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INVESTIȚIILEDE IA BILANȚUL

CINCINALULU11971-1975,

LA PROIECTELE
factor hotarîtor al dezvoltării

CINCINALULU11976-1980 economico-sociale a țarii
DIN CRONICA 

ÎNTRECERII
SOCIALISTE

• DE LA ÎNCEPUTUL 
ANULUI, unitățile feroviare din țară au primit 21 de locomotive electrice. Diesel e- lectrlco șl hidraulice, aproape 400 de vagoane de călători și de marfă. In cursul acestui an, Însemnele Căilor Ferate Române vor mai fi Înscrise pe 118 locomotive șl pe a- proape 5 000 vagoane de călători șl de marfă. Pe linia modernizării transporturilor pe calea ferată, traoțlunea e- lectrlcă va fi extinsă pe unele trasee din Moldova, Muntenia, Transilvania șl Banat. Prin materializarea unor astfel de investiții, se apreciază că 1976 va fi ultimul an de existență în serviciu pe liniile principale și secundare a locomotivelor cu abur, ele rămînînd să fie temporar folosite numai pentru operații de manevră în stații.De menționat că întregul material rulant este furnizat de uzinele constructoare de mașini din țară, printre care cele de la Craiova, " Arad, Drobeta-Turnu „23 August“ din Reșlța, Seve- Capi-PARA- indicil• RIDICÎND LA METRI SUPERIORI de utilizare al agregatelor, formațiile de lucru care deservesc cuptoarele electrice de Ia Combinatul siderurgic Hunedoara au elaborat, peste prevederile de plan, de la începutul anului, 2 000 tone de oțel special destinat industriei constructoare de mașini. In luna Ianuarie și prima decadă din februarie, colectivul oțel&riei electrice a produs cu aceleași capacități o cantitate mai mare de metal cu circa 8 la sută față de perioada corespunzătoare din anul trecut.La rîndul lor, muncitorii, tehnicienii șl inginerii de la laminorul vechi de profile au produs, de Ia începutul anului, o cantitate suplimentară de laminate finite echivalentă ou materia primă necesară fabricării a peste 300 
tractoare.

ÎN ACTIVITATEA POLITICO-EDUCATIVA,CONSECVENȚA Șl SPIRIT REVOLUȚIONAR
PRIORITATE
CRITERIILOR
CALITATIVE

Fără îndoială că este foarte important ca tinerii să participe la un număr cît mai mare de acțiuni dedicate pregătirii lor politico-ldeologice. La realizarea scopului propus (promovarea în colectivele tinerilor a spiritului revoluționar caracteristic partidului nostru, formarea unor oameni cu o înaltă conștiință revoluționară) se va ajunge numai respectate Așadar, se continuă dez-dacă sînt riguros criteriile calitative, impune o preocupare pentru ridicarea calității baterilor, pentru perfecționarea modalităților de transmitere a cunoștințelor, pentru inițierea unor forme superioare de studiu. Prin activitatea practică pe care o desfășoară, Comitetul U.T.C. al întreprinderii de rulmenți din Bîrlad dovedește că a înțeles bine aceste cerințe și că acționează cu mijloace eficiente pentru îndeplinirea lor de către toate organizațiile.De-a lungul anilor la întreprinderea de rulmenți din Bîrlad s-a acumulat o bogată experiență în organizarea învă- țămintului politico-ideologic. Pe linia bunelor tradiții existente, secretarii și membrii birourilor Iși asumă responsabilități concrete : organizează studiul individual al tinerilor, conduc nemijlocit activitatea cursurilor, îndrumă munca propagandiștilor. Fără să se substituie acestor organe, mai mult chiar, ac- ționînd pentru activizarea lor continuă, comitetul U.T.C. afirmă o preocupare majoră pentru cunoașterea realizărilor pozitive și popularizarea lor în toate organizațiile, pentru generalizarea modalităților care s-au do-

Problema fundamentală de care depind creșterea în ritm înalt a întregii economii șl în același timp, sporirea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului o constituie alocarea unei părți însemnate din venitul național pentru dezvoltare — imperativ acut al e- pocii actuale caracterizate prin necesitatea dotării, modernizării și introducerii rapide în producție a cuceririlor științei și tehnicii. Pornind de la asemenea deziderate majore, bazate pe cunoașterea profundă a realităților din țara noastră partidul a prevăzut cu clarviziune, alocarea unei părți tot mal importante din venitul național pentru dezvoltare. De la 20 la sută în perioada 1956—1960, la 30,3 la sută în anii 1966—1970 și 34 la sută tn cincinalul 1971—1975. Această politică, profund științifică și realistă, și-a găsit o expresivă și deplină confirmare In realizările cincinalului recent încheiat, cînd volumul investițiilor au Însumat 544,7 miliarde lei, mal mult dectt tn cele două 

Fotografiile : EM1LIAN PLECAN

Ca rezultat al politicii partidului de repartizare judicioasă în 
plan teritorial a forțelor de producție, de ridicare a zonelor și 
localităților mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic, 
în cincinalul 1971 — 1975 au fost date în exploatare 1 869 obiective 
și capacități de producție industriale. Dintre premierele cincina
lului recent încheiat rețin atenția, prin efectele lor pe plan econo
mic și social, noua zonă industrială a orașului Curtea de Argeș și 
Combinatul de îngrășăminte chimice Slobozia.

It J

vedit eficiente, care și-au cîștigat adeziunea tinerilor.Pentru afirmarea plenară a funcției informativ-formative a Invățămîntului politico-ideologic, un rol deosebit de important îl au propagandiștii. Lor 11 se cere nu numai o foarte bună pregătire, dar și stăpînirea unor modalități adecvate de transmitere a cunoștințelor, a pedagogiei muncii politice. Controlul efectuat periodic de către comitetul U.T.C. vizează de aceea cu precădere obiective corelative acestor exigențe : dacă propagandiștii fac dovada unei temeinice pregătiri politice, dacă posedă capacitatea de a conduce cu competență dezbaterile, de a răspunde la întrebări, de a descoperi și explica legăturile e- xistente între temele programate și realitățile din întreprindere, secții și ateliere. Pe baza informațiilor obținute se organizează în cadrul întreprinderii acțiuni d'e perfecționare a pregătirii propagandiștilor : cercuri de studiu, informări, dezbateri metodice.Fiecare propagandist are un caiet al grupei pe care o conduce. Am putut să mă conving, făcînd lectura acestor caiete, că planurile tematice recomandate cursanților sînt realizate cu pricepere, că materialul bibliografic este bina selecționat. Citind însemnări pe marginea unor dezbateri, discutînd cu numeroși tineri, am înțeles că există aici o preocupare majoră pentru promovarea dialogului politic, a confruntării reale de idei, pen-
ADRIAN VASILESCU

(Continuare In pag. a lll-a)

Conf. dr. VIORICA NICOLAU

potențialului economic Numai pe baza lor se noi locuri de muncă, ridica gradul de tehni-

cincinale anterioare Ia un Ioc. Justețea unei asemenea orientări, promovate cu consecvență de partidul ți statul nostru are la bază rolul deosebit de important pe care investițiile îl au în asigurarea progresului și dezvoltării economico-sociale a întregii țări. Pentru că, într-ade- văr, investițiile reprezintă suportul material al creșterii economice, contribuind direct la dezvoltarea cantitativă și calitativă a al țării, pot crea se poate .. _______  __ ______citate al acestora și, implicit, nivelul productivității muncii sociale. Investițiile reprezintă în același timp, pîrghia economică cu ajutorul căreia statul socialist modelează structura economiei naționale în conformitate cu cerințele științei și tehnicii contemporane, cu nevoile inter-

în toate organizațiile U. T. C. :

MAXIMA ATENȚIE
ORGANIZĂRII DEZBATERILOR

consacrate analizei privind
îndeplinirea programului ideologic

ÎN NUMĂRUL DE AZI iti

Cu pricepere șl inițiativă să acționăm în spiritul 
tradiției și experienței harnicilor
• SOLUȚII SIMPLE, EFICIENTE 

REA DE LEGUME TIMPURII
• 200 HECTARE CU SOLARII

CURȚILE COOPERATORILOR

gospodari I
IN PRODUCE-

REALIZATE IN 
BUZOIENI

O Invenție de mare eficiență în curs de gene
ralizare :
• VENTILATOARELE FĂRAwPIESE TN MIȘCARE

La rubrica „Antlcazanla* :
• DEGRADAREA RAȚIUNII UMANE

nostru, rostită tinere-

în toate organizațiile U.T.C. se află în plină desfășurare adunările generale în care uteciștii dezbat activitatea depusă tn scopul înfăptuirii Programului ideologic al partidului, a hotări- rilor adoptate de Congresul ai XI-lea al P.C.R. în domeniul muncii politico-ideologice și cultural-educative, aplicării Codului principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. Totodată, a- ceste adunări constituie și un bun prilej de analiză într-un înalt spirit revoluționar a modului în care organele conducătoare ale U.T.C. și A.S.C., toți uteciștii au trecut la transpunerea în viață a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului conținute în cuvîntarea la deschiderea forumului tului, a sarcinilor reieșite din documentele celui de al X-Iea Congres al U.T.C. și ale celei de-a X-a Conferințe a Actualele adunări, prin plexitatea tematicii pe o abordează, se înscriu, fel, ca un moment de mă în activitatea organizațiilor U.T.C. și impun mobilizarea tuturor forțelor pentru pregătirea lor, pentru desfășurarea dezbaterilor la un nivel politic corespunzător care, în final, să prilejuiască adoptarea celor mai bune măsuri capabile să îmbunătățească și să perfecționeze activitatea organizațiilor U.T.C. 

U.A.S.C.R. torneare ast- sea-

ne ale economiei șl ale circuitului economic mondial.Continuarea cu fermitate a politicii de industrializare Iși găsește și din acest punct de vedere o elocventă ilustrare în consecvența cu care partidul și statul nostru au acționat, pe baza unor ample programe de investiții, în direcția dezvoltării cu prioritate a industriei și a celorlalte ramuri direct productive. Ca urmare, în perioada 1971—1975, aproape 80 la sută din totalul investițiilor au fost destinate ramurilor producției materiale, iar în cadrul acestora, 63 la sută dezvoltării industriei. Au fost date în exploatare 1 869 obiective șl capacități de producție industriale ; a început în același timp construcția și au continuat lucrările pe șantierele unor mari obiective de investiții în toate ramurile economiei naționale, care vor asigura ridi- 
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în domeniul muncii polltioo- ideologice și cultural-educative.Seriozitatea și maturitatea politică cu care trebuie pregătite aceste adunări sînt condiții indispensabile pentru a le asigura maximă eficacitate. Iată de ce în această perioadă întregul activ U.T.C., organele conducătoare, toți membrii organizațiilor sînt chemați să acționeze cu dăruire, neprecupețind forțele, pentru buna desfășurare a adunărilor, pentru a asigura dezbaterilor un conținut bogat în idei și fapte, străbătut de spiritul comunist de analiză aprofundată, așa cum i-a îndemnat pe tineri, ori de cîte ori s-a intilnit cu ei, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Am făcut aceste sublinieri deoarece, recent, intr-un raid- anchetă in municipiul Pitești, pe lingă cele cîteva aspecte pozitive reținute din participarea noastră Ia adunări, am constatat și unele carențe care impietează asupra organizării adunărilor și care se cer grabnic soluționate.
CONȚINUTUL Șl EFICACITATEA 
DEZBATERILOR SINT HOTARITE 

IN ETAPA DE PREGĂTIRE 
A ADUNĂRILORAm participat la două adunări de dezbateri în municipiul Pi-

TEODOR POGOCEANU

(Continuare in pag. a lll-a) 

carea economică a țării în cincinalul 1976—1980 pe o nouă treaptă de dezvoltare. Pe baza acestei politici, urmată cu consecvență de partid, industria a devenit ramura conducătoare a economici naționale, principalul factor al progresului economic, și social. A crescut, astfel, capacitatea industriei de a rezolva probleme tehnice tot mai complexe, de a realiza produse de înalt nivel tehnic — important salt calitativ, cu implicații directe in dezvoltarea și modernizarea întregii economii. Așa se explică, in bună măsură, avîntul pe care l-au cunoscut ramurile de vîrf ale progresului tehnlo — metalurgia, construcțiile de mașini șl chimia — care in cincinalul trecut au beneficiat de 62 la sută din volumul total al investițiilor industriale — șl îndeosebi subramurlle propulsoare de progres tehnic : electronică, automatizări, mecanică fină, petrochimie etc. S-a imprimat, astfel, un curs hotărît dezvoltării in-
(Continuar» In paj. o ll-a)
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Șl CULTURII ROMÂNEȘTI

AFIRMĂRI INTERNAȚIONĂIE

ALE PERSONALITĂȚII

LITERATURII NOASTREMi-am pus adesea întrebarea: ce evenimente publicistice noi, efectiv noi, adevărate începuturi de drum, au avut loc în țara și literatura noastră în ultimii ani și îndeosebi după 1971 ? Printre alte numeroase și îmbucurătoare răspunsuri, unul cred că e și acesta : apariția unui nou tip de revistă literară, mai precis de studii literare, care trebuia să ia ființă în acești ani. O revistă de specialitate, de înalt nivel, în limbi străine, capabilă să documenteze cercurile literare din vest și est despre preocupările, tarile ți metodele noastre literare moderne, vistă românească de o tehnicitate, competență și cipialitate, care să poată tiv interesa, purta un critic de la egal la egal, comu-
orien- studiilorO re- înaltă prin- efec- dialog

Prezenți în avanposturile tehnicii celei mal înaintate, tinerii din imaginile alăturate lucrează 
în ramura automatizării proceselor de producție. Sînt muncitori electricieni de la întreprinderea 
„Automatica" din București, uteciști de înaltă ținută profesională, cadre de nădejde în colec
tivele de muncă din care fac parte. Prin priceperea 'și perseverența lor, îmbinînd pasiunea cu 
dorința cunoașterii, GHEORGHE DUMITRU, NICOLETA MOGOȘ, ION ENE se situează în 
primele rîndurl ale întrecerii socialiste, realizînd șl depășind zl de zl, cantitativ șl calitativ, sar
cinile de producție.

Consemnăm, în acest spațiu al ziarului nostru dedicat fruntașilor în producție, faptul 
că prin aceste harnici mîinl trec zilnic numeroase aparate șl Instalații de înaltă tehnicitate des
tinate mecanizării șl automatizării proceselor de producție din toate ramurile economiei na
ționale, pentru creșterea productivității muncii șl realizarea pe această bază a unor Impor
tante sporuri de producție.

Foto-text I E. PLECAN

pentru Îndeplinirea fermă a angajamentelor

In Întrecerea socialistă, organizațiile u.t.c. Iși propun

La liecare Ioc de muncă
PRODUCTIVITATE SPORITA

Opinii de ADRIAN MARINO

nica idei și cercetări originale și să-și asigure în acest mod o adevărată audiență și prestigiu internațional. Explicația apariției noului tip de revistă este în același timp simplă și profundă : ea este rezultatul firesc și imediat al dezvoltării și diversificării studiilor noastre literare, elaborării creatoare a noilor metode de cercetare literară, necesității afirmării și confruntării internaționale ale criticii, teoriei și istoriei literare românești. Toate acestea întărite de convingerea — verificată obiectiv — că o prezență românească activă, plină de elan 
și dinamism, in sfera publica-

Cunoscind marile obiective ale actualului cincinal, complexi
tatea șl volumul sporit al sarcinilor economice pe acest an, co
lectivele Combinatului chimic din Craiova, cel care a lansat che
marea la întrecerea socialistă pe 1976, ți întreprinderii de con
fecții din aceeași localitate au consemnat in bilanțul primei luni 
a anului realizări dintre cele mai bune. Inițiativele uteciștilor in 
cadrul întrecerii „Tineretul - factor activ în realizarea cincinalului 
revoluției tehnico-științifice", circumscrise întrecerii socialiste a 
întregului colectiv, vizează in continuare menținerea perseveren
ței și autoexigenței tinerilor în muncă și creație, stimularea per
manentă a aspirației lor spre o productivitate și calitate la cote 
mereu superioare.

Combinatul chimic :
„CHEIA FABRICII" 

ÎN MÏINILE 
TINERILOR

Din bilanțul lunii ianuarie : 

• S-AU REALIZAT PESTE 
PREVEDERI 8 000 000 LEI LA 
PRODUCȚIA GLOBALA Șl 
10 000 000 LEI LA PRODUC
ȚIA MARFA • 585 TONE A- 
MONIAC • 5 336 TONE Nl- 
TROCALCAR • 71 934 
OXIGEN Șl ALTE

MC 
PRODUSE.

simț de răs- organizațiileGospodărește, cupundere, în toate __=______ ,____U.T.C. din combinat au fost prezentate în cursul anului trecut
(Continuare tn pag. a lll-a)

țiilor de specialitate peste tot în plină dezvoltare, este nu numai posibilă și necesară dar și pe deplin realizabilă, cu șanse incontestabile de difuziune și succes. Orice complex provincial și de inferioritate, care se mai poate uneori furișa, este chemat în felul acesta să dispară.În august 1973 a luat ființă, sub egida C.C.E.S., revista Cahiers roumains d’études littéraires, „revistă trimestrială de critică, estetică și Istorie literară“ a cărei editare a fost încredințată editurii „Univers“. Aceste „Caiete“ reprezintă 
= cub toata aspectele =

Întreprinderea de oonfeoțil :

ECHIPELE FRUNTAȘE
- ȘCOALĂ 

A EXPERIENȚEI 
ÎNAINTATE

Din bilanțul lunii Ianuarie : 
• VALOAREA PRODUCȚIEI 
GLOBALE SUPLIMENTARE - 
5 MILIOANE LEI • VALOA
REA PRODUCȚIEI MARFA 
SUPLIMENTARE - 3 MILI
OANE LEI • LIVRĂRILE LA 
EXPORT - DEPĂȘITE CU 6,5 
LA SUTA • PRODUCTIVITA
TEA MUNCII A FOST DEPĂ
ȘITĂ CU 84 LEI PE O 

PERSOANĂ.Măsurile adoptate in cursul anului trecut de către organizația de partid și conducerea întreprinderii îșl dovedesc acum, pe deplin, întreaga lor eficiență. Așa se face că datorită calității superioare, confecțiile realizate aici și oferite spre contractare beneficiarilor externi au întrunit aprecieri unanime. Majoritatea cererilor inițiale la export au fost suplimentate de cumpărătorii străini la începutul acestui an.— Planul de muncă pe 1976 — ne spune inginerul Constantin Popescu, directorul tehnic al întreprinderii — prevede o creștere de peste 6 la sută a productivității muncii față de 1975. Printre cele 26 de măsuri cu o eficiență estimată la 718 mll lei, adoptate în vederea atingerii acestui obiectiv amintesc : organizarea tehnologiilor de fabricație pe grupe de operații, introducerea finisajului suplimentar, creșterea cu 0,4 la sută a indicelui de utilizare a fondului de timp, reducerea personalului neproductiv, calificarea și perfecționarea profesională a tuturor categoriilor de oameni din întreprindere.
ROMULUS LAL

(Continuare In pag. a lll-a)

o „premieră absolută“ : este vorba de prima revistă românească de critică literară in limbi străine. De n-ar fi decît acest simplu fapt al începutului de drum nou, și încă ne-am afla în fața unui remarcabil act de creație și de cultură. Generațiile anterioare de critici și teoreticieni literari români n-au avut (s-o spunem în treacăt) nici ideea, nici voința, nici posibilitatea de a veni cu această inițiativă, care alte vîrste românești. ... _ceput și pină la sfîrșit un proiect și o noștri.în cele 10 numere publicate pînă acum,
corespunde unei spirituale a criticii Ea este de la în-realizare a anilor

Caietele au în-
(Continuare In pag. a ll-a)



A— ■
„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 2

-*
JOI 12 FEBRUARIE 1976

O INVENȚIE DE MARE EFICIENȚĂ

ÎN CURS DE GENERALIZARE

VENTILATOARELE 
FĂRĂ PIESE 
ÎN MIȘCARE

Problema eliminării noxelor din marile hale industriale a fost rezolvată în mod ingenios de specialiștii Institutului National pentru Creație Științifică și Tehnică prin realizarea unui nou tip de ventilatoare, cunoscute in tară și străinătate sub denun ea de „Ventejectoare — INCREST". Originalele aparate și sistemul de ventilație bazat pe utilizarea lor sînt rezultatul cercetărilor sistematice, teoretice și experimentale efectuate la INCREST din inițiativa dr. ing. Constantin Teodorescu, directorul general al institutului. Aceste aparate de o neobișnuită simplitate constructivă și de mare eficiență au fost brevetate în 12 țări, între care Anglia, Franța, Japonia și S.U.A.Pentru a asigura o aplicabilitate cit mai largă invenției, au fost concepute, experimentate și realizate 8 variante constructive. Efectuarea cercetărilor, realizarea modelelor și a sistemului de ventilație, cerut acum de tot mai mulți beneficiari, au fost Încredințate unui grup de tineri specialiști. Astfel, proiectarea prototipului a fost coordonată de ing. Ste- lian Iacob, experimentările de ing. Constantin Olivotto, iar optimizarea consumului energetic al sistemului de ing. Cornel Florea.Bazîndu-se pe principiul ejec- țiel multiple, ventejectoarele se remarcă prin faptul că nu au piese în mișcare. Această particularitate le conferă fiabilitate mare și o funcționare sigură In medii corozive. Nu necesită întreținere, au o construcție simplă. și robustă, sînt silențioase. Consumă cu 40—75 la sută mai puțină energie decît sistemele clasice de ventilație. Pot fi acționate cu aer de joasă sau ridicată presiune, alimentarea făcindu-se prin comandă automată sau manuală de la rețeaua tehnologică a uzinei. Cind în încăperea în care este montat un astfel de sistem de ventilație se produce poluarea aerului, sau creșterea temperaturii peste limitele admise, se poate declanșa automat intrarea în funcțiune a ventilatoarelor, în momentul cind aerul din hală a devenit din nou curat și temperatura corespunzătoare, instalația se oprește singură.Datorită acestor avantaje invenția a fost aplicată rapid în numeroase unități din industrie și zootehnie. O echipă specializată de la INCREST se deplasează la beneficiari pentru a monta noul tip de ventilatoare. Pină în prezent ei au montat peste 2 000 de bucăți, din care 1 350 au fost executate și instalate la beneficiari în anul trecut. Cererile sînt, însă, tot mai mari și ca urmare, in acest an, specialiștii institutului vor proiecta. executa și instala pentru diferiți beneficiari, peste 4 000 de ventejectoare. Inspirat, unul din tinerii din laboratorul de engineering a marcat pe o hartă a R. S. România localitățile în care va trebui să se deplaseze în acest an echipa condusă de maistrul Gheorghe Ivănescu pentru a le monta. Legenda hărții a fost completată cu citeva simboluri : roșu — industria alimentară ; albastru — industria construcțiilor de mașini și metalurgie ; verde — industria ușoară ; maro — industria chimică ; galben — zootehnie. Harta este punctată cu numeroase cercuri colorate, care marchează astfel în ce localități și în ce ramuri industriale vor fi puse in funcțiune cele 4 000 de ventejectoare cerute de beneficiari pentru acest an.Acest ritm de lucru este impus de eficiența mare a instalației de ventilație tip INCREST. Prin aplicarea sistemului la una din cele 6 hale ale Complexului zootehnic de îngrășare a tineretului taurin din cadrul I.A.S. Codlea, s-a obținut un spor zilnic de greutate mai mare decît în condițiile vechiului sistem 
ÎNTREPRINDEREA UTILAJ 

TRANSPORT BUCUREȘTI
str. Avrig nr. 29, sector 3, 

ORGANIZEAZĂ UN CURS DE CALIFICARE PENTRU 
MESERIA DE ȘOFER, CU DURATA DE 6 LUNI.

Pe timpul școlarizării se asigură o indemnizație egală 
cu media retribuției realizate pe ultimele 3 luni premer
gătoare începerii cursului, iar pentru nefamiliști se asigură 
cazarea la cămin și masă contra cost.

Candidații trebuie să aibă stagiul militar satisfăcut, 
virsta de pînă la 35 ani și să fie absolvenți ai școlii ge
nerale.

înscrierile și informații suplimentare se fac în str. Ni- 
colae Apostol nr. 93, sector 2 (Colentina, capătul tram
vaielor 1, 4, 21, autobuzele 55, 76 și 109) tel. 87 55 30.

întreprinderea „23 August“ 

București
cu sediul în b-dul Muncii nr. 256, sector 3, telefon 44 30 90, 
tramvaie 23. 24, autobuze 79 $i 79 rapid, încadrează : inqineri 
si tehnicieni pentru urmărirea producției, revizori contabili, eco
nomisti financiar-contabili. economisti transporturi, aprovizio
nare șef depozit feroaliaje și materiale neferoase, șef de
pozit nisipuri carbid și materiale turnătorii, șef depozit ma
teriale electrice, șef depozit materiale aparataj frînă, șef de
pozit materiale pentru Fabrica de locomotive, șef depozit 
subansamble motoare și locomotive și muncitori necalificați 
pentru încărcări și descărcări materiale.

Condițiile de încadrare conform Legii nr 12/1971.
Relații suplimentare la telefon 44 30 90, Serviciul personal, 

pregătire cadre, retribuire a muncii.

de aerisire. în același mod, la Complexul de îngrășare a porcilor din Bacău timpul de îngrășare pe cap de animal a fost redus, in medie, cu 15 zile. Generalizarea sistemului de ventilație INCREST numai in fermele din sectorul zootehnic va aduce sporuri suplimentare da carne, economii de energie electrică și venituri de mai multe zeci de milioane de lei anual. Prin introducerea acestui sistem de ventilație se obțin, de asemenea, economii însemnate de energie electrică pentru că cu aceeași cantitate de energie se exhaustează o cantitate dublă de aer viciat față de instalațiile clasice de ventilație. La întreprinderea „Emailul roșu“ din Mediaș, de exemplu, cu o putere instalată de numai 95 kW se vehiculează peste un milion de m.c. de aer pe oră. Ca urmare, cele peste 2 000 de ventejectoare care funcționează, în prezent, în diferite întreprinderi din tară, aduc o economie anuală de aproape trei milioane kWh. Pînă la finele acestui an, prin Instalarea Si punerea in funcțiune a încă patru mii de ventejectoare, e- conomia totală de energie electrică se va ridica la aproape 10 milioane kWh pe an. în toate unitățile echipate cu instalații de ventilație tip INCREST se asigură eliminarea noxelor, ceea ce determină creșterea productivității muncii și reducerea numărului de Îmbolnăviri profesionale. La întreprinderea de reparații auto Tecuci, de exemplu, datorită îmbunătățirii, pe această cale, a condițiilor de microclimat s-au redus de trei ori cazurile de intoxicații și îmbolnăviri ale aparatului respirator.
IUSTIN MORARU

INVESTIȚIILE, 
factor hotărîtor al dezvoltării 

economico-sociale a țării
(Urmare din pag. 1)dustriei electronice, producției de mijloace de automatizare, de autoturisme ș.a — domenii care cu un deceniu în urmă erau inexistente.în concepția partidului nostru, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea țării spre comunism presupun nu numai creșterea accelerată a economiei, ci și o repartizare justă pe teritoriu a forțelor de producție — imperativ de ordin economic și social-politic determinat de însăși esența orînduirii socialiste și de exigența progresului ei neîntrerupt. Ținind seama de aceste cerințe, ca și de legăturile ce există între structura pe ramuri 'și în profil teritorial, partidul a făcut din făurirea unei structuri teritoriale eficiente și armonizarea acesteia cu proporțiile generale ale economiei o preocupare majoră, de prim ordin. Pe această linie se remarcă faptul că, față de creșterea de 1,7 ori a volumului de investiții realizat pe ansamblul economiei, comparativ cu cincinalul precedent, în județele mai puțin dezvoltate, investițiile au sporit în ritmuri mai accentuate : de 3.2 ori în Dîmbovița, de circa 2,9 ori în Gori și Tulcea. de 2.1—2.5 ori în Sălaj. Bistrița-Năsăud, Vaslui, Botoșani, Alba, Satu Mare etc. Ca rezultat nemijlocit al unei asemenea politici profund științifice numărul județelor cu o producție globală industrială de peste 10 miliarde

Din agenda 
comisiilor 

profesional- 
științifice• La întreprinderea de autoturisme din Pitești s-a inițiat un concurs pentru îmbunătățirea parametrilor de funcționare a instalației de la secția, forjă și găsirea unor soluții eficiente de reducere a rebuturilor. Cele mai bune lucrări vor fi aplicate, iar autorii lor — premiați de organizația U.T.C. și conducerea unității.• La Institutul de cercetări metalurgice din Capitală s-a înființat de curînd un cerc de studiere a metodelor matematice cu aplicații în activitatea de cercetare științifică. Tinerii specialiști învață, intre altele, cum se pot folosi de calculatorul electronic pentru prelucrarea statis- tico-matematică a datelor, își formează deprinderi utile pentru utilizarea la maximum a aparaturii moderne cu care sînt înzestrate laboratoarele institutului.• Pină la sfirșitul acestei luni fiecare tinăr specialist de la întreprinderea „16 Februarie" din Cluj-Napoca trebuie să facă cel puțin o propunere de modernizare a procesului de producție. Tinerii, organizați in colective, vor concepe și construi dispozitive, aparate și scule, vor aduce îmbunătățiri procesului de producție pentru creșterea productivității muncii.• SPECIALIȘTII Institutului oncologic din București au pus la punct o metodă și un aparat de construcție originală destinate determinării modificărilor biologice ale organismului. Noul aparat medical face posibilă măsurarea distinctă — pe porțiuni reduse ale suprafeței corpului — a temperaturilor generate de anumite leziuni locale, permite diagnosticarea procesului tumora!, precum și localizarea sa pe suprafața corpului sau in profunzimea lui. De asemenea, el facilitează și depistarea afecțiunilor reumatice, a tulburărilor vasculare periferice, de natură inflama- torie.

REPARTUAREA FONDURILOR DE INVESTIȚII 
PE PRINCIPALELE RAMURI Șl SECTOARE DE ACTIVITATE

fife fadUifife 
(f'netösiv din fend utile 

Popu/atìei cu, 
sprijinul statului)

in 
miliarde lei

lei a sporit de la 3 în 1965, la 20 în 1975. S-a realizat, astfel, o cotitură însemnată în dezvoltarea tuturor zonelor și județe-
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

INSTITUTUL DE MEDICINĂ Șl FARMACIE BUCUREȘTIanunță
FACULTATEA DE MEDICINA 

GENERALA

1. Lector la catedra nr. 1, dis
ciplina Economie politică, pozi
ția 3.

2. Asistent la catedra nr. 1, dis
ciplina Economie politică, poziția
5.

3. Asistent la catedra nr. 12, 
disciplina Medicină socială, po
ziția 9,

4. Asistent la catedra nr. 15, 
disciplina Medicină internă, spi
talul Colțea. poziția 14.

5. Asistent la catedra nr. 25,
disciplina Chirurgie, spitalul de
Urgență, poziția 12.

6. Asistent la catedra nr. 25,
disciplina Chirurgie, spitalul C.
Davila, poziția 6.

7. Asistent la catedra nr. 30, dis
ciplina Obstetrică-ginecologie, spi
talul 23 August, poziția G.

8. Asistent laborator la catedra 
nr. 15. disciplina Medicină internă, 
spitalul 23 August, poziția 14.

9. Asistent stagiar la catedra nr.
7, disciplina Anatomie, poziția 25.

10. Asistent stagiar la catedra nr. 
7, disciplina Anatomie, poziția 26.

11. Asistent stagiar la catedra nr. 
7, disciplina Anatomie, poziția 27.

12. Asistent stagiar la catedra nr. 
7, disciplina Anatomie, poziția 28.

13. Asistent stagiar la catedra nr.
7, disciplina Anatomie, poziția 29.

14. Asistent stagiar la catedra nr.
7, disciplina Anatomie, poziția 30.

15. Asistent stagiar la catedra nr. 
7, disciplina Anatomie, poziția 31.

16. Asistent stagiar la catedra nr. 
2, disciplina Fiziologie, poziția 20.

CELEBRU... LA 11 ANI
Se numește Cristian Butuligă și este elev in clasa a V-a la 

Liceul nr. 23 „Dimitrie Bolintineanu“ din București. Are doar 
11 ani și... o mare pasiune pentru electrotehnică. Cind avea 5 
ani și-a uimit părinții montînd primul radioreceptor. Tot din 
acea perioadă Cristian păstrează o mapă cu schițe și scheme — 
uși care se deschid și Se închid singure, o pisică electronică de 
prins șoareci și multe altele care poate cu timpul se vor realiza. 
In micul său atelier de acasă, Cristian construiește tot felul de 
aparate pe care le montează și le demontează in numeroase 
variante pînă cind instalația pe care și-a imaginat-o funcțio
nează. Datorită acestei pasiuni Cristian a devenit o mică cele
britate în lumea cravatelor roșii. O dovedesc și cele trei me
dalii de aur obținute la concursurile „MINITEHNICUS" din ulti
mii trei ani. In timpul liber se relaxează minuind o compli
cată instalație de trenuri electrice sau jucind șah cu tatăl său.

Foto : AGERPRES

• LA MOSCOVA S-A E- LABORAT proiectul unei linii pneumatice de mare viteză pentru transportul călătorilor. Linia pneumati

că va fi compusă din două tuneluri paralele. Stațiile de persoane se vor plasa de o parte și de alta a liniei. La punctele terminus se vor monta instalații de pompare a aerului pentru deplasarea trenurilor. Fiecare vagon poate primi 125 de călă- 

lor țării, in ridicarea gradului de civilizație al întregii noastre țări.Toate aceste realizări care a-

scoaterea la
17. Asistent stagiar la catedra nr. 

2, disciplina Fiziologie, poziția 21.
18. Asistent stagiar la catedra nr.

13, disciplina Medicină internă, 
spitalul de Urgență, poziția 7.

19. Asistent stagiar la catedra 
nr. 13. disciplina Medicină inter
nă, spitalul, de Urgență, poziția 8.

20. Asistent stagiar la catedra 
nr. 13, disciplina Medicină inter
nă I. spitalul Brîncovenesc, po
ziția 8.

21. Asistent stagiar la catedra 
nr. 14. disciplina Medicină inter
nă. spitalul Grivița. poziția 11.

22. Asistent stagiar la catedra 
nr. 14. disciplina Medicină inter
nă. spitalul Grivița, poziția 12.

23. Asistent stagiar la catedra 
nr. 15, disciplina Medicină inter
nă. spitalul Colțea, poziția 17.

24. Asistent stagiar la catedra
nr. 15, disciplina Medicină inter
nă. spitalul Colțea, poziția 18.

25. Asistent stagiar la catedra
nr. 15. disciplina Medicină inter
nă. spitalul 23 August, poziția 15.

26. Asistent stagiar la catedra
nr. 15, disciplina Medicină inter
nă, Baza spital Finanțe, poziția 6.

27. Asistent stagiar la catedra 
nr. 15. disciplina Medicină inter
nă. Baza spital Finanțe, poziția 7.

28. Asistent stagiar la catedra 
nr. 15, disciplina Medicină inter
nă, Baza spital Finanțe, poziția 8.

29. Asistent stagiar la catedra 
nr. 13, disciplina Medicină inter
nă, Baza spital C.F.T. 1, poziția 4.

30. Asistent stagiar la catedra 
nr 13, disciplina Radiologie, spi
talul Dr. I. Cantacuzino, poziția 6.

31. Asistent stagiar la catedra 

torl. După numărul călătorilor transportul pneumatic este Inferior metroului și transportului pe căile ferate dar costul construcției lui este mult mai mic.• DUPĂ PATRU ANI de studii și cercetări, societatea britanică „Surface Flight LTD“, a realizat un vehicul pe pernă de aer pentru două persoane. El poate zbura deasupra gheței subțiri, a apei puțin adinei, mocirlelor, zăpezii, plajelor, peluzelor și poate fi adaptat pentru o- perații de salvare, explora* rea terenurilor deșertice ete. Vehiculul nu se poate scufunda deoarece este dotat cu volume de plutire care fac parte din structura sa.

testă cu vigoare capacitatea șl forța clasei noastre muncitoare de a asigura dezvoltarea rapidă a țării, de a înfăptui sub conducerea partidului industrializarea, progresul tuturor ramurilor economice constituie temelia îndeplinirii mărețelor obiective prevăzute In actualul cincinal. Semnificativ este și de această dată faptul că circa 90 la sută din totalul investițiilor sînt o- rientate spre dezvoltarea ramurilor producției materiale, Iar In cadrul acestora aproape două treimi industriei. Corelat cu dezvoltarea ramurilor productive uriașul volum de investiții prevăzut în următorii cinci ani va asigura o schimbare radicală a amplasării forțelor de producție. Pe această bază, la sfirșitul anului 1980 nici un județ nu va mai realiza o producție industrială mai mică de 10 miliarde lei. Rod al dezbaterilor largi e- fectuate împreună cu comitetele județene de partid, comitetele executive ale consiliilor populare, cu ministerele și celelalte organe centrale, cu toți oamenii muncii dispunem, In prezent, de o viziune clară privind amplasarea obiectivelor și organizarea platformelor industriale. Ne revine, așadar, înalta îndatorire de a acționa cu toată energia — în spiritul cu- vîntării rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la primul Congres al consiliilor populare — pentru pregătirea temeinică și realizarea la termen a fiecărui obiectiv, pentru Înfăptuirea exemplară a mărețului program de investiții.

concurs a următoarelor
nr. 21, disciplina Psihiatrie, po
ziția 10.

32. Asistent stagiar la catedra 
nr. 25, disciplina Chirurgie, spi
talul 23 August, poziția 8.

33. Asistent stagiar la catedra 
nr. 25, disciplina Chirurgie» spi
talul Colțea, poziția 8.

34. Asistent stagiar la catedra 
nr. 25, disciplina Ortopedie, spi
talul de Urgență, poziția 9.

35. Asistent stagiar la catedra 
nr. 25. disciplina Ortopedie, spi
talul de Urgență, poziția 10.

36. Asistent stagiar la catedra 
nr. 35. disciplina Pediatrie, spi
talul 23 August, poziția 10.

FACULTATEA DE PEDIATRIE

1. Asistent la catedra nr. 29, 
disciplina O.R.L., Spitalul de copii 
23 August, poziția 2.

2. Asistent stagiar la catedra 
nr. 7, disciplina Anatomie, pozi
ția 8.

3. Asistent stagiar la catedra 
nr. 16. disciplina Medicină inter
nă, spitalul C. Davila, poziția 8.

4. Asistent stagiar la catedra 
nr. 16. disciplina Medicină inter
nă, spitalul C. Davila, poziția 12.

5. Asistent stagiar la catedra 
nr. 16, disciplina. Medicină inter
nă, spitalul P.T.T., poziția 6.

6. Asistent stagiar la catedra 
nr. 26. disciplina Chirurgie, spi
talul Caritas, poziția 11.

7. Asistent stagiar la catedra 
nr. 34. disciplina Puericultura, 
poziția 8.

8. Asistent stagiar la catedra 
nr. 16, disciplina Medicină inter

DEGRADAREA
RAȚIUNII UMANE

Termenul de penticostal își are originea in grecescul ,.pen- tâkoste“ (a cincizecea). iar secta religioasă numită „Cultul creștin penticostal“ își are originea în S.U.A.. mai precis la Los Ari- geles (California), unde a fost fondată in 1908 de un anume Evăn Roberts. Legătura dintre cuvint și sectă, sau invers, este aceea că penticostalii cred că de ziua rusaliilor — a 50-a zi după Paști cind, potrivit unei tradiții creștine, așa-numitul Sf. Spirit s-a coborît asupra a- postolilor — orice creștin, adept al „Bisericii lui Dumnezeu a- postolice“ (adică penticostale), poate atinge plenitudinea vieții spirituale exprimată în puterea de a vorbi „în limbi necunoscute“ și de a împlini... miracole. Orice atitudine de îndoială sau necredință a creștinului în a- ceste două „puteri" slăbește să- lășluirea „sfîntulul spirit“ in ininja credinciosului, excluzîn- du-1 din rîndul penticostalilor.Cine a participat cîndva la o reuniune penticostală — și eu am participat —, constată însă că pretinsele „miracole“ nu se produc, nici chiar in frumoasa zi a rusaliilor, iar „vorbirea în limbi“ sau glasolalla, cum i se mal spune, constituie o pură Îndeletnicire aberantă. Un adept al cultului penticostal mi-ar putea, desigur, obiecta : „trebuie să crezi ca să vezi". Dar con- tra-replica mea și, sper a oricărui om cu judecată „comună“ este : nu pot crede în ceea ce nimeni n-a văzut — cu ochii, sau și cu „ochii minții“ — și este deci de necrezut. întreaga doctrină penticostală susține Insă, cum e și de așteptat, contrariul. Să zăbovim deci puțin In detaliile el.Pentru a căpăta darurile religiozității penticostale — susțin „teoreticienii“ „bisericii iul Dumnezeu apostolice“ — orice creștin trebuie să primească „botezul“ Sf. Spirit. Primul „botez“ se capătă (are loc) în prima zi a rusaliilor. Noul: botez nu este cel obișnuit, la riaștere sau conversiune pe care șl penticostalii il aplică, însă, doar adulților. Pentru a primi botezul „sfîntulul spirit“ penticostalul trebuie să se roage mult, foarte mult și foarte intens. Rugăciunea implică deopotrivă rostirea de texte, pllnsete, sughițuri, tremurăturl. Mal ales tremurăturile trebuie șă-1 facă pe credincios să cadă intr-un cvasi-leșin, într-o stare extatică. Abia in această stare ajun» — considerată de medicină ca a~ normală, propice halucinațiilor — „Sfîntul spirit“ pogoară asupra penticostalului conferindu-i „darul“ glasolaliei și al „miracolelor“. Iată, mai intii, cum arată o scenă a unei „căderi în gla- solalie“ : chorismaticul (adică cel posedat de „spirit") cade în transă : tremură tot ; emite sunete
AFIRMĂRl INTERNA ȚIONALE
(Urmare din pag. I)făptuit un program complex în plină dezvoltare și perfecționare. Organizată după principiul numerelor strict tematice, monografice, împins pe cit posibil pînă la recenzii și note, noua revistă a oferit numere compacte. dense, despre : Scriitorul și societatea contemporană. Poeți moderni, poetică modernă, Tri- centenarui lui D. Cantemir, Literatura română actuală, Literatura. umanismul și viitorul, Literatura română și literatura europeană. Aspecte și metode critice, Dialectica nou/vechi, Limbajul literar și contextele sale. Literatura națională — Literatură universală, Mihai Emi- nescu. Programul pe anul în curs prevede numere despre Comparatism și actualitate (in vederea celui de-al VlII-lea Congres al „Asociației internaționale de literatură comparată"). Conștiință civică, conștiință literară — închinat Congresului Educației Politice și ai Culturii — Realism de ieri și azi, Prezenta istoriei literare.Trebuie menționat și faptul că aceste Caiete — destinate în mod esențial publicului literar străin, de unde și tehnica sa.

nă, spitalul Dr. I. Cantacuzino, 
poziția 4.

FACULTATEA DE 
STOMATOLOGIE

1. Asistent la catedra nr. 38, 
disciplina Stomatologie II Perfec
ționare, poziția 8.

2. Asistent stagiar la catedra 
nr. 3, disciplina Fiziopatologie, 
poziția 3.

3. Asistent stagiar la catedra 
nr. 7, disciplina Anatomie, pozi
ția 7.

FACULTATEA DE 
SPECIALIZARE ȘI 

PERFECȚIONARE A 
MEDICILOR ȘI FARMACIȘTILOR

1. Șef lucrări (anestezie-reani- 
mare) la catedra nr. 28, disci
plina Chirurgie cardio-vasculară, 
spitalul Fundeni, poziția 8.

2. Asistent la catedra nr. 28, 
disciplina Chirurgie cardio-vascu-

Candidații Ia concurs vor depune la Rectoratul Institutului de me
dicină și farmacie București, str. Dionisie Lupu nr. 37, în termen 
de 15 zile de la data publicării acestui anunț în Buletinul Oficial, 
partea III, cererea de înscriere, împreună cu actele prevăzute de 
Legea nr. 8 privind statutul personalului didactic din R.S. Româ
nia, publicată în Buletinul Oficial, partea I, nr. 33 din 15 martie 
1969 si în Instrucțiunile Ministerului Educației și Invățămîntului nr. 
84539'1969.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt superior sfiit 
obligați să comunice în scris, rectorului acesteia, înscrierea la con
curs.

Concursul va avea loc în cel mult 15 zile de la data expirării ter
menului de înscriere.

Pentru posturile de șef de lucrări (lector), termenul de înscriere 
este dc 30 de zile de Ia data publicării acestui anunț in Buletinul 
Oficial, iar concursul va avea loc in termenul legal.

de dr. H. CULEA

nearticulate, rîgîieli, vaiete, sughițuri. In cada de rugăciune, liniște de mormînt — coreligionarii, căzuți și ei intr-un cvasi- leșin ; pastorul într-o atitudine de reculegere. In cele din urmă pastorul întreabă dacă vreun „frate" vrea să traducă mesajul chorismaticului. iar de nu, il interpretează el însuși — de regulă într-o formă interesată și ultra- mistică.Cit privește perceperea „miracolelor", mai ales sub forma tămăduirii prin spirit a unor boli grele, faptele dezmint întotdeauna așteptările credincioșilor. Deși nu se poate nega prezența unor anume elemente de psihoterapie in contextul tensiunii extreme, creată ad-hoc pe parcursul unei reuniuni penticostale, totuși interpretarea acestora ca miracole este doar rodul ignoranței, fanatismului și relei credințe.Ceremonialul reuniunilor penticostale este străbătut de un misticism acut : cintul, recitările, convulsiile g.lasolalia etc., etc., sînt tot atîtea „tehnici" de creare a unei atmosfere încordate, „supraîncălzite", proprii unei „iluminări“ (transe) nesănătoase, cu efecte patologice. Obscurantismul unor practici penticostale, prezente mai cu seamă în reuniunile penticostalilor dizident! (scoși, de altfel, în afara legii noastre socialiste), este greu de imaginat de către cel ce nu le-a văzut. Practicile numite „spălatul picioarelor“, „schimbarea singelui", ș.a., stnt pe cit de „spectaculoase“, pe atlt de o- dloase.Ritualul penticostal, In forme- 1« sale paroxistice traduce in fapt spiritul unei doctrine mistice care, printre altele, prevede: credință in manifestări exterioare miraculoase ; căderea in transă *1 abandonarea conștiinței (a lucidității) ca o condiție a receptării „Sf. Spirit" și a „darurilor" sale ; necesitatea unei comuniuni permanente cu divinitatea ; credința in „tămăduirea divină". A- ceastA din urmă credință determină ca numeroși penticostali bolnavi să refuze tratamentul medical ; iar celelalte exigențe •le doctrinei „bisericii lui Dumnezeu apostolice“ determină ca credincioșii să refuze cultura șl civilizația, să propovăduiască 1- zolarea de societate, enclavarea obscurantistă.Intr-un mod cu totul bizar a- ceste idei și orientări se află 

deosebită de redactare — sînt singura noastră revistă care publică cu regularitate și o Cronică a traducerilor de opere literare românești în limbi străine. Pină acum au fost prezentate critic 27 de traduceri din autori români, editate în țară și străinătate, iar Caietele anului 1976 prevăd o intensificare a acestei acțiuni importante la care sînt antrenați numeroși critici români și străini, prieteni ai culturii noastre. Dealtfel, și compartimentul de studii se bucură de o substanțială colaborare internațională, prin semnături de mare prestigiu din critica franceză, elvețiană, italiană, germană, americană, olandeză etc.Concepute la un nivel, corespunzător exigențelor actuale, tot mai sporite, ale culturii noastre, bine orientate, tot mai bine difuzate, Caietele — datorită valorii colaborărilor românești și străine — n-au întîrziat să atragă atenția, să fie citate, discutate, comentate. Număruâ ecourilor despre Cahiers apărute în presa străină — de la articole de trei și patru coloane In ziare de mare circulație și prestigiu 

posturi:
Iară, spitalul Fundeni, poziția 9.

3. Asistent la catedra nr. 28, 
disciplina Anestezie șl terapie, 
spitalul Fundeni, poziția 4.

4. Asistent la catedra nr. 24, 
disciplina Medicina fizică și bal- 
neoclimatologle, Baza Eforie Nord, 
poziția 9.

5. Asistent stagiar la catedra 
nr. 18. disciplina Medicină inter
nă. spitalul Elias. poziția 5.

6. Asistent stagiar la catedra 
nr. 19. disciplina Nutriție șl boli 
metabolice, spitalul Dr. I. Can
tacuzino, poz'ția 10.

7. Asistent stagiar la catedra 
nr. 29, disciplina O.R.L., spitalul 
Panduri, poziția 4.

FACULTATEA DE FARMACIE

1. Asistent la catedra nr. 43, 
disciplina Botanică farmaceutică, 
poziția 5.

2. Asistent la catedra nr. 44, 
disciplina Chimie anorganică, po
ziția 5.

juxtapuse, în doctrina penticostală cu rudimente de aprecieri, nu lipsite de relevantă și privind : posibilitatea (evident mistică) de transformare a celui păcătos în creatură divină ; capacitatea omului de a se „auto- sanctifica", deși — sau tocmai pentru că — este damnat să ră- mină etern o ființă imperfectă ; propensiunea „auto-critică“ a o- mului ș.a.„Biserica lui Dumnezeu apostolică", fundată la începutul e- cestui secol în America și trecută peste Ocean, în Europa, de către pastorul metodist norvegian M. Barrat, constituie o variantă instituțională de convertire a foștilor adepțl ai bisericii sectante numită „Deșteptarea Țării Galilor" șl creată in urma campaniei de evanghelizare dusă in Anglia de pionieri ai „școlii biblice" din S.U.A. ca Moodv, Torrey, Alexander ș.a. Reuniți In 1900 Ia Kansas (S.U.A.) o pleiadă de pastori nonconfor- miștl au pus bazele doctrinei penticostale ce pretindea a distinge în biblie elementele «ho- rismatice ala bisericii creștine o- riginale — respectiv glasolalia, tămăduirea prin spirit, profeția, miracolul etc. Nume cum sînt cele ale predicatorului Evan Ro- bers, (necalificat *1 nain- st-uit), Set Joshwa, comerciant, și B. Barrat, peregrin norvegian, devin numele „sfinte“ ale mișcării penticostale. Simburele inițial și autentic de contestație cuprins totuși in a- ceastă mișcare, a constat insă in susținerea posibilității ca orice creștin să obțină grația charis- mel, dătătoare de roade apostolice. Se exprimă In această idee tentativa unul acut atac la a- dresa birocrației ecleslaatice și a clerului corupt. Numai că, prețul acestei idei ■ foet o totală năclăire in obscurantism și misticism, o recrudescentă a propensiunii spre mistic șl magic. Pretlnzlnd că dețin „darul vorbirii in limbi necunoscute“ precum și puterea de a face miracole, drept semne ale coborirtt „sfîntulul duh“ asupra lor, penticostalii, »au cum 11 «e mai «pune in popor „tremuricll“ Împing trăirea (și sentimentele) religioase pină Ia paroxismul tramei mistice șl dau dovadă de reprezentări religioase de un Iraționalism nestăvilit. Orice religie este in esența el și «ub raport intelectual, irațională ca fond. „Biserica lui Dumnezeu apostolică“, mai cu seamă in varianta organizației penticostalilor dizi- denți,. este profund irațională șl ca formă.

ca Le Monde și Tribune de Genève, pînă la recenzii, note și mențiuni bibliografice in reviste de specialitate — a atins „cifra record" de 50. Este evidența însăși că aceste Caiete corespund înaltei necesități de afirmare internațională a spiritului critic românesc tot mai matur, echilibrat, exigent, așezat pe baze ideologice solide, unei cit mai eficiente prezențe în străinătate a literaturii române în ansamblul său.Aceluiași tip nou de revistă românească de studii literare îi aparține și Synthesis, organul Comitetului național de literatură comparată, apărut sub egida Academiei de Științe Sociale și Politice. Este vorba, la fel, de încă o „premieră absolută", în speță de prima revistă românească de literatură comparată publicată în limbi străine. Concepută și redactată la un nivel internațional, scrisă de cei mai competenți cercetători în acest domeniu, Synthesis este deschisă și mai larg — prin însuși profilul și programul său — colaborărilor străine. Primul număr (I, 1974) publică actele celui dinții „Colocviu internațional de literatură comparată" organizat în țara noastră (București 13—15 septembrie 1974).Și această revistă românească, destinată unui public specializat dar nu și restrîns, a atras atenția chiar de la primul săunumăr prin recenzii franceze,poloneze etc. Revista abia aluat startul, dar asupra semnificației și audienței sale deperspectivă nu poate fi nici o îndoială. Mai intii prin faptul că venea să umple un mare gol: al prezenței românești în sfera studiilor comparatiste din est și vest, cu publicații și activități (congrese, colocvii) de mare tradiție. Apoi prin nivelul său, prin demonstrarea aceleiași „deschideri" principiale care caracterizează și Cahiers. In sfîrșit, prin perspectivele de contacte internaționale multiple și fecunde pe care acest tip nou de revistă le presupune și care constituie, pe o latură. însăși rațiunea lor de a fi. Adevărul este că activitatea cercetătorilor literari români de toate categoriile interesează tot mai mult, numele criticilor noștri pot fi tot mai des întilnite în publicațiile străine de specialitate, în actele congreselor și colocviilor internaționale. Și întreaga a- ceastă tensiune, efervescență și voință creatoare, de Înaltă rigoare și responsabilitate, nu dovedește decît un fapt : nimic nu convinge mai repede și mal în adîncime de seriozitatea șl adevăratele dimensiuni ale unei culturi decît cercetarea sobră, solidă, de mare severitate științifică. Aceasta a fost și este cea mai bună „propagandă" românească. Nu numai în domeniul studiilor literare.
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Cu pricepere și inițiativă, să acționăm in spiritul

tradiției și experienței harnicilor gospodari!

Soluții simple, eficiente 
în producerea de legume timpurii

In cadrul programului de măsuri stabilit ■ de conducerea partidului pentru îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației cu produse agroalimen- tare un loc important îl ocupă sporirea producției de legume, în acest scop, în ultimii ani au fost construite pe mari suprafețe spații protejate — sere și solarii cu încălzire termică — de unde se livrează neîntrerupt cantități tot mai mari de legume proaspete destinate consumului în sezonul rece. De asemenea, în numeroase unități agricole și de stat au fost extinse suprafețe de solarii — adăposturi simple acoperite cu folii de polietilenă — care prezintă dublul avantaj al realizării unor producții mai mari și mai timpurii față de cultura în cimp deschis, prin aplicarea unor tehnologii modeme, intensive de creștere.Promovînd o mal veche experiență a bunului gospodar, concomitent cu aceste măsuri, prin sprijinul consiliilor populare comunale și al I.L.F., încă din această iarnă a fost declanșată o susținută acțiune în vederea extinderii legumelor populației, suprafețe obținerea purii și
cultivării în gospodăriile amenajării de protejate pentru de producții tim- r____ extratimpuril. Bunerezultate s-au obținut pînă în prezent în județele Ilfov, Prahova, Dolj, Buzău, Olt, Timiș, unde au fost construite importante suprafețe de solarii, iar acum se fac intense pregătiri pentru asigurarea răsadurilor necesare. Din suprafața de 1 550 ha solarii care urmează să se amenajeze în curți, 530 ha au fost deja finalizate, urmînd ca pînă 1 . venirea primăverii să fie a- coperite cu folie de polietilenă. Un raid efectuat în județele Dolj și Olt a evidențiat că în această amplă acțiune sînt cuprinse numeroase familii de tineri din mediul rural, cooperatori, navetiști și chiar intelectuali — profesori și specialiști. Continuînd o tradiție bine statornicită. în comunele Poiana Mare, Ciupercenii Noi, Ișalnița din județul Dolj, Osica. Izbiceni, Stoicănești din județul Olt se desfășoară intense pregătiri în grădinile de legume gospodarilor. Numai Izbiceni, în această din curtea în comuna acțiune au

PRIORITATE CRITERIILOR CALITATIVE
(Urmare din pag. I)tru o pregătire de calitate superioară. Am remarcat, de a- semenea, o strînsă colaborare a propagandiștilor cu membrii cursurilor ; mulți dintre ei își aduc o contribuție activă atît la realizarea unor referate cît și a unor documentare pe baza cărora se desfășoară dezbaterile.„Am făcut mult pentru ridicarea calității pregătirii politice a tinerilor, avem însă și mai mult de făcut pînă cînd să ne putem declara mulțumiți — mărturisea Teodor Stupu. responsabilul cu munca politică și ideologică în cadrul comitetului U.T.C. Am organizat bine cursurile și grupele de studiu ; cei 30 de propagandiști sînt continuu sprijiniți in întreaga activitate pe care o desfășoară. Pe mulți i-am îndemnat să-și perfecționeze pregătirea la cursurile universității populare ; pe cei mai mulți i-am selecționat pentru școala politică de pe lîngă comitetul municipal al U.T.C. Din punct de vedere organizatoric putem spune că ne-am onorat sarcinile. Dar mai rămînem încă datori în ceea ce privește calitatea dialogului pe care fiecare propagandist îl poartă cu tinerii“. Mai sînt într-adevăr necesare încă multe eforturi pina cînd fiecare propagandist, prin maturitatea lui politică, prin cultura lui, prin capacitatea de a se adresa direct, pătrunzător, atît minții cît și sufletului fiecărui tînăr, să poată avea o con-
Măsuri privind

de pregătire profesională 
a tinerilorPeste 23 000 tineri care frecventează în prezent cursurile școlilor profesionale și liceelor de specialitate din domeniul construcțiilor de mașini se vor alătura anul acesta marelui e- fectiv de muncitori din sectoarele de prelucrare a metalului.Pentru îmbunătățirea în continuare a activității de pregătire profesională a tinerilor în meseriile de strungar, frezor, rabo- tor etc. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, în co- laborare cu Ministerul Educației și Invățămîntului au inițiat unele măsuri vizînd dezvoltarea bazei tehnico-materiale și crearea unor condiții mai bune de viață șl muncă pentru elevii celor peste 100 unități școlare ale ramurii. Numai în ultimul an, de pildă, au fost construite ateliere noi, însumînd circa 13 500 mp, iar zestrea lor tehnică s-a îmbogățit cu mai mult de 2 200 de ma- șini-unelte. în prezent, atelie- rele-școală au devenit adevărate secții productive, fiecare elev avînd posibilitatea — creată de întreprinderile tutelare — să execute o gamă variată de lucrări, de complexitate progresivă, specifice meseriei alese. 

fost cuprinse peste 50 de tinere familii.Dar, experiența din aceste localități demonstrează că serele și solariile nu constituie singurele surse de obținere a legumelor timpurii. Cu mijloace mult mai simple și mult spirit gospodăresc se pot realiza importante producții de verdețuri, salată, ceapă verde, ardei, vinete. Una din metode o constituie amenajarea de răsadnițe încălzite prin fermentarea gunoiului de grajd. De pe suprafețe mici se pot obține importante cantități de răsaduri care pot fi imediat, odată cu venirea dezghețului, replantate direct în spații deschise. Operația de replantare se poate e- fectua încă de la sfîrșitul lunii februarie, cu singura condiție ca răsadurile să fie protejate cu un strat de pale pentru a le feri de temperaturile scăzute. Aceasta este o metodă simplă, eficientă, pentru culturile de varză, gulioare, cartofi timpurii, care trebuie reluată șl extinsă. Tot în paie trebuie protejate și legumele șl verde- țurile care au fost semănate din toamnă.O altă metodă eficientă este producerea de răsaduri în lă- dițe așezate în casă, la fereastră. Un calcul tehnic arată că

AȘ- îl

Complexul de sere Smîrdioasa, județul Buzău. Se pregătesc răsadurile viitoarelor recolte de leguma

PRODUCTIVITATEtribuție hotărîtoare la formarea unor trainice convingeri comuniste, a unor tineri cu o înaltă conștiință revoluționară. Discu- tînd cu cîțiva dintte cei mai buni propagandiști, cum sînt Dinu Solomon, Nicolae Buțur- că. Alexandru Tămășanu, am aflat că întîmpină încă dificultăți în strădania lor de a-i învăța pe tineri cum să dobîn- dească singuri cunoștințele necesare, de a le arăta mijloacele și de a le insufla dorința s-o facă. De asemenea, încă nu au reușit pe deplin să-i determine pe tineri să nu preia mecanic cunoștințele care li se transmit, să judece singuri, pe baza unui studiu individual temeinic. Problema calității dialogului dintre propagandist și tineri este prioritară pe. agenda de lucru a comitetului U.T.C.Deosebit de important este faptul că tinerii care răspund, în cadrul întreprinderii de rulmenți din Bîrlad, de organizarea învățămîntului politico-ideologic, fiind mîndri de înfăptuirile lor, au totodată conștiința a ceea ce nu au reușit încă să realizeze, a deficiențelor care mai persistă în munca lor. Ei acționează stăruitor — în temeiul cunoașterii profunde a realităților — pentru perfecționarea activității de pregătire politică în cadrul fiecărei organizații.
(Urmare din pag. I)tești : la adunarea organizației „Furtunuri“, din Combinatul de articole tehnice din cauciuc, și la cea a organizației „Mașini 1“, din Combinatul de prelucrare a lemnului. Prima noastră impresie a fost aceea că asistăm la niște obișnuite adunări lunare de analiză a muncii. Cu alte cuvinte, atît secretarii organizațiilor respective, cît și membrii birourilor nu înțeleseseră, la instruire, însemnătatea și caracterul specific al adunărilor de dezbatere a muncii politico-ideo- logice și cultural-educative desfășurate pe o perioadă destul de întinsă în timp. Informările prezentate uteciștilor au abundat în fraze generale și. pe alocuri, au apărut timid citeva nume în- semnînd „exemple pozitive“ și „exemple negative“. Aria tematică, bine conturată atît la instruire, cit și în ziarul nostru, și care era de real folos în pregătirea temeinică a informărilor, a fost ignorată. Deși, în ambele organizații, au avut loc unele acțiuni menite să contribuie la dezvoltarea conștiinței socialiste a uteciștilor, la cunoașterea de către aceștia a programului ideologic al partidului, ele au fost trecute sub tăcere. Explicația : în întocmirea informărilor nu au fost folosite programele de activități, nu a fost analizată îndeplinirea planului de măsuri al organizației adoptat după Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971. A lipsit spiritul critic și autocritic de apreciere a modului în care fiecare utecist acționează pentru traducerea în viață a principiilor și normelor eticii și echității socialiste, a modului în care fiecare tînăr luptă pentru îndeplinirea sarcinilor economice ale sectorului în care muncește. Desigur, în acest« 

de pe jumătate metru pătrat se pot asigura cel puțin 50 fire răsad de roșii care, apoi, odată cu încălzirea timpului și a solului, să fie plantate direct în grădină. Se obțin astfel răsaduri viguroase, de bună calitate care asigură producții sporite și foarte timpurii. Bune rezultate se obțin dacă legumele plantate sînt protejate prin amenajări simple — tunele sau coviltire din nuiele acoperite cu polietilenă — pentru a spori rezistența culturilor la eventualele scăderi de temperatură sau alte intemperii. Iată de ce se recomandă continuarea în ritm susținut a acțiunilor pentru extinderea suprafețelor de legume cultivate la gospodăriile populației de la sate. Este această acțiune o importantă resursă de creștere a producției de legume, precum șl un important Izvor de venituri suplimentare pentru locuitorii satelor. Cultivarea legumelor în gospodăriile personale poate și trebuie să cuprindă pe toți tinerii de la sate, în spiritul gospodăresc al continuării unei valoroase tradiții.
ȘTEFAN DORGOȘAN

COMBINATUL 
CHIMIC

(Urmare din pag. I)sarcinile de plan pe acest an și programul de măsuri tehnice și organizatorice menite să înlesnească realizarea .și depășirea tuturor indicatorilor. Pe a- ceastă bază, fiecare organizație și-a asumat angajamente proprii care, totalizate la nivelul unității, dau imaginea exactă a modului în care uteciștii, toți tinerii, înțeleg să participe la e- forturile unanime ale colectivului lor : depășirea producției globale cu 15 milioane lei și a producției marfă cu 13 milioane lei ; producerea peste plan a 1 200 tone îngrășăminte pe bază de azot, 200 tone amoniac, 400 mc oxigen, piese de schimb în valoare de 6 milioane lei și asimilarea a 70 repere noi pentru înlocuirea celor care se aduc din import ; economisirea a 50 tone amoniac pentru catalizatori, 50 tone amoniac pentru ni- trocalcar. 20 tone metal, 4 000 tone combustibil convențional.îl întrebăm pe tovarășul Nicolae Crăciun, secretarul comitetului U.T.C. pe combinat, prin ce acțiuni și inițiative proprii vor asigura înfăptuirea aces
condiții și nivelul dezbaterilor a fost destul de scăzut. Apelurile pentru înscrierea la cuvînt au abundat iar intervențiile vorbitorilor s-au axat și ele pe diverse generalități. în sfîrșit, planurile de măsuri adoptate în adunări au fost destul de sărace, mai ales în ceea ce privește acțiunile concrete pe care organul conducător își propune să le desfășoare în scopul ridicării continue a nivelului pregătirii politico-ideologice a tuturor uteciștilor. Noi credem că dacă
MAXIMĂ ATEIÏÏIE ORGANIZĂRII DEZBATERILOR

Jmembrii biroului, secretarul organizației s-ar fi consultat cu uteciștii înaintea adunării și ar fi folosit și celelalte surse de informare existente în sectoarele de muncă respective, dezbaterile ar fi avut Un caracter concret și și-ar fi atins țelul propus. Reținem de aici un învățămînt valabil mai ales pentru organizațiile U.T.C. în care nu au avut loc adunările generale : este absolut necesar să pregătim din timp dezbaterile printr-o vie muncă de la om la om, să alcătuim informările în strînsă legătură cu tematica prezentată la instruiri și să fie analizate exemplele concrete din viața organizației — toate acestea, odată respectate, fiind în măsură să dea plinătate conținutului adunărilor.COORDONAREA MUNCII ȘI- SURPRIZELE NECUNOAȘTERII REALITĂȚII DIN TERENLa sediul comitetului municipal U.T.C., în ziua sosirii noas-

200 HECTARE C0 SOLARII 
REALIZATE I» CORTILE

C00P1RAT0RIL0R BIHNIEste cunoscută experiența gos
podarilor din județul Buzău in 
obținerea de producții sporite de 
legume. Concomitent cu dezvol
tarea sectorului legumicol in 
unitățile agricole, curțile celor 
mai mulți locuitori de la sate au 
devenit in acest an adevărate 
solarii, extinzindu-se experiența 
valoroasă a cooperatorilor din 
comuna Brădeanu. Anul trecut, 
s-a obținut in aceste condiții o 
producție de 80—90 tone la hec
tar. „La Gherăseni, Costești, 
Mărăcineni, Glodeanu-Sărat, Gă- 
vănești, Lunca Rușețu, Scutel- 
nici, Săgeata, Robească, precum 
și în alte localități — ne spune 
tovarășul Arlstotel Zamfirescu, 
inginer șef la I.L.F. Buzău — 
legumicultorilor li s-a acordat 
întregul sprijin necesar extinde
rii suprafețelor cultivate in so
larii. Pentru suprafața de 200 
hectare amenajate cu solarii in 
curțile oamenilor, s-au procurat 
1 654 m.c. lemn, 443 m.c. che
restea și 240 tone folie de po
lietilenă. Concomitent cu con
strucția noilor solarii (pînă in 
prezent, acestea se întind pe o 
suprafață de 40 hectare) ne pre

tor angajamente mobilizatoare.— în toate secțiile au apărut deja gazetele „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului revoluției tehnico-știin- țifice“, care vor urmări îndeaproape, sub toate aspectele, desfășurarea întrecerii uteciștilor. Am declanșat apoi Inițiativele „Contul nostru de economie“, la care fiecare organizație, fiecare tînăr „depune“ periodic economiile obținute la materii prime, materiale, combustibil, energie, „Calitatea produselor — prestigiul unității noastre“. Trebuie de asemenea să amintesc inițiativa „Săptămînal, în fiecare organizație U.T.C, — cel puțin o acțiune educativă în sprijinul producției“. Astfel de acțiuni vor continua pe tot parcursul anului. Atenția și preocuparea fiecărei organizații din combinat sînt polarizate de concursul cu caracter permanent denumit „Cheii fabricii“, impus de a- cum, prin tradiția lui de cîțiva ani.— în ce constă acest concurs ?— în cunoașterea amănunțită de către tineri a procesului tehnologic din instalațiile pe care le deservesc dar și din instalațiile vecine, cu care colaborează — ne explică secretarul comitetului U.T.C. Scopul concursului nostru, care se află acum la 
tre, încă nu fusese definitivat graficul cu adunările generale. A fost gata, în ciornă, abia peste două zile, dar... incomplet (lipseau din el datele de desfășurare a adunărilor din școli și licee, care existau dar „în altă parte“, cum ni s-a spus și „ori- cînd pot fi extrase dacă e nevoie“). Ne-am mulțumit, însă, să consultăm graficul existent și am văzut că în dreptul întreprinderii „Argeșeana“, era înscrisă, pentru ziua respectivă, cifra 9 — adică in întreprinde

rea amintită urma să se desfășoare 9 adunări. Ne-am zis că este potrivit să mergem în a- ceastă întreprindere. Acolo, însă, aveam să constatăm o situație cel puțin nefirească. Iată ce ne-a declarat inginera Eugenia Bănuță, locțiitoarea secretarei comitetului U.T.C.: „De curînd, la noi în întreprindere a fost definitivată noua structură organizatorică prin introducerea schimbului III în producție. A- ceastă nouă așezare a modificat și structura organizațiilor U.T.C., ceea ce necesită efectuarea de noi alegeri, de constituirea a noi organizații. Pînă în prezent nu am reușit să desfășurăm alegeri decît în două organizații“. Ce mai aflăm : „că de la introducerea schimbului trei s-au scurs mai bine de două săptămîni și că, în acest răstimp, situația în care se află organizația U.T.C. din întreprindere nu a neliniștit de fel pe cei care răspund de ea. Mai mult, la comitetul municipal 

ocupăm de aprovizionarea cu 
răsaduri. Centrele specializate de 
la Simileasca și Scurtești, aco
peră acest necesar în proporție 
de 80 la sută. Restul de răsaduri 
se produc in unitățile agricole 
cooperatiste cit și in sectorul 
individual“.

Cu grădinăritul se ocupă și 
un număr mare de tineri. Ini
țiativa lansată de Comitetul ju
dețean Buzău al U.T.C. „Ce 
reprezintă o zi in legumicultură“ 
are ca scop atragerea a cit mai 
mulți tineri spre acest sector. 
Numai anul trecut acțiunea a 
cuprins la nivel de județ peste 
700 de tineri. Anul acesta, nu
mărul lor a sporit tocmai dato
rită avantajului pe care îl pre
zintă folosirea rațională a curți
lor și grădinilor de pe lingă 
casă. Slntem in comuna Gheră
seni. Cooperatori, virstnici și ti
neri, sînt cunoscuți aici ca buni 
legumicultori. In anul recent 
încheiat, in solariile unităților 
agricole cooperatiste au fost ob
ținute producții care depășesc 50 
tone tomate la hectar. In plus, 
locuitorii din Gherăseni au tre
cut la înființarea de solarii in 
curțile de pe lingă casă, precum 
și la cultivarea cu legume a 
loturilor in folosință personală. 
Așa se face că la ora actuală 
pe zeci de mii de metri pătrați 
din curțile oamenilor au fost 
amenajate solarii.

Gheorghe Vizireanu, vicepre
ședintele cooperativei agricole, 
Dumitru Cucu, Ion Spinu, Ște
fan Anghel, cooperatori, Nicolae 
Sava, lucrător la Oficiul poștal, 
și-au ridicat deja solarii pe su
prafețe între 500 și 1000 metri 
pătrați. Exemplul lor este urmat 
de mulți alții care au trecut la 
pregătirea terenului, la adminis
trarea îngrășămintelor. Astfel, 
la începutul lunii viitoare in so
larii se vor planta primele ră
saduri de tomate. Prin produc
țiile ce se vor obține în sola
riile de la Gherăseni cit și în 
celelalte localități ale județului 
Buzău se va asigura livrarea 
mat timpurie a legumelor in 
stare proaspătă către piață.

OVIDIU MARIAN

SPORITĂfaza de masă, urmărește așadar antrenarea tuturor tinerilor în- tr-un continuu proces de perfecționare profesională și, pe-această cale, creșterea contribuției lor la sporirea productivității și îmbunătățirea calității producției.
ÎNTREPRINDEREA 

DE CONFECȚII 
(Urmare din pag. I)Despre această ultimă măsură stabilită de comitetul oamenilor muncii, ne vorbește mai pe larg tovarășa Virginia Drăniceanu, secretara comitetului U.T.C.— în întrecerea pe anul trecut s-au remarcat în mod deosebit, prin productivitatea înalță obținută, mai multe echipe printre care le amintesc pe cele conduse de Liliana Ciortan, Vasilica Culmoș, Marin Flores- cu etc. și în care predomină tinerii. Tocmai de aceea ne-am propus ca echipele fruntașe să devină adevărate școli ale experienței avansate, de care să beneficieze cît mai mulți tineri. Avem în această privință un plan amănunțit de generalizare a metodelor și experienței lor in toate organizațiile.

U.T.C. ne-am dat seama că nu se cunoaște realitatea din întreprinderea respectivă și că mirarea activiștilor U.T.C. a fost comună cu a noastră. Dacă, însă, mirarea noastră se explică, activiștilor comitetului municipal nu le găsim nici o motivare. Tovarășa Măgură Maria, secretară a comitetului municipal, care ne-a însoțit în întreprindere, nu a reușit să exclame decît că nu-i vine să creadă ceea ce împreună constatasem. Dar, poate, uluiala tovarășei

Măgură ar fi fost evitată dacă dimineața, la sediul comitetului, activistul U.T.C. care răspunde de întreprinderea „Argeșeana“ ne-ar fi informat că nici nu au loc toate cele 9 adunări generale înscrise în grafic pentru simplul motiv că nu existau organizații constituite. Defecțiunile în organizarea muncii la Comitetul municipal U.T.C. erau însă mai numeroase. Astfel, la cîteva licee aveau loc mai multe adunări generale iar repartizarea activiștilor U.T.C. fusese făcută după criterii destul de curioase. Un exemplu : tovarășul Nicolae Butac, activist cu state de serviciu mai noi, fusese repartizat să asigure buna desfășurare a adunărilor de la Liceul mecanic nr. 3. adunări în număr de 4. Dînsul spunea : „Este pentru prima oară cînd merg la organizațiile de elevi. Am luat legătura cu tovarășul profesor îndrumător al organizației U.T.C. din liceu, cred că este mai competent decît mine“. Toat« acestea, în timp ce o ac-.

AWEXDA
TELEGRAMETovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, au primit din partea tovarășilor FIDEL CASTRO, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, prim-ministru al Guvernului Revoluționar, și OSVALDO DORTICOS TORRADO, președintele Republicii Cuba, următoarea telegramă :în numele poporului, al Partidului Comunist, al Guvernulul_ Revoluționar din Cuba și al nostru personal, ne face plăcere să vă transmitem dumneavoastră, poporului, Partidului Comunist și Guvernului Republicii Socialiste România, mulțumirile noastre pentru căldurosul dumneavoastră mesaj de felicitare, adresat cu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a Revoluției noastre.Folosim acest prilej pentru a exprima cele mai bune urări de fericire și progres poporului frate român și a vă reînnoi dovada celei mai înalte considerațiuni și afecțiuni.Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea guvernatorului general a.i., A. R. CUTLER, următoarea telegramă :Vă rog să primiți sincere mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră mesaj trimis cu ocazia Zilei Australiei.Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea guvernatorului general al Grenadei, LEO DE GALE, următoarea telegramă :Am primit cu plăcere felicitările transmise de dumneavoastră cu ocazia aniversării independenței noastre.în numele guvernului șl poporului Grenadei, precum și al meu personal, exprim călduroase mulțumiri și cele mai bune urări pentru guvernul și poporul României.Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, MANEA MANESCU, a primit din partea primului ministru al Australiei, MALCOLM FRASER, următoarea telegramă :Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul dumneavoastră, trimis cu ocazia Zilei naționale a Australiei. Am apreciat în mod deosebit amabilele dumneavoastră intenții șl bunele urări transmise.

Concursul național de muzica ușoara -
Mamaia 1976în scopul stimulării creației originale în domeniul muzicii ușoare, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, în colaborare cu Radioteleviziunea Română și Uniunea Compozitorilor, organizează Concursul național de muzică ușoară, a cărui finală se va desfășura la Mamaia (Teatrul de vară), în perioada 26—31 iulie 1976.Prin organizarea acestui concurs se urmărește realizarea unor lucrări valoroase, convingătoare și accesibile, inspirate din paginile glorioase de istorie a poporului nostru (lupta pentru libertate națională și dreptate socială, cucerirea independenței și afirmarea statului român în viața internațională), lucrări care prin tematica și înaltul lor nivel artistic să contribuie la îmbogățirea patrimoniului muzical românesc, a marii noastre epopei naționale. Compozitorii și poeții sînt chemați să scrie clntece închinate patriei, oamenilor muncii angajați multilateral pentru realizarea sarcinilor ce rezultă din istoricele documente adoptate la cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, să dea o înaltă expresie dragostei de frumos, demnității și mîndriei pentru marile înfăptuiri ale construcției socialiste, să cìnte entuziasmul șl setea de cunoaștere, să dea viață unor creații elevate care să exprime spiritualitatea poporului român, aspirațiile și năzuințele sale. Alături de cìntecele de dragoste, de drumeție, de petrecere șl de dans, creatorii sînt chemați să compună cîntece satirice, continuînd și dezvoltînd tradiția noastră deosebit de bogată și variată în creații de acest gen.Concursul este deschis tuturor compozitorilor, membri sau nemembri ai Uniunii Compozitorilor, fiecare putînd participa cu una sau mai multe lucrări inedite.Lucrările vor fi depuse în două exemplare, sub formă de aranjament pentru voce cu acompaniament de pian, la Consiliul Culturii și Educației Socialiste — Direcția instituțiilor de spectacol artistic, Piața Scìnteli nr. 1, cu mențiunea : „Pentru Concursul național de muzică ușoară“. Termenul de predare a lucrărilor este 15 aprilie 1976.Lucrările vor purta un moto- și vor fi însoțite de un plic închis în care se va indica numele și adresa autorilor. Se vor anexa, de asemenea, textele lucrărilor dactilografiate în 3 exemplare, indieîndu-se totodată, trei interpreti preferați de compozitor. Autorii pot prezenta, o dată cu partiturile, și înregistrările lor pe bandă magnetică (facultativ).Concursul se desfășoară în două etape : Etapa I va consta în selecționarea de către juriu

tivistă a secției „școli“, tovarășa Alexe Renata, urma să participe la... o singură adunare la Școala generală nr. 1. Consul- tînd un registru în care sînt scrise, negru pe alb, deplasările activiștilor în teren, am mai constatat că de orice se ocupau numai de adunări nu. Am stat de vorbă cu cei prezenți încă la sediu (era trecut de ora 9 dimineața) și am aflat că fiecare dintre activiști își propune să meargă, cu o oră sau două înainte de începerea adunărilor, și să vadă cum au fost pregătite acestea. Stil de muncă vădit defectuos, deoarece, cu o oră sau două înainte, în cazul cînd constați lipsuri în pregătirea adunărilor (și astfel de lipsuri există !) nu ai posibilitatea să intervii și, în consecință, recurgi la soluția „amînării“, soluție nefericită, după părerea noastră.Prezentarea acestor cîteva aspecte, mărturisim, am făcut-o cu scopul de a atrage atenția încă o dată că în actuala perioadă, mai mult decît oricînd, coordonarea eficientă a muncii de la centru, perfecta organizare, pe minute și pe ore a tuturor deplasărilor în teren ale activiștilor, contribuie decisiv la desfășurarea în bune condiții a adunărilor generale de dezbatere a muncii politico-educative.Este necesar ca în perioada următoare, cînd în municipiul Pitești au loc alte adunări să se realizeze o mai bună programare a participării activiștilor la ele și să se exercite un control riguros asupra felului în oare își îndeplinesc sarcinii«. 

a unui număr de pînă la 30 lucrări. Titlul lucrărilor selecționate și numele autorilor vor fi publicate în presă. Etapa a Il-a se va desfășura la Teatrul de vară din Mamaia, în perioada 26—31 iulie 1976, lucrările selecționate de juriu în prima etapă urmînd a fi prezentate în două interpretări de către cei mai valoroși soliști vocali de muzică ușoară.Se vor acorda următoarele premii și mențiuni : Premiul I — în valoare de 12 000 lei ; Premiul II — în valoare de 10 000 lei ; Premiul III — în valoare de 8 000 lei ; 4 mențiuni a cîte 6 000 lei, care vor fi împărțite între creatori (compozitori și poeți).Valoarea unei lucrări va fi apreciată de juriu ca o creație unitară, muzică și versuri, nepu- tîndu-se premia separat muzica sau versurile.Juriul Concursului național de muzică ușoară — Mamaia 1976 va fi alcătuit din muzicieni, scriitori și alți oameni de cultură șl artă, precum șl reprezentanți ai unor organizații de masă și obștești.Regulamentul Concursului poate fi consultat la Direcția instituțiilor de spectacol artistic din Consiliul Culturii și Educației Socialiste, la Radioteleviziunea Română, Uniunea Compozitorilor și la filialele acesteia, precum și la comitetele județene de cultură și educație socialistă șl al municipiului București.

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂLa Innsbruck și în împrejurimile orașului „Olimpiadei albe“ a nins în cursul zilei de miercuri și în acest deoor tonifiant întrecerile de schi, patinaj viteză, hochei pe gheață s-au bucurat de prezenta a numeroși spectatori care au venit să-i aplaude pe participanți.în turneul olimpic de hochei pe gheață (grupa B), selecționata României a obținut a treia victorie, întrecînd cu scorul de 9—4 (6—0, 2—1, 1—3) reprezentativa Bulgariei. Hocheiștil români și-au asigurat succesul încă din prima repriză cînd au reușit să introducă pucul de șase ori în poarta formației bul- ?are, fără a primi nici un gol. n continuare, jocul s-a echilibrat dar cu toate eforturile hocheiștil bulgari nu au putut reduce prea mult diferența de scor care a fosț de 5 puncte în finalul partidei. Golurile echipei române au fost înscrise de Axin- te, Pisaru și Antal (cîte două), Costea, Huțanu șl Pană. Pentru formația bulgară au marcat Ghe- rasimov (2). Nenov și Penelov.Prima ștafetă a concursului de schi fond — proba masculină de 4X10 km — s-a desfășurat la Seefeld pe o pîrtie acoperită din belșug cu o zăpadă căzută în cursul nopții de marți. Medalia de aur a revenit echipei Finlandei, iar cea de argint formației Norvegiei. Un aport decisiv la victoria formației finlandeze l-au adus Juha Mieto (un schior înalt de 1,96 m și avînd o greutate de 100 ’kg) și Ario Koivlsto, care în ultimul schimb a realizat cel mai bun timp : 30’16”20/ 100. întrecerea a fost marcată și de un incident mai rar în- tîlnlt în competițiile de fond : după 27 de minute de la start, schiorul sovietic Evgheni Belia- ev, care se afla în acel moment în fruntea plutonului, și-a pierdut unul dintre schiuri irosind aproape două minute șl termi-
• în runda a 5-a a turneului internațional de șah de la Malaga, Robert Byrne (S.U.A.) a remizat cu Victor Ciocîltea (România). Cu același rezultat s-a încheiat partida dintre Florin Gheorghiu (România) și Miguel Fraguela (Spania). In clasament conduce Byrne cu 4 puncte, urmat de compatriotul său Christiansen cu 3,5 puncte. Gheorghiu, Sigurjonsson (Islanda), Fraguela (Spania) și Bellon (Spania) au cîte 3 puncte. Ciocîltea totalizează 2,5 puncte.• Sîmbătă și duminică, pe noua pîrtie de la Sinaia se vor

PRIMIRE LA
PRIMUL MINISTRU

AL GUVERNULUIPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Manescu, a primit, miercuri după-amiază, în vizită protocolară de prezentare, pe Mooki Vitus Molapo, ambasadorul Regatului Lesotho în țara noastră.
ȘEDINȚĂLa București a avut Ioc ședința Comitetului Național pentru F.A.O., condusă de Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, președintele comitetului. Cu acest prilej Secretariatul comitetului a prezentat o informare asupra activității desfășurate anul trecut și participării delegației române la cea de-a XVIII-n Conferință generală F.A.O. și s-a adoptat regulamentul îmbunătățit de organizare și funcționare a comitetului, precum și planul privind activitățile F.A.O. pe acest an și în perspectivă. Au fost stabilite, între altele, participarea țării noastre la Programul F.A.O.-industrie și F.A.O.-bănci, la Programul Alimentar Mondial șl la rețelele internaționale de cercetare științifică.Comitetul ■ examinat, totodată, măsurile cu privire la organizarea celei de-a X-a Conferințe regionale F.A.O. pentru Europa, ce va avea loc la București, între 20 și 25 septembrie a.c.
EXPUNEREIn legătură cu deschiderea, la 24 februarie a.c., a lucrărilor celui de-al XXV-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, ambasadorul U.R.S.S. la București, V. I. Drozdenko, a prezentat miercuri, la Casa prieteniei româno-sovietice din Capitală, o expunere despre direcțiile dezvoltării economiei naționale a U.R.S.S. în anii 1976— 1980. Au fost prezenți membri ai Consiliului general și activiști A.R.L.U.S., numeroși oameni ai muncii din întreprinderi și instituții ale Capitalei.
PROTOCOLMiercuri s-au încheiat lucrările celei de a doua sesiuni a Comisiei mixte româno—vest- germane de cooperare în domeniul cercetării științific» și dezvoltării tehnologice.Cu acest prilej, s-a semnat protocolul sesiunii, care stabilește noi obiective de cooperare în cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică pe perioada 1976—1977.
EXPOZIȚIEMiercuri a avut loc la Peștl- șanl vernisajul unei expoziții de artă populară dedicată aniversării centenarului nașterii lui Constantin Brâncuși.

(Agerpres)

nînd pe locul 11. De notat șl abandonul formației R. D. Germane, una dintre favoritele întrecerii, datorat accidentării schimbului doi, Axei Lesser.Concursul masculin de patinaj viteză a continuat cu proba de 5 000 m cîștigată de Sten Sten- sen, care cucerește astfel prima medalie de aur pentru Norvegia la actuala ediție a Olimpiadei albe. Concurînd în cea de-a treia pereche, alături de sovieticul Viktor Varlamov, Sten Stensen a realizat cel mai bun timp — 7’24”48/100.învingătoare în proba de co- borîre, schloara vest-germană Roși Mlttermaler, a adăugat colecției sale o nouă medalie de aur cîștigînd într-o manieră spectaculoasă proba de slalom special, disputată în două manșe pe pîrtia de la Birgitzkoepfel (lungime 400 m, diferență de nivel 175 m) pe o ninsoare fină care a influențat totuși întrecerea și a răsturnat multe pronosticuri.După executatea exerclțillor din „programul scurt“, în proba olimpică feminină de patinaj artistic conduce Dorothy Hamill (S.U.A.) cu 88,40 puncte, urmată de Dianne de Leuwe (Olanda) — 86,44 puncte, Isabel de Na- varre (R.F. Germania) — 85 72 puncte, Christine Errath (R. D. Germană) — 85,56 puncte, Anett Poetzsch (R.D. Germană) — 85,52 puncte, Wendy Burge (S.U.A.) — 81,44 puncte.în turneul olimpic de hochei Pe gheață pentru Grupa A, selecționata U.R.S.S. a repurtat o nouă victorie, întrecînd cu scorul de 7—3 (5—2, 1-0, 1—1) e- chipa R.F. Germania.• Aseară în turneul olimpic de hochei pe gheață (grupa B) echipa Japoniei a furnizat o nouă surpriză, reușind să învingă cu scorul de 4—3 (2—0, 1—1—3) selecționata Iugoslaviei.
desfășura întrecerile unui concurs internațional de săniuș. La competiție, în afara celor mai buni sportivi din țara noastră, vor participa concurenți din R.D. Germană și Polonia.O Sala sporturilor din incinta complexului „23 August“ din Capitală va găzdui sîmbătă și duminică finalele Campionatelor universitare de atletism. Acesta este ultimul criteriu de verificare și selecție a atleților noștri, care urmează să participe la „Europenele“ pe teren acoperit de la München (21—22 februarie).



Vizita ministrului de externe
al României in OlandaMiercuri după-amiază a sosit la Haga ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, care, la invitația ministrului a- facerilor externe al Olandei, Max van der Stoel, face o vizită oficială în Regatul Țărilor de Jos.Pe aeroportul din Amsterdam, ministrul României ministrul Regatului înalți funcționari din Ministerul de Externe al țării-gazdă. Au fost de față A. H. Croin, ambasadorul Olandei la București, precum și ambasadorul român în Olanda, Traian Pop.în cursul aceleiași zile, ministrul George Macovescu a avut Un prim schimb de vederi cu ministrul Max van der Stoel privind unele probleme internaționale. Au fost abordate situația din Europa după încheierea Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa — la nivel înalt — probleme ale dezarmării, situația din Orientul Apropiat, unele aspecte ale situației economice generale.

afacerilor externe a fost întâmpinat afacerilor externe Țărilor de Jos, al de al de

întîlnirea s-a desfășurat tr-un spirit de prietenie și țelegere, care caracterizează lațiile dintre România și Olanda, dintre guvernele celor două țări.După întrevedere, ministrul afacerilor externe al Olandei a oferit un dineu în cinstea nistrului afacerilor externe tării noastre.în cursul dineului, ceiminiștri au toastat în sănătatea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a reginei Iu- liana a Olandei, rirea relațiilor tre cele două și securitate.

in- în- re-
mi- aldoi

pentru întă- de prietenie din- țări, pentru pace

O rezoluție

★Tn drum spre Haga, ministrul afacerilor externe, George Macovescu, a făcut o escală la Bruxelles, unde a avut cu acest prilej o convorbire cu ministrul afacerilor externe belgian, Re- naat van Elslande, în cursul căreia au fost examinate unele probleme actuale de interes comun. A fost relevată necesitatea punerii în aplicare, în totalitatea lor, a prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate șl cooperare In Europa șl adop- unor măsuri concrete de pe oonti-
a Direcțiunii
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F. C. Italian

tării dezangajare militară nent.Ministrul afacerilor Belgiei a oferit un onoarea ministrului externe român.Întllnirea s-a desfășurat lntr-o atmosferă cordială.
externa al dejun tn afacerilor

Ședința guvernului 
libanez

capăt definitiv con- din Liban. La în- reuniunii, primul Rashid Karame a că discuțiile de s-au soldat cu un

La Beirut a avut loc, miercuri, o ședință a guvernului libanez prezidată de șeful statului, Suleiman Frangieh, și consacrată discutării unor reforme politice și social-economice de natură să pună flictelor cheierea ministru declarat miercuri„acord total“ al participanți- lor asupra „documentului constituțional“ și că acesta va fi dat publicității pînă la sfîrșitul săptămînii curente.Pe de altă parte, ultimul a- cord de încetarea focului a intrat în a patra săptămînă și în Liban continuă să predomine calmul, nesemnalîn- du-se nici un incident semnificativ. La Beirut, Comitetul Militar Suprem Însărcinat cu supravegherea încetării focului a intensificat, miercuri, măsurii« de securitate In preajma reluării activității băncilor, care vor fi deschise joi pentru prima dată anul acesta.

Semnarea protocolului privind
schimbul de mărfuri între ministerele

de comerț interior din România
și U.R.S.S. pe anul 1976La 11 februarie, a avut loc la Moscova semnarea protocolului privind schimbul de mărfuri între ministerele de comerț interior din România și U.R.S.S. pe anul 1976.Documentul prevede diversificarea, în continuare, a schimburilor de sortimente de bunuri de larg consum, care vor face obiectul schimburilor reciproce între cele două ministere. Totodată, a fost semnat protocolul privind colaborarea tehnico- știintifiefi între ministerele de comerț interior din cele două țări.Documentele au fost semnata, din partea română de Janos Fa- zekas, vlceprlm-minlstru și ministrul comerțului interior, iar din partea sovietică de A. I.

Struev, ministrul comerțului U.R.S.S.Miercuri, tovarășul Janos Fa- zekas a părăsit Moscova plecînd spre patrie. EI a fost salutat de A.I. Struev, ministrul comerțului al U.R.S.S., și Gheorghe Ba- drus, ambasadorul României în Uniunea Sovietică.La înapoierea în Capitală, miercuri seara, pe aeroportul Otopeni erau prezenți Traian Dudaș, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Nicolae Bozdog, prim-adjunct al ministrului comerțului interior, alte persoane oficiale.Au fost de față N.V. Maslennikov, ministru consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasa
dei.

— Imagine din secțio țesâiorie o Combinatului de mătase „N. K. Krupskaia din Dușanbe

Ședința Comisiei 
interguvernamentale 
pentru construirea 

unei conducte 
de gaze

o oc notes
O șansă pentru Concorde?

Intr-o rezoluție a Direcțiunii Partidului Comunist Italian In legătură cu soluționarea crizei de guvern se arată că „trebuie considerat drept pozitiv faptul că au fost respinse, pentru moment, intențiile acelor care vizau dizolvarea tulul și organizarea anticipate". După ce ză că noul guvern democrat-creștin, pe 
m constitui, se prezintă ca fiind foarte slab șl constituie Încă o dată o soluție inadecvată față de gravitatea și profunzimea crizei, rezoluția se referă larg la responsabilitățile revin partidului majorității latlve, care a Împiedicat o luție care să-i includă pe muniști în conducerea politică națională. „Direcțiunea P.C.I. — se arată în continuare — subliniază tncă o dată necesitatea urgentă ca toate forțele democratice și în primul rînd P.D.C, să abordeze serios problema colaborării cu comuniștii în conducerea politică a țării“.Rezoluția subliniază urgența prezentării în parlament a unor măsuri pentru apărarea locurilor de muncă, pentru rezolvarea problemei șomajului, pentru inițierea unei politici noi în vederea soluționării situației din Mezzogiorno și agricultură, pentru reconversiunea aparatului productiv, pentru consolidarea cursului lirei și combaterea inflației. In ceea ce-i privește, se arată în rezoluție, comuniștii italieni își vor aduce contribuția pentru o confruntare serioasă și eficace și pentru căutarea celor mai ample convergențe democratice.

forțe par lernende alegeri evidenția- monocolor cale de a
pe ce re- so- co-

Evoluția situației din Angola
Dezvoltarea cooperării 

romano-peruane

Reluind un comunicat al postului de radio Luanda, agențiile internaționale da presă_relatează că forțele armate Populare Angola, rea M.P.L.A., au litățlle Loblto și cele mal importante porturi ale tării de pe țărmul Atlanticului. Eliberarea acestor localități permite astfel preluarea sub controlul Guvernului Republicii Populare Angolă a arterei economice ce leagă estul de vestul țării — calea ferată prin care este transportat și cuprul din Zambia și Zair spre Atlantic.Anterior, forțele militare de sub conducerea M.P.L.A. au eliberat localitatea Huambo (Nova Lisboa) — situată la 500 km sud de Luanda —, principalul centru administrativ al celei mai importante zone agricole angoleze.

ale Republicii sub conduce- eliberat loca- Benguela —
baza economici pentru menți
nerea independenței țării. De a- 
eemenea, a fost adoptată o ho- 
tărire privind reluarea si pro
movarea activităților din sfera 
construcțiilor civile, in special, 
construirea de scoli, spitale fi 
locuințe. Totodată, au fost a- 
doptate măsuri pentru refacerea 
economiei naționale, precum fi 
pentru îmbunătățirea aprovizio
nării cu produse alimentare fi 
diferite articole de primă nece
sitate, reglementări privind co
merțul fi finanțele j.a.

1« Lima- « avut loc ceremonia semnării documentului cu privire 1a cooperarea româno- peruană In domeniile minier, petrolier șl energetic. Din partea română, documentul a fost semnat de Bujor nistrul minelor, geologiei, iar din nă de general Torre di Tolla, ministrul energiei și minelor.Documentul relevă bunele rezultate obținute, prin cooperarea bilaterală, în realizarea lucrărilor de explorare a unor importante zăcăminte de către societatea minieră mixtă „An- tamlna“ șl exprimă hotărîrea

Almâșan, ml- petrolului |1 partea perua- Arturo de la

părților da a continua această cooperară pentru punerea În exploatare a zăcămintelor respective. S-a manifestat interes pentru Înființarea unei societăți mixte de foraj și pentru colaborarea în exploatarea unor substanțe nemetalice.In domeniul petrolier, documentul consemnează solicitarea experienței tehnice $1 tehnologica românești pentru proiectele peruane de recuperare secundară a țițeiului și pentru proiectul de construire a unei rafinării. în ramura energetică, s-a hotărît continuarea asistentei tehnologice eficiente acordate prin specialiști români.

Comlsia interguvemamentală de colaborare pentru construirea conductei magistrale de gaze Orenburg-Granița apuseană a U.R.S.S., din care fac parte reprezentanți ai Bulgariei, Cehoslovaciei, R.D.G., Poloniei, României, Ungariei și Uniunii Sovietice, s-a întrunit la Moscova, în cea de a doua ședință, și a examinat stadiul lucrărilor la acest obiectiv, precum și măsurile pentru realizarea sarcinilor din programul pe anul 1976. Din partea țării noastre a participat Ion Florescu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Recent, guvernul R. P. Ango
la a adoptat o serie de măsuri 
pe linia înfăptuirii programului 
Mișcării Populare pentru Eli
berarea Angolei, de lichidare a 
colonialismului sl de asigurare a 
independenței politice ți econo
mice a țării. Astfel a preluat con
trolul principalelor zăcăminte de 
țiței st de diamante, plantațiilor 
de cafea si al tuturor capacități
lor de prelucrare a acestora. In 
acest fel, guvernul dispune de• LA ADDIS ABEBA a fost dat publicității un comunicat oficial al Organizației Unității Africane (O.U.A.) în care se arată că, în conformitate cu principiile Cartei O.U.A., Republica Populară Angola a fost admisă ca membru cu drepturi depline al acestei organizații, devenind cel de-al 47-lea stat membru al O.U.A.

Puternice furtuni de zăpadă
în Turcia și Iordania

Ca pretutindeni în lumea capitalului, creșterea 
șomajului afectează, și în R. F. Germania, In 
primul rînd tînăra generație, în cadrul căreia 
ponderea celor lipsiți de un loc de muncă — 
sau de calificare - este superioară mediei ge
nerale. Intr-unui din ultimele sale numere, cunos
cutul săptămînal hamburghez „Der Spiegel" 
consacră acestei preocupante probleme un 
piu articol, din care reluăm largi extrase.

am-

mai 1974.

O puternică avalanșă s-a a- bătut asupra unor muncitori care deblocau calea ferată Sil- vas-Malatya (in Anatolia orientală).Trei persoane au fost ucise, 25 rănite și alte 17 au fost date dispărute. Un elicopter militar, care a fost trimis să participe la operațiunile de salvare, a fost nevoit să se întoarcă din cauza unei adevărate furtuni de zăpadă.în prezent, traficul feroviar este complet întrerupt în această regiune a Turciei. Mai multe localități sini lipsite de curent electric, iar altele sint pur și

simplu izolate de exterior prin nămeți de zăpadă ce ating uneori și înălțimea de patru metri.Numărul persoanelor și-au pierdut viața în din pricina frigului și a lor abundente se ridică i zent la 24.
■ careTurcia zăpezi- în preO puternică furtună padă a fost înregistrată, de mai multe ore, pe teritoriul iordanian. Vîntul a depășit 65 km pe oră, ceea ce reprezintă o viteză mai mare de trei ori decît cea normală. Traficul a fost paralizat pe drumurile principale ale țării din cauza zăpezilor căzute.

de ză- timp
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• GEMENI. Un buletin medical al spitalului Kagoshima 
ponia) precizează că cei cinci gemeni, născuți în urmă cu 
zile, se simt bine, ca de altfel și mama lor, Norlko Yamashlta, 
care a celebrat în spital cea de a 28-a aniversare. Cvintuplețli, 
primii din istoria Japoniei (doi băieți și trei fete), se află în 
continuare sub îngrijire specială, greutatea lor corporală variind 
între 1 și 1,5 kilograme « OPERAȚIUNEA DE PE AUTOSTRADA 
SOARELUI. Poliția italiană a reușit să descopere, în cadrul unei 
operațiuni de control pe autostrada Soarelui, un camion care 
transporta un tezaur arheologic avind o valoare estimată la 6 
milioane dolari. Tezaurul include o diademă de aur, sculpturi în 
fildeș și aur, vaze și monede, dintre care unele datează din seco
lul V înaintea erei noastre. Poliția i-a arestat pe șoferul camio
nului și însoțitorul său și a deschis o anchetă pentru a stabili 
locul de unde au fost sustrase aceste valoroase obiecte o UN 
SCREPER, GIGANT. întreprinderea sovietică „Dormaș“, din 
Mlnsk, a produs un screper gigant, cu o capacitate de transport 
de 45 tone. Destinat construcției de șosele și anumitor lucrări 
hidrotehnice, screperul poate fi, de asemenea, folosit în exploa
tările miniere. Noul utilaj, dotat cu două motoare de cîte 550 de 
cat putere, are o cupă de înmagazinare de 25 metri cubi și în 
decurs de o oră poate transporta la o distanță de o jumătate de 
kilometru peste 280 metri cubi de pămînt și roci. Dispozitivele 
automate șl hidraulice cu care este dotat fac ca acest utilaj să 
poată fi condus cu ușurință de o singură persoană a CONTRA
BANDA CU... PAPAGALI. O comisie specială a Parlamentului 
australian a început audierile în problema scoaterii din țară, pe 
căi ilegale, a papagalilor exotici australieni, care a început să la 
proporții alarmante. Un adevărat „exod“ al papagalilor a fost 
organizat de mai multe grupări ilegale de traficanți, care vînd 
păsările la prețul de 2 000 de dolari pe piața neagră din unele 
țări ale Europei occidentale. Traficul ilegal folosește — potrivit 
declarațiilor lucrătorilor de la serviciile vamale australiene — 
cele mal ingenioase șl mal costisitoare mijloace de scoatere a 
prețioaselor păsări din țară, mergînd pînă la utilizarea avioanelor 
și chiar a traulerelor. în cadrul audierilor s-a făcut cunoscut că 
numai în 1975 au fost descoperite 30 de cazuri de export ilegal 
de păsări exotice din Australia. Experții au precizat că în timpul 
transportului mor între 50 și 90 la sută din păsări « NUMĂRUL 
ACCIDENTELOR DE AVION. în 1975, numărul accidentelor de 
avion ale companiilor afiliate la Asociația internațională a trans
porturilor aeriene (I.A.T.A.) a scăzut, se arată într-un raport al 
asociației dat publicității la Geneva. Rata accidentelor de aviație 
calculată la 100 000 000 pasageri/kilometrl s-a redus, anul trecut, 
la 0,07, față de 0,18 în 1974. Companiile afiliate la I.A.T.A. au în
registrat anul trecut 7 accidente, care au provocat moartea a 318 
pasageri si 34 de membri ai echipajelor. în 1974, s-au înregistrat 
10 accidente, soldate cu 845 de morți. Pe de altă parte, s-a anun
țat că numărul total al accidentelor suferite de companiile 
afiliate la Organizația aviației civile internaționale (O.A.C.I.) a 
fost, în 1975, de 17, iar cel al morțllor de 492.

(Ja- 
zece

1

i

Un milion de tineri, potrivit calculelor politiciene! liberale Hildegard Hamm-Brücher, vor fi lipsiți în curind de un loc de calificare. La șomajul juvenil în continuă creștere, Bonnul a reacționat pînă în prezent cu perplexitate.Noua situație critică este calculabilă : in următorii opt ani vor absolvi școala mai mulți adolescenți decît în trecut, vor exista mai puține locuri de calificare, iar locurile de muncă pentru tinerii muncitori necalificați vor fi mai rare decît orieînd. Potrivit profesorului de pedagogie Dietrich Winterhager, „problema unui proletariat juvenil fără de lucru va lovi societatea noastră neașteptat de dur, găsind-o în mare măsură nepregătită“.După cum a dezvăluit o analiză a Institutului Federal al Muncii, deja în septembrie, cînd rata șomajului era de 4,4 la sută, tinerii fără un loc de muncă sau de calificare dețineau o pondere mai mare, și anume 5,8 Ia sută. Iar a găsi un loc de muncă este pentru acești 115 000 tineri și mai greu decît anul trecut. Numărul tinerilor sub 20 de ani care primesc ajutor de șomaj de mai mult de o jumătate de an a crescut din septembrie 1974 de la 8.1 Ia sută la 17,7 la sută în prezent. în a- celași timp a neîncrederea în oficiile de plasare, care sint departe de a face față afluxului. „Ne poartă numai pe drumuri... ți se dă mereu o adresă, dar acolo găsești locul deja ocupat“, declara un tî- năr de 17 ani căruia Institutul German

crescut tinerilor

dinunpentru Tineret München i-a luat interviu pentru studiul „Șomajul juvenil". Un coleg de generație al acestuia spunea resemnat : „Am alergat luni de zile... dar n-a fost nimic de făcut“.Nici chiar o relansare economică n-ar putea înlătura acest „scandal al timpului nostru", cum numește șomajul tinerilor președintele U.C.D., Helmut Kohl. Un studiu abia apărut al Minis-

Numai În 1975 Întreprinderile au oferit un număr de locuri de calificare cu 15 000 redus decit in„Aproximativ un milion de tineri, a calculat Hildegard Hamm- Brücher, vor fi In cu- rind lipsiți de un loc de calificare“. Legislația socială, care protejează pe muncitorii mai vîrstnici, și accentuarea obligativității ca ucenicii să frecventeze cursurile școlii profesionale — prin care aceștia sint „sus- trași" din întreprindere două zile pe săptă- mină — au făcut ca riscul pentru tinerii muncitori și funcționari de a-și pierde locul de muncă să sporească și mai mult. De asemenea, in vremuri de recesiune, tinerii

din șo- dez- și cure-

Populare a R. P. AlbaniaLa Tirana au început lucrările sesiunii Adunării Populare a R. P. Albania. La sesiune participă Enver Hodja, prim-secre- tar al C.C. al Partidului Muncii din Albania, și alți conducători de partid și de stat albanezi. Deputății au ales ca președinte al Adunării pe Manaj în locul decedat.In continuare, cepreședinte al Miniștri, președintele pentru Planul de Stat, a zentat. 1____ „
deputatul Aii lui Iljaz Reka,

„Der Spiegel66

ȘOMERI :
NIMIC DE FĂCUT

terului Invățămîntuîui de Ia Bonn despre „Probleme de ocupație ale tinerilor" ajunge la concluzia că „chestiunea va deveni și mai acută".Astfel, datorită ratei mari a natalității de la inceputul anilor *60, celor 770 000 de tineri care iau azi cu asalt școlile secundare, locurile de ucenicie, de calificare la muncă sau de muncitori necalificați, pînă în 1983 li se vor adăuga încă 100 000. In același timp, oferta de locuri de calificare, care s-a injumătățit din 1967, va scădea în continuare — nu în ultimul rînd datorită cererilor sporite față de calitatea așezămintelor de calificare.

JOI, 12 FEBRUARIE 1976

ZILE FIERBINȚI : 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 FLORILOR : 
Scala (orele 9,15; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; ------ ~ ' *‘
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).UN —------- — --------
Sala Palatului — orele 17,15; 20,15 
Luceafărul (orele 9; 11,45; 14,30 
17,15; 20); Capitol (orele 
14,30; 17,15, 20); Modern 
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).

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

RESPIRAȚIE LIBERA : Centra] 
(orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18; 20); 
Arta (orele

PATIMA :
11,30; 13,45;
Iești (orele

20,39) ; Flamura (orele 9

CÎNTEC PE BRODWAY

9; 11,45; 
(orele 9;

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);

locul de posturile

sint mai expuși concedierilor decît capii de familie. La aceasta se adaugă faptul că, datorită schimbărilor structurale din industrie, așa-zisele locuri de „muncă intensă“, unde pot fi calificați începătorii în profesie, se diminuează în favoarea locurilor de muncă de „capital intens“, care cer virtuți deosebite — conștiința responsabilității, punctualitate, exactitate — deci calități care nu sint recunoscute, de regulă, unor oameni tineri.Și mai rea decît situația tinerilor muncitori calificați cea a „școlilor care nu i lificare. ză, fără
este absolvenților principale", posedă o ca- Ei candidea- i succes, la

posturile de muncitori necallfioați, împreună cu calfele, deoarece întreprinderile pretind in prezent un certificat de calificare și pentru lucrări pe care odinioară le exe- outau muncitori necalificați. Absolvenții școlilor principale și tinerii fără o ucenicie încheiată formează deja două treimi totalul tinerilor meri. „Păturile avantajate social studii inferioare,cunoaște ministrul federal al învățămîntu- Iui, Helmut Rhode, sint cele mai afectate de lipsa de calificare și că".Inițiativele linie de stat pină în prezent fără efect. Guvernul land din Rhenania Nord-Westfalia a cercat zadarnic, primăvara trecută, șă readucă la școală pe tinerii șomeri. Din 22 000 de tineri vizați, care ar fi putut să-și termine școala principală sau să se pregătească în profesia dorită, la cursuri nu s-au prezentat 2 000. Motivul rii lor : teama eșec timpuriu.Pentru viitorul a- propiat, responsabilii politici pentru problemele educației de la Bonn își pun speranța în controversata reformă a învățămîntu- lui profesional. Dar chiar dacă această lege, combătută de o- poziție, va trece prin Bundesratul dominat de U.C.D.—U.C.S., a- ceasta nu va spori șansele ucenicilor de a fi angajați. Căci compromisul negociat de ministrul educației. Rhode, cu ministrul economiei, Hans Friederichs, privind finanțarea pregătirii profesionale în întreprinderi, care se ridică la un volum de numai 900 milioane de mărci, va avea, potrivitWinterhager, fect zero vește nil".

locuri de de mun-luate pe au rămasde de în- in

decît reține- de un

profesorului „un e- de plus minus în ceea ce pri- șomajul juve-

Petro Dode, vi- Consillului de Comisiei_____________ ... . t prezentat raportul guvernamental cu privire la îndeplinirea planului. și a bugetului de stat pe anul 1975 și la planul de dezvoltare a economiei și culturii și proiectul de buget pe anul 1976.
Încheierea reuniunii 

ministeriale a ASEANîn localitatea tailandeză Pattaya s-au încheiat lucrările reuniunii miniștrilor afacerilor externe ai țărilor membre ale Asociației națiunilor din Asia de sud-est (A.S.E.A.N.), convocată pentru elaborarea agendei de lucru a viitoarei întîlniri la nivel înalt a^A.S.E.A.N. programată pentru 23 februarie în Băii — Indonezia.Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Tailandei a declarat că reuniunea ministerială de două zile a recomandat guvernelor statelor membre ale A.S.E.A.N. — Fili- pine, Indonezia, Malayezia, Singapore și Tailanda — semnarea unor documente pentru crearea în regiune a unei zone neutre, de pace, prietenie și cooperare.

Concorde, avionul supersonic franco-britanic, a clștigat pri
ma manșă in cucerirea „căii regale“ a Atlanticului de nord. 
Guvernul Statelor Unite a autorizat aterizarea supersonicului 
pe aeroporturile din Washington și New York pe o perioadă 
de șaisprezece luni, pentru încercarea aparatului. Decizia 
secretarului american al transporturilor, William Coleman, a 
dejucat astfel pronosticurile majorității observatorilor, care 
mizaseră, cel mult, pe o autorizație parțială de șase luni doar 
pentru aeroportul din Washington.

Noua pagină la dosarul „Concorde fi America“, deschis de 
peste 5 ani, a suscitat, firește, satisfacție de-o parte și de alta 
a Canalului Mînecii. La Paris, satisfacția este atestată de 
declarația secretarului de stat francez al transporturilor, Mar
cel Cavaille, după care „un da definitiv ar fi părut mai just 
fi echitabil“ și că cele șaisprezece luni de voiaj comercial 
pentru Concorde „il vor impune definitiv". La Londra, presa 
britanică este mai rezervată, observlnd că partida este de
parte de a fi ciștigată definitiv fi că, in atmosfera preelecto
rală in care sint angajate S.U.A. in momentul actual, „ca
riera americană“ a Concorde-ului nu este lipsită de implica
ții politico-diplomatice. In același sens, agenția France Presse 
sugerează că, într-un an in care sărbătorile legate de bicen
tenarul S.U.A. vor multiplica schimburile de vizite intre cele 
două coaste ale Atlanticului, Washingtonul dorește să între
țină, pe cit posibil, relații bune cu Londra și Parisul.

In mediile apropiate avionului supersonic Concorde nu se 
ascund însă enormele dificultăți la care se așteaptă aparatul 
franco-britanic in tentativa de cucerire a spațiului aerian de 
zbor american.

Cu toate că este prevăzut si intre din aprilie in orarul de 
zbor al aeroporturilor „Kennedy" din New York și „Dulles" 
din Washington, viitorul supersonicului este încă incert. Mai 
intîi, Congresul ar putea vota contra deciziei administrației. 
Apoi, dacă pentru „Dulles" (care este proprietate federală) 
decizia intră in vigoare in mod automat, in cazul New York- 
ului permisiunea de aterizare trebuie să fie confirmată de 
comandamentul portuar al orașului și de autoritățile din New 
Jersey, care girează aeroportul Kennedy. Pe de altă parte, 
aterizarea șl decolarea lui Concorde sint interzise intre orele 
zece seara și șapte dimineața. Lunar, se va intocmi un raport 
conținind măsurarea stratului de ozon, nivelul de zgomot și 
de poluare cauzate de acesta. In acest scop, este necesară 
punerea la punct a normelor stratosferice internaționale pen
tru avioanele de transport supersonice.

Cu ce pledează în schimb Concorde pentru consacrarea sa T 
Deși cu caracter limitat și cu titlu experimental, autorizația 
acordată recent de ministrul transporturilor al S.U.A. inaugu
rează epoca transportului aerian rapid de pasageri spre S.U.A. 
Concorde parcurge distanța Paris-Washingfon — 7 164 km — in 
numai trei ore și jumătate, comparativ cu nouă ore cit ii tre
buie Unui avion subsonic. Capacitatea de tansport este de 100 
de pasageri. Structura sa a fost concepută pentru o durată de 
45 000 de ore de zbor, adică echivalentul a 12—15 ani de 
exploatare. Viteza pe care o dezvoltă este de 2150 km pe 
oră, altitudinea la care zboară este de 15 600 metri. Asemenea 
parametri tehnici constituie principalele argumente ale op
țiunii S.U.A. de a participa, indirect, la experimentarea unei 
tehnologii noi, despre care numai viitorul va spune dacă 
reprezintă cu adevărat un progres. Comentînd decizia luată, 
William Coleman s-a considerat dator să explice : „Orice 
nouă tehnologie poartă cu sine un oarecare grăunte de risc 
și o substanțială neliniște din partea opiniei publice“.

Controversa rămîne astfel deschisă, și aceasta nu numai 
din cauza eventualelor modificări ale stratului de ozon, a 
bangului sonic ridicat (cu 24 decibeli peste limita admisă) 
și a poluării atmosferice, ci și datorită implicațiilor sociale ale 
programului „Concorde". In ziua inaugurării zborurilor co
merciale ale supersonicului franco-britanic, „Le Monde" pu
blica un bilanț revelator, pe care îl intitula „Costul riscului“. 
Cheltuielile pentru construcția primelor 16 Concorde-uri vor 
însuma 34 miliarde de franci, ceea ce reprezintă de 16 ori 
bugetul francez al justiției in 1975, de 18 ori cel pentru 
tineret și sport, de 23 de ori cel pentru cultură.

DOINA IOVÄNEL ,

PE SCURT• PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT»PE SCURT

• MINISTRUL FEDERAL AL INDUSTRIEI, comerțului și meseriilor al Republicii Austria, Josef Staribacher, l-a primit miercuri pe Ilie Voicu, prim-ad- junct al ministrului turismului al României, cu care a discutat probleme legate de dezvoltarea turismului între cele două țări.• GUVERNUL R.F. GERMANIA CONDAMNA angajarea de mercenari pentru a fi trimiși să lupte în Angola, apreciind că aceasta creează o situație îngrijorătoare. Această poziție a fost exprimată miercuri la Bonn de Klaus Boelling, secretar de stat la Ministerul informațiilor al R.F. Germania.• TRUPELE ISRAELIENE s-au retras dintr-o nouă zonă din Sinai prevăzută în acordul e- gipteano-israclian de dezangajare militară in această regiune — a anunțat Ministerul ls- raellan al Apărării. Retragerea

c. -

a fost efectuată cu 11 zile mal devreme decît fusese prevăzut în calendarul de desfășurare a acestor operațiuni. F nou evacuată va trece tampon supravegheată le O.N.U. în Orientul
Suprafața în zona- de forțe- Mijlociu.• MIERCURI, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, Horst Sin- dermann, l-a primit pe ambasadorul Republicii Socialiste România în R.D.G., Vasile Vlad, în legătură cu încheierea activității sale în R.D.G.

• PREȘEDINTELE GERALD FORD a semnat proiectul de lege privind cheltuielile militare ale S.U.A. în cadrul exercițiului financiar actual, proiect care a fost deja aprobat de Congres. în baza acestei legi, au fost alocate pentru nevoile Pentagonului 1123 miliarde dolari

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

INSPECTORUL BRANNIGAN : 
Patria (orele 9: 11,15; 13.30; 16:
18,30: 20,45): București (orele 8,45; 
11; 13,15; 16; 18,30; 20.45); Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30); Melodia (orele 9; 11,15; 13,30 
16; 18,15; 20,30).

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

CIRCUL : Doina (orele 11,15; 13; 
14,45: 16,30; 18,15; 20,30 - '
9,30 program pentru copil) 
ceni (orele 10; 12; 14; 16; 18;

VINĂTORII DE INCENDII : 
celslor (orele 9; 11,15: 13,30; 
18,15; 20,30); Aurora (orele 
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15).

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

J. D. CAHILL : Grivița (orele 9; 
11.15: 13.30: 1G; 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).

la ora 
Cotro- 

20). 
Ex- 
16; 
9;

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

COMANDANTUL BATERIEI DE 
COASTA ; DOAMNA ȘI VAGA
BONDUL : Crîngași (orele 16).

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

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

COLT ALB : Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,15); Drumul Sării (orele 
15,30; 18; 20,15).

LOTTE LA WEIMAR S 
(orele 15,30;

AMORUL
(orele 15,45;

ORAȘUL
Munca (orele 20).

ACEST FEL DE DRAGOSTE t 
Tomls (orele »; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

ALASKA s 
18; 20).

DOVEZILE
Progresul (orele 15,30;

KIT IN 
(orele 16;

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

ÎMPO-

18; 20,15). 
VRĂJITOR ! 
18).
VĂZUT DE

Viitorul

Munca

SUS :

Opera Română : TRAVIATA — 
ora 19; Teatrul de Operetă.: 
OKLAHOMA — ora 19,30: Teatrul 
Național (Sala Mare) : UN FLU
TURE PE LAMPĂ — ora 19,30; 
(Sala Mică) : VIAȚA UNEI FE
MEI — ora 19.30; Teatrul ,.Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Măgu- 
reanu) : FERMA — ora 19,30; 
(Sala Studio) : TITANIC VALS — 
ora 19; Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : ÎNTOARCEREA 
LA MICENE — ora 19,30; (Sala 
Studio) : SIZWE BANSI A MURIT
— ora 19; Teatrul de Comedie : 
TREI SURORI -- ora 19,30; Tea- 
trul Mic : CU CĂRȚILE PE FAȚĂ
— ora 19,30; Teatrul Giuleștl:

STEAUA FĂRĂ NUME
19,30; Teatrul Evreiesc de Stat : 
SCRISORI PE PORTATIV — ora 
19,30; Studioul I.A.T.C. : CINCI
SERI — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Vasilescu“ : BUNICA SE MĂRITĂ
— ora 19,30; Teatrul „Ion Crean
gă : ANDERSEN — 7 POVEȘTI
— ora 16, BOGDAN DRAGOȘ — 
ora 19,30 ; Teatrul „C. Tănase“ 
(Sala Victoria) : GROAPA — ora 
19,30; Teatrul „Țăndărică“ (Sala 
Victoria) : POVESTEA TIMPULUI 
PIERDUT — ora 17 (Sala Acade
mia) : RĂI ȘJ NĂTĂRĂI — ora 
17; Ansamblul „Rapsodia Româ
nă“ : ȚARĂ BOGATĂ-N FRUMU
SEȚI — ora 19,30; Circul Bucu
rești : CARNAVALUL RÎSULUI — 
ora 19,30.

PROGRAMUL I
18,00 Teleșeoală. 16,30 Curs de 

limba germană. 17,00 Telex. 17,05

rfdaCTIA SI ADMINISTRAȚIA: București Piața „Sclnteil* Tel : 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac ta oficiile poștale șl difuzorll din întreprinderi șt lnatltuțl| — Tiparul! Combinatul poligrafi« «CM» Pelntell«, 
Cititorii din străinătate ie pot abona prin IL&XIM — Serviciul export-lmport presă, Calea Grivițel nr. M—66, P.O.B. 2001 Ulsx outSS, Buoureștl,

pentru perioada 1 Iulie 30 septembrie 1976. fonduri vor fi folosite întreținerea forțelor precum și pentru achiziționarea și perfecționarea armamentelor clasice și nucleare.
1975 — Aceste pentru armate,

• UN PURTĂTOR DE CU- VÎNT al guvernului indonezian a anunțat că, în urma unei ședințe a cabinetului, a fost adoptată hotărîrea de a se califica contrabanda drept infracțiune de subminare economică, cu toate consecințele care rezultă din a- ceasta.• CAMERA COMUNELOR A ADOPTAT, marți seara, în a doua lectură, un proiect de lege inițiat de guvernul laburist prin care se acordă sindicatului docherilor britanici drepturi largi în problema regimului forței de muncă in zona porturilor.
Muzica — emisiune de actualitate 
muzicală. 17.20 Din țările socialis
te. 17,30 Enciclopedie pentru tine
ret. 17,55 Atenție la... neatenție. 
18,20 Publicitate. 18,25 Bijuterii 
muzicale. Dansuri și contradansuri 
de Mozart, Beethoven șl Brahms. 
18,50 Univers științific. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Floarea din grădină — emisiune- 
concurs pentru tineri Interpreți de 
muzică populară. 20,45 Meridiane 
— emisiune de actualitate interna
țională. 21,10 Foaie pentru minte, 
inimă și 
artistică 
tecului 
melodii
ceze. 22,10 24 de ore. 22,30 închi
derea programului.

literatură. Revista literar- 
TV. 21,55 Palmaresul cîn- 
(I). Cele mai frumoase 

ale muzicii ușoare fran-

PROGRAMUL H

20,00 Concert al Orchestrei sim
fonice a Radloteleviziunii. în 
pauză : Telex ; Bucureștiul necu
noscut : Conservatorii de artă. 
22,00 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mal făcut nevasta mea. 22,25 în
chiderea programului.
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