nu înseamnă doar umbra rătăcitoare a lui Hamlet. Există intre zidurile sale un tulburător muzeu maritim. O stampă iți dezvăluie așezarea in dimensiunile ei de la 1582. Urmele orașului de a- tunci n-au dispărut. Pe Strand- gade, casa de la nr. 91 a fost construită in 1580. Cînd zidarii vremii au înălțat-o, șantierele navale ale Elsinorului aveau respectabila vîrstă de 154 de ani. Făuritorii de ambarcațiuni moșteniseră meșteșugul vikingilor. Muzeul maritim ne poartă prin secole — machetele de diferite proporții ale unor nave ce pot părea stranii oamenilor prezentului au darul să ilustreze o istorie a bărbăției, a perpetuei înfruntări cu furia apelor. Faptul că în 1426, la Elsinor, se zămisleau vase ce brăzdau infinitul oceanic nu-i un simplu amănunt dc cronică. Danemarca, țară cu 7 314 km de litoral, cultivă tradiția construcției navale. Statistica atestă că în întreprinderile ce produc sau repară nave lucrează peste 33 000 de oameni (industria daneză in totalitatea ei utilizează 398 000 persoane). Desigur, de la corăbiile vikingilor la vasele de mare tonaj construite pe șantierele „Burmeister & Wain“ este o distanță pe care o măsoară nu numai scurgerea timpului, îndrăzneți navigatori, cutezători cuceritori ai mărilor și oceanelor, danezii s-au dovedit și pri-

cepuți realizatori de echipament naval, ramură în care dețin unul din locurile fruntașe pe plan mondial, mai multe din de porturi (mai mari) și în nici ceste! țări, care la cote superioare (113 persoane pe km.p.), nu există o distanță mai mare de 50 km, de cel mai apropiat port. Să nu

Dealtfel, eele așezări dispun mici sau mai un punct al a- are o densitate

secolului al XlX-lea — »-adezvoltat în pofida faptului că natura n-a fost generoasă cu Danemarca în ceea ce privește resursele de materii prime. Un sfert din producția industrială este furnizată de siderurgie și metalurgie. Economia daneză cunoaște, însă, efectele crizei, iar, firesc, problema șomajului a dominat fiecare din convorbirile pe care le-am avut la Copenhaga....într-o dimineață friguroasă am parcurs „Riviera daneză" — așezări cu o desăvirșită curățenie, învăluite de singurătate, pămint folosit cu chibzuință și îngrijit — pină Ia ultimul petec — cu îndărătnicie, castele

oamenii
Pămintul danez

uităm, dealtfel, că Danemarca reprezintă o peninsulă — prelungire a continentului european și... 483 insule și insulițe.Danemarca deține o performanță greu egalabilă : consacră trei sferturi din suprafața sa totală (adică aproximativ 30 000 km. p.) culturilor agricole. Cu toate acestea din locuitorii săi muncesc agricultură (față de 39 la sută la începutul secolului). Două treimi din producția agricolă daneză (cantități pe care ex- perții le socotesc suficiente pentru hrănirea a circa 10 000 000 persoane) sînt exportate. Industria — născută la mijlocul

dezvăluie Veleitățile secolelor trecute și amenajări de vacanță aflate la ora repausului. Țară surprinzătoare prin peisaj, Danemarca incintă prin frumuseți pe care natura și omul le-au creat într-o perfectă armonie. Sînt altele decît cele pe care ți le înfățișează sudul exube- doar... 9 la sută rant, cu explozia mirifică de lumină și culoare. La Frederiks- borg sau la Elsinor, de-a lungul zecilor de kilometri parcurși fără patima vitezei, frumusețea poartă amprenta austerității nordice și nu poate fi separată de hărnicia oamenilor acestui pămint.

în

M. RAMURĂ

AUSTRIA

Preocupări pentru
combaterea șomajului 
în rindul tineretuluiReferindu-se la domeniul folosirii muncă în Austria, rul Rudolf Hauser, pentru problemele

situația în forței de vicecancela- ministru sociale, a subliniat că preocupările guvernului se vor concentra în acest an asupra reducerii nivelului șomajului și asigurării repartizării in producție a absolvenților diverselor forme de invă- țămînt. O atenție deosebită va fi acordată măsurilor de combatere a șomajului în rindul tineretului. Vicecancelarul austriac a făcut cunoscut că, potrivit previziunilor institutelor de cercetare economică, numărul, șomerilor în Austria va fi, in 1976, de 2,6 la sută din totalul forței de muncă a țării.
• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

• CONSTANTIN OANCEA, adjunct al ministrului afacerilor externe, a avut la Moscova, cu N. N. Rodionov, adjunct al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., un schimb de păreri asupra unor probleme de interes reciproc.• PARCHETUL MILITAR din Atena a ordonat o anchetă împotriva generalului Phaidon Ghizikis, fost președinte al Greciei in perioada 25 noiembrie 1973 — 15 decembrie 1974, învinuit de complicitate la organizarea loviturii militare de i la 21 aprilie 1967.După cum informează ateniană, citată de : France Presse, o anchetă Iară va fi întreprinsă și în ce privește cazul fostului general
stat depresa agenția simi-

20.00 Film serial pentru copii (re«- 
luare) : Daktari. 20.25 Teatru 
scurt : „Viitoarea” — producție a 
Studioului de televiziune din 
Bratislava. Adaptare după Mihail 
Șolohov. 21,05 Telex. 21.10 In gră
dina țării mele. Muzică populară 
interpretată 
la „Floarea
B.ucureștenil față in față cu viito
rul orașului. Perspectivele urba-

de tineri concurenți 
din grădină“. 21.30

Dimitri Zagoriannakos, fost comandant șef al forțelor armate grecești în 1974.
EPIDEMIA DE GRIPĂ 

DIN JAPONIA

•clanșată în Japonia continuă să se extindă. Potrivit surselor o- ficiale, numai in ultima săptă- rnină au fost înregistrate aproximativ 1 070 000 de cazuri noi. Epidemia afectează îndeosebi copiii, de Ia cei de grădiniță pină la adolescenți. în întreaga Japonie au fost suspendate cursurile in 6 000 de școli numai in ultima săptămînă ; în total, numărul instituțiilor de invăță- mint închise din cauza epidemici se ridică la 9 875.Se precizează că epidemia se datorează unui virus nou, impo-

EPIDEMIA DE GRIPĂ de-

torii din agricultură. 13,25 Melodii 
populare. 18,50 Teleglob, Granada 
nu e numai Alhambra. 19,10 Lau
dă ție, pămint românesc — emi
siune de versuri dedicate partidu- 
lui. patriei socialiste. 19.20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 In în
tâmpinarea Congresului consiliilor 
populare. Argumentele inteligenței 
colective 20.20 Teatru TV. : Șoc la 
mezanin de Ion D. Șerban. 21,50

SĂPTĂMÎNĂ TV
(31 ianuarie 6 februarie 1976)

nistice ale Capitalei în dezbaterea 
cetățenilor 21,45 Portativ ’76.

MARȚI, 3 FEBRUARIE 1976

1 000 de lumini — selecțiuni din 
programul Televiziunii italiene 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL I
PROGRAMUL II

Ample manifestații in Spaniaîn Spania continuă grevele si amplele manifestații în sprijinul cererilor nătățire a condițiilor și de muncă, pentru reinstaurarea drepturilor și libertăților mocratice — acțiuni care prind mase tot mai largi ale menilor muncii din capitală din aproape toate provinciile țării.Vineri, la Madrid, cîteva sute de profesori — din cei 2 000 aflați în grevă — au participat la o demonstrație organizată in fața clădirii Ministerului Invă- țămîntului, solicitînd îmbunătățirea condițiilor lor de muncă și de viață. Ca și cu alte prilejuri similare, forțele de poliție au intervenit cu brutalitate pentru a-i dispersa pe manifestanți.Continuă, de asemenea, să ia amploare grevele declanșate de muncitorii metalurgiști din cen-

organizate de îmbu* de viațăde- cu- oa-și'

tura industrială a Madridului, Avind, inițial, obiective preponderent economice, aceste acțiuni au căpătat un puternic caracter politic, greviștii cerînd amnistie politică, reinstaurarea democrației.în orașul Valladolid. peste 13 000 de muncitori de la uzina „Fasa — Renault“ au refuzat să își reia activitatea, continuînd acțiunea declanșată în sprijinul revendicărilor economice și pentru reprimirea la lucru a tovarășilor lor de muncă concediați pentru participare» la alte greve. în acest oraș — menționează agenția United Press Internațional — numărul șomerilor depășește 26 000.Mișcările greviste continuă, de asemenea, în provincia Asturia — unde peste 12 000 de mineri au încetat lucrul, precum și in regiunea Barcelonei.
(riva căruia vaccinurile antigri- pale nu au nici un fel de efect.• CONSILIUL SUPREM al Justiției Militare din Spania a respins cererea formulată de șapte din cei opt ofițeri arestați în luna iulie anul trecut, sub acuzația de a fi membri ai „Uniunii Militare Democratice“, care au solicitat ca, in cadrul procesului lor, să aibă apărători civili, și nu avoeați militari, numiți din oficiu.„Uniunea Militară Democratică“ este o organizație clandestină creată în cadrul armatei spaniole.• DOUA AVIOANE MILITARE cu reacție ale S.U.A., de tip ,,F 4-— Phantom“ s-au ciocnit in zbor, prăbușindu-se în zona localității sud-coreene Taejon,

9,00 .Teleșcoală. 10.00 Film artis
tic ; Contrabanda — producție a 

.Hotărîri“ studiourilor sovietice ’(reluare). 
11,20 Tineri in țara tinereții. Mu- 

• zică ușoară. 11,30 Expediție de 
vinâtoare și turism. 1 ..Urme pe 
zăpadă“. 11.55 Telex. 16.00 Tele
școală. 16.30 Curs de limba fran
ceză. 17.00 Telex. 17.05 Melodii 
vechi, iritefpreți. noi'. 17,25 Scena 
— emisiune de acluălitafe și criti
că teatrală.. 17.45 Pentru sănătatea 
dv. Lombosciatica șl durerea lom
bară. 17,55 Lecții TV pentru lucră-

20,00 Film serial : Lampa albas
tră. Episodul II. 20.55 Telex. 21.00 
Spectacolul lumii (II). Tinerețea 
Cubei. 21.25 Ce știm și ce nu știm 
despre., (reluare). 21,55 Tezaur de 
cintec românesc. Muzica deceniu
lui opt

MIERCURI, 4 FEBRUARIE 1976

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10.00 Emisiune 
pentru tineret (reluare). 10,25 Bi
blioteca pentru toți : G. Ibrăilea-

RFn\rTi\ «T ADMINISTRAȚIA - București Piața „Scînteii“ Tel ; 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituțiiUiUlorUT ân9 strănutate se pot abona prin ILEXIM - Serviciul export-import presă, Calea Griviței nr. 64-66, P.O.B. 2001 telex 011226, Bucurejli.

situată la circa 130 kilometri sud-est de Seul — informează agenția Associated Press.• VINERI, LA GENEVA, a avut loc o întâlnire intre delegațiile U.R.S.S. și S.U.A. participante la convorbirile privind limitarea înarmărilor strategice ofensive.
ȘOMAJUL IN ȚĂRILE 

CAPITALISTE• SUB TITLUL „Liber să fii șomer“, ziarul „Morning Star“ prezintă situația, din țările capitaliste, „unde numărul celor iară lucru a depășit toate recordurile postbelice“, în întreaga lume capitalistă, existînd, în prezent, aproape 20 milioane șomeri. Toți aceștia, scrie ziarul, nu se pot bucura decît de „libertatea de a fi șomeri“.
• pe scurt • pe scurt* pe scurt •

nu. 11.15 Tntîlriire cu... muzica. 
11.35 Atenție la... neatenție. Emi
siune de protecția muncii. 12,00 
Telex. 16.00 Teleșcoală. 16.30 Curs 
de limba rusă. 17.00 Telex. 17,05 
Pentru timpul dv. liber, vă reco
mandăm.. 17.20 La volani Emisiu
ne pentru conducătorii auto. 17,30 
Mult e dulce... 17.50 Tragerea 
pronoexpreș. 111.00 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agricultură. 18,25 
Ateneu popular TV — emisiune 
dedicată preocupărilor consiliilor 
populare in domeniul activității 
cultural-educative de masă. 18,55 
Tribuna TV 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Revista eco
nomică TV. 20,20 Teleeihemateca. 
Ciclul : Mari ecranizări : 
speranțe — producție a 
rilor engleze. 22,15 24 de

retUl și patria — șezătoare literar- 
artistică organizată în colaborare 
cu cenaclul ..Flacăra“. 21.50 Po
veste muzicală. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Concert susținut de orches
tra simfonică a Radioteleviziunii. 
20.00 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea.

VINERI, 6 FEBRUARIE 1976

PROGRAMUL I

PROGRAMUL II

Marile 
studiou- 

ore.

20,00 studio ’76. 20.30 
pe celuloid. 20,50 Telex, 
larmonica „Banatul“ Om ,um. 
șoara. 21,35 Roman foileton (re
luare) : Forsyte Saga.

Inscripții
20,55 Fi- 

din Timi-

JOI, 5 FEBRUARIE 1976

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16.30 Secvențe 
neozeelandeze. 16,45 Melodii popu
lare cu formația Stanciu Simion. 
17.00 Emisiune în limba germană. 
18.45 Tragerea loto. 18,55 Din lu
mea plantelor și animalelor. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
O patrie a vrerii populare. Emi
siune de versuri. 20,10 Film artis
tic : Capcana —• producție a Casei 
de filme numărul patru. Premieră 
TV. 21,40 Cadran economic mon
dial. 21,55 Selecțiuni dintr-un pro
gram muzical-distractiv transmis 
de Televiziunea din R. D. Germa
nă. 22,10 24 de ore.

16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba germană. 17,00 Telex. 17,05 
Hai la joc. 17.25 Din țările socia
liste. 17,35 Muzica. Emisiune de 
actualitate muzicală. 17,55 Enciclo
pedie pentru tineret. 18,20 Cabinet 
juridic. 18,40 Publicitate. 18.45 Uni
versitatea TV. 19,20 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. 20.00 Țară mîndră, 
să trăiești — program de cîntece. 
20.15 Univers științific. 20.40 Din 
melodiile anului 1975. 21,05 Tine-

Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Scinteli“.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 
țlflc (reluare). 17,30 
te. 17,45 Melodii, _______ ____

‘Baladă pentru acest pămînt. 18,20 
Vîrstele peliculei (reluare). 19,20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Treptele afirmării. 20,25 Un zbor 
înalt și pur. Versuri din lirica 
universală. 20,40 Viața economică 
a Capitalei. Premiere în industria 
bucureșteanâ. 21.00 Telex. 21.05 
Seară de balet. „Năframa“ ' de 
Kenessey Jeno.

Univers știin- 
Desene anima- 
melodii. lß.00

40 362


