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O

7 Făurirea societății socialista multilateral dezvoltate în România presupune continuarea industrializării socialiste ca un proces fundamental menit să asigure avîntul tuturor forțelor de producție, progresul economico-social al țării. Realizările cincinalului 1971—1975 au dovedit încă o dată justețea politicii marxlst-leniniste a partidului de continuare cu consecvență a industrializării socialiste ca factor hotărîtor al creșterii și stabilității economiei, folosirii raționale a potențialului material și uman al țării, ridicării gradului de civilizație a întregii societăți, întăririi independenței naționale, participării eficiente a României la diviziunea internațională a muncii.Dezvoltarea industrială în ansamblul ei a avut loc concomitent cu intensificarea procesului de modernizare a structurilor pe ramuri și subramuri, prin promovarea cu precădere
Un obiectiv ' 

concret 
al inițiativelor 

uteciste

în circuitul agricol
Obiectiv important al întrecerii uteciste pentru tinerii din mediul rural, redarea de noi suprafețe în circuitul agricol — sarcină la realizarea căreia sînt antrenați toți lucrătorii ogoarelor pentru a mări suprafața a- rabilă a țării, pentru a eres» noi disponibilități care să ducă la creșterea producției agricole — 6e înscrie și în acest an între preocupările prioritare ale organizațiilor U.T.C. de la sate. Acționînd sub deviza „Fiecare palmă de pămînt să fie folosită în scopuri productive", organizațiile U.T.C. de la sate sînt chemate să-și aducă contribuția în mod efectiv și eficient la depistarea de noi terenuri care să fie redate circuitului agricol, 6â inițieze acțiuni de muncă patriotică pentru executarea u- nor lucrări care să permită valorificarea integrală a fiecărei suprafețe cultivabile.Experiența anilor precedenți atestă faptul că, acolo unde s-a acționat energic, acolo unde organizațiile U.T.C. au dat dovadă de inițiativă și spirit gospodă-
CINE ARE SPIRIT GOSPODĂRESC, 

NU DUCE LIPSÀ DE IDEI!
Cronica deloc senzațională a stațiunii turistice de tineret de pe Valea Jidostiței

Șoseaua care însoțește Dună
rea se frînge brusc și pătrun
dem în Gura Văii, localitate tă
iată de apele Jidostiței. Aici a 
fost amplasată Baza turistică 
pentru tineret — Mehedinți. Ve
nisem s-o vizitez la invitația lui 
Constantin Mocioiu, șeful secției 
gospodărie a Comitetului jude
țean al U.T.C. Cinci blocuri cu 
cite două etaje, preluate prin 
transfer din organizarea de șan
tier a Trustului de construcții 
hidroenergetice „Porțile de Fier" 
au fost transformate în vile 
cochete care adaugă un plus de 
frumusețe Văii Jidostiței : 623
locuri de cazare, turist-club, bi
bliotecă, sală de instruire, săli 
pentru jocuri mecanice, șah etc- 
și, în apropiere, terenuri de 
sport.7 tineri au contribuit la ame
najarea bazei. La primele două 
blocuri, sub privirile sceptice ale 
unora din jur, ei au devenit zi
dari, zugravi, instalatori și... 
proiectanți. Duminică de dumi
nică, în alte zile din săptămînă, 
după orele de program, cei șap
te au îmbrăcat salopetele lu- 
crind pînă spre miezul nopții: 
Constantin Mocioiu, Stelică Ro- 
gobete și Ion Dragotă, organiza
tori — turism, Neicu Rogobete, 
șofer. Constantin Dicu — adminis
tratorul bazei, Marin Constau- 
tinescu. contabil și Gheorghe 
Ghilă, casier-administrator.

Vechea centrală termică, afla
tă în vale, nu mai dădea ran
dament. Rețeaua era fisurată, 
se consuma o cantitate mare de 
combustibil iar apa se răcea și 
se pierdea pînă ajungea la bază 
Cei 7 au hotărît să facă sus 
centrala termică... Au scos din 
pămînt vechea rețea, au deza
fectat două cazane, le-au montat, 

a Industriilor purtătoare de progres tehnic, ceea ce a făcut că industria să realizeze în cincinalul 1971—1975 un important salt calitativ față de perioadele precedente. Astfel, odată cu dezvoltarea ramurilor de bază ca : metalurgia, construcțiile de mașini și chimia, care și-au sporit ponderea în totalul industriei de la 47,7 la sută în 1970, la 54,8 la sută în 1975, au crescut in ritmuri susținute industriile de vîrf, sau așa-nu- mitele industrii ale industrializării, cum ar fi : siderurgia oțelurilor superioare, electrotehnica și electronica, construcția de mașini-unelte, chimia de sinteză fină, petrochimia etc. Continuarea cu intensitate sporită a procesului de industrializare a țării rezultă și din ponderea de peste 30 la sută pe care o. reprezintă această ramură conducătoare a economiei în structura populației ocupate la în-
(Continuare în pag. a lll-a) 

terenuri

resc," rezultatele au fost dintre cele mai bune, tinerii aducîn- du-și din plin contribuția la înfăptuirea acestei sarcini de înaltă răspundere pusă în fața lucrătorilor ogoarelor de hotărî- rile Congresului al Xl-lea al P.C.R., de secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. Iată, de pildă, în anul 1975 numai în județul Ialomița, prin eforturile unite ale tuturor celor ce lucrează în a- gricultură, au fost redate în circuitul productiv suprafețe ce depășesc 2 000 de hectare de pe care s-au obținut importante producții suplimentare. Demn de subliniat este însă faptul că la exemplara înfăptuire a acestui obiectiv, o contribuție însemnată și-au adus-o organizațiile U.T.C. prin asumarea unor angajamente proprii, prin organizarea unor ample acțiuni de muncă patriotică. Așa se face
AL. DOBRE

(Continuare In pag. a ll-a) 

le-au învelit cu vată de sticli. 
Mocioiu a devenit proiectant al 
cotului de fum. „Cind am por
nit centrala — îmi spune Mo
cioiu — am dat un telefon. Am 
spus „merge" si am scăpat re
ceptorul din mină". Emoție fi
rească. Elevii care vin aici, în 
terii de 6 și 14 zile, se simt ex-

SÀ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

CONDIȚIA DE PĂRINTE

sau cine, cînd și cum 
trebuia să intervină?vorbă cu doi frați, Gheorghe Vasilescu. mai mare, are în jurStau de Vasile și Primul, cel de douăzeci de ani, e grav și reținut. Al doilea n-a împlinit nici șaisprezece și, ca orice adolescent, vrea să pară matur, a- mestecîndu-se mereu în discuție și străduindu-se să demonstreze că știe dinainte totul. îi privesc și, în timp ce ei continuă să povestească, completîn- du-se și corectîndu-se reciproc, îmi imaginez în cîte alte situații i-aș fi putut întîlni. Ce bine

1I

volumul total al Investițiilor 
din fondurile 
centralizate
ale statului 168,3

1001
1970

Semnificativ pentru forța dinamică a economiei noastre este faptul 
că in anii cincinalului 1971—1975 s-au investit 544,7 miliarde lei, 
mai mult decît în celelalte două cincinale precedente luate împreună. 
Ca urmare, în această perioadă au fost date In exploatare 2 237 obiec
tive și capacități industriale și agrozootehnice 
modernizat șl reutilat un număr însemnat de 
din toate ramurile economiei. Fondurile fixe 
lor cu 440 miliarde lei, alungind Ia sfîrșitul 
1 200 miliarde Iei. Concomitent cu C ------
culturii, transporturilor și telecomunicațiilor, s-au 
investiții din fondurile centralizate ale statului 
de locuințe. In anii cincinalului s-au construit la 
750 mii locuințe din fondurile statului și cu 

cămine pentru nefamiliști cu 217 mii

creșterea numărului _
de personal în li
economia naționalăj^p^ ||_

,123.3J

g

celent. Acum se lucrează la o 
cantină, cu 250 locuri pe serie, 
care va fi dată în folosință în 
acest an. Cei 7 și-au propus să 
capteze apele Jidostiței și să a-

LIDIA POPESCU
(Continuare în pag. a ll-a)

i-ar sta, de pildă, lui Gheorghe pe scenă, la o serbare școlară, recitind o poezie și trăgînd din cînd în cînd cu coada ochiului la Vasile care, cu emoție și căldură, l-ar urmări din sală. Sau cît de firesc ar fi ca Vasile, care e de meserie sudor, să se afle acum într-o hală industrială și, cu chipul iluminat de flacăra de acetilenă, să-i explice său mai mic cîteva din le metalului...Nimic însă din toateCei doi frați,
fratelui secrete-acestea, arestați pentru

/

jlras«
£9

1975

mal importante, s-au 
Întreprinderi șl secții 
au crescut la rindul 
anului 1Ș75 la circa 

dezvoltarea industriei, agri- 
realizat importante 
pentru construirea 
orașe și sate peste 
sprijinul statului, 
locuri.

Dezvoltarea tn ritm rapid a 
întregii economii, punerea in 
funcțiune a sute și sute de noi 
obiective industriale a asigurat 
sporirea numărului de personal 
in cincinalul 1971—1975 cu 1,2 
milioane. Din acest spor, 
aproape două treimi au revenit 
industriei. Concomitent cu Îm
bunătățirea structurii pe ramuri 
— populația ocupată în indus
trie și în celelalte ramuri 
neagricole a crescut de la 50,9 
la sută in anul 1970, la 62 la 
sută în anul 1975 ; modificări 
importante s-au înregistrat și 
în structura personalului pe 
categorii, ponderea muncitori
lor in totalul personalului cres- 
cind de la 75 la sută în 1970 la 
79 ia sută în 1975. Ca urmare a 
aplicării programului de mă
suri privind creșterea partici
pării femeilor tn activitatea 
economico-socială, ponderea a- 
cestora în totalul personalului 
încadrat a crescut de la 30,2 la 
sută în 1970 la 35 la sută 

în 1975.

spargerea unui magazin din Sinaia, se află acum aici, la miliția municipiului Ploiești. Iar ceea ce reiese din spusele lor pare de necrezut.într-una din zilele Iui octombrie al anului trecut, după ce a furat de la părinții Iui 2 200 de lei, Gheorghe s-a întîlnit cu Vasile și l-a convins să facă îm-
ALEX. ȘTEFANESCU

(Continuare In pag. a lll-a)

D/N CRONICA 
Întrecerii
SOCIALISTE

• 1N DORINȚA DE A 
REALIZA EXEMPLAR, luni 
de lună, sarcinile de plan, 
oamenii muncii din diferite 
întreprinderi industriale ra
portează noi succese obținu
te in întrecerea socialistă. 
Colectivele întreprinderilor 
din județul Galați, de pildă, 
au realizat suplimentar, în 
luna ianuarie, peste 13 850 
tone fontă și oțel, 5100 tone 
laminate finite pline, 24 tone 
unt, 42 tone ulei comestibil, 
44 tone brinzeturi, 6 000 mp 
țesături și alte produse.• LA RtNDUL LOR, OA
MENII MUNCII DIN IN
DUSTRIA DOLJULUI, au 
realizat în plus, în aceeași 
perioadă, o producție marfă 
în valoare de aproape 40 mi
lioane lei și au depășit cu 
2,5 la sută sarcinile de plan 
la producția marfă.

• OAMENII MUNCII DIN 
ÎNTREPRINDERILE INDUS
TRIALE ALE JUDEȚELOR 
MUREȘ ȘI HARGHITA au 
ridicat la 50 milioane lei vo
lumul producției globale 
realizate peste. prevederile 
de plan.

• MINERII DE PE VA
LEA MOTRULUI au extras 
in plus de la începutul anu
lui peste 35 000 tone de lig
nit, Acest succes, rezultat al 
unei însemnate creșteri _ a 
randamentului pe post, în
deosebi la exploatările Lu- 
poaia, Leurda și Horiști, a 
permis acestui colectiv frun
taș din industria Gorjului să 
realizeze suplimentar o pro
ducție marfă evaluată la 
6 520 000 lei și o produc
ție globală in valoare de 
4 577 000 lei.

CĂMINELE PENTRU TINERET

Drumul
întortocheat

al documentațieiîn ultimii ani, în județul Dolj au fost date în folosință 31 de cămine pentru tinerii muncitori nefamiliști, lnsumînd peste 5 000 de locuri. De la an la an a sporit și confortul lor, astfel că, în prezent, o mare parte din cămine dispun de camere cu 2, 4 și 6 paturi, dotate cu mobilierul adecvat, de chiuvete cu apă caldă-rece în fiecare încăpere, oficii cu aragaze și frigidere, club, bibliotecă etc. Pentru a- nul recent încheiat, a fost prevăzută construirea altor 16 cămine pentru tineret. La sfîrșitul lunii Ianuarie 1976, însă, situația se prezenta astfel : din cele 16 cămine promise la începutul lui 1975, au fost date în folosință doar 3, cu 732 locuri, pentru tinerii muncitori de la Trustul de construcții Dolj. Grupul de întreprinderi al Industriei locale Craiova și I.A.S. Segarcea. Restul de 13 cămine figurează de- acum pe lista restanțelor. „De fapt, după ce s-au reproiectat, ar fi vorba de numai 9 cămine“,
OPERETA-un gen de largă

audienta, eu multiple valențe educative
S-a spus că arta este o veșnică pendulare intre formele tinere și formele îmbătrînite ; în operetă, pendularea aceasta a dus la ivirea comediei muzicale și a musicalului, formele tinere ale unui gen secular, apropiat de exigențele publicului de azi printr-o mai mare consistență de idei și prin noblețea poetică a textului, ceea ce a descătușat și imaginația compozitorilor.Stabilind primatul ideii, al substanței dramatice, care nu e rezervat doar marelui teatru, opereta de azi nu exclude conținutul de sentimente autentice, dar pretinde și pe mai departe un limbaj perfect al comunicării cu publicul larg, cum este cazul cu West Side Story de Bernstein sau, la noi. cu Spune, inimioară, spune de Elly Roman, pe un libret de Viorica Arghirescu și Radu Costăchescu, unde portretul Văcărescului și imaginea societății de la începutul veacului trecut se bucură de o sugestivă evocare în detaliile caracteristice ale muzicii și, în substanța textului, tura se confundă în caz cu aspectele de tură ale unei mici opere avind, in afara melodiilor de

firește, Parti- acest țesă- ! lirice,

„Profilev <** la întreprinderea de alumină Tulcea 
Fotografie de O. PLECAN

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

CALITATEA PRACTICII 
DE SPECIALITATE

• ACTIVITATE CONCRETA IN LABORATOARE ȘI UNITĂȚI ECONOMICE • PROGRAME DE 
PRACTICA ADECVATE, PROGRAME DE PRACTICA DEPĂȘITE • LIPSA DE SPAȚIU, LIPSA DE 
INTERES, PROGRAMĂRI INEFICIENTE.Practica studenților economiști a cunoscut în ultimii ani o permanentă îmbunătățire a structurii și conținutului. Nu cu mult timp în urmă, adoptarea Studiului cu privire la perfecționarea învățămîntului superior economic a contribuit la o corelare optimă a conținutului practicii cu profilul specializărilor, cu nivelul de pregătire a studenților pe ani de studii, urmărindu-se creșterea ponderii cunoștințelor practice în formarea viitorului economist. Asociațiilor studenților comuniști din A.S.E. le revin, la rîndul lor, răspunderi sporite pentru buna desfășurare a acestui stagiu, pentru urmărirea îndeplinirii exemplare a programelor, pentru respectarea disciplinei în u- nitățile unde se efectuează practica.In laboratoarele de fnecani- zare ale institutului, studenții anului II, Facultatea de finanțe- 

ni se spune, cu ton de scuză. Cum se explică această „evoluție ?“După ce se deschisese finanțarea, la 8 cămine s-a găsit de cuviință să se schimbe soluția constructivă. Modificarea proiectului, în sensul îmbunătățirii condițiilor de locuit, n-ar fi fost un lucru nou în construcția căminelor pentru nefamiliști din ultimii ani. Un efort suplimentar ar fi făcut posibilă și în a- ceste condiții darea lor în folosință, pînă la sfîrșitul anului. La Craiova, însă, aprobarea noilor soluții a necesitat amînări peste amînări, pînă cînd, plicti- sindu-se să tot insiste pentru urgentare, unii beneficiari au lăsat problema în voia soartei. In cele din urmă, cînd nu mai exista nici o șansă pentru respectarea termenelor de predare, noile proiecte au fost aprobate :
DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a lll-a) 

circulație, urzeala de recitative, arii și ansambluri proprii dramei muzicale.Popularitatea operetei se datorează nu doar muzicii îmbinate cu dansul, ci și subiectelor, personajelor și momentelor luate din viața reală, prezentate pitoresc, aur a ghimpii stenici ai ironiei. Este ceea ce ' . ... .Alecsandri în cìnticele sale comice, concepute pentru „o serie 
trecute prin sita de metaforei, împănate cua încercat să facă și

OPINII de GEORGE SBÂRCEA

portrete“ destinate lui Millo, apariția lade care au preparat 1848 a primei operete naționale, Baba Hîrca de IJlechtenmacher, apoi la 1882 a operetei Crai Nou de Ciprian Porumbescu.Dar noua operetă românească, în stare să travestească în limbaj teatral anumite dispoziții, să transforme în emoție sentimentele, convertindu-le în lirismul direct al muzicii, s-a născut abia în actualele condiții de viață din țara noastră. Lăsați-mă să cînt și Lysistrata de Dendrino, Ana Lugojana, Tîrgul de fete și Plutașul de pe Bistrița de Filaret 

contabilitate, lucrează efectiv în cadrul contractelor încheiate de catedra de contabilitate cu diverse unități economice din Capitală. „Realizăm lucrări practice de specialitate, ne spune studenta Valentina Popescu, cu date concrete și documente de lucru efectiv pentru materializarea unui sistem de evidență mecanizată a materialelor pentru întreprinderea „Steaua roșie“. Prelucrările se fac pe mașini de tabuiat, de perforat, cu verificatoare moderne aflate în dotarea laboratoarelor. Stagiul de practică are o dublă utilitate : aplicăm cunoștințele do- bîndite la cursuri, ne familiarizează cu aspectele concrete ale activității economice din întreprinderi. Termenele de predare a rezultatelor ne obligă, în a- celași timp, la ritmicitate și, bineînțeles, la calitate“. Aprecierile pozitive sînt întărite și de sublinierile tovarășei îndrumătoare, conf. Georgeta Zeicu : „Lucrările se desfășoară mai operativ fiindcă o parte dintre studenți se află în întreprindere, unde culeg materialele necesare, le transmit în cel mai scurt timp, le urmăresc aplicarea pe parcurs. In afara unei mai bune pregătiri practice a studenților, o consecință logică a acestui mod de lucru va fi și o mai ridicată calitate a rezultatelor la examenele de specialitate“.De asemenea, studenții secției de statistică, Facultatea de cibernetică economică, au lucrat și lucrează la teme concrete : Reducerea procentuală a rebuturilor în turnătorii (cu analiza

Noua ti moderna clădire a cinematografului „Dacia" din Baia Mare

t.

Barbu, N-a fost nuntă mal frumoasă de Kirculescu, Anton Pann de Alfred Mendelsohn, Suflet de artist de H. Mălinea- nu, Culegătorii de stele, Soarele Londrei și Răspîntia de Florin Comișel, Fetele din Murfatlar și Spune, inimioară, spune de Elly Roman. Se mărită fetele și Valurile Dunării de George Gri- goriu au demonstrat că este posibilă o operetă românească, cu subiecte ce ne aparțin, întîmpi- nată cu simpatie de spectatori.
Deși nu tot ce s-a scris la noi în acest gen a fost de o valoare egală, cîteva titluri și-au cîști- gat de pe acum dreptul de a figura în istoria noului teatru muzical românesc. Iată de ce mai este o lipsă a teatrului de operetă neglijarea unor lucrări din cea mai bună creație originală, care, prin noi distribuții, prin noi montări, printr-o nouă concepție de regie să se mențină în atenția publicului, alcătuind pilonii repertoriului permanent. Dacă prezentarea operetelor din creația universală clasică este utilă, nu doar fiind-. 

datelor de la întreprinderile '„23 August“ și „Vulcan“), Calitatea minereurilor de fier, cei mai mulți participind la finalizarea dărilor de seamă în cadrul Direcției centrale de statistică. „La această unitate, deși într-o perioadă de vîrf, practicanții, ne spune Gavril Bătrîn, membru al comisiei profesionale, au fost repartizați pe direcții de specialitate, au primit permanent un prețios ajutor din partea e- conomiștilor, au avut acces la toate datele specifice profilului specializării. A fost o practică admirabilă și superlativul nu mi se pare exagerat pentru ceea ce am învățat și pentru înțelegerea cu care am fost înconjurați.“ O asemenea situație este specifică și altor unități : Fabrica de calculatoare, I.R.U.C., Regionala
c. stanculescu

(Continuare în pag. a 11-a)

în pagina a 2-a
• Colecția „Idei con

temporane" Pre
zență activă în dia
logul filozofic ac
tual

• Cronica T.V.: PU
BLICUL

• Viața bate la ușă

că muzica lor e captivantă iar hazul contagios, ci și fiindcă arată spectatorului de azi ce era subiect de teatru muzical acum cincizeci sau o sută de ani, lucrările actuale ale autorilor români se cuvin a ocupa locul de elecție pe afiș. Firește, atunci cînd este vorba de operete în care arta și viața fuzionează cu rezonanțe emotive, iar verva, spiritul, simțirea se prelungesc firesc în uman.Spre a putea obține această fuziune este nevoie de talentul care face dintr-o fabulație, din- tr-un șir de cîntece și melodii ritmate ceva întreg și viu, un organism dramatic , trăind pe scenă. Că talentele nu ne lipsesc și că lucrul este cu putință ne-o arată cîteva din 1 operetele românești ale ultimilor ani, con- tinînd sentimente optimiste fără vulgaritate, animate.— cel puțin în intenția libretiștitor — de idei, chiar dacă nescutite întru totul de patosul inutil și deficitare în haz, dar cu morala ce crește firesc din text. fără evidențele supărătoare ale unui sec didacticism. ...In secolul nostru, care se leapădă de atitea convențiuni ale
(Continuare in pag. a ll-a)
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PREZENTA ACTIVA IN

DIALOGUL FILOZOFIC ACTUAL

Ceea ce definește și singularizează in ansamblul publicisticii noastre social-politice colecția „Idei contemporane“ (apărută la Editura politică) este larga sa deschidere către acele lucrări care prin aria lor problematică se înscriu ca prezențe de valoare în confruntarea de idei contemporană. în acest fel, colecția de față și-a cîștigat prin actualitatea sa tematică, prin ținuta remarcabilă a traducerilor și a prezentărilor critice un binemeritat succes nu numai in rin- dul specialiștilor, dar și in cel al publicului de diverse categorii, implicit a celui tînăr, dornic să ia cunoștință în mod avizat de direcțiile, tendințele. din ideologia. politologia, filozofia orî sociologia zilelor noastre» Fie și numai simpla parcurgere a titlurilor, ne îndreptățește să spunem că sîntem în posesia unei hărți tematice complexe care, prin liniile sale de forță, reliefează convingător prezența activă a ideologiei marxiste în mișcarea actuală de idei, poziția sa critică și, totodată, necesitatea dialogului cu alte poziții ideologice progresiste, naționaliste și umaniste.Astfel, o primă și deosebit de importantă secțiune tematică ar fi cea care cuprinde literatura marxistă din diverse țări, lucrări care au trecut deja in domeniul principal de referință al actualității. Să consemnăm, în acest sens, apariții cum ar fi cele de Louis Althousser — Citindu-1 pe Marx ; R. Rihta — Civilizația la răscruce ; N. VolkOv — Sociologia științei ; Istvan Her- man — Kitch-ul, un, fenomen al pseudoartei ; Lucien Goldman — Sociologia literaturii ; Georg Lukacs — Ontologia existenței sociale ; Lucien Seve — Marxismul și teoria personalității, și altele, care pun în valoare disponibilitățile de fond ale gîndi- rii marxist-leniniste de a da răspunsuri problemelor fundamentale ale societății contemporane. căutărilor ei de viitor, în același timp, se cuvine să subliniem prezența în cadrul colecției de față a unei lucrări aparținind cercetătorilor marxiști din România între care a- mintim : Revoluția socialistă și revoluția științifico-tehnică ; Mi- hai Drăgănescu — Muncă și economie. Ideologie, știință, filozofie (sub redacția prof. univ.
Noi terenuri 
în circuitul 

agricol
(Urmare din pag. I)că. la sfîrșitul anului trecut, Comitetul județean Ialomița ai U.T.C. raporta redarea in circuitul agricol a peste 500 hectare remareîndu-se pentru rezultatele obținute organizațiile U.T.C. din comunele Grindu, Făcăeni. Scinteia. Grivița, Leh- liu-Gară ș.a.Ce vor întreprinde organizațiile U.T.C. din Ialomița în a- cest an ? Cum vor acționa 7 Iată întrebările pe care le-am adresat tovarășului Alexandru Culina. președintele Consiliului tineret sătesc de la Comitetul județean Ialomița al U.T.C. ..Potrivit hotărîriior adoptate de Congresul al X-lea al ȚȚ.T.C. privind antrenarea mai activă a tinerei generații la înfăptuirea in mod exemplar a sarcinilor cincinalului revoluției tchnico- științifice. comitetul nostru județean și-a întocmit un amplu program de acțiuni menit sa ducă la îndeplinirea acestui important deziderat. în cadrul a- cestui program inițiativei „Fiecare palmă de pămînt să fie folosită în scopuri productive“ i-am acordat o atenție deosebită. Cu atît mai mult cu cit, prin chemarea adresată lucrătorilor din agricultură, județul nostru s-a angajat nu numai^ să realizeze suprafața planificată a fi redată in circuitul agricol, dar să o și depășească cu peste 400 de hectare. In acest context, ne-am angajat ca în anul IOT® să redăm în circuitul agricol 150 de hectare de noi terenuri. Cifră pe care nu numai că o vom realiza pină în primăvară, ci o vom și depăși. Cînd fac această afirmație mă bazez pe acțiunile deja organizate, pe angajamentele suplimentare pe care și le-au asumat în această direcție uteciștii din comunele Grindu. Făcăeni, Balaclu, Lup- șanu, Vlad Țepeș, Căzănești ș.a. Cum vom acționa în mod concret ? In primul rînd, prin organizarea în fiecare comună a unor șantiere locale de muncă patriotică în programul cărora vor fi prevăzute și acțiuni vi- zînd redarea de noî suprafețe In circuitul agricol. In al doilea rînd, pe baza studiilor întreprinse la nivelul fiecărei comune, organizațiile U.T.C. vor participa la eliminarea drumurilor și căilor de acces inutile, la cultivarea terenurilor de pe lingă canalele de irigații și desecări, precum și a suprafețelor din incinta fermelor zootehnice, la realizarea unor lucrări pentru scoaterea de sub apă a terenurilor băltite".Această enumerare este de natură să releve multiplele direcții în care organizațiile U.T.C. pot să acționeze cu forțe proprii, pentru a readuce în circuitul a- gricol însemnate suprafețe de teren arabil.

Călina Mare), N. N. Constanti- nescu — Sistempl contradicțiilor în economia socialistă, și altele menite să ofere cititorului cadrul de raportare al influenței active, critice a marxismului în confruntările ideologice ale zilelor noastreO altă categorie de lucrări este cea care cuprinde contribuții ale gînditorilor nemarxiști la elucidarea unor probleme ale societății contemporane, lucrări care, chiar dacă nu sînt elaborate de pe pozițiile filozofiei marxiste, se constituie, prin tentativa lor de angajare lucidă, realistă în demersuri ideologice cu care putem și trebuie să purtăm un dialog .creator. Amintim aici cărțile unui Alvin Toffler
CULTURĂ

Trebuia să privim publicul, 
înainte de orice altceva, publi
cul. Acela era spectacolul ade
vărat, cel care te putea face să 
rizi sau să plângi. Valul de en
tuziasm și de dragoste și de în
țelegere a tot ce e nobil de a- 
colo se ridica, dinspre public. 
Ne uitam și cunoșteam senti
mente care sînt numai aparent 
contradictorii, cele două senti
mente care întovărășesc totdea
una zămislirea oricărui lucru 
nou și frumos, care — mal sim
plu spus — întovărășesc totdea
una nașterea : o mare bucurie 
și, cu mult mai slabă, frica, a- 
cea frică ce e mai degrabă în
grijorare sau neliniște : vom fi 
in stare să păstrăm întreg ceea 
ce am dobindit 7 Vom avea 
destulă pricepere, destulă des
toinicie, destul talent 7

Trebuia să privim publicul. 
Erau mii — după impresia 
noastră, mai multe mii — de ti
neri, acolo, în amfiteatrul care 
ni s-a părut uriaș, iar acești ti
neri din orașul Cluj-Napoca, cei 
care rideau și plingeau și fre
donau și bateau tactul și vibrau 
ca o rețea de înaltă tensiune, 
ascultau poezii. Nu altceva fă
ceau. Stăteau în băncile lor și 
îi urmăreau pe Ioan Alexandru 
și pe Adrian Pâunescu citindu-și 
sau recitîndu-și versurile, pe 
Anda Călugăreanu și pe Tudor 
Gheorghe cîntind poezie bună, 
pe tinerii actori interpretând 
versuri de Ștefan Aug. Doinaș 
sau de Ana Blandiana. Și nu 
orice fel de versuri de Doinaș ! 
Și nu orice fel de versuri de 
Ioan Alexandru ! S-a confirmat 
încă o dată o opinie pe care am 
exprimat-o mereu : în materie 
de poezie — și, în primul rînd, 
în materie de poezie patriotică 
— nu cantitatea de versificări 
nou-nouțe, ieșite din atelierul 
cine știe cărui meșteșugar bine 
intenționat, contează, ci numai 
calitatea. Majoritatea versurilor 
pe care le-am ascultat nu erau 
inedite. Dar a observat cineva 7

(Urmare din pag. I)trecutului, opereta românească renunță și ea pe rînd la o seamă din ele ; a renunțat, bunăoară, la cătușele simetriei schematizate a personajelor, la simandicoasa atmosferă a saloanelor princiare, la intercalarea automată a cîntecelor și dansurilor în text după rețetele clasice, care între cele două războaie mondiale ajunseseră la tipizare, devenind un joc de virtuozități pentru creatori și in- terpreți deopotrivă. Rădăcinile populare ale operetei au fost din nou descoperite, pentru ca genul să poată oglindi oamenii, deprinderile, aspirațiile, problemele și condițiile vieții reale a zilelor noastre, printr-o evidentă primenire a temelor și printr-o răspicată înnobilare a expresiei.S-a experimentat astfel, în Răspintia de Florin Comișel, tema politică directă, axată pe lupta de clasă și pe rezistența armată a poporului la opresiune și fascism, după cum s-a experimentat reconstituirea trecutului artistic în Leonard de Florin Comișel, pe text de Barbu Ia- mandi și Aurel Storin, sau în Valurile Dunării de George Gri- goriu. In Se mărită fetele, tot de George Grigoriu, s-a încercat redarea, intr-un gen potrivit pentru astfel de teme, a vieții tineretului de la noi și de azi, ca în Mătușa mea. Faustina de Liviu Cavassi și Dan Butoiescu, 

— Șocul viitorului ; M. Mc. Lu- han — Galaxia Guttenberg ; Mike! Duffrenne — Pentru om ; C. Wright Mills — Imaginația sociologică ; Pastel — Mesaro- vics — Omenirea la răspîntie, care, prin ecoul de care s-au bucurat, prin controversele și dezbaterile ce le-au suscitat, au contribuit la lansarea unor teze deosebit de utile pentru descifrarea sensurilor politice, economice, sociale ale societății contemporane, au diagnosticat, fie și în limitele de principiu ale platformelor de idei pe care se situau, tendințe și procese specifice ale lumii acestei ultime jumătăți de secol.Să mai amintim, de asemenea, și faptul că la reușita acestui dialog de idei au contribuit în bună măsură și studiile introductive realizate de cercetători și specialiști de prestigiu care, prin acuitatea punctelor de vedere avansate, prin pertinența și temeinica argumentare a concluziilor reprezintă, ele însele, valoroase contribuții românești în dialogul ideologic. Semnificative, în acest sens, sînt exegezele realizate de Miron Con- stantinescu, Mircea Malița, Ioan Aluaș, Petru Berar, N. Tertu- lian, fiecare în felul său ■ o succintă, dar substanțială dezbatere critică asupra lucrării și autorului analizat.La un asemenea program înseși intențiile de viitor se cuvin evalutate și prin raportare la certitudinile și împlinirile de pină acum.Să reținem, așadar, faptul că în proiectele de viitor ale colecției se află lucrări de Tadeusz Kotarbinski, CI. Levi Strauss, N. P. Dubinin, Werner Heissenberg, A. .1. Toynbee, sau Herbert Marcusse, cărora li se a- daugă și alte contribuții originale semnate de C. I. Gulian, N. N. Constantinescu, Mihai Drăgănescu și va fi mai limpede rațiunea pentru care considerăm colecția „Idei contemporane“ o prestigioasă prezență editorială românească, un instrument indispensabil oricărui activist U.T.C., oricărui tînăr dornic să-și îmbogățească orizontul spiritual cu certitudinile și întrebările fundamentale ale timpului său.
ȘERBAN CIONOFF

Și chiar dacă a observat, nu a 
fost incintat de interpretarea 
nouă, inedită, de punerea in 
scenă inedită, de emoția inedită 
a actorului care nu recita o a- 
greabilă cronică rimată, ci chiar 
o poezie 7 Nu, nu credem că se 
nasc în fiecare săptămână zeci 
de poezii patriotice frumoase 
și nu credem că e bine ca locul 
poeziei să fie ocupat de versifi
cări. Vom asculta totdeauna, a- 
lături de noile poezii patriotice 
poezii cunoscute, de Eminescu 
și de Goga. de Maria Banuș și 
de Adrian Păunescu, în noi in
terpretări. citite sau recitate alt
fel, puse în valoare și mai bine. 
Am scris patru nume, dar în

CRONICAT.V.

PUBLICUL
realitate, așa cum a dovedit nu 
o dată Televiziunea, există un 
adevărat tezaur de poezie pa
triotică, pe care redacțiile îl pot 
folosi și îl și folosesc. Ceea ce e 
mai greu de înțeles e credința 
că se pot adăuga în fiecare săp- 
tămină zeci de nestemate noi la 
acest tezaur. O nouă inter
pretare a Scrisorii III ține 
loc de cel puțin o mie de 
cronici rimate, scrise de autori 
care ne vor dărui și ei, o dată 
sau de cîteva ori în viață, ade
vărate nestemate. Atunci da, să 
le arătăm tuturor !

Spectacolul Tineretul și patria 
a fost organizat (in regia inspi
rată a lui Nae Cosmesci^ de că

sau în Ușa turnantă de Wilhelm Demian să se aducă pe scena muzicală eroi și probleme mai grave : savanți, invenții, apărarea patrimoniului propriu, sentimentul patriotic.Dacă ele nu au fost toate reușite categorice, au fost oricum punți de trecere între vechea poziție a creatorilor și noua lor optică față de operetă. însuși termenul de operetă a variat atît de mult în ultimele decenii «m 
de largă 

față de sensul inițial, incit el include azi, sub diverse etichete ale teatrului muzical de divertisment, chiar texte de mari autori dramatici clasici și contemporani, de la Eschil și Aristophanes la Shaw sau de la Shakespeare și Molière la Brecht.Lucrul acesta ar trebui să dea de gîndit teatrelor de operetă și compozitorilor care nu apelează la poeți, scriitori și dramaturgi profesioniști capabili să le ofere librete de ținută literară, ci recurg destul de frecvent la scrii-

In laboratorul de chimie

Seminar metodic in problemele 
activității organizației U.T.C. în școală

Potrivit unei bune tradiții, 
președinții consiliilor elevilor 
de la comitetele județene ale 
U.T.C. au fost reuniți in cadrul 
unui seminar metodic organizat 
de C.C. al U.T.C. Astfel că, timp 
de trei zile, o mare parte a 
activiștilor U.T.C. care lucrează 
in probflfme de școli au discutat 
unele aspecte actuale ale activi
tății U.T.C. în rindul elevilor in 
lumina documentelor Congresu
lui al X-lea al U.T.C., precum 
și a sarcinilor ce se particula
rizează in această perioadă pre
mergătoare Congresului educa
ției politice . și al culturii.

In prima zi a seminarului, 
au fost prezenți și elevii ute- 
ciști, membri al C.C. al U.T.C., 
prilej a se realiza o trecere in 
revistă a modului în care aceș
tia vor trebui să contribuie la 
realizarea unor activități pre
văzute în programul de lucru al 
Consiliului elevilor din cadrul 
C.C. al U.T.C. Totodată, cu con
cursul lor. au fost perfectate 
cîteva studii ce vor fi întreprin
se in organizațiile U.T.C. pe 
teme privind optimizarea conlu
crării organizațiilor U.T.C. cu 
organizația pionierilor și un al
tul referitor la participarea mai 
angajată a organizațiilor U.T.C., 
prin forme și metode specifice, 
la educarea elevilor prin muncă 
și pentru muncă. Au fost amin
tite, de asemenea, modalitățile 
concrete care trebuie folosite 
pentru realizarea unor manifes
tări din programul activităților 
politice educative ale anului șco
lar 1975—1976, — cu precădere 
cele care se înscriu în ampla 
acțiune de intimpinare a Con
gresului educației politice și al 
culturii.

tre Revista literar-artistică TV, 
în colaborare cu cenaclul Flacăra. Un moment de mare emo
ție : prezența pe scenă a lui 
Adrian Păunescu, nu numai 
poet, ci și excelent actor (reci
tator al propriilor versuri). Un 
actor de un tip anume : nervos, 
stăpinindu-și cu greu nervozi
tatea, dar și „jucîndu-și-o" cu 
artă. „Prietenul meu mi-a spus 
/ fii atent, fii atent, / in zadar 
vrei tu să scrii pasteluri, / tu 
ești pierdut pentru gratuitate, / 
tu vei spune cuvinte / și pe gură 
iți vor ieși amenințări, / tu vei 
semăna griu / și boabele vor ex
ploda ca niște grenade. // Am 
ieșit la semănat și cimpul bu
buia." „Pierdut pentru gratui
tate“, autorul vibrantelor versuri 
patriotice pe care le-am ascul
tat nu este „pierdut" și pentru 
gingășie și ne-am amintit, ur-

de FLORIN MUGUR

mărindu-l, o magnifică poezie 
de dragoste a celui care a sim
țit cindva, in existența sa, cum 
„Cineva îmi pipăie capul pe în
tuneric / Ca pe-un capăt de lu
minare / Ca și cînd ar vrea să-l 
aprindă." Iată poezia : „Încolo, 
ce mai poate aștepta / ființa 
mea de la ființa ta 7 // Cei doi 
copii mărunți ca două unghii / 
care abia de ne ating genun
chii ; // Ei parcă sînt mereu in
tr-un înec / lăptoși și galeși mai 
departe trec. // O, cum s-au 
desfăcut ca două brazde t din 
haosul îmbrățișării noastre ! II 
Să-mbătrînim la umbra lor de 
foc, / că am avut măcar acest 
noroc // de-a-i ridica pe tălpi 
să vadă lumea, / să-i guste fie- 
torl accidentali, străini de mecanica spirituală a revitalizării genului. Or. fără un text de idei pe deplin realizat, oglindind probleme și oameni vii, cel mai înzestrat compozitor va fi în situația cântărețului care vrea să dea un do din piept, dar glasul i se frînge la mijlocul scării : disproporția dintre intenție și rezultat este astfel dezamăgitoare.Nu pretind că un autor de 
-un gen 
audientă ■>libret prin accident n-ar putea să închege și el un text dramatic viabil, cu personaje și conflicte convingătoare. Numai că întimplarea, fericita întîmplare se substituie astfel profesionalismului, experienței, vocației, singurele care pot da naștere, pe plan muzical, la melodii reliefate, ușor de memorat, capabile să cucerească inima ascultătorilor. Dacă o partitură presupune bogata, adînca și savanta cunoaștere a meșteșugului, de ce să nu pretindem aceeași calitate și libretistului ?

In următoarele zile seminarul 
a continuat prin sistemul ex
punerilor însoțite de dezbateri 
și prezentarea unor experiențe, 
ceea ce a permis adîncirea unor 
domenii de bază ale activității 
U.T.C. in școală ca și a unor 
probleme actuale ale învățămân
tului. Au fost prezentate expu
neri — unele avînd la bază în
trebările formulate de partici
panta la seminar — pe teme 
vizind : pregătirea politică și e- 
ducarea elevilor în spiritul Co
dului principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, 
ale eticii și echității so
cialiste, aspecte ale conlucrării 
U.T.C. cu Organizația pionierilor 
în lumina Congresului al X-lea 
al U.T.C. și a Conferinței Na
ționale a pionierilor ; preocupă
rile consiliilor județene ale e- 
levilor în organizarea timpului 
liber al elevilor, obiective ale 
pregătirii elevilor din anii ter
minali și sprijinul pe care tre
buie să-l acorde acestora orga
nizațiile U.T.C. ; probleme legate 
de stilul de muncă al activistu
lui U.T.C. în școală : unele as
pecte ale politicii internaționale 
a partidului nostru și ale acti
vității internaționale a U.T.C.

Toate aceste teme, ca și al
tele abordate în expuneri de că
tre secretari ai C.C. al U.T.C., 
precum și de către invitați din 
partea unor foruri de specialitate 
au creat o bună bază de dez
batere aducindu-se clarificări 
privind realizarea în școală de 
către organizațiile U.T.C. ale e- 
levilor a unui amplu program 
politico-educativ.

L. L.

rea și deșertăciunea. II...II In 
noaptea bucuriei lor de orbi, / 
noi să ne stingem blînd ca niște 
lămpii.“

A fost un spectacol memo
rabil și poate că nu ar fi cazul 
să ne exprimăm mirarea că, 
laolaltă cu versurile poeților 
care și-au petrecut copilăria 
sau tinerețea în orașul Clui- 
Napoca și care au plecat mal 
apoi din locurile iubite, nu am 
avut parte să ascultăm și ver
suri ale unor străluciți poeți on 
Aurel Rău, Aurel Gurghianu, 
Victor Felea, Adrian Popescu, 
Horia Bădescu, ce-și petrec zi
lele vieții acolo, în orașul în 
care a avut loc festivalul. Desi
gur, versurile lor le auzim la 
alte ceasuri, tot in emisiunile 
Televiziunii, astfel incit e vorba, 
la urma urmei, numai de o 
chestiune de organizare. N-am 
fi amintit-o, dacă acum, cîtăva 
vreme nu am fi urmărit un 
spectacol de poezie închinat la
șului din care, de asemenea, lip; 
seau versuri ale poeților ieșeni, 
de la George Lesnea și Horia 
Zilieru și pină la Mihai Ursa- 
chi și Emil Brumaru. Cluj-Na- 
poca și lașul au dat și dau 
mult poeziei românești și nu e 
bine să uităm asta niciodată, 
nici măcar atunci cînd deve
nim bucureșteni.

...Priveam publicul entuziast, 
publicul de individualități din 
sala festivalului, iar imaginea 
lui mi-a rămas pe retină și 
peste citeva zile cînd urmă
ream, in admirabilul film seri
al Ascensiunea omului, statuile 
străvechi din Insula Paștelui. 
Erau figuri imense de oameni 
cu ochii goi, stînd alături și 
contemplind ca un public de 
piatră trecerea veacurilor ; erau 
la fel, nu oameni, ci reprezen
tanți ai umanității, identici 
unul cu celălalt, așa cum nici 
un om nu este cu semenul lui. 
Vedeam un fel de bătrină de
finiție care făcuse ochi. Dar o- 
chii erau goi și erau de piatră. 
Și mă gîndeam că voi prefera 
totdeauna oamenii, așa cum 
sînt ei, oricărei definiții posi
bile, inclusiv definiției omului.

Textul operetei românești de azi presupune în primul rînd un freamăt de viață actuală, subiecte bogate inspirate din aspectele multiple ale zilelor noastre, noutatea care se naște din conjuncția dintre creator și epocă. O operetă la nivelul cerințelor de azi va rezulta doar dintr-o strînsă colaborare între scriitori și compozitori, ceea ce va îmbogăți un gen de spectacol care a supraviețuit schimbărilor de gust și concepție, schimbîndu-se el însuși odată cu modificarea oamenilor, dar păstrînd în cîteva din izbînzile lui trecute învățăminte demne de luat în seamă : în subtila și hazlia satiră a Liliacului se mai recunoaște și azi. datorită geniului lui Strauss, un întreg popor de veche și strălucită cultură ; în Viața pariziană ne surprinde curajul necesar spre a portretiza un timp cu moravurile și galeria lui de personaje ; Contesa Maritza ne convinge că pină și cea mai spumoasă muzică poate fi dată uitării din vina unui text dramatic lipsit de cea mai elementară consistență.Avem teatre muzicale suficiente, există actori înzestrați pentru scenele de divertisment, numărul compozitorilor și scriitorilor este de-a dreptul impresionant, astfel că opereta românească poate și trebuie să exprime cu mai mult curaj, în forme artistice mult mai variate lumea în care trăim, oamenii și problemele lor complexe.

Ionela Cazacu. Fieni-Dimbo- vița : Un liceu unde poți urma speologia nu există, aceasta fiind o disciplină de specialitate mai îngustă, care se studiază in in- vățămintul superior. Ne întrebăm însă de ce vrei să trădezi chimia, după doi ani urmați în acest profil ? In rubrica noastră întrebări și răspunsuri pe teme de învățămînt, vei găsi precizarea că nu există — decit în cazuri excepționale — posibilitatea trecerii de la un profil de liceu la altul, firesc fiind ca elevii care au urmat și prima treaptă intr-un anumit profil să continue studiile în acel domeniu și în treapta a doua. Bănuim că ideea de a merge la un alt liceu este un mic capriciu. Iți sugerăm să chibzuiești mai mult, intrucit ar fi păcat să renunți la un asemenea domeniu interesant, și atit de potrivit pentru o fată, cum e chimia.Aurelia Radulescu, Fetești- Gară, Un grup de elevi de la Liceul real umanist, Fetești, Angela Firănescu, Liceul „Independența“ Calafat : Disciplinele de concurs pentru învățămîntul medical sint următoarele pentru facultățile de medicină generală și pediatrie — anatomia și fiziologia omului, chimia organică la alegere cu biochimia medico-sa- nitară, fizica (capitolele : noțiuni de fizică nucleară și atomică ; optică ; fizica moleculară ; căldura), pentru Facultatea de stomatologie — anatomia și fiziologia omului, chimia organică, fizica (capitolele menționate) la alegere cu tehnica executării protezelor, iar la Facultatea de farmacie — chimia anorganică, chimia organică, biologia generală, la alegere cu botanica ; în toate cazurile, numai lucrări scrise. Ne simțim datori să vă amintim că pentru disciplinele de specialitate pot opta numai candidații care le-au studiat în liceu. în perioada 15 februarie— 4 iulie, I.M.F. București organizează cursuri de pregătire pentru candidații la concursul de admitere. Cursurile vor avea loc în fiecare duminică între orele 9—13 la sediul facultății.Gheorghe Cocaină — Some- șeni — Cluj : La specializările drept și sociologie disciplinele de concurs rămîn cele cunoscute, cu singura modificare că se vor da numai probe scrise. Pentru specializarea drept și drept economic administrativ, se men-
CALITAIEA practicii n specialitate(Urmare din pag. I)C.F.R. unde studenții participă efectiv la realizarea contractelor catedrelor.Studenții anului III, secția relații economice internaționale, Facultatea de comerț, se află în prezent intr-un stagiu de practică de documentare la catedră. Este o formulă nouă de practică, introdusă în acest semestru și care a fost impusă de sporirea continuă a fluxului informațional și de necesitatea realizării unor fișe de documentare, sinteze, studii, analize după literatura mondială de specialitate. „Nu este vorba doar de traduceri, ne spune tovarășul asistent Ioan Popa, ci și de abordarea științifică a datelor în vederea obținerii unui material documentar catalogat pentru informarea la zi cu literatura de specialitate în domenii importante pentru pregătirea viitorului economist : relațiile valutare, cooperarea e- conomică internațională, sinteza decalajelor economice".La „Românoexport“. studenții anului I, aceeași secție. împăr- țiți pe sectoare, au posibilitatea cunoașterii efective a activităților specifice de comerț exterior — marketing, conjunctură economică, contabilitate, finanțe. „Efectuarea unor probleme concrete , ne mărturisește studentul Serghei Mărgulescu, prezentarea 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 

BUCUREȘTI

ANUNȚĂ
scoaterea la concurs a următoarelor posturi 

didactice :

I. Facultatea de Contabilitate ți economie agrară 
a) Catedra de Educație fizică și sport— Asistent, poz. 13, disciplina : Atletism,— Asistent, poz. 15, disciplinele : Volei, Cultură fizică medicală.— Asistent, poz. 19, disciplina : Baschet.Candidații la concurs vor depune la secretariatul rectoratului Academiei de studii economice din București, Piața Romană nr. 6, cererea de înscriere împreună cu actele prevăzute de Legea nr. 6 privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România, publicat în Buletinul Oficial, partea I, nr. 33 din 15 martie 1969, și de Instrucțiunile Ministerului Educației și In- vățămîntului nr. 84539/1969.Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt superior sînt obligați să comunice în scris, rectorului acesteia, înscrierea la concurs. ,Termenul de înscriere pentru posturile de asistent este de 15 zile de la data publicării anunțului în Buletinul Oficial partea a lll-a.Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 12-14 la secretariatul rectoratului.

INSTITUTUL PEDAGOGIC CONSTANȚA 

ANUNȚĂ 
scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

Catedra de Matematică - Fizică - Chimie— Lector, poziția 11 din statul de funcțiuni, disciplina fizică atomică și automatizări.— Lector, poziția 12 din statul de funcțiuni, disciplina matematici superioare, aritmetică, elemente de teoria numerelor și metodica predării matematicii.Candidații la concurs vor depune la biroul plan-personal din cadrul Institutului pedagogic Constanța, Bd. Lenin nr. 124, în termen de 30 de zile pentru posturile de lectori, de la data publicării anunțului în Buletinul Oficial, cererea de înscriere la care vor anexa (în dublu exemplar, pentru posturile de lectori) actele prevăzute de Legea nr. 6 privind statutul personalului din Republica Socialistă România, publicată în Buletinul Oficial, partea I nr. 33 din 15 martie 1969 și de instrucțiunile M.E.I. nr. 84539/1969.Concursul se va desfășura la sediul institutului, în următoarele termene, de la data expirării termenului de înscriere :— 60 zile pentru posturile de lector.Informații suplimentare privind condițiile de înscriere la concurs se pot obține la biroul plan-personal, tel. 1 45 76, interior 909.

ține obligația de a prezenta, pe lingă celelalte acte, recomandarea organizației de partid sau U.T.C. din care candidatul face parte. înscrierea candidaților la aceste secții se face între 1 și 5 iulie, urmînd ca o comisie formată în facultate să analizeze fiecare caz in parte și să comunice listele cu candidații admiși — pină la data de 15 iunie, ca a- ceștia să se poată înscrie apoi la concurs.Axenia Hrenoreac, Teiuș, Alba : Pentru specializările electronică, automatizări și calculatoare disciplinele și desfășurarea concursului sînt aceleași pe care le cunoști din broșura de anul trecut.Ana Liliana, Nucșoara, județul Prahova : Un liceu de in-
VIATA 
BATE 

LA UȘA

formatică este, desigur, tentant, prin modernitatea meseriei în care îi inițiază pe elevi. în județul tău nu există asemenea liceu ; găsești unul în București, pe strada Arh. Mincu, sectorul I, la care te-ai putea înscrie, chiar dacă ești din alt județ, dar, din păcate, liceul nu are internat, așa că nu vedem unde ai putea locui. Mai există un liceu și la Cluj-Napoca — mult prea departe de localitatea ta natală. îți poți alege un liceu real-umanist din județ, unde vei dobîndi suficientă pregătire în domeniul matematicii, care te pasionează.Barbu Ana : Ești prea mică să te gîndești să „te faci“ cadru în miliție ori in armată. Dealtfel nici nu există licee militare ori de miliție care să primească fete. In județul Olt poți alege un profil de liceu care să te intereseze, noi țl-am recomanda 

unor diferite tematici de lucru, a unor formule de calcul ne sînt deosebit de utile pentru pregătirea teoretică. In același timp, solicitudinea „gazdelor“ ne-a a- jutat mult să ne încadrăm în disciplina unității". La aceeași unitate de comerț exterior am întilnit și pe Gabriela Mirea, anul IV, care își pregătește lucrarea de diplomă cu tema : „Posibilitățile de creștere a exportului la confecții-tricotaje utilizînd tehnica marketing- mix". Condițiile create pentru studierea unui amplu volum de material documentar, analiza unor date concrete oferă viitorului economist posibilitatea ca concluziile și metodele ce se vor materializa în varianta finală să fie utilizate în practică.în cadrul întreprinderii comerciale de stat „Victoria“, unde practicant! sînt studenții Facultății de comerț, paralel cu existența unor programe adecvate găsim anomalia : pentru anul III există o tematică de practică similară cu cea din anul I (care cuprinde, printre altele, curățirea locului de muncă, expunerea și etichetarea mărfurilor, forme de măsuri și cantități etc.). Or, pentru anul III ar fi fost mai potrivită o programă corespunzătoare pregătirii teoretice a studenților privind evidența contabilă, probleme de aprovizionare și desfacere, stu- 

unul, dar nu ne spui ce IneWn*» ții ai, căci înclinația copilărească pentru „frumoasa uniformă militară“. nu poate sta la baza alegerii unui domeniu de pregătire pentru viitor. Colega ta Lelia Dincă nu trebuie să meargă în județul Dolj, la Craiova, pentru un liceu sanitar, căci se află unul la voi în județ. în localitatea Scornicești : dirigintele sau diriginta voastră trebuie să o ajute să ia legătura cu liceul.Ștefan Jurcea. Craiova : Problema zvonurilor am mai discu- tat-o cu cîțiva corespondenți. Căutați sursele cele mai sigure de informație și, în primul rînd, solicitați școala să vă răspundă tuturor problemelor. Pentru unele întrebări, vezi răspunsul dat mai sus lui Gh. Cocaină și te vei clarifica. Exagerezi vorbind de drasticitatea măsurii privind recomandarea pe care trebuie să o prezinte candidații la anumite profile de facultăți. în fond, de ce ți se pare exagerat ca un candidat care dorește să se pregătească în domeniul științelor sociale, ori al dreptului să aibă 10 la purtare ? O asemenea notă la purtare nu solicită elevului un comportament ieșit din comun. de excepție, ci o conduită normală, disciplinată. Din moment ce la concursul de admitere se prezintă candidați care au studiat în liceu socialismul științific. e de înțeles că această disciplină li se cere la concurs și nu cunoștințe social-politice, disciplină introdusă, în locul socialismului, în anul 1975. Trebuie reținut că la concursul de admitere în învățămîntul superior candidaților nu li se cere în nici un caz să se pregătească la disciplinele pe care nu le-au studiat în liceu. Programa care va apare în broșura „Admiterea în învățămîntul superior — 1976“ peste puține zile, te va convinge în acest sens.Liliana Parmac, Măgura — Buzău : în primul rînd trebuie să eviți termenul „un liceu la care pot da mai departe“. Pentru Intrarea în treapta întîi de liceu nu dai nici un concurs. în privința situației tale speciale legată de miopia de care suferi, cel mai bine ar fi să consulți un medic specialist din localitate și să te sfă tulești și cu tovarășa dirigintă. Noi ne gîndim că al putea alege un liceu real-umanist, în județul tău existînd multe de acest profil, dar, de asemenea, tovarășa dirigintă trebuie să-ți indice care este liceul cel mai apropiat localității tale.
LUCREȚIA LUSTIG 

dtul solicitărilor cumpărătorilor, pentru ca, efectiv, studenții să participe la rezolvarea unor aspecte ce interesează întreprinderea. „Pentru perioada 6—18 ianuarie — afirmă tovarășul Tudor Ardeleanu, șeful biroului învățămînt — nu s-a prezentat nici îndrumătorul de practică, iar din partea facultății nu a sosit nici lista nominală cu studenții practicanți“. Greutăți similare în buna organizare a practicii se înregistrează încă și la întreprinderea de construcții prefabricate, unde lipsa de îndrumare și control din partea Facultății de economia industriei a dus la modificarea „din mers“ a unor teme pentru lucrarea de diplomă (faptul se datorește și unei programări nejudicioase, în perioada de vîrf a încheierii documentelor economice), la C.I.L. Pipera, întreprinderea de pompe și „Danubiana“, unde — după cum a- firma Constantin Ciurea. președintele Consiliului A.S.C. — lipsa de spațiu, absența interesului factorilor responsabili pentru practica studenților au dus la formalism, dezinteres, ineficientă.Disputate operativ. In cadrul unei ședințe a comisiei profesionale pe institut, dificultățile înregistrate in efectuarea practicii — programe necorespunzătoare, programări ineficiente în perioade de vîrf ale activității economice, sau în întreprinderi supraaglomerate, absența unui control și a unei îndrumări u- tile din partea facultății sau chiar a asociației studenților comuniști —- au condus la concretizarea unor măsuri menite să elimine neajunsurile existente. Se impune, însă, ca în viitor, așa cum recunoștea și vicepreședintele cu probleme profesionale al Consiliului U.A.S.C. din A.S.E., Ivănel Ion, studenții înșiși, îndrumătorii de practică studenți să semnalizeze operativ neajunsurile întîmpinate. Fiindcă. la urma urmei, practica, fiind o componentă de bază a integrării învățămintului cu cercetarea și producția, constituie o problemă a beneficiarilor, adică a studenților. <
CINE ARE SPIRIT 

GOSPODĂRESC 
(Urmare din pag. I) 

menajeze un ștrand. Se lucrea- 
crează și la terenul de tenis.

Pe Mocioiu l-am reîntilnit pe 
șantierul viitoarei Case a știin
ței și tehnicii pentru tineret din 
Drobeta Tr. Severin. Se va inau
gura în iulie 1977. Construcție 
modernă cu săli pentru toate 
cercurile aplicative, sală de 
spectacole cu 500 de locuri, sală 
de jocuri mecanice, sediul bi
roului de turism, bază de caza
re etc.Aș fi putut pune punct aici 
însemnării mele. Dar, nu pot 
trece nepăsătoare pe lingă no
rul care întunecă strălucirea 
soarelui în Valea Jidostiței. Pes
te drum de baza turistică au ră
mas de la același trust de con
strucții cîteva blocuri cu cite 
două etaje. Abandonate de ani 
de zile starea lor a devenit a- 
proape de nedescris. Zidurile 
sînt complet deteriorate, ramele 
ferestrelor smulse și geamurile 
făcute țăndări, dușumelele și 
instalațiile sanitare distruse, ca
loriferele sparte. Blocuri care ar 
putea servi drept locuințe sau 
case de odihnă. Un bloc a fost 
cedat unei întreprinderi și, în 
scurt timp, a fost transformat, 
in parte in... grajd pentru ani
male. De necrezut? Absurd, dar 
adevărat Mă întreb ce ochi ar 
trebui să aibă organele sanita
re, ceilalți factori locali și ju
dețeni ca să vadă această dezo
lantă priveliște într-o vale bi
necuvântată de lumina soarelui 
și de apele Dunării.
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AGEN1DATELEGRAMĂPreședintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, U NE WIN, a trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul călduros de felicitare pe care l-am primit cu prilejul celei de-a 28-a aniversări a independenței Republicii Socialiste a Uniunii Birmane. în numele poporului Republicii Socialiste a Uniunii Birmane și al meu personal, vă adresez la rîndul meu aceleași bune urări și sentimente sincere de prietenie, legăturile de prietenie și pe viitor.
SOSIRI

împărtășesc încrederea dumneavoastră că existente între țările noastre se vor întări
sosit în Ministe- ConstructoareLuni după-amiază a Capitală o delegație a rului Industriei de Mașini din R. P. Polonă, condusă de Aleksander Kopec, ministru, care va face o vizită în tara noastră.La sosire, pe aeroportul Oto- peni, delegația a fost întîmpi- nată de Ioan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, alți membri ai conducerii acestui minister.Au fost prezenți Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul R. P. Polone la București și membri ambasadei.

★Delegația română, condusă Nicolae Ștefan, prim-adjunct ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, care a participat la lucrările Conferinței balcanice pentru cooperare economică, s-a înapoiat In Capitală.
★Luni, s-a înapoiat de la Moscova delegația Consiliului Ge- j.eral ARLUS, condusă de tova-

rășa Maria Groza, membru în Biroul Consiliului General ARLUS, care, la invitația Asociației de prietenie sovieto-ro- mână, a participat la manifestările prilejuite de împlinirea a 28 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică.
TELEGRAMĂ

ai
de al

CONCURSUL ORGANIZAT DE
COMITETUL NATIONAL PENTRU
APARAREA PĂCII IN ANUL 1976Comitetul Național pentru Apărarea Păcii organizează un nou concurs pe bază de buletine, cu tema „România și imperativele lumii contemporane : dezarmare, dezvoltare. democratizare". Perioada de desfășurare a concursului va fi 15 31 mai 1976.Concursul este politicii externe constructive a României, forturilor neobosite pe care țara noastră le depune pentru ă-și aduce contribuția la rezolvarea unei largi și echitabile colaborări între popoare, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.Participanților la concurs li se oferă 850 de premii.

februarie —consacrat active șie-

Premiul I constă dintr-un libret. C.E.C. în valoare de 55 000 lei. Lista completă a premiilor și bibliografia recomandată în vederea formulării răspunsurilor la 'cele 12 întrebări puse concurenților sînt imprimate pe buletinele de concurs.Atribuirea premiilor se va face prin tragere la sorți, la care vor participa toți con- curenții care vor da răspunsuri exacte la cel puțin 7 din cele 12 întrebări.Buletinele de concurs vor fi puse la dispoziția publicului, cu începere de la 15 februarie, prin comitetele județene, municipale și orășenești de luptă pentru pace.
Adunări Socia- Giosan,Președintele Marii Naționale a Republicii liste România, Nicolae a adresat o telegramă de felicitare președintelui Parlamentului finlandez, Veikko Heller, prilejul alegerii sale în funcție.

SESIUNELa Consiliul Național Știință și Tehnologie au lucrările celei siuni a Comisiei vest-germane în cetării științifice tehnologice.

cu această
pentru început de-a doua se- mixte româno- domeniul cerși dezvoltării

EXPOZITII■>
și orien-
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NU SE MAI 
OSPĂTEAZĂ 

PE SEAMA 
ALTORA

în cadrul acțiunilor întreprinse pentru o mai largă cunoaștere a colecțiilor de artă bucu- reștene, se înscrie și manifestarea organizată luni în sala Ateneului Român de către oficiul de expoziții. Sînt prezentate publicului opere de artă din colecția ing. prof. N. Bărăscu. Au fost selecționate în acest scop 70 de lucrări, în cea mai mare parte picturi, semnate de : Th. Pallady, Gh. Petrașcu, N. To- nitza, C. Ressu, N. Dărăscu, Fr. Șirato. Al. Ciucurencu, I. Pacea, C. Piliuță și alții. Expunerea este întregită cu mai mul-

te covoare românești tale.Sub egida aceluiași fi deschise în curînd lă și citeva expozițiiSala Dalles va găzdui o retrospectivă a artistului plastic Ion Popescu Negreni, în vîrstă de aproape 70 de ani, un adevărat pictor al anotimpurilor și un înzestrat portretist. Cele a- proape 100 de lucrări se impun printr-o cromatică și un stil original relevînd o sensibilitate profundă.

oficiu vor în capita- personale.

Costel, alias Constantin . Dumitrescu, este un tînăr plăcut, cu statură atletică, cîștigînd ușor, datorită acestor calități, încrederea semenilor. A părăsit Sinaia și profesia de ospătar pentru a căuta un alt serviciu mai bănos, după părerea sa. La Uri- cani, „a încercat“ să se încadreze la întreprinderea minieră. Cazat pentru moment la căminul muncitoresc a profitat de ospitalitatea gazdelor, golindu-le buzunarele de bani. S-a stabilit pentru cîte- va zile la hotelul „Astoria“ ___Cunoscîndu-1 Ioan Simin, de breaslă, a apelat la el să-i înlesnească încadrarea la un restaurant. I-a soli-

citat găzduire pentru o noapte, acesta urmînd să plece a localita- 1-a con- pe noul Costel locuința i folo- al
doua zi din te. După ce ] dus la gară său prieten, a revenit la acestuia și sindu-se de un doilea rînd de chei, pe care i le subtilizase noaptea, i-a furat mai multe obiecte de îmbrăcăminte. N-a mai apucat să abuzeze de încrederea altor prieteni, cîștigată atît de u- șor, pentru că organele de miliție l-au depistat in scurt timp, găsindu-i... o gazdă potrivit faptelor săvîrșite.

din Arad, pe coleg

„OLIMPIADA 
(RUTIERĂ) A 
MECANIZA
TORULUI"Tradiționala „O- limpiadă a mecanizatorului“ n-a mai urmărit de astă dată verificarea cunoș-

tințelor profesionale. Organizatorii — Comitetul Tulcea Direcția județeană și ciul ’ ’ .cadrul miliției dețene — i-au pe concurenți în rezolvării unor bleme curente circulație rutieră, în sala de festivități a S.M.A. „M. Kogălniceanu“, în prezența a peste 300 colegi de muncă — mecanizatori și conducători auto din unitățile I.A.S. și S.M.Ă. din județ —- cei 44 concurenți și-au disputat întîietatea în noașterea regulilor de circulație. Premiile oferite i-au răsplătit din plin pe cîștigători. Dar fiecare din cei prezenți a avut prilejul acum reîmprospăte- de să

județean U.T.C., agricolă Servi- circulației din ju- pus fața prode

condiții deosebite o- mului de la volan.al

viu cu-

să-șize cunoștințele circulație auto, afle ultimele indicații pentru rece, care sezonul impune

SPOKVSPOKT
DRUMUL ÎNTORTOCHEAT

r

AL DOCUMENTAȚIEI
(Urmare din pag. I) 4, incele 8 cămine au devenit prezent lucrările fiind începute la 3 dintre ele. Ce se întîmplă însă cu celelalte ?întreprinderea de celule prefabricate și turnătoria din Băilești, al căror cămin trebuia dat în folosință în decembrie trecut, au primit documentația abia în noiembrie. Alt „ghinion“ : peste noapte a fost schimbat și amplasamentul viitorului cămin, ceea ce a determinat alte readaptări ale proiectului, în funcție de clădirile din perimetrul respectiv. O altă întreprindere, I.R.C.C. București, urma să-și construiască la Craiova 2 cămine, fțpanțate de Banca de investiții a municipiului București. Din partea întreprinderii . însă n-a sosit nimeni să discute cel puțin problema amplasamentului. deși termenul de începere a lucrării a trecut de mult. Nici I.J.G.C.L. nu are cu ce se lăuda. Construcția căminului pentru tinerii săi muncitori a demarat cînd... documentația încă nu era definitivată. Mai precis, la începutul verii trecute, deși, conform planului, lucrarea ar fi trebuit atacată în trimestrul I 1975. în aprilie, însă, nici nu era stabilit terenul. Cît despre finanțare, a fost deschisă abia

în octombrie trecut, cînd, după cum am văzut, lucrările erau în toi. Tovarășul Nicolae Coandă, președintele Consiliului tineret muncitoresc al Comitetului județean al U.T.C. ne spune :— Deși căminul pentru tineret al I.J.G.C.L. figura în fila de plan pe 1975, el se află și în fila de plan pe 1976. în aceeași situație sint căminele Combinatului chimic Craiova, I.R.C.C. București, Schelei petroliere Brădești, cu precizarea că finanțările au fost deschise între octombrie-decembrie 1975, cînd, de fapt, pînă la minele respective în folosință. S-a o schimbare a pentru a se evita penalizările. Este anormal ca înșiși beneficiarii să accepte și să înlesnească asemenea soluții. De fapt, totul se repercutează asupra tinerilor din aceste întreprinderi, care, în cel mai bun caz, se vor muta în cămin cu un an mai tîrziu decît se prevăzuse.în acest an. căminelor pentru tinerii nefamiliști din județul Dolj urmează să li se adauge încă 7. cămine ceasta predate deci, încă o dovadă, de maximă concretețe, a preocupărilor pen-

acea dată că- trebuiau date efectuat, deci, filei de plan,

De asemenea, alte 10 vor fi începute tot în a- perioadă, pentru a fi „la cheie“ în 1977. Iată,

tru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale tinerilor. Atunci, dacă statul alocă fonduri, dacă există indicații clare și termene fixe privind construcția de noi cămine pentru nefamiliști, de ce nu i se acordă acestei probleme atenția cuvenită și pe plan local ? Din cele constatate, reiese că atit întreprinderile beneficiare, cit și consiliul județean al sindicatelor, implicat direct în acțiunile privind viitoarele cămine pentru nefamiliști, au toate motivele să iasă din inerție. Desigur, la impulsionarea lucrărilor restante, ca și la începerea în termen a construcției căminelor planificate pentru 1976, sînt datori să contribuie înșiși tinerii. Deocamdată, organizațiile U.T.C. se limitează la mobilizarea acestora pentru munca patriotică de pe șantierele viitoarelor lor locuințe. Organizațiile U.T.C., însă, pot și trebuie să-i tragă la răspundere pe cei vinovați de întîrzi- eri, trebuie să țină o legătură mai strînsă cu constructorul, să se intereseze mai îndeaproape de. soarta căminelor ; chiar și de stadiul în care se află proiectele sau de ritmul aprovizionării șantierelor cu materiale. Beneficiari ai acestor cămine, tinerii trebuie să-și facă mai mult simțită prezența, pe toată durata construirii lor.

Proba de combinată nordică 
din cadrul celei de-a 12-a ediții 
a Jocurilor Olimpice de iarnă 
s-a încheiat cu victoria scontată 
a lui Ulrich Wehling (R. 
Germană), care repetă 
performanța realizată cu 
ani in urmă la Sapporo 
dovedește a fi un schior 
plet în disciplinele 
Succesul lui Wehling se dato
rează excelentei sale 
proba de sărituri de 
lină.

Concursul de schi 
programat pe pirtia 
mer Lizum (1 525 m 
450 m diferență de nivel și 
de porți) prima manșă a probei 
masculine de slalom uriaș. Cel 
mai bun timp l-a obținut ita
lianul Gustavo Thoeni, campion 
olimpic „en titre“, cronometrat 
cu 1’44" 19/100. Pe locurile ur
mătoare, la diferențe care lasă 
deschisă lupta pentru victorie, 
s-au clasat elvețienii Ernst Good 
— l’44"60/100, Heini Hemmi — 
l‘45”41/100 și americanul Phi
lipp Mahre — l‘45”58,'100.

în concursul olimpic indivi
dual masculin de patinaj artis
tic, după programul scurt, des
fășurat ieri, in clasament con
duce John Curry (Anglia) cu

D.
astfel 
patru 
și se 
com- 

nordice.

evoluții in 
la trambu-

alpin a 
de la Axa- 

lungime ;
63

86,84 puncte, urmat de Serghei 
Volkov (U.R.S.S.) — 85,28 punc
te, Jan Hoffmann (R.D.G.) 
84,44 puncte, Vladimir Kovalev 
(U.R.S.S.)

Aseara, 
hochei pe 
lecționata 
scorul de 
reprezentativa Austriei. Golurile 
echipei române au fost înscrise 
de Cos tea, Justinian, Micloș și 
Tureanu.

Proba de dansuri din cadrul 
concursului olimpic de patinaj 
artistic a fost cîștigată de cuplul 
Ludmila Pahomova — Aleksandr 
Gorșkov (U.R.S.S.).

tn clasamentul pe medalii, 
continuă să conducă U.R.S.S. cu 
16 medalii (8 de aur, 3 de ar
gint și 5 de bronz), urmată de
R. D. Germană — 12 (5—4—3),
S. U.A. 6 (1—3—2), R. F. Ger
mania — 5 (1—3—1), Finlanda 
— 3 (1—1—1), Austria — 3
(1—1—1) etc.

•k
Astăzi, în cea de-a șaptea zi 

de întreceri, se vor atribui me
dalii în probele de schi 
femei (10 km), patinaj 
bărbați (500 m), slalom 
bărbați (manșa a doua) și 
niuțe (perechi bărbați).

— 84,44 puncte.
vn turneul olimpic de 
gheață (Grupa B), se- 
României a învins cu 
4—3 (1—2, 0—0. 3—1)

fond 
viteză 
uriaș 

să-

®||ÌÌÌ|Ì|ÌÌilÌ

INDUSTRIALIZAREA
(Urmare din pag. I)ceputul anului 1976. Și încă o comparație elocventă pentru potențialul pe care l-a atins industria românească la finele primului cincinal al perioadei istorice de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate : în 1975, producția ei a fost egală cu cea realizată în întreg deceniul 1951—1960.în condițiile actuale, cînd funcțiile industriei ca ramură conducătoare și dinamizatoare a complexului economic național unitar se diversifică și se multiplică, este evident că prin dezvoltarea industrială nu înțelegem doar creșterea și consolidarea industriei ca ramură conducătoare a economiei — fapt ilustrat și în contribuția de 57 la sută la crearea venitului național al anului 1975 — ci și sporirea ponderii activităților industriale în celelalte ramuri. Dezvoltarea puternică a industriei pe baza progresului tot mai rapid al științei și tehnicii contemporane, determinind diversificarea și adîncirea diviziunii muncii sociale, a imprimat exigențe noi față de cantitatea și calitatea forței de muncă. A sporit gradul de ocupare și de utilizare eficientă a forței de muncă, atît direct, prin crearea unor noi locuri de muncă în industrie, cît și indirect, printr-un larg efect de propagare în toate celelalte ramuri productive și neproductive. în același timp, au crescut considerabil cerințele față de calificarea profesională a oamenilor. Calificarea temeinică a tuturor lucrătorilor, cauză și efect în raport cu progresul tehnico-științific contemporan, a impus optimizarea în dinamică a acestei corelații esențiale pentru avîntul industrial. Toate acestea au determinat sporirea substanțială a productivității muncii — în 1975, productivitatea muncii pe lucrător în industrie a fost cu 37 la sută mal mare ca în 1970 — creșterea contribuției Industriei la producerea venitului național.Ca rezultat al dezvoltării accelerate a industriei, clasa muncitoare se va transforma în clasă majoritară a națiunii noastre socialiste, cu un nivel ridicat de instruire și de pregătire, ceea ce va însemna întărirea funcției sale de purtătoare a progresului social, amplificarea rolului său revoluționar — de forță conducătoare a societății. Concomitent vor a- vea loc mutații calitative în cadrul țărănimii, intelectualității și al altor categorii sociale.Efectele economico-sociale ale dezvoltării industriale sînt evidente și în profil teritorial. O trăsătură constantă a politicii partidului nostru este. îmbinarea proporționalității în dezvoltarea armonioasă, pe ramuri, a industriei cu amplasarea rațio-

nală a ei pe întreg teritoriul țării. La sfîrșitul cincinalului trecut mai mult de jumătate din numărul județelor au ajuns să realizeze o producție industrială de 10 pînă la 25 miliarde lei fiecare, urmînd ca în acest cincinal nu realizeze dustrială mai liarde lei.Acest mare făptui, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la primul Congres al consiliilor populare, în strînsă corelație cu sistematizarea orașelor și a satelor, cu amplificarea urbanizării, creșterea numerică și, totodată, a forței politice a clasei muncitoare în toate zonele și județele țării, asigurarea condiții-

nici un județ să o producție in- mică de 10 mi-proces se va în-

lor materiale necesare înfăptuirii, in continuare, a egalității depline a tuturor cetățenilor României, indiferent de naționalitate. ridicarea gradului de civilizație pe tot cuprinsul patriei, apropierea treptată a condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor de la orașe și sate. Prin urmare, opțiunea fundamentală și consecventă pentru dezvoltarea industrială are un rol hotărîtor în evoluția bazei tehnico-materiale a socialismului, în ridicarea nivelului de trai al poporului, în asigurarea independenței economice și politice, în participarea tot mai activă a României la schimbul mondial de bunuri materiale și spirituale, la progresul general al umanității.

• PESTE 3 090 DE SPECTATORI au fost prezenți Ia finalele competiției internaționale de box pentru trofeul „Victoria Belgradului“. Cu mare interes a fost urmărită finala categoriei se- mimijlocii, în care s-au întil- nit Iankov (Bulgaria) și Marian Benes (Iugoslavia), fost campion al Europei. Boxerul bulgar a obținut victoria la puncte. La categoria grea bulgarul Suvandjiev a dispus la puncte de Mircea Simon (România).

land (Ohio), jucătoarea australiană Evonne Goolagong a învins-o cu 6—2, 3—6, 6—2 pe Virginia Wade (Anglia). Proba de dublu a revenit jucătoarelor Mona Guerrant și Brigitte Cuypers (R.S.A.) care au întrecut cu 6—4, 7—6 pe Florența Mihai (România) și Glynis Cole (Anglia).

»

A FOST 
PREDAT... 
LA CHEIENu este vorba numărul de tamente predate cheie de către treprinderea țeană de podărie comunală și locativă Brăila reprezentantul Marin Orășanu. acest număr de partamente este chivalent cu tot tea infracțiuni mise de M.O. Obligat să asigure securitatea apartamentelor pînă la mutarea locatarilor, M.O. a descompletat instalațiile sanitare, piesele respective vîn- zîndu-le la diverse persoane. Cu ocazia cercetărilor efectuate de organele de miliție a rezultat că același și-a însușit și suma de 10 000 lei, provenită din

de aparla In- jude- gos-prin său, Dara-e- atî- co-

fondurile încasate de la locatari, contravaloarea închizătorilor yalle și a montării lor. Acum află pentru Miliția Brăila.
se„sub cheie“, cercetări, la municipiului

S-A

glăsuiește : se bagă în îl mănîncă
BĂGAT 

ÎN TĂRÎȚEO veche vorbă din popor „Cine tărîțe,porcii“. Nu știm dacă tehnicianul veterinar Ilie Oancea îi cunoștea sensul, dar porcii i-au venit de hac. Gîndindu-se să dobîndească un cîș- tig mai mare, tehnicianul veterinar, profitînd de profesia sa și de naivitatea unor cetățeni, pus în aplicare idee Unde porc, a intrat în o- gradă, întrebînd de proprietar. L-a pus pe acesta în gardă de o presupusă boală, foarte periculoa-

și-a o năstrușnică, a văzut un

să, care ar bîntui prin partea locului în rîndul acestor a- nimale. Dar nu este nici o grijă, pentru că .el o să salveze porcul. Scoțînd o seringă, s-a prefăcut a-1 injecta. Apoi pretinse onorariul pentru strădania sa. A păcălit multe persoane din Salonta, pînă cînd a fost depistat și „taxat“ cu nouă luni închisoare corecțională.
DACĂ PUTEȚI 

OFERI RELAȚII......în legătură cu autoturismul „Dacia 1 300“ de culoare albă, cu numărul de circulație l-MS-8036, sînteți rugați să sesizați organele de miliție. Autoturismul, proprietatea cetățeanului Andrei Bella, domiciliat în Tg. Mureș, Aleea Carpați, bloc 11, ap. 17, a fost furat din stațiunea balneară Tușnad-Băi. .
CONDIȚIA DI PĂRINȚI

(Urmare din pag. I)

• PARTIDELE COMPETIȚIEI INTERNAȚIONALE DE TENIS pentru „Cupa Avis“, care urmau să aibă loc la Keahou Kona (Insulele Hawaii), nu s-au putut desfășura din cauza unei ploi torențiale. S-a stabilit ca în- tîlnirea dintre campionul român Ilie Năstase și austra- - lianul John Alexander să fie aminată pentru 15 aprilie.

• CEL MAI VALOROS REZULTAT din cadrul concursului atletic internațional de la Pocatello a fost obținut de Randy Beson (S.U.A.), care a cîștigat proba de 440 yarzi garduri în 47“8/10 (cea mai bună performanță mondială a sezonului).

• ÎN FINALA TURNEULUI INTERNAȚIONAL feminin de tenis de la Cleve-

• CU PRILEJUL CAMPIONATELOR DE ATLETISM ale Poloniei pe teren acoperit, cunoscutul campion Tadeusz Slusarski a corectat cea mai bună performanță mondială de sală la săritura cu prăjina, reaiizînd 5,56 m. Pînă în prezent, cel mai bun rezultat era deținut, cu 5,54 m, de americanul Dan Rip- ley.

preună o escapadă la Sinaia („corupere de majori“! — cum exclamă stupefiat ofițerul de miliție Andrei Banu). Lor li s-a asociat Vasile Călin, un tînăr ceva mai mare decît Gheorghe, care se dovedise util grupului prin faptul că avea, drept echipament, un cort. La Sinaia, cei trei au locuit citeva zile la un hotel și și-au petrecut cea mai mare parte a timpului prin restaurante, iar apoi, după ce banii li s-au terminat, au instalat cot • tul într-un loc ferit de pe munte și au făcut rost de citeva pături, pentru a înfrunta asprimea anotimpului. Ziua se cuibăreau acolo și tremurau de frig, iar seara ieșeau în oraș, în căutare de bani și alimente. într-o noapte, după ce străzile se goliseră de lume, au spart vitrina unui magazin universal și au pătruns înăuntru. Și-au luat tot ce se putea lua în grabă și, încărcați de pradă, s-au întors la cort. La scurt timp au fost prinși.Spuneam că toate aceste fapte par de necrezut gîndindu-mă nu la caracterul lor spectaculos, ci la lipsa lor de logică. Frații Vasilescu sînt perfect sănătoși și chiar inteligenți. Păruîții lor trăiesc și cîștigă amîndoi destul de bine astfel îneît nu se poate vorbi nici pe departe de lipsa mijloacelor de întreținere. în aceste condiții, admițind că nimeni nu se naște rău și imoral, cum se explică actele comise de cei doi tineri? Dacă ar fi posibil să întoarcem timpul înapoi, cine, cînd și cum ar trebui să intervină pentru a preîntîmpina un asemenea deznodămînt? în- cercînd să găsesc un răspuns la aceste întrebări, am stat de vorbă cu diferiți oameni, implicați, într-un fel sau altul, în trista istorie. Reproduc, pe scurt, o parte dintre convorbiri, nu numai pentru a-mi justifica părerea la care am ajuns pînă la urmă, ci și pentru a oferi cititorilor posibilitatea de a-și forma propriile lor păreri.Elena Vasilescu (mama).— De ce-au făcut băieții dumneavoastră ceea ce au făcut?— Nu știu. Nu știu nici eu. Cît timp am locuit pe strada Azuga, îi stăpîneam. Dar de cînd ne-am mutat aici, în cartierul Vest, s-au înhăitat cu tot felul de derbedei și i-am scăpat mină.— Soțul nu v-a ajutat?— Ba da... sigur... el...— Dar de ce plîngeți?
din

— Spuneți-mi, c adevărat că vă bate?— Văd că știți, așa că pot să vă spun. De mulți ani nu am o zi bună. Mereu i se că nu fac exact ceea ce cere și se enervează și mă pînă mă desfigurează.— Bani dă în casă?— Nu dădea mai deloc, acum e obligat să-mi dea, hotărîre judecătorească, pensia alimentară pentru cei doi minori, Gheorghe și Carmen.— în privința copiilor, dumneavoastră n-aveți nici o vină?— Ba da, am. Am fost prea îngăduitoare cu ei. Cînd taică- său îl alunga pe vreunul de acasă, eu îi dădeam pe ascuns de mîncare. Cînd cel mic a ieșit din pușcărie...— A mai fost închis?tot pentru furt...’cel mare, cum de s-a la numai 18 ani?a vrut el și nu l-am

mal pare îmi bate
darprin

— Da,— Dar căsătorit— Așa putut opri. Dar acum și-a lăsat nevasta.Nicolae Vasilescu (tatăl).— Mă interesează ce-ați făcut dumneavoastră pentru ca Gheor- ghe și Vasile să nu ajungă aici.— Ce-am făcut?! Dar ce n-am făcut! Mereu m-am ocupat de ei. Pe cel mic îl duceam de mină la școală și dacă profesorii îmi spuneau că lipsește îl bateam să-i intre mințile în cap. L-am mutat din școală în școală, doar-doar s-o obișnui cu învățătura, cu colegii, dar nu s-a obișnuit. La fel am avut grijă și de cel mare îi găseam cîte un serviciu, mă rugam de toți să-l încadreze, dar pe urmă a- flam că iar nu dă oe la lucru. După ce s-a căsătorit, a cheltuit din banii primiți la nuntă în dar și cînd am auzit asta am văzut roșu în fața ochilor. M-am dus la el, unde se mutase, și i-am tras citeva, să nu creadă că-i de capul lui.— Bine, dar era căsătorit, era un om în toată firea, cum apărea el în ochii soției?— Am avut eu grijă s-o pun la punct și pe ea. Niște neisprăviți!— Totuși, cel puțin el e fiul dumneavoastră!— Nu mi-e! Nu-1 consider fiu! Golanii l-au stricat, nu eu! De aceea, cînd și-a lăsat i-am spus că n-are ce casa mea.— Mi s-a spus că și _ dumneavoastră o bateți. Așa e?— Eh, îi mai trag cîte o palmă, cînd mă enervează.Luiza Mirzea (elevă; a fost colegă cu Gheorghe).

nevasta căuta înpe soția

1. Asistent Ia Catedra de Utilaj 
chimic, Facultatea de Mecanică, la 
disciplinele: „Montarea utilajului 
chimic“, „Utilajele industriei chi
mice", „Calculul, construcția uti
lajului chimic“ și „Tehnologia lu
crărilor de reparații“, poziția 8 
din statul de funcțiuni;

2. Asistent la Catedra de Utilaj 
chimic, Facultatea de Mecanică, la 
disciplinele: „Cuptoare în indus
tria chimică“, „Utilajele industriei 
materialelor de construcții", „Uti
lajele industriei chimice", „Utilaje 
mecanice in industria materialelor 
de construcții“ și „Utilajele ter
mice în industria materialelor de 
construcții“, poziția 9 din statul de 
funcțiuni;

3. Asistent la Catedra de Meca
nică fină, Facultatea de Mecanică, 
la disciplinele: „Mecanisme de
mecanică fină“, „Elemente con
structive de mecanică fină“ și 
„Echipament periferic de calcula
toare“, poziția 8 din 
funcțiuni;

4. Asistent la Catedra 
și turbine cu abur și _ 
cultatea de Mecanică, la discipli
nele : „Generatoare de abur și 
combustibili", „Cazane și combus
tibili", „Mașini termice" și „Stu
diul arderii la cazane", poziția 10 
din statul de funcțiuni;

5. Asistent cu normă de cerce
tare științifică la Catedra de Re
zistența materialelor, Facultatea 
de Tehnologia construcțiilor de 
mașini, poziția 1 din statul de 
funcțiuni;

6. Asistent la Catedra de Mașini- 
unelte și scule, Facultatea de Teh
nologia construcțiilor de mașini, 
la disciplinele: „Scule pentru ma
șini unelte speciale“, „Proiectarea 
și tehnologia sculelor așchietoare“ 
șl „Așchiere și scule așchietoare", 
poziția 19 din statul de funcțiuni;

7. Asistent Ia Catedra de Mașini- 
unelte și scule, Facultatea de Teh
nologia construcțiilor de mașini, 
la disciplinele: „Exploatarea ma
șinilor unelte“, „Mașini pentru 
prelucrat prin deformare“ și „Aș
chiere și scule așchietoare“, pozi
ția 20 din statul de funcțiuni;

8. Asistent la Catedra de Mașini- 
unelte și scule. Facultatea de Teh
nologia construcțiilor de mașini, 
la disciplinele: „Proiectarea și 
tehnologia sculelor așchietoare“, 
„Scule pentru mașini-unelte spe
ciale“ și „Așchiere și scule aș-

statul de

de Cazane 
gaze, Fa-

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI

anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice
chietoare“, poziția 21 din statul de 
funcțiuni;

9. Asistent la Catedra de Geo
metrie descriptivă și desen I Fa
cultatea de Tehnologia construc
țiilor de mașini, la disciplina: 
„Geometrie descriptivă și desen“, 
poziția 20 din statul de funcțiuni;

10. Asistent la Catedra de Aero
nave și instalații de bord, Facul
tatea de Aeronave, la disciplinele: 
„Teoria structurilor aerospațiale“, 
„Mecanica și construcția ma
șinilor aeriene“ și „Calculul și 
construcția vehiculelor aerospa
țiale“, poziția 15 din statul de 
funcțiuni;

11. Asistent Ia Catedra de Teh
nologia construcțiilor de mașini, 
Facultatea de Tehnologia con
strucțiilor de mașini, la discipli
nele: „Tehnologia construcțiilor de 
mașini“, „Tehnologia de fabricație 
a mașinilor“, „Proiectarea dispozi
tivelor“ și „Construcția și exploa
tarea dispozitivelor“, poziția 19 din 
statul de funcțiuni.

12. Asistent la Catedra de Teh
nologia construcțiilor de mașini, 
Facultatea de Tehnologia con
strucțiilor de mașini, la discipli
nele: „Bazele cercetării experi
mentale“, „Proiectarea dispoziti
velor“ și „Construcția și exploa
tarea dispozitivelor“, pozițiile 20 
și 21 din statul de funcțiuni;

13. Asistent la Catedra de Teh
nologia construcțiilor de mașini, 
Facultatea de Tehnologia con
strucțiilor de mașini, la discipli
nele: „Bazele cercetării experi
mentale“, „Tehnologia construcții
lor de mașini agricole“, „Con
strucția și exploatarea dispozitive
lor“, „Tehnologii neconvenționa
le“, „Tehnologia construcțiilor de 
mașini“ și „Mașini-unelte și con
trol tehnic“, poziția 22 din statul 
de funcțiuni;

14. Asistent la Catedra de Teh
nologia construcțiilor de mașini, 
Facultatea de Tehnologia con
strucțiilor de mașini, la discipli
nele : „Bazele optimizării procese
lor tehnologice“ și „Construcția 
și exploatarea dispozitivelor“ po
ziția 23 din statui de funcțiuni ;

15. Asistent la Catedra de Teh
nologia metalelor, Facultatea de 
Tehnologia construcțiilor de ma
șini la disciplinele : „Tehnologia 
materialelor" și „Tehnologie" po
ziția 24 din statul de funcțiuni ;

16. Asistent la Catedra de Teh
nologia metalelor. Facultatea Teh
nologia construcțiilor de mașini, 
la disciplina „Tehnologia materia
lelor“ poziția 25 din statul de 
funcțiuni ;

17. Asistent la Catedra de Ma
șini agricole, Facultatea de Meca
nică agricolă, la disciplinele : „Ac
ționarea hidraulică și comanda 
mașinilor agricole" și „Desen teh
nic“ poziția 16 din statul de func
țiuni ;

18. Asistent Ia Catedra de Ma
șini agricole, Facultatea de Me
canică agricolă, la disciplinele : 
„Calculul și construcția sisteme
lor de propulsie ale mașinilor a- 
gricoie“ „Tractoare" și „Desen 
tehnic" poziția 17 din statul de 
funcțiuni .

19. Asistent la Catedra de Geo
metrie descriptivă și desen II, Fa
cultatea de Mecanică agricolă la 
disciplina „Desen tehnic“ poziția 
13 din statui de funcțiuni ;

20. Asistent la Catedra de Teh
nologia transporturilor și tele
comenzi feroviare, Facultatea de 
Transporturi la disciplinele : „Me
canizarea și automatizarea încăr
cărilor și descărcărilor" „Tehno
logia lucrului în stații", „Tehnolo
gia transportului feroviar" „Stații 
și complexe feroviare“ „Informa-

ticâ și cibernetică feroviară“ și 
„Cibernetică în transporturi" po
ziția 15 din statul de funcțiuni ;

21. Asistent la Catedra de Pe
dagogie și Limbi străine, Facul
tatea de Transporturi la discipli
na „Limba engleză“ poziția 27 din 
statul de funcțiuni ;

22. Asistent la Catedra de Peda
gogie și Limbi străine, Facultatea 
de Transporturi la disciplina 
„Limba engleză“ poziția 26 din statul de funcțiuni;

23. Asistent la Catedra de Aero
nave și instalații de bord, Facul
tatea de Aeronave la disciplinele : 
„Procese și/ caracteristici in mo
toare aeroreactoare" și „Sisteme 
de propulsie aerospațiale" poziția 
16 din statul de funcțiuni ;

24. Asistent la Catedra de Fizi
că, Facultatea de Aeronave Ia 1 
disciplina „Fizică" poziția 50 din 
statul de funcțiuni ;

25. Asistent la Catedra de Filo
zofie, Facultatea de Aeronave la 
disciplina „Filozofie“ poziția 31 
din statul de funcțiuni ;

26. Asistent la Catedra de Side
rurgie, Facultatea de Metalurgie 
la disciplinele : „Metalurgia fero
aliajelor" „Metalurgie extractivă 
și turnătorie" și „Cuptoare meta
lurgice" poziția 18 din statul de 
funcțiuni ;

27. Asistent Ia Catedra de Socia
lism științific, Facultatea de Meta
lurgie la disciplina „Socialism 
științific“ pozițiile 15 și 16 din sta
tul de funcțiuni ;

28. Asistent la - ■ . — .
mie organică și tehnologie orga
nică, Facultatea de Inginerie chi
mică la disciplina „Chimie orga
nică“ poziția 64 din statul de func
țiuni ;

29. Asistent Ia Catedra 
mie fizică și tehnologie 
chimică, Facultatea de Chimie la

disciplinele : „Chimie fizică“ „Chi
mie" „Proiect cercetare" și „Chi
mie și coroziune“ poziția 69 din 
statul de funcțiuni ;

30. Asistent la Catedra de Mate
matică III, Facultatea de Electro
tehnică la disciplinele : „Analiză 
matematică“ și „Matematici spe
ciale" poziția 26 din statul de 
funcțiuni ;

31. Asistent la Catedra de Calcu
latoare, Facultatea de Automati
zări Ia disciplinele : „Programare

' “ si „Calculatoare
1“ poziția 26 

statul de funcțiuni.

pe calculator“ și , 
analogice și hibride* 
din ■ - - -

Candidații Ia concurs vor de
pune la secretariatul rectoratului 
Institutului politehnic București, 
Splaiul Independenței nr. 313, e- 
tajul II, camera 219, in termen de 
15 zile de la data publicării anun
țului in Buletinul Oficial, cererea 
de înscriere împreună cu actele 
prevăzute de Legea nr. 6 privind 
Statutul personalului didactic din 
Republica Socialistă România pu
blicată in Buletinul Oficial al Re
publicii Socialiste România partea I 
nr. 33 din 15 martie 1969 și de In
strucțiunile Ministerului Educației 
și Invățămintului nr. 84539/1969.

Concursul se va ține la rectora
tul Institutului politehnic din 
București'in termen de 15 zile de 
la data expirării termenului de 
înscriere la concurs.

Candldații la concurs sînt obli
gați să comunice în scris condu
cerii instituției sau întreprinderii 
unde iși desfășoară activitatea, în
scrierea la concurs.

Concursul a fost publicat in Bu
letinul Oficial al Republicii Socia
liste România partea a III-a nr. 16 
din 31 ianuarie 1976.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS

Catedra de Chi-

de Chi- 
electro-

• Cererea de înscriere la care se anexează :
® Copie legalizată de pe diploma de studii superioare și de pe 

anexa acesteia (situația școlară) — un exemplar ;
• Memoriul de activitate științifică, tehnică, didactică și obștească

— trei exemplare ;
• Lista lucrărilor științifice publicate sau in curs de publicare — 

trei exemplare ;
• Lucrările științifice publicate — un exemplar ;
• Autobiografia — două exemplare ;
• Adeverință de vechime in muncă în care să se menționeze că 

s-a efectuat stagiul legal după repartizare ;
• Copie de pe diploma de doctor legalizată de Notariatul de Stat

— un exemplar ;
• Aprecierea activităților : didactică, științifică, tehnică, obșteas

că, eliberată de șeful catedrei pentru cei din învățămînt sau de co
lectivul de muncă unde candidatul își desfășoară activitatea, pentru 
cei din afara învățămîntului, însoțită de o adresă semnată de direc
torul instituției (întreprinderii) și de secretarul Comitetului de partid 
(numai pentru cei din afara I.P.B.), în care să se menționeze că s-a 
obținut avizul favorabil al Comitetului județean al P.C.R. sau al 
Secretariatului Comitetului de sector al P.C.R. pentru cel din Mu
nicipiul București, pentru înscrierea la concurs ;nlclpiul București, pentru înscrierea

• Un dosar cu șină ;
• In cazul în care diplomele de 

tate, pe lîngă traducerea legalizată 
acestea, se va depune șl un exemplar de pe adresa M.E.I. — Comisia 
superioară de diplome privind echivalarea lor.

studii sînt obținute în străină- 
de Notariatul de Stat de pe

— N-ațl Încercat să aflați de ce lipsea colegul vostru de la școală?— Ba da, dar n-am reușit. Nu prea stătea de vorbă cu noi.— Și de ce nu stătea?— își făcuse alțl prieteni. Iar cei mai mulți din clasa noastră, ca să fiu sinceră, îl cam priveau cu dispreț.Gheorghe Minus (inginer; conducea cursul de calificare pe care l-a urmat, la Combinatul petrochimic de la Teleajen, și Va- sile).— Vasile Vasilescu mi-a mărturisit că aici ar fi rămas să lucreze definitiv dacă n-ar fi fost persecutat...— „Persecutat“ e un fel de a zice. După ce că era slab pregătit, nici nu venea cu regularitate la cursuri. în mod firesc, i s-a atras atenția, a fost criticat în ședințele de sindicat și de U.T.C. (deși nu era utecist), iar lui i s-a părut că e persecutat. Chiar cind venea la lucru, venea obosit, ca un om care a petrecut toată noaptea.— Nu afirm că ați fi abuzat de pedepse sau că ați fi avut ceva cu el. Dar iată, nu știți, printre altele, că atunci cînd venea obosit nu venea de la chefuri, ci de pe străzi, fiindcă tatăl lui îl bătea și îl gonea de acasă.— Asta e adevărat, nu știam, înainte de a trage o concluzie din dialogurile de mai sus, să nu pierdem din vedere că frații Vasilescu sînt nu numai din punct de vedere juridic, ci și moral primii vinovați de toate actele lor. Ei se află la o vîrstă cînd, indiferent de circumstanțe, răspund de alegerea pe care au făcut-o.Ceea ce ne interesează însă în momentul de față este altceva și anume acțiunea cauzelor d'e ordin educativ care au făcut posibilă și în mare măsură au determinat o asemenea evoluție. Cu zece ani în urmă, Gheorghe și Vasile erau doi copii obișnuiți. învățau relativ bine, se jucau fără să facă alte pozne decît cele pe care le fac toți copiii d'e vîr- sta lor, iar părinții se mindreau cu ei. Ca din senin, au izbucnit însă certurile interminabile de acasă. Tatăl lor își ieșea din fire la cel mai mic semn de neres- pectare a minuțioaselor sale „dispoziții“. Iar mama lor era bătută crunt. Poate că dacă atunci, cu un gest demn și ferm, Elena Vasilescu ar fi pus capăt unei asemenea stări de lucruri, copiii ar fi crescut altfel. Dar scenele s-au repetat. Bătuți și ei, în nenumărate rînduri, copiii s-au înstrăinat treptat și iremediabil de bărbatul pe care pînă atunci îl consideraseră tată. Și au început să sufere de urît, de uritul de a mai sta acasă. în mod firesc, și-au căutat prieteni în afară, dar nu și i-au găsit pe cei mai buni. Colegii de clasă îl disprețuiau pe Gheorghe, astfel îneît el a trebuit să se mulțumească cu compania altor băieți, mai toleranți, care, printre altele, îl „admirau“ cînd venea cu cîte _ un obiect furat. Poate că dacă în acele momente unul dintre „elevii buni“ i-ar fi arătat mai multă prețuire și ar fi încercat să se apropie de ei, Gheorghe s-ar fi aflat și azi în una din clasele Școlii generale nr. 20. Dar n-a fost așa... Pe de altă parte, Vasile era privit cu răceală și neîncredere, de cele mai multe ori cu indiferență, de către tovarășii săi de muncă. Nu era bine pregătit, lipsea. De ce însă nu se ridica la nivelul celorlalți, nu s-a întrebat nimeni. Poate că dacă atunci cineva s-ar fi întrebat și dacă, aflînd adevărul, ar fi încercat din tot sufletul să îndrepte lucrurile, Vasile n-ar fi ajuns să ia hotăriri nesăbuite.Nu i-am amintit aici decît pe cei care, într-o măsură mai mică sau mai mare, au fost sau puteau fi bine intenționați, pentru că altfel, pentru comportarea sa brutală și rușinoasă, ar fi trebuit să-l citez în primul rînd, ca răspunzător, pe tatăl copiilor. în ceea ce-1 privește pe el îmi îngădui să înlătur orice „poate“ și să afirm că, după părerea mea, dacă ar fi înțeles nu condiția de părinte, ci .măcar pe aceea de om, ar fi reușit în mod sigur să prevină extinderea răului. Cine i-a dat dreptul să mutileze sufletește doi copii și, dacă și l-a luat singur, de ce nu s-a încumetat nimeni să-1 oprească?



"%

„Scînteia tineretului“

pag. 4

Semnarea unei convenții
economice româno-sovietice

S.U.A.: Rată înaltă 
a șomajului

Opinii in favoarea instaurării
“ ‘ economice ‘Pi I»

Depășirea cm alimentare mondiale
un imperativ al epocii contemporane

La 9 februarie, a fost nată la Moscova Convenții terguvernamentală dintre România și U.R.S.S. privind colaborarea în valorificarea zăcămîn- tului de gaze condensate de la Orenburg și, legat de aceasta, livrarea de gaze naturale din Uniunea Sovietică în Republica Socialistă România. Potrivit convenției, țara noastră participă la finanțarea lucrărilor de amenajare a zăcămîntului de gaze condensate și de construire a instalațiilor de uscare și desulfurare a gazelor în cadrul complexului de prelucrare de la Orenburg. în schimbul acestei participări, la terminarea lucrărilor Uniunea Sovietică va livra României cantitățile de gaze convenite.Documentul a fost semnat, din partea română, de Ion Pă- țan, viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste

sem- a in România, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar din partea sovietică, de N. S. Patolicev, ministrul comerțului exterior al U.R.S.S.La semnare au luat parte Ion Florescu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale al României, D. N. Komarov și L. I. Zorin, adjuncți ai ministrului comerțului exterior al U.R.S.S.A fost prezent. Gheorghe Ba- drus, ambasadorul României în Uniunea Sovietică.în cursul zilei de 9 februarie, tovarășul Ion Pățan a avut convorbiri cu N. S. Patolicev, cu care a discutat problșme ale dezvoltării schimburilor comerciale și cooperării economice dintre România și Uniunea Sovietică. La convorbiri a participat ambasadorul României la Moscova.

Departamentul Muncii al Statelor Unite a publicat ultimele sale statistici asupra șomajului și situației pieței interne a muncii, statistici combătute de federațiile sindicale.Datele guvernamentale arată că, în ianuarie 1976, numărul șomerilor a fost de 7,29 milioane — 7,8 la sută din totalul forței de muncă (86,19 milioane). Alte statistici întocmite de A.F.L.-C.I.O., arată însă că rata șomajului este de cifră reprezentînd l’ioane de oameni, ger, economist-șef A.F.L.-C.I.O., statisticileMuncii n-au fost luate în seamă o serie de date legate de „șomajul invizibil“ și de „semișomaj“.într-un articol publicat ;,New York Times“, John yers, membru democrat al merei Reprezentanților,ciază, citind datele statistice ale Ligii naționale urbane, că șomajul afectează aproape 15 milioane de americani.

10,5 la sută, peste 9 mi- Nat Goldfin- al federațieiapreciază că in Departamentului

Intîlniri ale delegației P.C.R
în Con- Ca- apre-

care a participat la Congresul P. C. F.

în capitala Mexicului au luat sfîrșit lucrările primului Congres al unității latino-americane, la care au luat parte reprezentanți din 17 țări din regiune. Congresul a dezbătut, în principal, problema privind consolidarea alianței forțelor politice, democratice și revoluționare din zonă, în lupta pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice în America tină și în lume.în declarația adoptată acest prilej, participanțiilucrări s-au pronunțat pentru intensificarea luptei împotriva unor tendințe de amestec străin în treburile interne ale statelor, recuperarea și valorificarea resurselor naturale în interes național, reafirmarea plenară a autonomiei, suveranității și independenței naționale și instituirea în zonă a unui climat de pace și cooperare. Documentul evidențiază, totodată, necesitatea creării unei Organizații a statelor latino-ameri-

cane (OELA), cît și a unui Sistem informativ latino-ame- rican (SILA) și a unei Societăți mixte latino-americane de publicitate, care să servească dezvoltarea de-sine-stătătoare a țărilor din regiune.
La-cula

încheierea Congresului 
economiștilor din tarile 
in curs de dezvoltare

Biroul Politic al Partidului Comunist Francez a oferit luni o masă în onoarea delegațiilor străine participante la lucrările celui de-al XXII-lea Congres al P.C.F. La dejun a luat parte delegația Partidului Comunist Român, formată din tovarășii Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., și Vasile Șan- dru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Tovarășul Leonte Răutu a transmis tovarășului Georges Marchais, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, felicitări cordiale pentru realegerea sa în funcția de secretar urări de succes în Partidului ComunistMulțumind pentruurări, tovarășul Georges Marchais a transmis la rîndul său tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut prietenesc și urări de noi succese în activitatea Partidului Comunist Român.în cursul aceleiași zile, de-

legația Partidului Comunist Român s-a întîlnit cu tovarășii Gerard Jacquet și Gilles Mar- tinet, membri ai Biroului Executiv. secretari naționali ai Partidului Socialist Francez. Cu acest prilej, au fost evocate relațiile dintre cele două partide, exprimîndu-se dorința reciprocă de a le dezvolta în continuare.De asemenea, delegația P.C.R. s-a întîlnit cu Jacques, Maro- selli. vicepreședinte al Mișcării Radicalilor de Stînga, și Pierre Bracque, membru al Biroului Executiv, cu care prilej, au fost examinate relațiile reciproce.

LA HELSINKI ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

Conferința unor partide agrariene
■

și organizații cooperatiste consacrată

generai și activitatea Francez.felicitări și
La invitația primarului localității Levallois-Perret, Parfait Jans, delegația P.C.R. a vizitat obiective social-culturale și șantiere de construcții. Delegația a luat cunoștință de eforturile desfășurate de municipalitate, alcătuită din consilieri comuniști, socialiști și radicali stînga, pentru dezvoltarea modernizarea orașului. deSi

Spania : continua acțiunile
pentru democratizarea societății

♦La Helsinki au avut loc lucrările conferinței unor partide agrariene și organizații cooperatiste consacrate asigurării securității și cooperării în Europa, la care au luat parte reprezentanții a 34 organizații din 23 de țări. Din partea Uniunii Naționale a Cooperativelor A- gricole de Producție din țara noastră a participat o delegație condusă de Ion Oprișan, membru al Biroului Permanent al Consiliului UNCAP.Delegații români au participat activ la dezbateri, promo- vînd pozițiile României în ce privește înfăptuirea unei securități trainice și cooperări largi pe continent, acțiunile țării noastre pentru înfăptuirea practică a prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.

în cadrul discuțiilor a fost evidențiată contribuția țării noastre la realizarea unui sistem de securitate și la adînci- rea cooperării pe continent.Gheorghios Mavros, președintele Uniunii Centrului Democratic din Grecia, a subliniat, în acest sens, însemnătatea și realismul ideilor promovate de președintele României, Nicolae Ceaușescu, privind crearea unui organism permanent care să urmărească înfăptuirea Actului final al conferinței și să raporteze cu privire la această înfăptuire.Conferința a adoptat un apel care cheamă la traducerea In viață a măsurilor menite să a- sigure pacea, securitatea și cooperarea în Europa.

După șapte zile de dezbateri în plen și pe comisii de specialitate, primul Congres al economiștilor din țările în curs de dezvoltare, desfășurat la Alger, la care a fost reprezentată și România, a luat sfîrșit prin instituționali- zarea acestei reuniuni. A fost creată, astfel, „Asociația economiștilor din lumea a treia“, al cărei sediu va fi la Alger. Congresul a adoptat, cu acest prilej, un statut al Asociației și a hotărît ca în consiliul ei executiv să fie cuprinși 15 membri. Pentru acest consiliu au fost desemnați 5 reprezentanți pentru țările africane, 5 pentru cele din America Latină, și 3 pentru țările asiatice, urmînd ca ceilalți doi să fie desemnați ulterior.în încheierea lucrărilor, congresul a adoptat ca document de bază o „Declarație generală“, în care economiștii din țările în curs de dezvoltare, considerînd că „independența politică nu • constituie decît o etapă în lupta de eliberare deplină, care implică independența economică și culturală“, iși mobilizează toate eforturile pentru înfăptuirea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe deplina egalitate și echitate, pe dreptul fiecărui popor de a participa nemijlocit la schimburile de valori materiale și culturale. în declarație se arată, între altele, că în etapa actuală, lupta țărilor din lumea a treia trebuie să fie axată îndeosebi pe controlul efectiv al resurselor și bogățiilor naturale de către popoare, pe dezvoltarea economică și socială independentă, pe colaborarea și cooperarea internațională cît mai largă, avantajoasă pentru toate popoarele și lipsită de orice discriminări. Toate acestea se definesc drept condiții esențiale pentru realizarea de schimbări fundamentale în structura politică, economică și socială a țărilor din lumea a treia, în vederea eliminării oricăror forme de exploatare și asigurării deplinei participări a maselor populare la procesul de dezvoltare independentă.

rganizațiile și con- Oferințele internaționale au cel puțin un merit incontestabil : acela de a fi facilitat si oferit date globale, care permit o evaluare mai exactă a marilor probleme care confruntă omenirea. Studierea științifică a proceselor și fenomenelor care au loc era imperios necesară, deoarece soluțiile cele mai adecvate nu pot fi găsite decît pe baza cunoașterii aprofundate a realităților. Datorită acestei acțiuni de cuprindere în expresie matematică a problemelor, lumea a devenit mai conștientă nu numai de existenta, știută dintotdea- una, a unor mari decalaje de dezvoltare, ci și de proporția lor îngrijorătoare, de tendința de agravare — și nu de micșorare — a acestora, de inechitățile imense, generatoare de tensiune, care s-au acumulat în lume, precum și de măsura e- forturilor necesare pentru lichidarea acestei stări de lucruri. Știm cu exactitate, spre exemplu, că produsul social anual pe cap de locuitor in țările cele mai avansate se ridică la 6 500 de dolari față de 100—200 de dolari la polul opus. O treime din omenire — populația țărilor dezvoltate — consumă două treimi din producția alimentară

• O treime din populația globului — țările 
dezvoltate — consumă două treimi din produc
ția alimentară mondială ® 700 de milioane 
de oameni sînt subnutriți, 25 de milioane pier 
anual din cauza foametei ® Pămîntul ar putea 
oferi hrana necesară pentru o populație de 76 
miliarde locuitori — de 19 ori mai mare decît 
cea actuală, sau un nivel avansat de alimen
tație pentru 48 de miliarde de oameni ® Nu
mai o treime din terenurile arabile sînt cultivate, 
iar randamentul acestora este de zece ori mai 
mic decît cel potențial.

crescut între 1950 și 1970 în medie numai cu 0,8 la sută anual, dar zone întregi, ca au înregistrat nici creștere, sporul Africa, nu un fel de _________ _ ____ demografic fiind egal cu cel al producției agricole. în 24 de state în curs de dezvoltare ritmul dezvoltării producției de alimente a fost chiar inferior celui al sporului populație, în alte 23 de țări doi indici au fost aproxima- egali. Aceasta înseamnă că, parcursul a două decenii, în

TERRI ?

MILIARDE

PORTE HRRR9

Prin utilizarea eficientă a potențialului agricol, Pămîntul ar pu
tea oferi hrana necesară pentru 76 miliarde locuitori, față de 

circa 4 miliarde în prezent.

<

O masivă demonstrație de protest, apreciată ca cea mai mare acțiune de acest fel organizată în Spania de la sfîrși- tul ultimului război mondial, a avut loc, duminică, pe străzile Barcelonei. Răspunzînd apelului lansat de alianța forțelor de opoziție din Catalonia, peste 50 000 persoane au manifestat pentru restabilirea drepturilor și libertăților democratice în țară, 'amnistierea tuturor deținuților politici, acordarea autonomiei pentru provincia catalană.Pentru împrăștierea demonstranților au fost mobilizate importante forțe polițienești, care au făcut uz de arme cu gloanțe de cauciuc, bombe lacrimogene și fumigene. între manifestanți și poliție au avut loc ciocniri. Numeroase persoane au fost rănite. Au fost operate, de asemenea, arestări.Guvernul spaniol a hotărît să abroge 14 din cele 20 de articole ale așa-numitului „decret-lege“ împotriva terorismului. Principalele prevederi ale acestui decret franchist se refereau la judecarea de către tribunale, militare, fără drept de apel, a unor acțiuni îndreptate împotriva regimului franchist, printre care manifestații de stradă, articole publicate în presă, asimilînd drept activități teroriste acțiunile partidelor politice ilegale.După cum se știe, una din cerințele principale exprimate în numeroase manifestații și de-

monstrații organizate de forțele de opoziție care se pronunță pentru democratizarea vieții politice spaniole, o constituie abrogarea acestui decret-lege.Potrivit noilor dispoziții, o serie de delicte pe care decretul- lege le trecuse în competența tribunalelor militare vor trece în competența instanțelor civile. A fost suprimată procedura expeditivă „sumarisimo“, care interzicea, practic, orice drept de apel. Au fost revăzute și delictele pentru care se prevedea exclusiv pedeapsa cu moartea.Recenta hotărîre a guvernului de la Madrid are un caracter limitat, întrucît ea anulează numai o parte a prevederilor decretului franchist, în vreme ce toate forțele de opoziție din țară se pronunță pentru abrogarea sa totală, pentru amnistierea tuturor deținuților politici și restaurarea drepturilor și libertăților democratice în Spania.

PE SCURT • PE SCURT• PE SCURT • PE SCURT•PE SCURT

Cutremurele 
din Guatemala : peste 

15 000 de victime• CUTREMURELE SUCCESIVE care s-au resimțit în Guatemala în ultimele cinci zile au provocat, potrivit unui bilanț provizoriu ai Comitetului național de ajutor, un număr de 15 056 morți.
Incidente în Irlanda 

de Nord
PERSOANA și-a pierdut iar alte patru au fost în cadrul unui nou in- provocat luni de elemen- de

• O viața, rănite cident te extremiste din Irlanda Nord. Incidentul s-a produs la

Belfast, capitala Ulsterului, unde un grup de persoane rămase neidentificate au deschis focul asupra unui camion care transporta muncitori Ia lucru.• PRIMUL MINISTRU AL ISLANDEI, Geir Hallgrimsson, a declarat, luni, că nu există o bază de riegocieri cu Anglia în vederea reglementării „conflictului codului“, atît timp cît trau- lerele britanice pescuiesc în interiorul zonei naționale de pescuit islandeze sub protecția navelor militare. într-o declarație făcută la Reykjavik în fața membrilor parlamentului, premierul Hallgrimsson a menționat că unele țări occidentale, între care R.F.G., examinează- problema unei medieri.

portant“ de mercenari recrutați în Marea Britanie și-au găsit moartea în cadrul luptelor din Angola, El a precizat că pe lingă mercenarii care au pierit în timpul luptelor cu unitățile M.P.L.A., un număr de 14 ar fi fost executați de propriii lor camarazi, datorită faptului că au refuzat să ia parte la operațiunile militare.

mondială, restul de o treime revine țărilor în curs de dezvoltare în care trăiesc două treimi din locuitorii globului, producția de cereale pe un locuitor fiind în medie de aproximativ cinci ori mai mare în statele industrializate în comparație cu cele slab dezvoltate. în spatele acestor cifre sintetice se ascund tragedii umane individuale care în unele cazuri capătă chiar proporții naționale sau continentale. Statele în curs de dezvoltare sînt confruntate cu o criză, devenită cronică, de produse alimentare. Necesitățile de alimente pe plan mondial — inclusiv ale țărilor dezvoltate — cresc într-un ritm de 3,6 la sută anual, dar sporul real este de numai 2,6 Ia sută, foarte a- propiat de cel al creșterii demografice (2,4 Ia sută). Situația este mai gravă dacă analiza se limitează la țările în curs de dezvoltare. Producția alimentară pe cap de locuitor a acestora a

jumătate din dezvoltate. în din populație cultură, producția alimentară a stagnat sau s-a înrăutățit. în 53 din aceste state cererea de alimente este superioară ofertei, iar 44 dintre ele nu pot asigura minimul zilnic de 2 500 de calorii necesare unei persoane. Consecințele acestei situații sc cunosc : 700 de milioane de oameni sînt afectați în prezent de subnutriție, 25 de milioane . e ființe umane — una la fiecare opt secunde — sînt speerate anual de flagelul foametei.Gu toate acestea, aceleași calcule arată fără nici un dubiu că Pămîntul dispune de resurse suficiente de hrană pentru locuitorii săi. Numai prin repartizarea echitabilă a actualei producții agricole mondiale foametea ar putea fi lichidată. Datele arată că pe T®.-a revin 2,7 persoane la un hectar de teren cultivat, adică
Inundații in Australia

Noul guvern iordanian

statele mai puțin care două treimi trăiesc din agri-

mult decît ar fi necesar dacă a- ceste terenuri ar da randamentul maxim. în plus, numai o treime din cele 3,2 miliarde hectare de teren propriu-zis a- rabil de pe glob sint cultivate, în numeroase regiuni ale lumii, ponderea terenurilor cultivate se ridică Ia 24 la sută din total, în unele chiar la numai 6—7 la sută. Potrivit estimărilor, a_pli- carea tehnicii moderne — irigații, îngrășăminte, semințe de mare randament, mijloace de protecție a plantelor, utilaje, mașini și cunoștințe agrotehnice — ar conduce la o producție suficientă pentru a asigura rația zilnică minimă de 2 500 calorii pentru 76 miliarde de oameni, sau un standard avansat de nutriție (4 000 calorii zilnic) pentru 48 de miliarde persoane, a- dieă pentru o populație de 12 ori mai mare decît cea actuală. Și aoeasta numai prin utilizarea eficientă a resurselor uscatului, fără a mai vorbi de cele oferite de mări și oceane.Viziunea pesimistă, malthu- siană asupra viitorului lumii nu are deci nici un fel de justificare, cu condiția ca necesitatea unor măsuri ferme, hotărite, la nivel național și internațional, să fie înțeleasă în întreaga ei amploare și urgență pretutindeni in lume.Subliniind că depășirea crize! alimentare mondiale constituie una din sarcinile esențiale ale noii ordini economice internaționale, România s-a pronunțat in numeroase rînduri pentru trecerea urgentă la elaborarea unor programe complexe pentru creșterea producției agricole — în primul rînd în țările în curs de dezvoltare, unde există atît necesitățile cele mai urgente, cît si rezervele cele mai mari. Documentul prezentat de România la sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O.N.U.. precum și expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la sesiunea Marii Adunări Naționale propun măsuri concrete si eficiente pentru atragerea în circuitul agricol a suprafețelor necultivate, creșterea randamentului pămîntului prin utilizarea agrotehnicii moderne și îmbinarea eforturilor naționale ale popoarelor în curs de dezvoltare cu o largă. cooperare Internațională. Este, intr-adevăr, imperios necesar de a se acționa cu hotărîre pentru soluționarea acestei probleme vitale, parte integrantă a procesului instaurării unei noi ordini economice internaționale, de făurire a unei lumi mai bune și mai drepte.de zece ori mai

În Portugalia a fost 
constituită o nouă 
formațiune politică Un grup de membri ai Partidului Popular Democratic din Portugalia au hotărît să înființeze o nouă formațiune politică, Mișcarea social-democrată. Cu ocazia primei sale conferințe de presă, informează agenția portugheză de știri „ANOP“, Comisia provizorie a acestei mișcări a definit principalele linii ale orientării noii formațiuni politice ; respectarea „democrației politice, economice, sociale și culturale, prin intermediul unor reforme structurale profunde, fără să piardă, din vedere progresul și lupta pentru egalitate, în așa fel încît să nu se permită revenirea la privilegiile depășite și să se ajunga Ia eliminarea exploatării și o- presiunii, într-o societate mai justă și mai umană, adică socialistă. Mișcarea social-democrată portugheză își propune să contribuie, împreună cu toate forțele democratice, la stabilizarea șl dinamizarea vieții politice din țară, demareîndu-se în- tr-o manieră netă de forțele de dreapta, indiferent de limbajul pe care acestea îl utilizează“.Din noua formațiune politică, condusă de Emidio Guerrero, fost secretar general interimar al P.P.D., fac parte 21 de deputati.
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• AMENDA PENTRU ELEFANȚI. Traficul din centrul Romei 
a fost perturbat de o turmă de elefanți care mergeau tacticos, 
în șir indian, de-a lungul străzilor supraaglomerate. Călăuza, În
sărcinată cu escortarea celor 23 de elefanți de la un circ stabilit 
la periferia Romei, s-a rătăcit pe străzi, trezindu-se în plin cen
tru. Agenții de circulație s-au hotărît să aplice pe loc o amendă 
usturătoare directorului circului, dar s-au pierdut în calcule cînd 
a fost vorba de valoarea amenzii • ȘOSELE DIN GHEAȚA. 
Construirea unor șosele în condițiile tundrei sau taigalei, unde 
lunile de iarnă sînt lungi șl geroase, reprezintă o problemă teh
nică dificilă. Specialiștii sovietici au hotărît să utilizeze pentru 
fundamentul șoselelor chiar acest pămînt veșnic înghețat. Pentru 
aceasta, se dizlocă stratul de turbă care izoiează termic solul și 
nu-1 permite gerului să pătrundă pînă la o adîncime de 1—1,5 
metri. Fundamentul șoselei este, astfel, realizat. Peste el se așea
ză un strat de bîrne care nu pot fi folosite la fabricile de 
cherestea, Iar peste bîrne se așterne un strat de nisip și pietriș. 
Experiențe îndelungate au arătat că șoselele construite în acest 
fel, în Siberia, sînt foarte rezistente șl „supraviețuiesc“ vara, 
chiar la temperaturi de plus 30 grade Celsius • HAITELE DE 
ClINI SĂLBĂTICI DINGO au devenit un adevărat flagel pentru 
fermierii australieni. Numai în statul Queensland, din vestul țării, 
ei au distrus în ultimele trei luni sute de ol. Numeroși fermieri 
au lansat o campanie de vînătoare a acestor animale • UN PA
CHET DE ȚIGĂRI VA COSTA IN MAREA BRITANIE IN ANUL 
2010 SUMA DE 36 LIRE STERLINE, dacă guvernul britanic dă 
curs sugestiei Ministerului Sănătății de a se majora cu 10 la 
sută anual prețul țigărilor cu scopul de a-i descuraja pe fumă
tori. Cu o asemenea rată de creștere a prețului, tinerii care au 
astăzi 16 ani vor fuma, la vîrsta de 50 de ani, țigări de 1,80 lire 
sterline bucata. Un cercetător în domeniul combaterii cancerului 
pulmonar a alcătuit un grafic al numărului persoanelor care ar 
înceta să fumeze în funcție de scumpierea prețului țigărilor : 23 
la sută în 1980, 40 la sută în 1985. Astfel, în anul 2010 ar puea fi 
salvate 12 000 de vieți omenești, numărul deceselor datorate can
cerului pulmonar scăzînd de la 30 000 în 1975 la 18 000 e DATORI
TA UNEI AVALANȘE care s-a produs în apropiere de Chambery, 
Franța, și-au pierdut viața doi tineri. Se apreciază că alți tineri 
schiori ar putea să se mai afle sub stratul de zăpadă, astfel încît 
operațiunile de salvare se desfășoară cu intensitate. • INDUS
TRIA CINEMATOGRAFICA CEHOSLOVACA realizează, anual, 
un număr de filme care o apropie de țările dezvoltate în dome
niul celei de-a șaptea arte. Studiourile din Praga, Bratislava, 
Ostrava și Gottwaldov produc anual 40 de filme artistice de lung 
metraj, 1 500 filme scurte, precum și 280 000 metri de peliculă 
pentru programele de televiziune. Filmele cehoslovace sînt ex
portate în 23 de țări. La rîndul ei, rețeaua cinematografică s-a 
îmbogățit în ultimele trei decenii cu 3 500 cinematografe moderne. 
• NUMĂRUL ACCIDENTELOR RUTIERE, precum și cel al dece
selor de pe urma acestora, au scăzut în Elveția în 1975 pentru 
al treilea an consecutiv, se arată într-un raport guvernamental 
dat publicității la Berna. Aceasta se datorește, în primul rînd, 
introducerii limitelor de viteză, în anul 1973. Numărul celor răniți 
în accidente de circulație a scăzut cu 5.8 la sută anul trecut în 
comparație cu 1974, în vreme ce numărul morților s-a redus cu 
9,3 la sută. Această scădere a afectat toate categoriile de vehicule 
care circulă pe șosele, cu excepția motocicletelor de mare litraj. 
Autoritățile de resort speră ca în 1976 tendința de diminuare a 
accidentelor rutiere să continue, datorită introducerii obligativi
tății purtării centurii de siguranță atît pe autostrăzi, cît șl în 
orașe.

• PRIMUL MINISTRU AL IORDANIEI, Zeid Rifai, care, ca și în cabinetul anterior deține și portofoliile afacerilor externe și apărării, a anunțat formarea unui nou guvern. Majoritatea membrilor fostei e- chipe ministeriale de la Amman își păstrează portofoliile. Au fost numiți patru noi titulari : Hassan Ibrahim, ministru de stat pentru afacerile externe, Issam Ajlouni, ministrul problemelor sociale și lucrărilor publice, Salah-Uddin Jummaa, ministrul aprovizionării, și mouti, ministrul municipale și rurale.

• ZONE ÎNTINSE ale teritoriului Australiei, între care unele regiuni din interiorul țării, cu un climat de obicei secetos, se află sub apă, din cauza ploilor abundente care au căzut fără întrerupere în ultimele zile. Potrivit informațiilor primite la Canberra din partea autorităților locale, cel mai mult au avut de suferit de pe urma inundațiilor partea de sud-vest a statului Queensland, iar în zona de nord a statului South Australia au fost înregistrate cele mai puternice ploi din acest secol.• UN COMUNICAT OFICIAL publicat la Lagos anunță că autoritățile nigeriene au hotărît să mute capitala țării în orașul Abuja.
Ninsori în GreciaIsmail Ar- problemelor

• INTR-O DECLARAȚIE făcută luni în Camera Comunelor, premierul Harold Wilson a a- rătat că potrivit informațiilor primite, un număr „foarte im-

• PENTRU A DOUA ZI consecutiv, ninsori și furtuni de zăpadă deosebit de puternice s-au abătut luni asupra Greciei, provocînd serioase pagube coltelor, cauzînd moartea două persoane și cîteva mii accidente de circulație.
re- a de

BAZIL ȘTEFAN

Două imagini grăitoare ale realităților lumii de azi. 
milioane de oameni sînt victime ale subnutriției, la

în timp ce în statele în curs de dezvoltare sute de 
polul opus, o minoritate socială trăiește în lux și 

huzur.
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MARȚI 10 FEBRUARIE

ZILE FIERBINȚI î Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

SINGURĂTATEA
Scala 
18,15; 
11,15;

UN
Sala Palatului — orele 17,15; 20,15 
Luceafărul (orele 9; 11,45 " “
17,15; 20); Capitol (orele 9;
14,30; 17,15; 20); Modern (orele 9; 
11.45; 14.30; 17.15; 20).

TRANDAFIRUL ALB : 
(orele 9; 11,15; 13,30;
20.30) .

CASCADORUL : Lumina (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

SFIRȘITUL VACANȚEI : Tim
puri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20).

RESPIRAȚIE LIBERA î Central 
(orele 9.15; 11.30; 13,45; 16^ 18; 20); 
Arta (orele

PATIMA :
11,30; 13,45; 
îptțti forelp
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30;' 15,45; 
18; 20).

INSPECTORUL BRANNIGAN : 
Patria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

FLORILOR : 
(orele 9,15; 11,15; 13,30; 16; 
20,30) ; Flamura (orele 9; 

13.30; 15,45; 18; 20,15).
CÎNTEC PE BRODWAY :

14,30; 
9; 11,45;

Festival 
16; 18,15;

13,30; 15,30; 17,45; 20). 
Victoria (orele 9,15;

16; 18.15; 20.30); Giu- 
10; 15,30; 17,45; 20);

18,30; 20,45); București (orele 8,45; 
11; 13,15; 16; 18,30; 20,45); Favorit 
(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30); Melodia (orele 9; 11,15; 13,30 
16; 18,15; 20,30).

ALARMA IN DELTĂ : Unirea 
(orele 16; 18; 20).

CIRCUL ; Doina (orele 11,15; 13; 
14,45; 16,30; 18,15; 20,30 — la ora
9,30 program pentru copii) ; Cotro- 
ceni (orele 10; 12; 14; 16; 18; 20).

VINATORII DE INCENDII ; Ex- 
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Aurora (orele 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

SOARTA AUREI ȘI ARGENTI
NEI : Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

J. D. CAHILL : Grlvița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15).

CURSA : Pacea (orele 16; 18; 
20); Popular (orele 15,30; 18; 
20.15).

PIRAȚII DIN METROU : Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15).

NE VOM ÎNTOARCE CÎND AZA- 
LEELE VOR ÎNFLORI : Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20).

CERCUL MAGIC : Ferentari (o- 
rele 15,30; 18; 20,15); Vitan (orele 
15,30; 18; 20).

EVADATUL : Bucegl (orele
15,45; 18; 20); Moșilor (orele 15,30; 
18; 20).

COMANDANTUL BATERIEI DE 
COASTĂ ; tlOAMNA ȘI VAGA
BONDUL : Crîngași (orele 16).

MARELE GATSBY : Volga (orele 
9,30; 12,30; 15,45; 19).

CUIBUL c Floreasca (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15).

COLȚ ALB : Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,15); Drumul Sării (orele 
15.30; 18; 20.15).

LOTTE LA WEIMAR : 
(orele 15,30; 18; 20,15).

AMORUL VRĂJITOR 3 
(orele 15,45; 18).

ORAȘUL VĂZUT DE 
Munca (orele 20).

ACEST FEL DE DRAGOSTE î 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

KIT ÎN
(orele 16;

TOATE 
TRIVA : 
17,30; 19,30).

Viitorul

Munca

SUS :

RahovaALASKA î 
18; 20).

DOVEZILE
Progresul (orele 15,30;

ÎMPO-

Opera Română : POVESTIRILE 
LUI HOFFMANN — ora 19; Tea
trul de Operetă : VICTORIA ȘI-AL 
EI HUSAR — ora 19,30; Teatrul

Național (Sala Mare) i PERIPE
ȚIILE BRAVULUI SOLDAT 
SVEJK — ora 19,30; (Sala Mică) : 
ÎMBLÎNZIREA SCORPIEI — ora 
19,30; (Sala Atelier) : CAPUL — 
ora 19; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (Schitu Măgureanu) : 
LUNGUL DRUM AL ZILEI CĂ
TRE NOAPTE — ora 19; (Sala 
Studio) : A 12-A NOAPTE — ora 
19,30; Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : ULTIMA ORA — ora 
19,30; (Sala Studio) : ȘOC LA ME
ZANIN — ora 19; Teatrul de Co
medie : O NOAPTE FURTUNOASA
— ora 19,30; Teatrul Mic : MATCA
— ora 19,30; Teatrul Giulești : CU 
OLTENCELE NU-I DE GLUMIT
— ora 19,30; Teatrul „Ion Vasi- 
lescu“ : BUNICA SE MĂRI
TĂ — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă“ : HOȚII DE CEASOR
NICE (Teatrul Fantasio din Con
stanța) : — orele 17,30 și 20 ; Tea
trul „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
CER CUVINTUL LA DIVERSE — 
ora 19,30; (Sala Victoria) : UITE 
CĂ NU TAC — ora 19,30; Teatrul 
Țăndărică (Sala Victoria) : ILEA
NA SÎNZIANA — ora 17; (Sala 
Academia) : SIR ȘI ELIXIR — 
ora 17; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână“ : ȚARĂ BOGATA-N FRU
MUSEȚI - ora 19,30; Circul Bucu-

reștl 1 CARNAVALUL RISULUI -S 
ora 19,30.

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoalăî 10,00 
tlștii amatori; 10,20 
folcloric cu Antoaneta _
hai Lazăr; 10,30 Film artistic. 
„Capcana“ (reluare); 12,00 Telex; 
16,00 Teleșcoală; 16,30 Curs de 
limbă franceză; 17,00 Telex; 17,05 
Muzică populară; 17,25 Reportaj 
de scriitor; 17,45 Pentru sănătatea 
dv.; 17,55 Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură; 18,25 Melodii 
celebre; 18,40 Teleglob. Șanhai azi; 
19,00 Valorile umane șl cultura;
19.20 1 001 de seri; 19,30 Telejurnal; 
20,00 Clnd omul răspunde pentru 
om. Anchetă socială; 20,35 Seară 
de teatru. Premieră pe țară. Ru
gul — de Octav Măgureanu ; 22,10 
24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial. Lampa al

bastră. Episodul III; 20,55 Tezaur 
de cîntec românesc; 21,15 Telex;
21.20 Spectacolul lumii (iii). Dul
cele zahăr al Cubei; 21,45 Aven
tura cunoașterii. Enigme pontice 
(reluare); 22,15 Drumuri în isto
rie. Acel februarie ’33.

Printre ar- 
Intermezzo 
Ene șl Mi-
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