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LA CARE LUCRAȚI?
Practica dovedește că folosirea cit mai deplină a mașinilor și utilajelor este una din principalele căi de creștere a eficienței economice, de realizare a unor însemnate cantități de produse peste plan. Este suficient un calcul simplu al producției ce poate fi realizată de un muncitor, să zicem într-o oră, pentru ca fiecare dintre cei care au datoria utilizării la maximă a mașinilor și utilajelor să-și dea seama de valoarea și importanța acțiunilor ce trebuie întreprinse în acest scop. Am spus o oră. pentru că la atît se ridica timpul neproductiv înregistrat de un muncitor intr-un schimb în secția mecanică ușoară a întreprinderii unelte din Bacău.— Uneori timpul pierdeau muncitorii rarea sculelor și AMC-urilor era și mai mare, aprecia Ion Tufan, maistru principal. Mai ales cei nou încadrați, pentru că cei mai vechi, cunoscîndu-se, se ajutau intre ei, știau să se descurce mai repede cînd Ie lipsea ceva.După o analiză atentă, întreprinsă de conducerea secției

capacitate

depe cu

’,TT
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și compartimentul organizării muncii, s-a ajuns la concluzia că numai pregătirea obișnuită a fabricației, prin simpla asigurare a documentației, nu era în măsură să contribuie la eliminarea acestor pierderi de timp. S-a propus atunci o programare a tuturor fazelor de lucru care, pornind de la succesiunea firească a operațiunilor de prelucrare a pieselor, prevede cu exactitate, cu o zi înainte, mașinile necesare, documentația, sculele și AMC-urile conform tehnologiei de fabricație stabilite. Experimental, s-a procedat doar pentru un grup de piese și rezultatul a fost neașteptat de bun. Cînd oamenii au văzut că în momentul în care mergeau să ia în primire piesa pe care o aveau de prelucrat găseau alăturată și documentația, fișa tehnologică, toate sculele și AMC- urile de care aveau nevoie, au cerut extinderea programării și în celelalte sectoare. în scurt timp ea a fost preluată și de secția mecanică grea. Urmarea : față de anul trecut, cînd aceste două secții înregistrau un indice de utilizarea mașinilor de numai
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71 la sută, cu șapte procente sub media realizată la nivelul întreprinderii, în luna ianuarie s-a ajuns la 79 la sută. Intr-o proporție asemănătoare a sporit, cum era 1 și firesc, producția, a crescut în același timp răspunderea colectivă.— Orice gol, orice stagnare a unei mașini sînt acum mai vizibile decit înainte — ne spune inginerul tehnolog Ion Tomozei, de la secția mecanică grea. Toate piesele urmind un drum riguros, dinainte stabilit, obligă pe fiecare să se încadreze în timpul programat. Altfel, timpul neproductiv al unuia influențează și timpul de muncă al altora care așteaptă să preia piesa pentru următoarea fază de lucru..— Și pentru’ că întreruperea din lucru a unei mașini poate fi determinată uneori și de pregătirea profesională mai slabă a celui care o mînuiește, în această situație fiind de obicei noii încadrați în muncă — completează Ioan Catană, secretarul comitetului U.T.C., — am repartizat de la începutul anului pe lîngă fiecare muncitor cu experiență cite doi tineri pentru a fi sprijiniți și îndrumați. Intr-un fel, este vorba de continuarea inițiativei „Prietenul noului încadrat“, cu un accent mai mare pe răspunderea celor care se ocupă de pregătirea profesională a tinerilor.îmbunătățirea acestui proces de antrenare și integrare a tinerilor este dovedită și de faptul că în biroul inginerului șef al
N. COȘOVEANU

factori hotărîtori în sporirea (Continuare in pag. a IlI-a)

producțiilor agricolePentru cooperatorii din Mihăi- lești — Ilfov proiectul Legii retribuirii muncii în unitățile cooperatiste a constituit obiectul unor ample dezbateri, deoarece, așa cum ne spunea președinta cooperativei de producție Ecaterina Vasile, temeinica cunoaștere a reglementărilor este de natură nu numai să ducă la riguroasa lor traducere în practică, ci și la găsirea unor soluții cit mai adecvate pentru înfăptuirea lor. Caracterul complex al reglementărilor, aspectele multiple ale vieții economico- sociale pe care Ie vizează impun cu deosebire necesitatea unei aprofundate cunoașteri. Concomitent, în adunarea cooperatorilor, Ia nivelul formațiilor de lucru s-au analizat rezultatele obținute în anul 1975, s-au dezbătut cifrele de plan pentru anul în curs, care prevăd o creștere cu peste 1 milion de lei a producției globale față de cea obținută în anul trecut. O cifră care spune foarte mult despre ritmul susținut al creșterii de la an la an a avutului obștesc. în ce fel se va realiza acest spor ? Pentru anul 1976 — ținind seama de structura solului, de efortul susținut în respectarea întocmai a programului întocmit pentru fiecare cultură, de angajamentul luat ca toate lucrările să fie executate la timp și de bună calitate — cooperatorii din Mihăilești și-au propus obținerea unor producții medii superioare celor de anul trecut : la porumb — 2 500 kg boabe hectar, la grîu — 2 600 kg, floarea-soarelui — 1 650 kg, tutun — 1 300 kg.De asemenea, o sursă de creștere a veniturilor o constituie extinderea suprafețelor cultivate cu legume — de la 35 ha în 1975, la 60 de hectare în 1976. Prin darea în folosință a unei noi și moderne hale avicole, numărul păsărilor ouătoare va spori de la 5 000 la 12 000. în sfirșit, sint de adăugat și cele peste 20 de hectare cu care va crește suprafața arabilă a cooperativei, prin redarea de noi te-, renuri în circuitul agricol.„Doresc să menționez, ne spunea tovarășa Ecaterina Vasile, că principalul factor care va contribui Ia obținerea acestui spor al producției globale va fi întărirea ordinii și disciplinei în muncă, antrenarea tuturor cooperatorilor și a familiilor lor la activitățile organizate, efectuarea lucrărilor in timp optim și de calitate“. Proiectul Legii retribuirii muncii in unitățile cooperatiste — a cărui aplicare experimentală în cursul acestui an a fost aprobată de forumul suprem legislativ al țării — creează cadrul juridic adecvat întăririi ordinii și disciplinei în muncă, stimulării țăranilor cooperatori in direcția desfășurării unei activități susținute, creșterii responsabilității individuale și colective față de soarta

producției. întrucît de la intrarea în vigoare a proiectului Legii a trecut deja o lună de zile, cooperatorii, conducerea unității au trecut la luarea măsurilor menite să faciliteze traducerea lui imediată și integrală în viață. Prima și cea mai importantă in această etapă ni se pare a fi cea care privește constituirea echipelor. în acest sens, s-au stabilit trei echipe mixte de mecanizatori și cooperatori la cultura mare, o echipă la sectorul legumicol și încă una la sectorul zootehnic. Fiecare echipă este formată din circa 60 de cooperatori dintre cei ce participă în ■ mod permanent Ia muncă și alți10—20 navetiști, bătrîni, încadrați Ia instituțiile din comună, membri de familie, a căror activitate în C.A.P. este oarecum sporadică, pe aportul lor scon- tîndu-se mai ales în perioadele de vîrf ale campaniei agricole. Tot in acest context este de notat desemnarea șefilor de e- chipă dintre cei mai buni cooperatori, oameni harnici, gospodari, cu prestigiu în mijlocul colectivității. Alături de unii șefi de echipă mai vechi ca Marin Trandafir sau Constantin Stan au fost promovați noi șefi de echipă dintre cooperatorii ce s-au evidențiat prin sirguință și atașament față de
AL. DOBRE

(Continuare in pag. a IlI-a)la la la
Ce fel de

Prin utilizarea mai 
eficientă a capacităților 

de producțieEforturile depuse de oamenii muncii din industrie in vederea sporirii producției de bunuri materiale, pe baza utilizării mai e- ficiente a capacităților, a valorificării intr-o măsură mai mare a tuturor resurselor interne, au avut ca efect înregistrarea, in ultima perioadă, a unor însemnate succese in activitatea productivă.• FORMAȚIILE DE LUCRU DE LA CUPTOARELE MARTIN ȘI ELECTRICE ale Combinatului siderurgic Hunedoara au elaborat, de la începutul anului, 10 000 tone de oțel peste sarcinile de plan. Sporul producției de metal se datorește in primul rind organizării superioare a producției și creșterii indicilor de utilizare a agregatelor.• MINERII DE LA TURȚ — cea mai tinără exploatare din zona Satu Mare — au extras, peste planul la zi, <100 tone de minereu. Tot aici a fost înregistrat zilele acestea un alt succes deosebit : a fost atinsă cota de 100 m adincime a primului puț. in timp ce la al doilea puț adîncimea a 50 m. trecut de
LOR, PE- OLTENIA pe

Deschiderea lucrărilor Congresului 
al XXV-lea al Partidului Comunist

al Uniunii Sovietice

tralei electrice (le termofi- care Oradea au furnizat suplimentar sistemului energetic național 2 milioane kWh e- nergie electrică. Acest succes a fost obținut în condițiile în care aici s-a economisit o cantitate de combustibil care asigură funcționarea în decurs de o zi a tuturor instalațiilor la centralele electrice din Oradea, Arad. Timișoara și Reșița.

• LA RÎNDUL TROLIȘTII DIN ȘI BANAT au reușit de acum să sporească cu 3 la sută productivitatea muncii, ca efect direct al acțiunilor întreprinse Ia schelele de extracție Țicleni, Craiova și Timișoara pentru creșterea randamentului la sondele suflate in exploatare. Astfel, unități din această zonă putut realiza peste plan producție în valoare de proape 2 milioane lei.

• ÎN ACESTE ZILE DE SFÎRSIT DE FEBRUARIE, în industria prahoveană se consemnează depășirea principalilor indicatori economici, fapt care se traduce într-un spor de producție e- valuat la circa 100 milioane lei. Acesta este rodul unui complex de măsuri, perfecționări tehnice și inițiative aplicate in scopul creșterii indicelui de folosire a spatiilor productive, a agregatelor și instalațiilor, a sporirii productivității muncii.

• IN TIMPUL CARE
au o a-
A TRECUT DE LA ÎNCEPUTUL ANțJLU.1, colectivele de muncă din unitățile Cen-

• VEȘTI LA FEL DE ÎMBUCURĂTOARE sosite din județul Dîmbovița confirmă ritmul înalt de dezvoltare și modernizare a industriei în această parte a țării. Preocupările constante ale colectivelor din întreprinderile dîm- bovițene pe linia creșterii productivității muncii au contribuit în mare măsură la obținerea unei producții ce depășește cu peste 27 la sută nivelul, înregistrat la începutul anului trecut.

La Palatul Congreselor din Kremlin s-a deschis in dimineața zilei de 24 februarie Congresul al XXV-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.La Congres participă aproape 5 000 de delegați — muncitori, colhoznici, oameni de știință și cultură — reprezentînd partidele comuniste din republicile unionale, organizațiile de partid de ținut, regionale, orășenești și raionale din U.R.S.S. Iau parte, de asemenea, delegații din partea a 103 partide comuniste și muncitorești, național-demo- crate și socialiste din 96 de țări.Delegații au salutat cu aplauze apariția membrilor Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., care au luat loc in prezidiul Congresului. Alături de conducători ai altor delegații de peste hotare. în prezidiu au luat loc, de asemenea, Ceaușescu, Partidului tovarășul membru u. ---------------Executiv al C.C. al P.C.R. împreună cu membrii celorlalte delegații de peste hotare, in sală se aflau tovarășii Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C.

tovarășul Nicolae , secretar general al Comunist Român, și Manea Mănescu, al Comitetului Politic

al P.C.R., Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R., Gheorghe Badrus, membru supleant al C.C. al P.C.R.. ambasadorul Republicii Socialiste România in Uniunea Sovietică.Lucrările Congresului au fost deschise de L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S. Apoi, M. A. Suslov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S.. a salutat, in numele comuniștilor sovietici, delegațiile din străinătate sosite la Congres.Cei prezenți în sală au păstrat un moment de reculegere în memoria unor militanți ai mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ai luptei de eliberare națională care au încetat din viață între cele două congrese ale P.C.U.S.în continuare, delegații au ales organele de lucru ale celui de-al XXV-lea Congres al P.C.U.S. și au adoptat ordinea de zi a lucrărilor :— Raportul de activitate al Comitetului Central al P.C.U.S. și sarcinile actuale ale partidului in domeniul politicii interna

și externe — raportor tovarășul L. I. Brejnev. secretar general al C.C. al P.C.U.S. :— Raportul Comisiei Centrale de Revizie a P.C.U.S. — raportor tovarășul G. F. Sizov, președintele comisiei ;— Raportul „Principalele direcții ale dezvoltării economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1976—1980“ — raportor tovarășul A. N. Kosîghin, președintele Consiliului U.R.S.S. ;— Alegerea organelor centrale de conducere ale partidului.La primul punct de pe ordinea de zi a luat cuvîntul L. I. Brejnev. secretar general al C.C. al P.C.U.S., care a caracterizat situația internațională actuală, a Înfățișat politica externă a partidului și statului sovietic. Vorbitorul a prezentat aspecte principale ale dezvoltării eco- nomico-sociale a U.R.S.S. în anii cincinalului precedent, a schițat trăsăturile esențiale ale celui de-al zecelea plan cincinal, ale activității partidului in domeniul științei și culturii.Raportul a fost subliniat in repetate rinduri cu aplauze.Lucrările Congresului continuă.

de Miniștri al

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A FĂCUT 0 VIZITĂ LA METROUL

DIN MOSCOVAMOSCOVA 24 (Agerpres). — Corespondență de la L. Duță și M. Coruț : Marți după-amiază, tovarășul secretarComunist Român. însoțit de tovarășii Manea ' Mănescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-mi- nistru al Guvernului Republicii Socialiste România. Miu Do- brescu. membru supleant, al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R., și Gheorghe membru supleant ;P.C.R.. ambasadorul în Uniunea Sovietică, vizită la metroul dinLa stația din Piața tovarășii Nicolae <

,ptt-CUAUC*Z>Cl,Nicolae Ceaușescu. general al Partidului
Mănescu șt ceilalți to- au fost salutați de Boris adjunct al ministrului

■ Badrus, al C.C. al României a făcut o Moscova.i Noghin, Ceausescu,

Manea varăși Silov.căilor de comunicații al U.R.S.S., Vladimir Konovalov, vicepreședinte al Comitetului Executiv al Sovietului orășenesc Moscova, activiști ai C.C. al P.C.U.S., conducători și specialiști în domeniul transporturilor urbane.Se vizitează stația Pușkinska- ia, intrată în exploatare în urmă cu cîteva luni. Vladimir Alexa- sin, inginer-șef Ia Direcția generală pentru proiectarea stații și instalații de metrou, ample explicații în legătură soluțiile arhitectonice care permis îmbinarea frumosului utilul în construirea acestei sta-
de dă cu au cu

în timpul unei călătorii eu expresul albastru subteran, directorul general al Metroului din Moscova, Evgheni Logotev, explică tovarășului Nicolae Ceaușescu caracteristicile tehnice ale sistemelor de trenurilor subterane, de exploatare ale Tovarășul Nicolae se interesează de soluțiile de construire folosite acum pentru extinderea rețelei de metrou și de modul de dirijare a trenurilor.în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat constructorilor de metrou și personalului de exploatare a acestei moderne întreprinderi de transport din Moscova succese în activitatea

dirijare a calitățile trenurilor. Ceaușescu

Meditația filosofică
și problemele

realității sociale
Convorbire cu conf. univ. dr, Gheorghe CazanFIECARE TÎNĂR UN FRUNTAȘ ÎN ÎNTRECERE

cronica realizării noului cincinal, al afirmării revoluțieiAcționind sub o asemenea deviză, tinerii întreprinderii 
tehnico-științifice. Panoul nostru de onoare vă prezintă 
astfel: unul din cei mai buni sudori, o ingineră a cărei compe tență a trecut cu succes examenul exigent ai producției, și, respec tiv, 

model pe fabrică in privința disciplinei fi organizării locului de muncă.

.Electroteh nica" din București înscriu fapte de prestigiu in cronica realizării noului cincinal, al afirmării revoluției 
trei dintre ei — Ștefan Șoferea, Luminița Mihăilescu și Ștefan Călin, care i-au fost recomandați fotoreporterului 

i : , -t ... un ma.țrițer care reprezintă un

— Privind lucrurile din punct de vedere istoric, un anume gen de filosofic — idealistă și metafizică — a încercat să stabilească o falsă ruptură intre meditația de factură filosofică și problemele practice ale existenței umane. In acest fel, meditația a fost separată de cercetare, ba chiar opusă ei. Tovarășe profesor, de ce credeți că se impune cu necesitate afirmarea conjugată a meditației și cercetării filosofice î

Fotografii de O. PLECAM

găsește inevitabil în- pe reconsiderarea principială a funcției în viața omului, că fi apreciată ca o sim- de procedură.

înnoiri sînt necesare
în baletul contemporan?

Baletul românesc vendica pe bună _ ...____tradiție seculară. în plină efervescență a Revoluției franceze, cînd Europa Înregistrase ecoul răscoalei țărănești românești din Transilvania, pe scena Operei din Timișoara s-a reprezentat în 1786 baletul Horia și Cloșca. Dansurile românești stirneau entuziasmul publicului, iar afișele de la începutul veacului al XlX-lea, care menționau spectacolul la Sibiu, Brașov, Făgăraș etc. în limbile română și germană, demonstrează răsunetul larg în sufletul celor care pregăteau Revoluția din 1848. In urmă cu un veac (1870), pe scena Teatrului Național din București s-a reprezentat „baletul național“ Doamna de aur de Ludwig Wiest, horele naționale și țărănești deținînd locul primordial în spectacol, O trupă permanentă de bale*. în cadrul Operei Româna bucureștene, a

își poate re- dreptate o Opinii
de Viorel Cosma

luat ființă abia în 1898, dată care marchează începutul afirmării primelor talente coregrafice autohtone. Așadar, dansul românesc se mîndrește cu o tradiție îndelungată, ce-i impune exigențe artistice la înălțimea „vîrstei“ și condițiilor materiale excepționale ale epocii noastre.Poate că trebuie să precizăm un adevăr : baletul profesionist de înaltă ținută artistică s-a născut abia sub ochii noștri, după cel de-al doilea război mondial, în contextul etatizării învătămîntului coregrafic. Aportul școlilor de specialitate din București și Cluj a fost hotărî- tor în afirmarea talentelor car«

au constituit „generația de aur“ a epocii noastre. Succesele internaționale, fie individuale, fie colective, ale dansatorilor români -din ultimul deceniu, apariția primului nostru balerin pe scena prestigiosului Teatro alia Scala din Milano (Marinei Ște- fănescu) constituie mărturia certă a procesului de afirmare a coregrafiei naționale.Desigui că impunerea artei gestului nu ar fi fost posibilă dacă libretiștii și mai ales compozitorii nu ar fi stimulat creația originală. Abordarea subiectelor de actualitate inspirate din lupta clasei noastre muncitoare a însemnat mai mult decît un simplu experiment sau un act de curaj artistic. Baletele Primăvara de Cornel Trăilescu, Văpaia de Mircea Chiriac, Chemarea de Tiberiu Olah au confirmat adevărul, din păcate in-
(Continuare in pag. a 11-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE. RĂSPUNDERI
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- Știi cine sînt eu ? I - era pină nu demult 
expresia favorită a unui tinăr înalt, elegant, cu 
prestanță.

Mica propoziție era menită să intimideze sau 
să devină un fel de baghetă magică cu care 
se poate obține cea mai bună masă intr-un 
restaurant de lux, o cameră intr-un hotel supra
aglomerat, o husă 
și altele, și altele... 
tea să afle efectiv

elegantă pentru autoturism 
Dacă cineva avea curiozita- 
cine este Constantin Gumă,

strălucireGumă,„Istoria“ lipsită de i a vieții lui Constantin cuprinsă în doar cîteva vorbe, mi-a readus în memorie alte cazuri de oameni sufocați de lucruri, oameni cărora obiectele le-au consumat identitatea. Și ceea ce mi s-a părut foarte Cuprinși pentru cei jurul lor. inexplicabil pen- orice om de bună credință, febra anacronică a agonisi- lansați intr-o goană nebună
trist, oameni tineri, brusc, inexplicabil din tru de rii.

Șl „A AVEA"
răspunsul sosea prompt, pe un ton de compăti
mire......Te-ngrop in bani, domnule I".

Oricit ar fi de ciudat, acesta era de fapt C. G. 
- o grămadă de bani I Și cind soclul fragil.de 
hirtii foșnitoare s-a prăbușit, cind țigările „su- 
per-long" și sticlele cu etichete exotice au de
venit amintiri, cînd mașinile au plecat care în
cotro și garajul s-a inchis, bărbatul tinăr, elegant 
și cu prestanță s-a trezit fără identitate...

obiecte de va-după bani, după ____loare. Cu prețul cinstei, al demnității omenești. „Istoria“ lui C. Gumă mi-a adus în memorie imaginea locuinței tînărului mecanic auto I. Stoicu. asemănătoare mai mult cu un bazar, decit cu o casă de om. Lucruri peste lucruri, îngrămădite pină la tavan, bijuterii peste bijuterii. strivite in cutii de carton, niciodată dezvăluite privirilor, de teamă să nu-și trădeze, prin strălucirea lor, provenien-

ța ilicită. Și nici o singură carte. nici un caiet, nici un disc ! Cum se trăia aici, cum se respira aici ? „Istoria“ lui C. Gumă mi-a reamintit scurta, foarte scurta activitate profesională a proaspătului absolvent al Facultății de horticultura, I. Ia- mandi. care și-a abandonat meseria. după ce a constatat că e

— Să ne amintim faptul că într-una din celebrele sale „Teze despre Feuerbach“, Marx constata că pină la el filosofii nu făcuseră altceva decît să interpreteze lumea, problema e- sentială fiind, însă aceea de a o schimba. Se poate observa limpede că în ideea lui Marx relația dintre meditație și cercetare se temeiată profundă, filosofiei nu poateplă chestiune Tocmai pe acest teren s-a produs mutația fundamentală în statutul filosofiei ilustrată de teza formulată de Marx. Mi- litînd pentru încadrarea actului de meditație în procesul mai larg de investigare a realității sociale, Marx revendica integrarea filosofiei în rîndul factorilor meniți să promoveze transformarea lumii vechi în- tr-o lume nouă, umană. în marea bătălie pentru realizarea omului ca ființă integrală, eliberată de orice formă de alienare, inclusiv spirituală, filosofia este chemată să ocupe un rang Înalt. Aceasta presupune, firește, confruntarea deschisă cu practica materială a oamenilor, in mod strin- filosofiei cercetare,de-o parte, iar pe de alta, nunțarea la ambițiile sterile zate pe capacitatea speculativă a rațiunii umane, folosită însă, cu vădită gratuitate.

ceea ee implică gent convertirea instrument de înpe re- ba-
— înțeleg din cuvintele dumneavoastră că cercetarea

MONICA ZVIRJINSCHI TRAIAN GANJU

(Continuare in pag. a Ul-a) (Continuare in pag. a Il-a)
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ȘCOALA ELEVII PROPUN, Au avut și ei o idee:

FORURILE DE SPECIALITATE RĂSPUND
Pe secretarii comitetelor U.T.C. din majoritatea liceelor agroindustriale i-am intilnit cu cîtva timp în urmă într-o tabără de instruire și odihnă a C.C. ai U.T.C. organizată la Ploiești. Dezbaterile și schimburile de experiență ce se organizau zilnic pe grupe de profil, ne-au înlesnit cunoașterea unor aspecte legate de specificul acestui nou tip de liceu și consemnarea unor opinii in legătură cu necesitatea creșterii rolului activ al organizațiilor U.T.C. din aceste licee în toate problemele privind pregătirea și educarea elevilor.

Cînd nu lipsesc, 
manualele sint 

schematice sau depășite

problemele privind pregătirea PETRU COCIUBANU, Liceul 
agro-alimentar „Ion lonescu de 
la Brad“, Roman :

Nu este vorba de 
a schimba o firmă..
GIORGICÄ NECHITA, Liceul 

agro-industrial Podu-Turcului, 
județul Bacău :Următorul lucru s-a impus atenției : rezultatele nesatisfăcătoare obținute de către elevii din anul întii atit la pregătirea teoretică cît și practică. Cauze ? Nu au încă format un stil de muncă specific liceului, ce reclamă în primul rînd, ritmicitate în studiul individual și organizarea judicioasă a timpului liber, există acest școala puțin pentru a trezi in sufletul lor pasiunea pentru profesiile din agricultură. Această carență încearcă să o suplinească liceul și organizația U.T.C. printr-o muncă de dusă de la om la om, nirile organizate cu vizitele la unități agricole m.O- del etc. Ne gîndim să permanentizăm, in acest sens, legăturile noastre cu organizațiile ds pionigri din comună. Prin acțiuni comune cum ar fi .- îndrumarea unor cercuri științifice și tehnico-aplicative de profil agricol, concursuri profesionale și cu’.tural-artistice, putem să ne aducem o mare contribuție la recrutarea viitorilor noștri colegi de școală, de profesie.

Apoi, la unii dintre ei un interes scăzut pentru tip de școală. Cred că generală face prea

și cea de la Stațiunea de cercetări — Palas, merită, credem noi, să fie cunoscută și de alții. Cum se realizează ea practic ? Prin invitarea secretarului și a altor membri ai comitetului U.T.C. din stațiune la ședințele comitetului nostru U.T.C., la plenarele activului U.T.C. din școală, la alte acțiuni. Cu această ocazie le spunem : vom veni in ziua cutare in stațiune cu o clasă de elevi, din anul IV zootehnie, de exemplu, să urmărim următoarea problemă. Ei au grijă ca în ziua respectivă să ni se asigure spațiul adecvat instruirii, materialul bibliografic necesar, precum și oamenii cei mai indicați, specialiști în domeniul zootehnic.
Cadrele de specialitate

a acestuia lămurire prin întîl- specialiști.
MIHA1 COVALIU, Liceul agro- 

alimentar Budila, județul Bra
șov :

Rezultatele nesatisfăcătoare obținute pe linia pregătirii profesionale își mai găsesc explicația și în dificultățile pe care le întimpină elevii ca urmare a faptului că sînt nevoiți să învețe după unele manuale, schematice sau chiar depășite. Alteori, mai ales manualele de specialitate. lipsesc cu desăvirșire, ori există un număr prea mic în raport cu efectivul claselor. La începutul anului școlar, intr-o cl^să cu un efectiv de 40 de elevi, nu există decît un singur exemplar din ..Reproducția animalelor domestice“. Acum au mai apărut vreo 2—3, ceea ce înseamnă mult prea puțin. Așa se face că sintem nevoiți să învățăm după manuale mai vechi, profesorii dictează de cele .mai multe ori lecția, iar noi luăm notițe mai mult sau mai puțin exacte fără să beneficiem deci și de o fixare a cunoștințelor la ora de curs. Apoi, mai este și lipsa materialului didactic modern. La gradul actual de dotare a atelierelor școlare numai o parte din el se poate realiza prin

la timp comenzile de manuală pentru întregul număr de elevi, a inspectoratelor județene și rețelei de difuzare. Cit privește conținutul lor, gradul de accesibilitate sau raportul dintre noțiunile teoretice și practice, unele critici sînt întemeiate. Facem cuhoscut că Editura „Ceres“, care se ocupă de editarea lor, a luat măsuri ca majoritatea manualelor de specialitate să fie noi sau revizuite. S-a apelat la colective de autori din care fac parte : un cadru didactic universitar, profesori din învățămîntul liceal de specialitate și cercetători.
MARIAN, directorTEODOR

adjunct al Direcției personal, 
învățămint și propagandă din 
Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare :

Zilele trecute, în sala arhipli
nă (peste 500 de tineri !), la 
clubul „Tractorul“ din Brașov. 
Afișul anunța aniversarea unui 
an de activitate a cenaclului li
terar artistic pentru tineret, 
generoasă inițiativă sprijinită 
cu folos de comitetul U.T.C. al 
întreprinderii de tractoare și 
devenită in timp o foarte reu
șită manifestare cultural-educa- 
tivă a tinerilor, pentru tineri. 
In cadrul cenaclului, firesc, se 
cintă, se recită, așa cum a in
trat in tradiții acestui gen de 
manifestări, repertoriul fiind 
selectat din lirica românească 
contemporană și clasică, sau 
din bogatul folclor din Țara 
Birsei. întreaga atmosferă trans- 
mițînd mesajul profund al unei 
arte angajate, purtătoare a unor 
înalte sentimente patriotice. 
S-a reușit insă în cadrul cena
clului și o fericită colaborare 
intre tinerii din uzină cu alte 
categorii de 
Virgil Luca,
Monica Chifor sau 
cinschi sint elevi la 
Brașov, Gh. Gheorghlu și Mir
cea. Vancă, muncitori la Între
prinderea „6 Martie" Zărnești, 
dar s-au atașat acestui entuziast 
nucleu dintr-o firească chemare 
către frumos și poezie, reușind, 
alături de ceilalți membri ai ce
naclului (muncitori, ingineri sau 
tehnicieni in marea întreprin
dere), să alcă.tuiască un colectiv 
de o reală forță artistică, spec-

tineri 
Edith

din oraș. 
Flechamer, 
Silvia Bu- 
liceele din

să-și însușească ce-au făcut alții••

Colaboratorii cei mai 
apropiați ai școlii: 

specialiștii de la 
Stațiunea de cercetări

MOISE STOIAN, Liceul agro- 
alimentar Palas - Constanța :Colaborarea bună care există intre organizația U.T.C. a școlii

O experiență într-adevăr de reținut. Numai că noi ne izbim de un cu totul alt aspect aj a- celeiași probleme. în afara faptului că nu avem o asemenea stațiune în apropiere pentru a beneficia de competenta cadrelor de specialitate, ele ne lipsesc chiar și din propria școală, în liceu există cadre la disciplinele de cultură generală foarte bine pregătite.- în schimb. în domeniul zootehniei nu avem decit un singur profesor specialist la 324 de elevi (dacă îi socotim și pe cei de la școala profesională). Oare un profesor agronom ne poate preda zootehnia ? Realitatea demonstrează că nu. De aici decurg și alte neajunsuri ca : numărul redus a! cercurilor de specialitate, slabul aport pe care îl au unii profesori în antrenarea și inițierea elevilor în munca științifică, lipsa eficienței orelor suplimentare de meditații și consultații etc.

autodotare.
Se vor lua 

măsuri fermeNe-am gindit că este oportun să facem cunoscute aceste opinii factorilor care răspund de bunul mers al activității liceelor agro-industriale. Iată și opiniile reprezentanților celor două ministere care au responsabilități drelor noastre :

Opiniile și obiecțiile formulate de secretarii U.T.C. — în unele cazuri reflectînd unele situații particulare — denotă din partea lor o bună cunoaștere și o justă înțelegere a problematicii învă- țămîntului agro-industrial. Insuficiența unor cadre de specialitate, slaba dotare a atelierelor și laboratoarelor sînt, am putea spune, greutăți inerente oricărui început. Ceea ce nu înseamnă că ele trebuie să se perpetueze. Si nici nu se va întimpla asta, în urma unei recente consfătuiri de lucru cu directorii liceelor agro-industriale și ai întreprinderilor care le asigură baza materială s-a elaborat un program de măsuri care prevede perfecționarea procesului instructiv-educativ în unei tot mai accentuate grărl cu producția. Se

tacolul festiv demonstrind con
vingător aceasta. Inimosul ini
țiator și conducător al cenaclului 
(Ion Bădoi, lăcătuș la întreprin
derea de tractoare) a invitat cu 
acest prilej cițiva actori de la 
Teatrul dramatic din localitate 
(Virginia Marcu, Ion Jugurea- 
nu) dar și „folhiști“ recunoscuți 
ai cenaclurilor bucureștene 
(Vali Sterian, Cornel lonescu). A 
fost, cum se mai spune, o seară 
de neuitat. Au mai fost și altele 
și să sperăm alături de cena- 
cliștli de la „Tractorul“ că vor 
mai fi. De ce lansăm insă un 
semn de intrebare pe marginea 
viitoarelor manifestări ? Să ne 
explicăm : 
comitetului 
s-au gindit 
pină aici e bine 
naclu județean“. Dar cum b.ala- 
diști și recitatori nu se găsesc 
chiar peste noapte s-au orientat 
că. mai simplu ar fi să-i „mobili
zeze“ pe elevii care au aderat 
la binecunoscutul cenaclu lite- 
rar-artistic al uteciștilor de la 
„Tractorul" și ca inițiativa să 
„sune frumos“, noul cenaclu se 
pare că va fi intitulat „al ele
vilor" și va ființa pe lingă Casa 
de știință și tehnică pentru ti-

Cițiva activiști ai 
județean U.T.C. 
să înființeze — 

un fel de „ce-

neret. Desigur, nu-i rău să îm
binăm știința și tehnica* cu poe
zia și muzica, dar opinăm totuși 
că altele ar trebui să fie mani
festările organizate la Casa de 
știință și tehnică a tinerilor 
brașoveni... La fel de nepotrivit 
ni se pare a subția și descom
pleta un colectiv bine închegat 
(cum este cel de la „Tractorul“) 
care dimpotrivă ar trebui spri
jinit și îndrumat de comitetul, 
județean U.T.C., căci important 
nu este cine „raportează acțiu
nea“. ci acțiunea in sine, dacă 
se adresează atit de generos ti
nerilor. De exemplu, tinerii de 
la Combinatul de la Hoghiz. a- 
uzind de „cenaclul tractoriști
lor“ l-au invitat pe marele șan
tier prin intermediul comitetu
lui județean U.T.C. Sint și la 
Hoghiz tineri care știu să spu
nă și să cinte versuri frumoase 
și hotăriseră împreună „o seară 
de neuitat“ : în mijlocul con
structorilor. Totul a fost perfec
tat, s-au făcut repetiții (oricum, 
era un spectacol in „deplasare“), 
s-au adunat cu toții la ora fi
xată. Dar „acțiunea" n-a mat 
avut loc pentru simplul motiv

fă autobuzul promis de comite
tul județean U.T.C. n-a mai ve
nit. Și asta au aflat-o cu 30 mi
nute înainte de plecare. Subli
niam mai sus rodnica și armo
nioasa colaborare a grupului de 
elevi cu tinerii muncitori ini
țiatori ai cenaclului dc la între
prinderea de tractoare. Să crea
dă oare cineva că pe elevi sau 
studenți nu-i interesează glodu
rile și preocupările celor din 
uzină, care sint de fapt viitorii 
lor tovarăși de muncă ? Desi
gur hu, pentru că in sală nu 
erau doar tineri de la între
prinderea de tractoare, ci și nu
meroși studenți și elevi uniți In 
gînd și in faptă de mesajul vi
brant patriotic. al întregului 
spectacol. Iată de ce este nece
sar să-i sprijinim, să-i îndru
măm cu răspundere și să le fim 
alături atunci cînd există astfel 
de preocupări și stimulatoare 
idealuri, și să înființăm cit mai 
multe asemenea colective care 
să promoveze frumosul. Dar să 
căutăm talente acolo in rindul 
tinerilor, nu „recoltindu-le“ 
gata formate.

ADINA VELEA

egale în pregătirea ca- necesare agriculturii
PLECARU,VASILE

general in Ministerul 
și Invățămintului :

inspector 
Educației

că se maiE regretabil faptul întilnesc în unele școli situații ca cele privind numărul redus al manualelor de specialitate în raport cu efectivul clasei. Vina o poartă, în primul rînd, conducerile acelor școli care nu fac

și problemele realității
(Urmare din pag. I)este in măsură să instituie discursul filosofic in realitatea concretă, să-i confere autenticitate seamnă, oare, nează spiritul sofic, rezultă rea exigențelor realismului suspendarea metodelor specifice consacrate de esența acestui tip de conștiință ?

umană. încă se abando- meditativ filodin satisface-
— Firește că nu I Indiferent de obiectul, studiat, filosofia veritabilă se fundamentează pe meditație și metodologie proprie. Deci, nu despre asta este vorba atunci cînd discutăm imperativul axării filosofiei pe coordonatele cercetării practicii sociale. Marxismul adoptă o cu totul altă poziție. Meditația, în sensul valid al cuvîntului. pentru a fi „utilă“ omului, pentru a evita pericolul plutirii în nori, al contemplației puriste trebuie să-și facă din viața reală a oamenilor obiectul său de preferință, dacă nu chiar singurul. Excluzînd speculația pedantă, arbitrariul și subiectivismul irațional, cantonarea în abstracționismul maladiv, meditația filosofică, devine, fără sincope și' dureri imaginare, cercetare filosofică. Așadar, pentru a fi mai clar, nu este nimic de contestat în nivelul de generalitate maximă la care are dreptul să ajungă filosoful. Fantezia lui este legitimă. Autonomia de spirit, de asemenea, nu și cea de conținut. Este de repudiat, așadar, tentativa de a proiecta filosofia într-un de fildeș, propunîndu-i slujească doar propria îneeîndu-se astfel, fără putință de scăpare, în cel mai cras subiectivism idealist, în formalism. Sondarea practicii sociale, cu intenția mărturisită și sinceră de a contribui în mod specific la perfecționarea acesteia, asigură demersului filosofic obiectivitatea și materialitatea adecvate fertilității lui umane. Ceea ce divulgă adevărata sa funcționalitate în perimetrul existenței și vieții omului.

tate practice. Ce îi oferă ea omului ? Adevărul cel mai general despre lume drept coloană vertebrală a conștiinței despre sine și mediul în care trăiește. Totodată, îi oferă mijloacele teoretice cu ajutorul cărora poate să-și formeze o viziune rațională, științifică despre sensul vieții, luată ca fenomen global. Prin filosofie omul își dobindește pe deplin conștiința de sine a menirii lui și a comunității căreia îi aparține. Pentru ridicarea practicii sociale la o cît mai înaltă valoare materială și morală însușirea acestui adevăr este de covirși- toare importanță. Filosofia apare astfel ca o modalitate esențială de educare a omului. în acest caz se mai poate susține impracticismul filosofiei? Cred că nu. Virtutea educațională și cognitivă de care dispune meditația filosofică motivează pregnant necesitatea punerii ei în termenii cercetării, ai elaborării unor modele teoretice cu rol transformator în viața tică. prac-
relie- prin-

turn să-și cauză,

— Ultima afirmație fează în același timp cipala exigentă pe care Programul Partidului Comunist Român o pune în fata întregului front ideologic din țara noastră. V-aș ruga, ca încheiere, să încercați a contura în datele ei esențiale condiția meditației filosofice in procesul complex de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România de astăzi.— Tot ce am spus pînă acum constituie implicit determinări

— Totuși, filosofia nu poate oferi soluții vizavi practicii pragmatice de problematica sociale imediate...— Nimeni de așa ceva nu-i poate pretin- !Atunci ?!— îmi dau seama ce vreți să spuneți, deși nu ați formulat explicit o întrebare. Ce fel de cercetare Întreprinde filosofia dacă nu este aptă să ne dăruiască nimic pragmatic ?
— Exact ! Florian din istoria — spunea trebuie să

— Vedeți, Mircea gînditor de marcă filosofiei românești Că filosofia poate șifie una din florile cele mai pă- mintene ale culturii. Pretenția este justificată în condițiile in care, lipsită de veleități pragmatice, filosofia nu este totuși lipsită de semnificații și rezul-

sensul inte- „____ ____ r__________  are îtlVedere restructurarea graficului procesului de învățămint astfel incit instruirea practică să șe desfășoare in perioadele optime ale anului agricol, elabora scheme-rriodel structurarea loturilor^ . corespunzător specialităților pregătite de fiecare unitate școlară. dotarea corespunzătoare cu mașini. instalații și utilaje a lor, precum și a atelierelor școlare etc.

se vor pentru școlare

ION MIHALACHE

OPINII
(Urmare din pag. Ij Și arta

In prag de primăvară, orașul Bu zău, in continuă întinerire 
arhitecturală.

CARNET PLASTIC Pictorul
Sorin IlfoveanuDe curind, o discuție avută 

intr-un atelier de pictură a re
actualizat interesul față de ex
poziția personală a lui Sorin II- 
foveanu ce a prezentat lucrări 
in ulei și desene la Galeriile de 
Artă ale municipiului Bucu
rești în perioada 
— ianuarie 1976.

Pictorul, elev 
Comeliu Baba, 
publicului prin expunerea, sin
gur sau in grup, la București, 
Pitești, Brașov, Cluj-Napoca, 
Bydgostz (Polonia) etc., precum 
și la o expoziție dedicată celui 
de al Xl-lea Congres de esteti-

decembrie 1975

al maestrului 
este cunoscut

caracteristice ale acestei condiții. Aș mai adăuga, însă, ideea că structura originală a filosofiei ii conferă o funcționalitate polivalentă în fundamentarea socialistă a conștiinței omului de tip nou, în interpretarea fenomenelor sociale, politice, economice, ș.a.m.d. care definesc dezvoltarea orîn- duirii noastre. De pildă, validarea filosofică, amplă, a conceptelor și principiilor cuprinse în codul eticii și echității socialiste Se impune ca un obiect de prim ordin pentru cercetarea filosofică. Ca un alt exemplu aș menționa procesul de omogenizare socială aflat în plină riesfășurare. Se pot adăuga și altele. Plasată pe această bază de lucru, meditația filosofului devine într-adevăr creatoare și cu valențe practice incontestabile. iar aportul său la modelarea conștiinței umane, la punerea acesteia în acord cu imperativele timpului se arată la înălțimea pocii ne este ținem că o cheie tanță în realizarea
se arată comandamentelor e- socialiste. într-un fel, să sus-’ deține impor- umană a omului. Filosofia trebuie, deci, să devină lumească pentru ca lumea să devină filosofică, adică umanistă. Aceasta este cerința rință tate ciale ta au ei de făcut, meditînd la dinamica actuală și de perspectivă a societății socialiste românești, în postură de părtași activi, eficienți, utili la progresul acesteia.

îngăduit filosofia de mare
partidului nostru — ce- care reflectă cu obiectivi- dezideratele realității so- — față de filosofi. Aceas-

suficient acceptat de public chiar de unii specialiști : coregrafică operează strălucit pe calea simbolului și a metaforei; poate mai eficient si neostentativ, mai emoționant și convingător decît celelalte arte surori. S-âu valorificat pe deplin aceste atribute proprii dansului ?Ultimele premiere, și în general repertoriul original, par să ne indice o anumită îndepărtare de poemul coregrafic de amploare. Se preferă prea mult „miniaturile“, ușor de montat, necostisitoare, operative ca distribuții, variate ca tematică. S-au realizat pe această linie succese notabile, dacă ne gindim la recentele spectacole concepute de Alexa Mezincescu la Teatrul Național și de Miriam Ră- ducanu la Teatrul Țăndărică. Dar forțele artistice de care dispune corpul nostru de balet, ansamblul ca atare, rămîn după opinia noastră insuficient valorificate. Ceea ce a impresionat spectatorii de peste hotare la primul contact cu dansul cult românesc au fost tocmai omogenitatea și înaltul profesionalism ale corpului de balet al Operei Române. De aceea, apare necesar ca tocmai acest mare potențial artistic să fie folosit în lucrări de anvergură care-i dau adevărata măsură și eficiență artistică, educativă. Nu cred că este cel mai potrivit să consumăm un mare potențial pe „mize“ mici, mari valori in „miniaturi“ coregrafice.Asistăm tot mai un nedorit refugiu instrumentală, fără tic, deși unele încercări, unele succese chiar, nu pot fi subestimate. însă nu putem să nu observăm că piese de gen cameral, preludii simfonice, concerte, rapsodii, simfonii — toate fără program — ș-au transformat în pretexte coregrafice. Ideea valorificării muzicii românești contemporane pare a- coperită (deși noi socotim că formal !), dar realizarea coregra

fică oferită de majoritatea maeștrilor de balet s-a dovedit în general deficitară, neconvingătoare.Și mai nerelevantă ni se pare în prezent goana după partituri preclasice ori clasice din repertoriul universal. Se supralicitează muzica lui Vivaldi (recenta premieră a lui Alexandru Schneider la Opera Română din Cluj), Bach, Mozart și Strauss. Aci, din’ păcate, apare și comparația cu viziunile coregrafice de peste hotare. Spunem din

baletului românesc Dar talentele de excepție ale unor Magdalena Popa, Alexa Mezinces- cu. Ileana Iliescu, Cristina Hamei, Valentina Massini, Aurora Rotaru, Petre Ciortea, Ion Tu- gearu etc. se vor impune oare in citeva... miniaturi ? Este aci o altă problemă deschisă a baletului românesc : absența creațiilor majore te dansatorii pe care i-amNu este fesioniștii
capabile să solici- de nivel mondial ridicat.secret pentru pro- mariiungenului că

Ce fel de înnoiri
sînt necesare

în baletul
contemporan Ì

frecvent la spre muzica suport tema-

păcate, fiindcă lipsa de imaginație a unora dintre coregrafii noștri dezvăluie „tare artistice“ care frînează afirmarea talentelor românești. Exceptîndu-1 pe Oleg Danovschi, fără îndoială unul dintre cei mai valoroși coregrafi pe care i-a dat pînă azi școala noastră de dans clasic, foarte puțini maeștri de balet încearcă să valorifice multitudinea de talente de care dispunem. Dacă Alexa Mezincescu a reușit să demonstreze unele disponibilități de concepție, sprijinul acordat de conducerile unor instituții artistice ni se pare insuficient.S-ar putea argumenta că o- rientarea tot mai pronunțată spre partiturile clasice are la bază intenția nobilă de valorificare multilaterală a „vedetelor“

noștri dansatori își concep a- proape singuri rolurile din cauza plafonării unor maeștri de balet. încă nu s-au conceput partiturile de amplu suflu emoțional pentru Magdalena Popa sau Ileana Iliescu. Chiar atunci cînd Aram Haciaturian a conturat în Spartacus un erou de anvergură, coregraful Vasile Marcu nu a reușit să-i solicite lui Petre Ciortea virtuțile sale excepționale. De fapt ce lipsește baletului românesc pentru a atinge dimensiunea artistică a genului contemporan ?Consemnăm în primul rînd ca pe un fapt deosebit de pozitiv încercările care se fac de a da viață scenică unor lucrări inspirate din viața și activitatea maselor populare, din lupta clasei muncitoare ale cărei tradiții bo-

gate este necesar a fi cu mult mai prezente în creații majore, de anvergură, moderne, reprezentative și, totodată, capabile prin felul cum sînt gindite să ofere artiștilor pe care-i avem mari roluri, mari interpretări. Ni se pare, însă, că în acest domeniu gîndirea și îndrăzneala creatoare sînt încă sărace, limitate, timide. Mai mult, unele lucrări sînt afectate de un schematism prematur.Se simt, de exemplu, multe șabloane în conturarea eroilor clasei muncitoare. Din supralicitarea șabloanelor s-a ajuns la o îngrijorătoare plafonare - a nivelului artistic. Apoi, locul preponderent acordat pantomi- mei în detrimentul dansului propriu-zis a transformat unele partituri în simple scheme coregrafice. Adeseori poți „admira“ un arabesque sau grand- jeté executat de muncitoare în salopetă sau trecătoare în bal- lonseide ! Forța de granit a maselor muncitoare se traduce a- deseori prin poze retorice, prin limbaj coregrafic declamatoriu, exterior, chiar prin formule de cămin cultural de acum 2—3 decenii. Lipsesc, de asemenea, forța dramatică. încleștarea vie, emoționantă. în confruntarea eroilor pozitivi cu cei negativi. Stereotipia mișcării ir a devenit obositoare. Definirea desenului coregrafic poate salva multe montări de piese contemporane, dar, pentru atingerea acestui major deziderat, gîndirea coregrafică românească are nevoie de maeștri de largă cultură, de orizont modern în a- devăratul sens al cuvîntului. O asemenea sursă de inspirație pretinde o gîndire artistică novatoare, generoasă, capabilă să ducă la imaginarea de viziuni îndrăznețe, impresionante, ample. Baletul contemporan are nevoie mai mult ca oricind de vigoare, suflu dramatic, gîndire originală, cutezătoare, pe măsura temelor care-1 inspiră, dar și a valorilor de care dispunem în momentul de față.Experiența artistică acumulată pînă în prezent, pe de o parte, forțele muzicale, literare și coregrafice de care dispunem, pe de altă parte trebuie reunite pentru acea mult așteptată re- dimensionare a baletului românesc contemporan.

că. Dealtfel, titlurile expoziții
lor la care a participat ni se par 
edificatoare pentru conturarea 
profilului său tematic : „Arta 
portretului“ ; „Semnificația sti
lului“ ; „Desenul românesc con
temporan“ ; „Artă 
„Lucrul, imaginea,

Este ideal ca un 
mant de tinăr și 
cum e Sorin Ilfoveanu, să fie și 
foarte permeabil 
artistică a vremii 
la ideile sociale 
care potențează 
vlduale. Stilul este primul ar
gument care limitează preten
țiile celui care privește și înțe
lege că stilul este regula însăți.

Marca originalității la Ilfo- 
veanu înseamnă a trage o linie 
dreaptă de la Andreescu la Cor
nelia Baba. Original și necesar. 
Pictorii noștri, de toate virstele, 
ne-au obișnuit mai demult cu 
pictura teoretică, cu sistemul 
picturii, cu sistematica, cu do
rința fiecăruia, mai aspră sau 
mai edulcorată, de a interpreta 
și comenta istoria și lumea pic
turii. La Ilfoveanu este o fru
moasă și dură poveste a rădăci
nilor, cintecul sub-pămintului, 
arta de a influența suprafața, 
strania dilatare și mimata per
plexitate a formelor superfici
ale, in contrast cu atotputernicia 
pământului.

Avind conștiința unor intan
gibile fădăcini, Ilfoveanu, prin 
peisajele și muzicanții săi cu 
„Surle“ și trimbițe, ne anunță 
maturizarea unui talentat pictor 

, român care se impune sobru, 
subtil;

El are o vocație autentică pen
tru pictura gindită ca o teoremă, 
pusă in ecuație riguros și însu
flețită cu o tehnică a culorii me
ticulos dobindită, cu știința 
spațiului exactă, cu noțiuni de 
proporționalitate și perspectivă 
(exploatate ingenios și in dese
ne). ' ....................
lă 
vat sub calificativul: 
artă a compoziției, 
găm : demnă artă a compoziției 
cu suflet. Acesta ar fi răspun
sul pentru unele întrebări isco
ditoare pe care par a ni le pune 
unele priviri sub impresia că 
ne pamfletizează.

In aer liber, in natură, Ilfo- 
veanu uită instantaneu de ma
rile teorii componistice, de rea
lismul său conceptual îndelung 
studiat ; ideile devin sentimen
te și. sentimental, pictorul vede 
cimpul, cea mai interesantă 
formă de relief, cimpul din care 
irump arar rădăcini care scur
mă cerul într-un liric accent de 
tandrețe. Peisagistul .și peisajul 
nu cintă la trompetă. Ce putem 
presupune ? Va asculta Ilfo- 
veanu de vocația lui pentru 
compoziția abstractă cu suflet 
sau se va lăsa absorbit in che
marea pătimașă a câmpului ? 
Am dori să găsească puterea a- 
fectivă și tăria de caracter crea
toare de a fuziona cele două 
culori ale adevărului său.

și energie“ ; 
semnul“.
tinăr, dezar- 
de personal,

la mișcarea 
sale, receptiv 
și filosofice 

creațiile indi-

Indiscutabil, orice școa- 
de pictură l-ar fi prOmo- 

demni 
Noi adău-

STOICU IOAN

LUNA LUJ MĂRȚIȘOR SE

Ați cumpărat mărți- 
șoare? Dar cadourile 
pe care le veți dărui 
împreună cu tradițio
nalul mărțișor le-ați 
cumpărat ?

APkOTlE!
In magazinele comerțului 
de stat precum și Ia 

punctele mobile de des
facere, găsiți un sortiment 

variat de articole de po
doabă (coliere, brățări, 
broșe, inele), tricotaje, 
produse cosmetice (loțiu- 
nea de față MIRAJ, sau 
FARMEC LUX, seria pro
duselor PELL AMAR, apa 

de colonie 
seta EVA 
deodorant 
apă de colonie concen
trată, caseta BUCUREȘTI, 

ce conține un săpun și 
un flacon cu apă de co
lonie), articole de maro- 
chinerie și galanterie (bo
cete, cordoane, mânuși 

umbrele) etc.

ROMARTA, ca

ca conține un 
și un flacon cu

I.M.P.B. FABRICA GRIUL BUCUREȘTI
Str. Irimicului nr. 24 sectorul 2 (tramvaie 1, 4, 21, 24, 26, 27 

stația Halele Obor)
Încadrează de urgență :

inginer energetic, inginer produse zaharoase, maistru bru
tar, merceolog principal, electricieni, lăcătuși mecanici, insta
latori termiști, fochist, muncitori necalificați (bărbați) cu plata 
in acord, primitori distribuitori cu plata in acord. Pentru elec
tricieni, muncitori necalificați și primitori-distribuitori înca
drăm și din provincie cu asigurarea cazării.

CASA DE CULTURĂ
A SECTORULUI 4

București, Str. Mircea Vodă 5,
ANUNȚA 

deschiderea următoarelor cursuri

— Dactllografie
— Stenografie
— Secretariat
— Mașini calcul
(Aceste patru cursuri se pot face și prin corespondență).
— Radio
— Televiziune
(Se asigură cursanților și manualele respective).
— Foto — alb negru și color
— Croitorie
— Cosmetică
Informații și înscrieri la secretariat și la telefon 21 54 96 

și 22 24 94.

ÎNTREPRINDEREA AUTOBUZUL" BUCUREȘTI,
str. Ostrov nr. 3 
incadreazâ de

- automaearagii
- șoferi cat. D.
- lăcătuși mecanici dieseliști
- ingineri proiectanți
- economist C.F.I.
- traducător limba rusă
Pentru relații, adresați-vă Ia 

23 93 20 int 116, sau 2312 32.

sectorul 5 
urgență :

serviciul personal, telefon

. R
DOROBANȚI

Recrutează tineri și tinere intre 18—26 ani, cu domiciliul 
stabil în București sau comunele subordonate Capitalei, 
pentru a lucra in perioada sezonului de vară Ia unită
țile de alimentație publică din zonele de agrement Pă
durea Băneasa și Snagov.

Selecționarea personalului va avea loc in ziua de 3 
martie 1976, ora 10 Ia Barul Melody (lingă cinematograful 
Patria).

Amănunte suplimentare se pot obține Ia sediul com
plexului, Biroul Plan-Retribuție. Personal, str. 13 Decem
brie nr. 2 et. III, și la telefon 1104 40 Bironl Personal.
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AlilXILlTELEGRAMEPreședintele Republicii Socialiste România, NICOLAE ț'EAUȘESCU, a trimis Emirului Statului Kuweit, șeicul SABAH AL-SALEM AL-SABAH, următoarea telegramă :Aniversarea Zilei naționale a Kuweitului îmi oferă plăcutul prilej de a transmite călduroase felicitări și cele mai cordiale urări de sănătate și fericire Alteței Voastre, de pace și progres poporului kuweitian.îmi exprim convingerea că relațiile prietenești, de colaborare rodnică dintre Republica Socialistă România și Kuweit se vor dezvolta în continuare pe multiple planuri spre binele ambelor noastre popoare, in folosul păcii, securității și cooperării internaționale.Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, MANEA MANF.SCU, a trimis priniului-minislru al Kuweitului, șeicut JABER AL-AHMED AL-SABAH, următoarea telegramă :Cu ocazia Zilei naționale a Kuweitului, am plăcerea de a adresa Excelenței Voastre, în numele guvernului român și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și de prosperitate continuă poporului kuweitian prieten.

Acțiuni 
susținute în 
legumicultura

PĂMlNIUL MAI BINE VALORIFICAT, MAI RAȚIONAL FOLOSIT

Vrancea : NOI RESURSE PENTRU
Ordinea și disciplina 

factori hotărâtori

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a a- dresat telegrame de felicitare președintelui Camerei Reprezentanților din Australia — Billy Mackie Snedden, și președintelui Senatului — Condor Louis Lau- cke, cu prilejul alegerii lor în aceste funcții.

Președintele Mafii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a primit o telegramă de mulțumire din partea președintelui Adunării Populare a Republicii Populare Albania, Aii Manaj, pentru felicitările ce i-au fost adresate cu prilejul alegerii sale în a- ceastă funcție.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Kuweitului, șeicul Sabah Al-Ahmed Al-Jaber, cu prilejul Zilei, naționale a Statului Kuweit.
Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Volta Superioară, Kabore Alfred, cu prilejul desemnării sale în funcție.

SESIUNELa București au început marți lucrările celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-libiene de colaborare economică și tehnică. Sint examinate evoluția relațiilor e- conomice bilaterale, potrivit a- cdrdurilor și înțelegerilor încție- iâte în 1974, cu prilejul vizitei președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Republica Arabă Libiana, posibilitățile existente in scopul intensificării colaborării și cooperării dintre cele două țări în domeniile construcțiilor, agriculturii, petrolului, transporturilor și telecomunicațiilor, in alte sectoare de interes comun, precum și în vederea lărgirii și diversificării schimburilor de mărfuri.Delegația română la lucrări este condusă de Ion Pățan.-vice- prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internațio-

nale, iar delegația libiană de Ezzeddin El Mabrouk, ministrul petrolului.
CONFERINȚĂCu .prilejul ediției de primăvară a Tirgului internațional de la Leipzig, care se va desfășura între 14 și 21 martie, la Reprezentanța Comercială a R. D. Germane din București a avut loc, marți dimineață, o conferință de presă.Sub deviza „Pentru comerț mondial neîngrădit și pentru progres tehnic“, apropiata ediție va reuni peste 9 000 de expozanți din circa 60 de țări, printre care și România. Un număr de 13 întreprinderi românești de comerț exterior prezintă, în cadrul unei expoziții, pe o suprafață de circa 1 500 mp, o gamă largă de produse, îndeosebi din domeniul construcțiilor de mașini, precum și bunuri a- groalimentare, lucrări edilitare și exponate filatelice.

în județul Teleorman vor fi cultivate in acest an 12 000 ha cu legume, din care 2 700 ha în gospodăriile populației. Un spor substanțial se înregistrează la legumele timpurii protejate, unde suprafața va fi extinsă la 80 ha, din care 60 ha solarii și 20 ha tunele. Principalele unități cultivatoare Cernetul. Mirzânești, Smirdioasa, Bragadiru. Contești și Schela au organizat și declanșat activitățile pentru pregătirea răsadnițelor, solariilor. stabilind sarcinile de producție pentru fiecare formație de lucru încadrată în „acord global. La Poros- chia și Țigănești — comune cu tradiție in producerea legumelor — se desfășoară în aceste zile lucrări intense in răsadnițele încălzite cu gunoi de grajd pus la fermentat, pentru obținerea de verdețuri, salată, ceapă verde, vinete, ardei. De asemenea, serele I.L.F. de la Zimnicea șl Turnu-Măgurele vor pune la dispoziția cooperatorilor importante cantități de răsaduri viguroase pentru legume timpurii. în acest context, trebuie menționat că dacă aici ca și la Piatra a fost repicat integral numărul de fire planificat, mai sint unităti cooperatiste, printre care Contești, Izlaz, „Cetate“-Tr. Măgurele și altele unde este necesară impulsionarea acestei lucrări.
ȘT. DORGOȘAN

CÎT PRODUC

Corul „Preludiu“ la Miercurea Ciuc
In cadrul unui amplu sim

pozion „C. Brâncuși", orga
nizat de Comitetul județean 
Harghita al P.C.R., miine la 
Casa de cultură din Miercu
rea Ciuc va vorbi acad. dr. 
doc. Al. Paleologu. Expune
rea va fi urmată de un con
cert coral susținut de corul 
de cameră „Preludiu“ al An
samblului artistic al U.T.C.,

condus de dirijorul Voicu 
EnăcheScu. In program vor 
fi prezentate lucrări din 
creația clasică și contempo
rană romanească și univer
sală aparținînd lui : Marțian 
Negrea. Alexandru Pașcanu, 
Gheorghe Danga, Brahms, 
Antonio Scandelli, Orlando 
di Lasso, Palestrina etc.

A. P,

MAȘINILE ?
(Urmare din pag. I) întreprinderii se află de la in-; ceputul lunii ianuarie un grafic prin care se urmărește zilnic felul in care iși îndeplinesc sarcinile- de producție tinerii repartizați pe lingă muncitori cu experiență.— Deocamdată, un asemenea sistem de urmărire il practicăm numai pentru cele două secții unde am introdus programarea producției, ne-a explicat inginerul șef al întreprinderii. Sarcina de a completa zilnic acest grafic revine comitetului U.T.C.Pe măsura extinderii programării producției și în alte secții, a organizării științifice a muncii în toate sectoarele de producție se va extinde cu siguranță și sfera de acțiune a organizației U.T.C. Va crește nu numai aria de cuprindere a tinerilor care dețin 80 la sută din numărul total al colectivului, ci și răspunderea fiecăruia față de îndeplinirea - sarcinilor de plan, de creșterea eficienței economice.

SPORIREA RECOLTELORîn ultimii ani, în întreaga (ară sute de hectare de teren au fost redate in circuitul agricol prin executarea unor lucrări de combatere a eroziunii solului, eliminarea excesului de umiditate Și alte lucrări care au dus la folosirea -cu randament Sporit a fiecărei palme de pămint. Grija pe care partidul și statul nostru o acordă acestei acțiuni este elocvent ilustrată de fondurile mari alocate executării lucrărilor prevăzute. Și în acest cincinal, aproape 4b la sută din investițiile destinate agriculturii vor fi utilizate pentru sporirea potențialului productiv al pămîntuliii. In acest scop, in toate .județele țării s-a declanșat o amplă acțiune in vederea depistării terenurilor degradate, organizării de noi șantiere locale.Ca urmare a măsurilor întreprinse in județul Vrancea. unde numai anul trecut au fosț redate agriculturii peste 700 hectare teren. încă din toamnă se cunoșteau cu exactitate punctele de lucru pentru Întreaga perioadă a anului 1976. Acest lucru a permis executarea din timp a lucrărilor. astfel că pină acum au fost redate circuitului agricol 137 hectare din suprafața planificată pentru anul în curs. Cu cele mai bune rezultate în această direcție se înscriu cooperativele agricole de producție din localitățile Suraia. Vulturul. Slobo- zia-Ciorăști, precum și anitateâ agricolă de stat din Pufești. Așa cum ne preciza insă tovarășul inginer Nicolae Alexandrescu, directorul Oficiului județean de cadastru și organizarea teritoriului, volumul lucrărilor prevăzute pentru acest an este mult mai mare. Pe lingă cele 300 de hectare stabilite a se reda circuitului agricol, un volum mare de lucrări este afectat punerii în valoare a terenurilor in pantă. Pentru aceasta. în colaborare cu T.C.I.F. Constanța, s-au întocmit din timp și s-au avizat proiectele de organizare și documentația necesară. Pe această bază, in prezent, pe suprafața de 21 000 de hectare terenuri în pantă de la 5 la peste 16 grade se execută lucrări de consolidări de drumuri pe curba de nivel, dirijarea apei de pe versanți prin debușee de scurgere, plantații de protecție, fîșii cultivate și altele.O altă inițiativă deosebit de valoroasă vizează identificarea terenurilor disponibile din curțile unităților industriale și agricole. Numai în întreprinderile din o- rașele Focșani, Panciu, Adjud, Odobești, Mărășești au fost depistate aproape 70 de hectare, suprafață că urmează a fi cultivată cu legume. în fine, fără a epuiza gama acțiunilor întreprinse, trebuie să arătăm că in urma desființării drumurilor inutile de pe terenurile arabiîe au fost redate agriculturii încă 20 de hectare.Sînt acțiuni la a căror urgentă finalizare participă printr-un efort sporit un număr mare de

oameni virstnici și tineri. Așa, bunăoară, în comuna Vulturul, cooperatorii din cele două uni-
• AMPLE ACȚIUNI DESTINATE 
VALORIFiCÂRII TERENURILOR ÎN 
PANTĂ • O SURSA FINĂ NU 
DEMULT NEGLIJATA : CURȚILE 
ÎNTREPRINDERILOR • TINERII, 
PARTICIPANT! ACTIVI PE ȘAN
TIERELE DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUN
CIARE

țăți agricole au hotărît să sporească suprafața productivă cu încă cinci hectare. După cum ne relata tovarășul Teodor Stoica, vicepreședintele consiliului popular comunal, suprafața a-

mintită va fi cultivată cu plante furajere. Pentru aceasta, la lucrările de desecări participă zilnic pe lingă merhbrii cooperatori și un număr mare de tineri și elevi. Aceeași preocupare statornică pentru redarea de noi suprafețe în circuitul productiv am întilnit și la C.A.P. Suraia. unde prin nivelarea unor șanțuri și gropi neutilizabile, cit și prin folosirea integrală a spațiilor existente între adăposturile animalelor Se vor pune în valoare 4 hectare teren.Este știut, acțiunea de redare în circuitul agricol a unor noi suprafețe nu trebuie să se rezume doar la depistarea și amenajarea terenurilor degradate, ci ea trebuie continuată cu adoptarea de urgență a celor mai eficiente măsuri agrotehnice. Iată de ce se impune ca specialiștii unităților agricole, beneficiarii acestor terenuri, să treacă imediat la cultivarea noilor suprafețe, astfel ca bănii investiți și munca cheltuită să fie pe deplin justificate, să se recupereze in cel mai scurt timp.
OVIDIU MARIAN

(Urmare din pag. I) bunul mers al cooperativei * Florea.Stan, Ion Ungureanu. îp felul acesta plusul de experiență acumulat se va împleti cu energia și dorința de afirmare. Tot in aceste zile se desfășoară acțiunea de semnare a angajamentelor de către fiecare echipa, fapt menit să statornicească — pbtrivit legii — âsumareă răspunderii colective pentru soarta recoltei, instituirea unui climat de ordine și disciplină.Toate aceste măsuri s-au făcut simțite, cum era firesc, în activitatea concretă, de zi cu zi. Un prim bilanț arată că, pină la această oră, cooperatorii din Mihăilești au livrat la fondul de stat 120 hectolitri de lapte, peste 15 000 bucăți ouă și 2,5 tone carne de pasăre. în cimp s-a lucrat intens la fertilizarea solului, fiind aplicate îngrășăminte chimice pe circa 300 hectare semănate cu griu și gunoi de grajd pe alte 55 hectare. S-a semănat sămința în răsadnițe pentru cele două hectare ce vor fi plantate cu varză timpurie,' iar amenajarea platformei pentru răsadul de roșii timpurii a fost, de asemenea, încheiată. Tot în această lună a fost dată in funcțiune o nouă bucătărie furajeră și s-au defrișat viile răzlețe și boscheții de pe 3 hectare. Iată deci punctate cîteva dintre principalele realizări ale lunii ianuarie, realizări la obținerea cărora, așa vum sublinia interlocutoarea noastră, spiritul d,e ordine și disciplină în mun-

că, răspunderea colectivă pentru"sohrta producției. sint factori meniți să așeze irjtreaga activitate pe o..bază solidă care să garanteze înfăptuirea sarcinilor prevăzute.în contextul acestor preocupări. cum acționează, ce întreprind tinerii, organizația U.T.C.? „Deși numărul tinerilor care lucrează efectiv in C.A.P. nu este prea mare, sublinia președinta cooperativei, trebuie să recunosc că ne sint de mâre âjutor. Ei au participat, alături de ceilalți cooperatori, la tot ceea ce am înfăptuit în această lună. Avem în unitatea noastră tineri hărnici. energici și cu multă dragoste de muncă și pentru bunul mers al cooperativei. în fruntea secretara comitetuluilor e ___ ___________U.T.C., Ecatcrlna Dumitru, cea care la ‘ 'crează fruntași“.Faptele prezentate, realizările obținute în această primă lună a anului sint un argument convingător că aplicarea prevederilor legii. întronarea ordinii .ți disciplinei, buna organizare. conduc lâ punerea pe baze solide a activității cooperativelor agricole de producție. Acțiunile întreprinse, materializarea lor sint un argument că, acolo unde se muncește bine și temeinic, unde se vădește- spirit gospbdăresc succesul este asigurat. Exemplul cooperatorilor din Mihăileștî se constituie din acest punct de vedere într-o vie și grăitoare dovadă.

zootehnie — unde Iu- — se numără printre

X.

Intre și „a avea (6

Curs practic pentru învățarea sporturilor de iarnă de: 
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TEHNICA SCHIULUI (iii)
ÎN CONTINUARE PREZENTĂM CÎTEVA
ASPECTE ȘI NOȚIUNI DIN TEHNICA 

SCHIULUI

După turneele din Elveția și Spania, 
un interviu-blitz cu marele maestru 
internațional FLORIN GHEORGHIU

se preferă contraatacul..."

(Urmare din pag. I) prea puțin capabilă să-i ofere mari ciștiguri materiale într-un interval scurt de timp și s-a •încadrat pe un șantier numai pentru că acolo s-a crezut departe de priviri indiscrete, „liber“ să fure, să-și însușească prin falsuri ciștiguri nemuncite...Ce i-a determinat pe acești tineri să aleagă dintre atitea vieți posibile un asemenea traiect josnic ? Ce mentalitate i-a minat în goana nebună după agoniseală ? Ce i-a împins la polul opus oamenilor care iși propun să producă lucruri, să fie stăpinii, nu sclavii obiectelor neînsuflețite ?Există în toate limbile pă- mintului două verbe — „a fi“ și „a avea“, care concretizează două concepții diferite despre viață, două moduri de trai, două civilizații. La care dintre ele sintem afiliați ? La aceea a lui „a fi“ — reprezentind ceva prin noi înșine ca ființe umane sau la civilizația lui „a avea“ — în- sumind o valoare doar prin lucruri exterioare nouă ? Prin ce ne cîștigăm o identitate ? Prin ceea ce sîntem (aici incluzind valoarea materială și socială â muncii noastre, cunoștințele, cultura însușită, calitățile morale) sau numai prin lucrurile pe care le posedăm ? „A avea“ — verbul-etichetă al societății de consum — caracterizează o mentalitate potrivit căreia omul este definit, catalogat, respectat sau disprețuit in funcție de banii, de locuința, de hainele pe care le posedă. Am luptat ca să înlăturăm și Să depășim o asemenea’ concepție și orindui- rea pe care a generat-o. De mai bine de 30 de ani construim o civilizație nouă, civilizația tină- ră a lyi „a fi“, în care valoarea, supremă pentru om este omul însuși, cu calitățile sale, cu posibilitățile sale nelimitate de devenire. Dar iată că mai trăiesc printre noi și discipoli in- tirziați ai lui ..a avea“ cu orice preț și prin orice mijloace. Am pus sub lupă un asemenea caz. pentru a evidenția pericolul social pe care-1 reprezintă, pentru a atenționa asupra existenței sale, chiar minoritare.
★între 17 ani — cînd hotărăște că 10 clase îi sint prea suficiente — și 22 de ani cînd este condamnat la 8 ani închisoare pentru delapidare, Constantin Gumă nu realizează absolut nimic .din ceea ce poate înfăptui un om in tot acest timp : studiile1 rămîn neterminate. meseriile începute și părăsite, puterea de muncă irosită fără sens. EI reține . dm viață numai aspectele exterioare ale semenilor săi. Memoria sa înregistrează numai casetofonul și jacheta de piele a unui coleg de muncă, nu și categoriile profesionale obținute de acesta într-un timp foarte scurt, numai mașina șefului de secție, nu și

cele 10 șantiere pe care a lucrat acesta, mai intîi ca muncitor, apoi ca maistru și in sfir- șit ca inginer. Văzind viața prin prisma lucrurilor, nu a oamenilor, tinărul de 17 ani vrea pur și simplu să aibă. Să aibă o- biecte. bani. Nu să-și creeze o personalitate, muncind și învăț- țind, ci să-și confecționeze un înveliș poleit, in care să pară că se află o personalitate 1 Nu să aibă prin „a fi“, ci să aibă pur și simplu. Odată alegerea făcută, Constantin Gumă o pornește pe singura cale posibilă, într-o lume întemeiată pe valoarea muncii și pe echitate, de a avea, fără a fi nimic — furtul. 11 reintilnim, după ispășirea pedepsei, mai convins ca oricind să-și indeplinească „idealurile“. De data aceasta, nu mai acționează singur — iși recrutează trei „colaboratori“ apropiați ca vîrstă, fără cazier, pentru 3 „afaceri“ distincte, ingenios plănuite, in cadrul cărora le repartizează sarcini... după aptitudini.Vom intra puțin în amănuntul „afacerilor“, nu pentru încărcătura lor de senzațional, ci pentru a demonstra alienarea celor 4 tineri de toate valorile morale, dezumanizarea lor, sub imperiul lui „a avea“. Pentru Gumă și pentru tovarășii săi posesiunea se transformă intr-un scop în sine, devine însăși rațiunea existenței. Cinstea, o- noarea, demnitatea, celelalte valori ale omului însuși le devin cu desăvirșire străine ; se’ pretează la orice act, cit de josnic ar fi, pentru a-și însuși bunuri fără muncă...împreună cu Constantin Du- iriitriu (fără ocupație) și cu Marin Dincă (cizelator la „Meta- locasnica“, căsătorit, cu un copil), Gumă cumpără (în numai citeva luni) 4 autoturisme parțial distruse in accidente, la prețuri derizorii și le revinde „reparate“ la prețul unor mașini noi. Rentabilitatea deosebită a afacerii constă în faptul că mașinile vîndute... erau intr-adevăr noi 1 Mașini identice ca marcă și culoare cu cele deteriorate, furate de cei 3 și vîndute, după ce li se stanțase pe motor seria mașinilor vechi (a- runcate într-un lac) și li se înlocuise numărul.în sfirșit — prin hoție — Gumă începea să devină cineva. Avea bani, mașină, ba chiar mașini, la plural ! Ca să facă față cheltuielilor cerute de noua sa... condiție, domnul „inginer“, „căpitan de aviație“ etc., etc. îl pune pe prietenul său Dumitriu să confecționeze din tablă, puțin chit Și vopsea albastră... 15 butelii de aragaz. El însuși le oferă cu „gentilețe“ unor bă- trini, ca să-i scutească de așteptare, gata umplute... (cu apă 1) în locul unora goale, dar ce e drept... veritabile ! în a- cest moment, cercul colaboratorilor se Iărge'Ștd cu încă un tî- năr de 27 de ani, fost student, de profesie „fără“, căsătorit, cu un copil, pe nume . Ioan Fer-

ghete — dornic și cineva în maniera Vreo două luni, cei doi resc cu grijă „Mica publicitate“, se prezintă în calitate de cumpărători serioși la adresele indicate, se interesează cînd vor fi gazdele acasă ca să vină cu banii. Revin, ce e drept, dar tocmai cînd familia lipsește și nu cu bani, ci cu chei potrivite ! Bineînțeles, cineva observă trucul, anunță miliția și inevitabilul se produce...— „Afacerile“ lui Gumă s-au întins numai pe perioada unui an de zile, precizează tinăra judecătoare Silvia Marica, de ia Judecătoria sectorului 5 al Capitalei. în 12 luni și-a făcut 3 prozeliți care, fără îndoiâîăj dacă ar fi avut timp, ar fi atras la rindul lor alți și alți tineri. Toți 4 .erau isteți, cu înclinări reale pentru lucrări mecanice, în loc să-și valorifice aptitudinile, spiritul de inventivitate și energia in muncă, in îhvățătu- ră. au preferat să se „lanseze într-o viață de petreceri, de des- frîu. săvîrșind infracțiuni deosebit de grave. Aș spune că, dincolo de infracțiuni în sine care au fost pedepsite cu închisoare (10 ani pentru Gumă, 6 pentru Ferghete, 2 ani șt 10 luni pentru Dincă), însuși modul de viață pe care-1 duceau, parazitismul afișat, exâgerate pe care și le permi-
Codul vieții și muncii comuniste, care ne guvernează existența, 

situează pe treapta cea mai de sus a valorilor sociale munca. 
Sîntem bogați deci, în măsura în care rodul muncii noastre este 
bogat. In măsura în care stăpînim domenii vaste de știință și 
cultură. în măsura in care sintem stăpinii unor sentimente ca 
demnitatea, cinstea, îndrăzneala, abnejația, spiritul de sacrifi
ciu. La întrebările „cine sîntem" ?, „ce avem avem un singur 
răspuns : iată șantierele noastre, uzinele noastre, familiile noas
tre. Aceasta este principala noastră bogăție, singura care înalță 
omul în loc să-l înjosească. Stăpînim și lucruri, dar nu le de
venim Sclavi, nici paznici temători, nu le ținem ascunse, le fo
losim, în văzu! lumii, fiindcă sînt obținute cinstit, prin muncă, 
priri efort.

el să lui devină Gumă, urmă- teau, comportamentul arogant și disprețuitor față de cei ce muncesc constituiau un exemplu extrem de periculos pentru tinerii din preajma lor.Au fost aspru pedepsiți. Legile, principiile noastre de viată, intemeiate pe civilizația lui „a fi“, cu toate valorile morale pe care le implică aceasta, nu pot tolera concepții ca cele ale cetei lui Gumă, nici fapte generate de asemenea concepții...
★Socialismul nu recomandă nicidecum asceza teologică, renunțarea la bunurile „pâmînte- ne“. Dimpotrivă. Ca societate în care totul se face pentru om, pentru bunăstarea și fericirea sa. societatea socialistă pune la dispoziție tuturor membrilor săi din ce in ce mai multe valori materiale și spirituale, în scopul împlinirii superioare a ființei umane. Omul socialismului poate să aibă bunuri materiale însemnate. dar nu devine victima lor,, nu le jertfește cinstea și demnitatea sa, fiindcă, pro- ducîndu-lc, le stăpinește, nu este stăpinit de ele. Sint valori obținute prin muncă, sint opera inteligenței, priceperii și forței sale. Omul socialismului poate să aibă „fiind“. Sîntem bogăti, bogăția noastră măsurindu-se in ceea ce sintem noi înșine, in calitățile morale, profesionale, sociale pe care ni Ie însușim.

e URCAREA IN TREPTE (fig. 8). Se urcă linia pantei prin pași adăugați.o POZIȚIA DE COBORIRE DIRECTA (fig. 9). Schiurile se mențin pe lat depărtate la o lățime sau două de schiu, articulațiile membrelor inferioare se mențin în ușoară flexie ; brațele ușor îndoite se țin lateral, iar bastoanele sint orientate cu rondelele către înapoi.• RIDICAREA DIN CĂZĂTURĂ (fig. 10). Este bine ca în caz de căzătură să se caute să se ia edntact cu zăpada pc o latură și prin lăsare către înapoi ; pentru ridicare se așează șchiu- iile către vale și transversal (față de pantă) revenindu-se în poziția slind cu ajutorul împingerii efectuate cu bețele (pe lingă trunchi).• POZIȚIA DE COBORIRE OBLICA (fig. 11). Schiul din deal se avansează pină la un interval de mărimea unei jumătăți din lungimea tălpii bocancului, schiurile se așează pe canturile dinspre deal (in funcție de înclinația pantei), greutatea se repartizează mai mult pe schiul din vale ; trunchiul se răsucește ușor către vale, de asemenea corpul se arcuiește ușor către vale pentru a compensa ducerea șoldului și genunchilor către deal, in vederea realizării punerii schiurilor pe canturile din deal.• TRECEREA DENIVELĂRILOR DE TEREN PRIN AMORTIZARE (fig. 12). Denivelarea de teren cea mai des întâlnită este movila ; pe vîrful acesteia se accentuează flexia picioarelor. brațele dueîndu-se către înainte pentru echilibrare. Cf movilă de mari dimensiuni și cu profit neaccentuat va cuprinde încă două situații caracteristice: trecerea „rupturii de pantă“ (de la o pantă mai puțin accentuată

la una mai abruptă) și „racordului de pantă“ (de la o pantă mai abruptă ia una mai puțin accentuată). Pentru a realiza a- ceste lucruri, cel mai adesea este suficient să realizăm in mod conștient adaptarea poziției noastre pe schi la profilul pantei, căutind să menținem perpendicularitatea axei longitudinale a corpului țață de paniă ; aceasta se realizează prin mișcări de mică amplitudine executate în plan antero-posterior (avintare și recul).• DERAPAJUL — lateral și oblic — (fig. 13). Stind transversal pe o pantă suficient de abruptă și bătătorită prin așezarea schiurilor pe lat realizată de către mișcarea genunchilor, acestea (schiurile) vor aluneca în direcția liniei de pantă, efec- tuînd o deplasare mult frînată. Exccntind această mișcare din coborire oblică vom dispune de un mijloc eficient de frinare pe pirtiilc mult frecventate (bătă-, torite).e FRINAREA IN PLUG (fig. 14 a) și JUMĂTATE PLUG (fig. 14 b). Din poziția de coborire directă se depărtează cozile schiurilor prin împingerea călcî- telor către în afară, virfurile se mențin apropiate și la același nivel ; frinarea se realizează prin așezarea schiurilor pe can- genun-turiie interne (ducerea Chilor spre interior) (a).Acest gen de frînare, la viteze de deplasare _______mici și in teren variat cu zăpadă insuficient bătătorită, se execută și din coborire oblică, de- părtindu-se coada unui singur șchiu (acesta rcalizind frinarea cu ajutorul cantului intern) celălalt alunecind pe direcția inițială ; se poate executa cu depărtarea cozii schiului din vale (b) sau a celui din deal.

eficace relativ

Ieri a sosit In redacție colegul 
nostru. Florin Gheorgliiu, care a 
participat în lunile ianuarie și fe
bruarie la două competiții șahiste 
de anvergură. L-artt rugat pe ma
rele maestru internațional să pre
zinte cititorilor „Scțnteii tineretu
lui“ citeva date și amănunte des
pre întreceri.

— Semifinala Campionatului eu
ropean pe echipe s-a desfășurat 
în Elveția. în pitoreasca stațiune 
turistică Montana. Alături de echi
pa noastră au fost angrenate în 
această dispută selecționatele Un
gariei, Elveției. Danemarcei șt 
Belgiei. Prin jocul sorților, chiar 
In prima rundă echipa noastră a 
susținut meciul derbi cu Ungaria, 
în repetate rînduri vicecampibană 
mondială, unde am suferit un eșec 
la limită : 3.5—4.5. In următoarele' 
partide, echipa noastră a obținut 
Victorii clare : 6—2 cu Danemarca, 
5.5—2.5 cu Belgia și. în meciul de
cisiv. 5—3 cu Elveția, clasîndu-ne 
pe locul secund, ceea ce ne-a asi
gurat calificarea în finala C.E. Re
zultatul, după opinia mea. este 
meritoriu : toți jucătorii, alături de 
antrenorul O. Troianescu, care a 
șl jucat o partidă, reușind o re
miză. merită în egală măsură 
felicitări. Finala europeană se va 
desfășura anul viitor, la Moscova, 
la întreceri particlpînd primele 8 
echipe ale continentului, printre 
care U.R.S.S., Iugoslavia, Ungaria. 
Cîteva zile am susținut, apoi, la 
invitația gazdelor, simultane în 
Elveția. După o pauză de circa 12 
zile, gu și colegul meu Ciocîltea 
am participat la tradiționalul tur
neu de la Malaga, ajuns anul a- 
cesta la cea de a 16-a ediție, 
(n.a. : amintim că Florin Gheor- 
ghiu s-a clasăt pe locul III in 
1973, iar tn 1974 s-a situat pe pri
mul loc). Lupta pentru primele 
locuri s-a dat între cei doi șahiști 
americani Byrne și Crlstlansen — 
ultimul revelația turneului — șl 
Subsemnatul. în cele din urmă 
ne-am clasat in final chiar în a- 
ceastă ordine. Rezultatul este bun, 
avînd în vedere valoarea ridicată 
a turneului și partidelor. Sînt, 
însă, puțin mîhnit că nu am re
editat victoria din 1974. Ciocîltea 
s-a clasat pe locul 4—6 la egalitate 
cu englezul Keene și islandezul 
Sigurjonsson

— Ce ne poți spune referitor 
Ia coeficientul de dificultate al 
turneelor său al unor partide ?

— Turneul din Elveția a fost difi
cil prin faptul că trebuia neapărat 
obținută calificarea. Meciul cel 
mal greu a. fost cel cu Ungaria, 
iar pentru mine partida cu marele 
maestru Portisch în care am ju
cat cu negrele (n.a. : partida s-a 
încheiat remiză). La Malaga, unde 
am încheiat și acest turneu fără 
înfrîngere, cele mai grele partide 
au fost cele cu islandezul Sigur- 
jonsson și spaniolul Hernando. în 
care am ratat victoria în criză de 

prin aceasta și victoria în

întilnit concurenți 
cu stiluri diferite : 

ca elemente

timp și 
turneu.

— Ai 
meroșl, 
noutăți, . ___
tactică, ai sesizat ?

— La ora actuală, 
terhâționâl are loc 
sensibilă a stilurilor 
rată numeroaselor 1........ ......
fecționate de informare : cărți, re
viste etc. Din această cauză se 
preferă, uneori, stilul defensiv cu 
accente pe contraatac în momen
tul oportun. Pentru mine, ambele 
turnee — in care am realizat 4 
victorii șl 13 remize — au repre
zentat ocazii foarte bune de verifi
care a unor variante pe care in
tenționez să le joc la cele două 
campionate mondiale din acest an 
(n.a. : „interzonalul“ din vară, tn 
Elveția sau Filipine și Olimpiadă 
pe echipe din Israel).

— Ce alte concursuri ai Înscrise 
în programul viitor ?

— După o pauză de circa 30—35 
zile voi participa la un mare tur
neu internațional organizat la Las 
Palmas. în Insulele Canare. Re
marc din lista participanțllor. ală
turi de campionul mondial Kar- 
pov. pe marii maeștri Portisch, 
Litibojevici, Andersson. Hort. A- 
cest mare concurs va reprezenta, 
alături” de un important turneu pe 
care-l organiz.eaz.ă Federația româ
nă de șah. In luna mai, la Timi
șoara, ultimele mele pregătiri 
înaintea „interzonalului“ — obiec
tivul meu major tn anul 1976 
(n.a. : reamintim că primii trei 
clasați la „interzonal“ se califică 
în meciurile candidaților pentru 
titlul mondial).

nu
ce 

de tehnică și

în șahul în-
■ o modificare
■ de joc dato- 
mijloace per-

V

cheltuielile

posibilitatea de a-și alege

o pantă mai puțin accentuată

tragerea extraordinară

LOTO aîHRRTIȘOR ULUI
Se acordă cîștiguri suplimentare din fond 

special.
Se cîștigă cu 3 numere din 10 și cu 3 numere 

din 20 extrase sau cu 2 numere din 4 extrase.
în total se extrag 68 de numere cîștigătoare 

în 8 extrageri.
Cîștigătorii au 

excursia dorită.
MARI ȘANSE 

RISME „DACIA 
EXCURSII ÎN U.R.S.S., R.D. GERMANĂ, IU
GOSLAVIA (COASTA DALMAȚIEI) și la PARIS 
(VALEA LOIREI), PREMII ÎN BĂNI.

DE A CÎȘTIGA - AUTOTU-
1 300" și „SKODA S 100",

NU LĂSATI IN ULTIMA CLIPĂ PROCURAREA Bl LETELOR.
BILETELE PENTRU TRAGEREA MĂRȚIȘORULUI - CADOURI PLĂCUTE PENTRU TOȚI CEI DRAGI

C. V.
ȘTIRI

Dl bl TARĂ• IN SALA SPORTURILOR DE LA FLOREASCA a avut loc ieri meciul internațional amical de baschet dintre reprezentativele feminine ale României și Bulgariei. Prestînd un joc in real progres, baschetbalistele noastre au obținut o frumoasă victorie cu scorul de 81—70 (la—32). Astăzi, de la 16,30, în aceeași sală, se fășoară a doua întilnire tre echipele feminine României și Bulgariei.
ora des- din- ale

• IN TURUL V AL PEI ANGLIEI“ la fotbal, a fost înregistrată o surpriză de proporții : echipa Bradford City (din liga a patra) a reușit să elimine cu scorul de 2—1 formația Norwich.

• INTRE 28 FEBRUARIE ȘI 4 MĂRTlE, la patinoarul „23 August“ din Capitală și la cel din Ploiești se vor desfășura întrecerile tradiționalei competiții internaționale de hochei pe gheață „Cupa F.R.H.“.La actuala ediție a turneului, care se va disputa sistem tur-retur, vor participa reprezentativa de tineret a Cehoslovaciei, echipa sovietică Avtomobilist Sverdlovsk și selecționata divizionară a României.
FOTBAL: „Cupa României
Așteptat cu viu interes, noul 

sezon competifional de fotbal se 
inaugurează la sfirșitui săptămt- 
nii, cu Jocurile din 16-lmile „Cu
pei României“, ediția 1975—1976, 
la care vor evolua și formațiile 
din prințul eșalon. Pentru această 
etapă s-au calificat două echipe 
din campionatele județene (Da
cia Pitești șl F.I.L. Orăștie), cinci 
echipe din divizia C, șl șapte for
mații din divizia secundă. Dar 
iată programul complet al Între
cerilor, comunicat de comisia de 
competiții a F.R.F. : Letca Bacău — 
Trstctorul Brașov (slmbătă, de la 
ora 14), Progresul București — 
F.C.M. Reșița (duminică, pe Sta
dionul Republicii, de Ia ora 10,30), 
Minerul Turț — Sportul Studen
țesc (duminică, de la ora 11), O-

li

Iimpiâ Satu Mare — Steaua, A.S.A. 
Tg. Mureș — Dinamo, Șoimii Si
biu — Universitatea Craiova, S.C. 
Bacău — U.T.A., c.S.U. Galaji — 
C.F.R. Cluj-Napoca, Poli. Timi
șoara — F.C. Constanța, Gloria 
Buzău — F.C. Bihor, Dacia Pi
tești — Jiul, Diernâ Orșova — 
F.C. Baia Mare, F.I.L. Orăștie — 
Metalul Drobeta Tr. Severin, E- 
nergia municipiul Gh. Gheorghiu 
Dej — F.C. Argeș. A.S.A. Cimpu- 
lung Moldovenesc — „U“ Cluf- 
Napoca și Rapid — Poli. Iași, pro
gramat pe Stadionul Giuiești. Pri
mele echipe sint organizatoare. 
Cu excepția primelor trei jocuri, 
celelalte partide programate du
minică vor începe Ia ora 14,30.

M. L.
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Convorbiri economice
romàno-iugoslaveLa Liubliana au început convorbirile dintre tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Andrei Marinț, președintele Consiliului Executiv al Republicii Socialiste Slovenia.Au fost examinate stadiul acțiunilor de cooperare și colaborare între unitățile de resort, precum și posibilitățile lărgirii și diversificării colaborării economice și tehnice în spiritul înțelegerii dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și losip Broz Tito. în continuare, oaspetele român a avut o intîlnire de lucru cu conducerea Camerei Economice a R. S. Slovenia și cu reprezentanți ai principalelor firme si

întreprinderi din această republică.Tovarășul Gheorghe Oprea a avut, de asemenea, o întrevedere cu președintele Adunării R. S. Slovenia. Marian Brețeli,La convorbiri și întrevederi a luat parte ambasadorul României la Belgrad, Virgil Ca zăcu.

Reuniunea Biroului 
de coordonare 

al țărilor nealiniate

TINERETUL LUMII

NAIROBI

Adunare mondială

Saigon

Consiliului electoralLa Saigon a fost constituit Consiliul electoral pentru alegerile care urmează să aibă loc in întregul Vietnam, consiliu din eare fac parte 25 de personalități — reprezentanți ai partidelor politice, organizațiilor de masă și religioase.Din consiliu fac parte Pham Hung. membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, secretar al Comitetului din Vietnamul de Sud al partidului, reprezentantul Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam in Frontul Național de Eliberare, Nguyen Huu Tho, președintele Prezidiului C.C. al F.N.E., președintele Consiliului Consultativ al G.R.P. din Vietnamul de Sud, Huynh Tan Phat, vicepreședintele Prezidiului C.C. al F.N.E. și președinte al G.R.P.. și alte personalități din Vietnamul de Sud.

Sub semnul necesității instaurării unei noi ordini economice internaționale, la Nairobi s-au deschis, lucrările unei Adunări mondiale a tineretului, la care participă peste două sute de delegați din întreaga lume. In discursul inaugural, secretarul general al Adunării. Carlos Carrasco, a evidențiat problemele economice cu care este confruntată. în prezent omenirea, relevînd necesitatea ca tineretul să-și aducă partea sa de contribuție la stabilirea unor relații noi, echitabile și juste, între state, promovarea cooperării între țările industrializate și cele în curs de dezvoltare pe baza unor principii noi, care să asigure lichidarea progresivă a decalajului economic dintre ele.Pe adresa reuniunii a fost .primit un mesaj din partea secretarului, general al O.N.U., in care este subliniată importanța activității Adunării mondiale a tineretului pentru eradicarea colonialismului și discriminării rasiale în lume.

Biroul de coordonare al țărilor nealiniate, reunit la New York, a adoptat un proiect de agendă a celei de-a V-a Conferințe la nivel înalt, care va avea loc în acest an la Colombo. Documentul are 15 puncte, între care : raportul președintelui celei de-a IV-a Conferințe la nivel înalt, de la Alger, situația politică internațională și rolul mișcării țărilor nealiniate, situația economică internațională și problemele legate de dezvoltare, cu referire specială la procesul instaurării unei noi ordini economice internaționale, măsurile destinate întăririi solidarității economice și cooperării între țările nealiniate și celelalte, state în curs de dezvoltare, strategia consolidării păcii și--securității și măsurile vizînd consolidarea solidarității și asistenței mutuale între țările nealiniate, acțiuni comune in direcția întăririi rolului O.N.U.

„Scînteia tineretului

Refacerea economiei naționale
in dezbaterea cabinetului libanezA

Cabinetul libanez s-a reunit marți în ședință extraordinară, sub conducerea șefului statului, Suleiman Frangieh, pentru a continua examinarea măsurilor de urgență ce trebuie adoptate în vederea refacerii economiei naționale. Printre măsurile studiate figurează constituirea unui Comitet al planificării, destinat să urmărească punerea în aplicare a principalelor proiecte e- conomice de dezvoltare și să faciliteze crearea unor noi instituții bancare, care șă participe la reconstrucția țării.Pe de altă parte, Libanul lansează, pentru prima dată, un împrumut public estimat la 400 milioane dolari, pentru a se putea face față situației economice critice. Această măsură a fost sugerată — după cum precizează agenția M.E.N de o

comisie economică. între altele, cabinetul a decis să consacre suma de 50 milioane lire libaneze (23 milioane dolari), ajutorării populației sinistrate în urma celor zece luni de Ciocniri între fracțiunile rivale și alte 100 milioane lire — reconstruirii imobilelor distruse sau avariate în timpul luptelor. Secretarul general al Președinției consiliului, Omar Messaike, a precizat că guvernul a fixat plafonul maxim al împrumuturilor ce pot fi acordate proprietarilor unor astfel de imobile. De asemenea, cabinetul a hotărît să asigure lichiditățile necesare Băncii de dezvoltare industrială și turistică, pentru a-i permite să ajute Ia reconstruirea obiectivelor din sectorul economic ce au fost afectate în perioada a- mintită.

După cum s-a anunțat, recent s-a încheiat în capitala peruană reuniunea pregătitoare pentru prima intîlnire națională a oamenilor muncii din sectorul proprietății sociale, care va avea ioc între 29 aprilie și 2 mai a.e. Reuniunea a avut loc într-o perioadă de intense activități în vederea asigurării condițiilor necesare pentru creșterea numărului întreprinderilor proprietate socială, una din formele principale și de perspectivă ale transformărilor structurale care au loc in societatea peruană.Schimbările profunde în structura proprietății reprezintă un obiectiv fundamental al procesului revoluționar peruan, A- ceasta se realizează prin lichidarea centrelor de putere economică ce au fost controlate de oligarhia autohtonă și monopolurile transnaționale, precum și instaurarea unor structuri și forme ale proprietății, stimulatorii pentru dezvoltarea țării, pentru eliberarea economică și socială a marii majorități a poporului.

Importante pirghii ale progresului economic au fost încredințate statului. Recuperarea suveranității isupra resurselor naturale — prin naționalizarea unor mari întreprinderi supranationale, ca „Cerro de Paseo“ și „Marcona", și înființarea unor puternice întreprinderi

sectoarele de bază ale comerțului extern și operațiile cu devize.Schimbări de mare însemnătate au fost operate și în sectorul proprietății particulare. Regimul întreprinderilor particulare a fost reformat prin legea cu privire la „comunitățile de muncă“, pe temeiul căreia se insti- tuționalizează participarea oamenilor muncii din întreprinderile respective la gestiune și beneficii, precum
ADÎNCIREA PROCESULUI

A

Corespondență din Lima

prin noi

Aspect din timpul unei demonstrații a studenților din Roma In sprijinul adoptării unor măsuri 
ferme împotriva șomajului-

PE SCURT• PE SCURT• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT Pentru o mai strînsă cooperare

de stat in ramurile de bază ale economiei, printre eare mine și energie, pescuit, au creat capacitatea de decizie a statului, de importanță esențială pentru determinarea direcțiilor noi ale dezvoltării, în conformitate cu interesele naționale, emancipării < ce și sociale, controlează, de nea, creditul
cu cerințele economi- Statul aseme- intern,

și accesul lor progresiv la proprietate — pină la o proporție de 50 la sulă —, prin a- chiziționarea de acțiuni cu fonduri repre- zentînd 10 la sută din beneficiile anuale nete ale acestor întreprinderi.Transformări radicale au avut Ioc in sistemul proprietății rurale ; reforma agrară desființează exploatarea și asuprirea latifundiară, asigurind

eliberarea economică și socială a milioanelor de țărani peruani. Inițiată in iunie 1969, reforma agrară se află în faza ei finală și — așa cum a declarat recent ministrul agriculturii — anul acesta latifundia va fi complet eradicată din Peru.Sectorul proprietății sociale, aflat in e- tapa sa de formare, reprezintă o nouă expresie a transferului de putere economică în favoarea oamenilor muncii, originală procesului nar peruan, întreprinderile proprietate socială se constituie diferite sectoare economiei ilustrind crescindă muncii la mică a țării, peruan creează diții propice dezvoltarea și lidarea sectorului proprietății sociale. A fost înființat „Sistemul național al proprietății sociale“, cluzind norme sprijinului pentru

Experiență in cadrul revoluțio-in ale naționale participarea a oamenilor viața econo- Statul con- pentru conso-
in- ale a- ceastă arie a proprietății, și s-au asigurat căile unor credite a- vantajoase — prin instituții bancare de stat — pentru finanțarea investițiilor proiectate.

EUGEN POP

întrunirea miniștrilor
9

de externe ai C.E.E.

IMPAS IN CONVORBIRILE 

DINTRE PARTIDELE POLITICE 
NORD-IRLANDEZE

• LA VARȘOVIA s-au încheiat lucrările sesiunii plenare a Comitetului Național al Frontului Unității Poporului, consacrată sarcinilor F.U.P. in campania de alegeri generale pentru Seimul R. P. Polone și consiliile populare voievodale fixate pentru 21 martie.Sesiunea a adoptat Declarația electorală a Frontului Unității Poporului, la baza căreia se află programul trasat de cel de-al Vll-lea Congres al P.M.U.P. de dezvoltare dinamică continuă a țării, de întărire a democrației socialiste, de edificare in Polonia a societății socialiste dezvoltate.

și Laosul, așa-numitul „triun
ghi“ al principalilor furnizori de 
droguri din Asia de sud-est pe 
piața ilicită.

sebit urmînd să fie pus pe cooperarea economică, tehnică și comercială dintre Turcia și Iugoslavia. intre statele membre ale Asociației

întruniți la Luxemburg, miniștrii de externe ai C.E.E. au examinat, luni, o serie de probleme privind relațiile „celor nouă“ cu terțe țări.După ce au condamnat politica de apartheid promovată de regimul rasist de la Pretoria și au subliniat necesitatea dreptului popoarelor din Rhodesia și Namibia la autodeterminare și independență, miniștrii de externe ai C.E.E. au relevat importanța pe care o are „respectarea independenței statelor africane și a dreptului lor de a-și defini politica națională, fără amestec din afară“. în declarația adoptată în acest sens se afirmă, între altele, că Piața comună sprijină măsurile luate de Organizația Unității Africane privind promovarea cooperării africane. în context, ei au discutat problema Darticipării la proiectele de reconstrucție și dezvoltare a Angolei.în ce privește relațiile cu țările arabe, „cei nouă“ au convenit, în principiu, asupra unei contribuții financiare destinate studierii posibilităților de reali-

proiectelor economice in țări. Comisia generală azare a aceste dialogului C.E.E. — țările arabe se va întruni în luna mai, la nivel de amabasadori.Totodată, miniștrii au studiat un raport referitor la evoluția situației după încheierea Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și au evocat, pe scurt, noile propuneri ale C.A.E.R. făcute C.E.E. Aceste propuneri vor fi examinate amănunțit, în cadrul viitoarei sesiuni a Consiliului Ministerial, prevăzută pentru 1 martie, la Bruxelles.
.!■ f Ju',

■fișier
Kuweit

HOTARÎRE A GUVERNULUI
GUYANEI• GUVERNUL GUYANEI va naționaliza la 26 mai — data la care se va sărbători împlinirea primului deceniu de la declararea independenței țării bunurile deținute de concernul britanic „Booker Brothers“. Ho- tărirea guvernului a fost anunțată de premierul Forbes Burn- hatn. la un miting organizat în capitala țării cu prilejul sărbătorii naționale a Guyanei, Ziua Republicii.Concernul britanic dispune în Guyana de întreprinderi in industriile constructoare de mașini, chimică, farmaceutică, a- limentară, companii comerciale și de asigurări, plantații.

• CONSILIUL REVOLUȚIEI, reunit la Lisabona in noaptea de luni spre marți, a hotărît să recomande președintelui Republicii organizarea viitoarelor alegeri legislative la 25 aprilie — informează un comunicat oficial dat publicității la încheierea reuniunii.Șe precizează, de asemenea, că mețnbrii Consiliului au examinat situația politică internă, luintl cunoștință de maniera in care s-au desfășurat convorbirile pentru redactarea platformei de acord constituțional, care urmează să fie încheiată, in cursul acestei săptămini, între Mișcarea Forțelor Armate și principalele formațiuni politice din țară.• MILOȘ MINICI, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal ăl R.S.F. Iugoslavia, secretar federal pentru afacerile externe, care a sosit marți la Ankara într-o vizită oficială de trei zile, a început in aceeași zi' convorbirile cu ministrul de externe turc, Ihșan Sabri Cagla- yangil. Pe agenda convorbirilor figurează probleme ale relațiilor bilaterale, un accent deo

SESIUNEA CONSILIULUI 
MINISTERIAL AL O.U.A,• LA ADDIS ABEBA continuă lucrările celei de-a 26-a sesiuni a Consiliului ministerial al Organizației Unității Africane (O.U.A.). Participanții au a- probat ordinea de zi a actualei sesiuni-dezbateri cu privire Ia . proiectul de buget al O.U.A. pe perioada 1976—1977 și la posibilitățile concrete de extindere a cooperării afro-arabe.• AVIOANELE SUPERSONICE — de Jtipul „Concorde“ — nu reprezintă o amenințare reală pentru păturile de ozon din stratosfera — a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, Mostafa Tolba, directorul Programului O.N.U. pentru înconjurător. Ar putea un pericol real în acest precizat el, numai dacă rul avioanelor supersonice in funcțiune ar spori considerabil sau dacă vor fi create noi tipuri de asemenea zboare nu tudine, ci mai mult.

mediul exista sens, a numă-
lala aparate care să17 000 metri aii i-20 000 metri sau

Națiunilor din Asia de Sud-Est

• LA GENEVA a fost semnat 
un acord intre Organizația Na
țiunilor Vnite si Guvernul Tai- 
landei; care prevede reducerea 
producției de opiu din această 
țară, in scopul diminuării trafi
cului ilicit de narcotice. Pe de 
altă parte, Organizația Națiuni
lor Vnite va furniza Taitandei 
asistență pentru înlocuirea plan
tațiilor de maci, cu alte culturi 
agricole.

După cum se știe, Tailaftda 
formează, împreună cu Birmania

din în-Liderul comunității turce Cipru. Rauf Denktaș, aflat tr-o vizită la Ankara, a declarat că recentele convorbiri pe care Ie-a avut la Viena cu reprezentantul comunității grecești din insulă. Glafkos Clerides, s-au încheiat cu succes și au permis părților o examinare a situației din această Iară sub toate aspectele. „Am convenit să ne întâlnim din nou în luna mai și sper, și doresc, să se identifice noi sfere de acord către o pace trainică în Cipru — a spus Rauf Denktaș.Reîntors la New York. după ce a participat la cea de-a cin- cea rundă a convorbirilor inter- eomunitare în problema cipriotă, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, și-a exprimat satisfacția față de progresele substanțiale înregistrate în cadrul acestor negocieri. „Pentru prima dată, a spus el, au putut fi abordate aspectele teritoriale ale problemei cipriote. Ambele părți și-au dovedit interesul pentru realizarea de progrese și s-au străduit să acționeze în. acest sens“.
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• ARBORI ÎN PERICOL ! La Roma, unde nu există decît cîțiva 
centimetri de spațiu verde pentru fiecare locuitor, furtul arbori
lor și al arbuștilor din locurile publice a devenit un adevărat 
business. în ultimul timp s-a calculat că 1 680 de arbori recent 
plantați pe străzile capitalei italiene au fost smulși din rădăcină 
de răufăcători și replantați, probabil. în alte locuri, contra unor 
sume deloc neglijabile • ClINII ȘI ULTRASUNETELE. Creșterea 
criminalității în S.U.A. a făcut să crească numărul clinilor de 
pază. Dar prezența acestui fel de „gardieni“ prezintă unele 
inconveniente pentru factorii poștali pe care-i împiedică să-și facă 
meseria în condiții bune. împotriva paznicilor canini aceștia au 
recurs la un casetofon ce emite ultrasunete. Ultrasunetele, pro
vocând o mare durere de urechi clinilor, îi pun pe fugă chiar și 
pe cei mai feroci reprezentanți ai speciei. Aparatul prezintă 
avantajul de a nu afecta sănătatea animalelor și nu costă decît 
30 de dolari. Poliția din Marea Britanie. unde se comercializează, 
de asemenea, astfel-de aparate se întreabă, pe bună dreptate, ce 
se va întîmpla dacă și gangsterilor le va veni ideea să se ser
vească de ele • OBEZITATEA ȘI „STRUCTURA PERSONALI
TĂȚII“. într-un studiu publicat de Institutul de psihologie al 
Universității din Viena se arată că obezitatea se datorează nu 
atît consumului exagerat de alimente, ci unei anumite „structuri 
a personalității“, prin aceasta s-ar explica de ce multe persoane 
obeze se îngrașă din nou după ce au urmat o cură de slăbire. 
Specialiștii institutului vienez apreciază că un tratament eficace 
contra obezității reclamă o schimbare radicală în atitudinea per
soanei in cauză față de mîncare. Cercetătorii austrieci au ajuns 
la concluzia această după ce au efectuat un studiu care a relevat 
că persoanele obeze diferă de cele normale in privința unui nu
măr de 12 din cele 16 caracteristici de bază ale activității fizio
logice. • „INVENTATORUL“ DEVENIT MILIONAR ! Poliția din 
Göteborg, Suedia, a pus capăt activităților unui „inventator“ în 
ale cosmeticii. De peste zece ani, ingeniosul Ulf Gorans, fost 
coafeur, cumpăra la prețuri inferioare margavinft rîncedă și o 
vindea în amestec cu substanțe chimice, ca produs de regenerare 
a părului. în felul acesta, afirmă poliția suedeză. Ulf Gorans a 
devenit milionar • UN NOU GIGANT AL MĂRILOR. Cel mai 
mare petrolier al lumii va fi „dat la apă“ la 17 mai la șantierele 
Saint Nazaire, în vestul Franței. Noul gigant, botezat „Batillus“, 
va avea 414,20 m lungime și 63 m lățime și va putea transporta 
550 000 tone. Două motoare de 32 500 CP fiecare îl vor propulsa, 
iar două cîrme și două elice cu diametrul de 8.80 m vor asigura 
bunul său mers. Devenind cea mai mare navă maritimă din lume, 
„Batillus“ va detrona alți giganți ai mărilor, petrolierele „Globtik 
Tokyo“ și „Globtik London**, de cîte 480 000 tone, construite în 
Japonia • ÎN COMPETIȚIE CU 18 FEMEI. 19 harpiști francezi și 
străini s-au înscris pe lista primului concurs internațional de 
harpă care se va desfășura Ia Paris între 2 și 7 martie. Singurul 
bărbat prezent în concurs este un elev din Paris. Pierre-Miehel 
Vigneau, în vîrstă de 15 ani și jumătate, laureat al premiului I 
al Conservatorului național din Paris • O.M.S. INFORMEAZĂ. 
Organizația Mondială a Sănătății a informat că a luat măsuri 
pentru a împiedica apariția unei noi epidemii de gripă avînd la 
origine virusul ce a cauzat în lume, in anii 1918—1919, 20 milioane 
de morți, deși consideră această eventualitate drept improbabilă. 
Cît.eva cazuri datorate virusului, care apare in mod obișnuit la 
animale, au fost semnalate recent în Statele Unite, unde au pro
vocat moartea unei persoane • CVINTUPLEȚI. într-un spital 
londonez s-au născut, luni, cinci gemeni — trei băieți și două 
fete. Starea mamei și a nou-născuților este satisfăcătoare.
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După două zile de dezbateri, la Denpasar, capitala insulei indoneziene Bali, s-au încheiat lucrările conferinței la nivel înalt a țărilor membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), la care au participat președintele Filipine-lor. Ferdinand Marcos, primul ministru al Malayeziei, Hussein Onn, premierul Singa-- porelui, Lee Kuan Yew, primul ministru al Tailandei, Kukrit Pramoj, și președintele țării- gazdă, generalul. Suharto. Documentele adoptate de conferință — Comunicat comun, Declarația asupra cooperării și solidarității și Tratatul de prietenie și cooperare — prevăd o mai strînsă cooperare pe multiple planuri între statele membre în special în sfera economică.în Comunicatul comun se a- rată că cei cinei șefi de stat și de guvern „au reafirmat hotărîrea guvernelor lor de a continua să acționeze pentru promovarea păcii, stabilității și progresului în Asia de contribuind, înțelegereaaces. t scop, ei au declarat sînt gata să dezvolte raporturi fructuoase și de cooperare reciproc avantajoase cu alte țări din regiune“.Delegațiile participante au hotărît. de asemenea, „să dezvolte mai mult cooperarea în cadrul organizației, în special în domeniile politic, economic, social,- cultural, științific și tehnologic“.în acest sens, miniștrii economiei din cele cinci țări membre ale ASEAN se reunească in zilele 9 martie a.e., la Kuala (Malayezia), pentru a măsurile concrete in intensificării cooperării producerea bunurilor de

Datuk

sud-est, astfel, la pacea și internațională. în că

urmează să de 8 și Lumpur stabili vederea pentru ■ bază. Declarația asupra cooperării și

solidarității și Tratatul de prietenie și cooperare fixează cadrul general al raporturilor în interiorul organizației, stabilesc un program de dezvoltare economică regională, precum și cadrul permițînd reglementarea prin mijloace pașnice general recunoscute ale dreptului ternațional a eventualelor ferende între stateleCu acest prilej, s-a hotărîreaASEAN să aibă sediul la Djakarta — în funcția de secretar general fiind ales diplomatul indonezian Hartono Rekso Dhar- sono.

in- di-membre, adoptat ca Secretariatul

Noi amănunte

TURNEUL
LUI H. KISSINGER 

ÎN AMERICA LATINĂSecretarul de stat Henry Kissingcr, a tr-o vizită oficială Jose actualului său turneu în lica Latină.In cursul zilei de după convorbirile cu niel Oduber, președintele gazdă, secretarul de stat american s-a întilnit cu miniștrii relațiilor externe din unele țări din America Centrală și cu un reprezentant al Republicii Panama.

Kuweitul sărbăto
rește la 25 februarie 
Ziua sa națională.

„Lockheed

politice și oa- japonezi care din partea a-episod ce scandalul

Poliția ți autoritățile fiscale din Tokio au operat, marți, o percheziție la sediile filialei din Japonia a corporației americane „Lockheed“, pentru a căuta e- ventuale documente referitoare la personalitățile menii de afaceri au primit mită cestei societăți.Acesta este un nou ridică tensiunea în „Lockheed“ eare a provocat o puternică reacție în rîndul opiniei publice din Japonia și din alte țări occidentale.Pe de altă parte, în cursul zilei de luni, cele două camere ale Parlamentului nipon au a- doptat rezoluții identice prin care cer Congresului și guvernului american să furnizeze informații detaliate asupra cazurilor de corupere a unor cetățeni japonezi de către compania „Lockheed“.

al S.U.A., sosit inia San cea de-a cincea etapă a Anie-marți, Da- țării- nord-

privind dosarul
ev

Unite, care întreprinde 6 anchetă asupra activităților companiilor multinaționale, să-i remită documentele și datele necesare elucidării unor eventuale cazuri de corupere de către firma „Lo- ckheed“ a unor personalități politice din Turcia.Agenția Associated Press menționează că in cursul anchetei Comitetului senatorial a reieșit că reprezentantul în Turcia al acestei societăți ar fi fost mituit pentru a facilita vînzarea unor avioane. Aceeași agenție arată, pe de altă parte, că demersul a fost făcut după ce ziarul „Hurriyet“ a publicat declarațiile senatorului american Frank Church (care face parte din comitet) potrivit cărora vor fi puse la dispoziție toate documentele necesare pentru clarificarea acestei chestiuni în cazul în care guvernul de la Ankara va face o cerere în acest sens.

• Micul emirat arab, străveche așezare caravanieră din regiunea de nord-est a Peninsulei Arabe, la intrarea in golf, are o suprafață de 17 881 kmp și o populație de 883 000 de locuitori, dintre care aproximativ 90 la sută trăiesc în El-Kuweit, capitala tării, supranumită din a- ceastă cauză „oraș-cetate“,• Luat in stăpinire de a- rabi în secolul VII, Kuweitul iese din anonimat abia în secolul al XVIII-Iea, odată cu imigrarea unor triburi a- rabe din Nejd și crearea de către As Sabbahhabu Abdul- lah a unui emirat vasal Imperiului Otoman. La începutul secolului ai XX-lea Marea Britanie își extinde influența asupra acestui teritoriu și-1 proclamă, în 1906, protectorat englez. Deceniul patru al secolului XX marchează un moment de răscruce în viața economică și socială a acestei țări prin exploatarea petrolului, ceea ce face ca pescuitul perlelor, pină atunci principala bogăție și îndeletnicire a oamenilor, să-și piardă primatul.• Cu 20 de ani in urmă, cînd în ținutul Burganului a erupt țițeiul, Kuweitul începe a se desprinde din starea de înapoiere economică, inregistrind progrese pe calea dezvoltării economice de sine stătătoare. Cu cele peste 160 milioane tone de țiței extrase anual, Kuweitul este astăzi unul din principalele state producătoare de petrol ale lumii, urmînd ca in următorii ani volumul extracției să depășească 250 milioane tone anual. Conștienți de faptul că zăcămintele de petrol nu sînt inepuizabile (potrivit estimărilor se

Convorbirile dintre partidele politice nord-irlandeze in vederea găsirii în cadrul Convenției constituționale, a unei formule de guvernare a provinciei au ajuns în impas. Negocierile dintre Partidul Unionist (protestant) și Partidul Laburist Social-Democrat (catolic) s-au încheiat fără nici un rezultat, ea urmare a refuzului primei formațiuni de a discuta „elementele de bază ale colaborării în cadrul guvernului“ între reprezentanții celor două comunități.
putea continua extracția de petrol în condiții considerabile pină în anul 2 045) kuweitienii au ințeles că drumul spre progres și prosperitate economică ii constituie crearea unei baze naționale tehnico-materiale de perspectivă. în acest sens, proiectele economice au în vedere crearea unei industrii proprii, depistarea unor noi zăcăminte de petrol și valorificarea lor superioară. A- doptînd o politică nouă de valorificare a resurselor naturale. autoritățile kuweitiene au acționai pentru recuperarea zonelor petrolifere ce fuseseră concesionate pe termen lung unor companii străine. A fost creată compania națională, „Kuweit National Petroleum Company“. Veniturile realizate de pe urma marilor sale bogății naturale sini folosite cu precădere pentru dezvoltarea generală a țării, pentru îmbunătățirea nivelului de trai al populației. Au luat ființă și se dezvoltă o modernă industrie chimică care valorifică petrolul și gazele naturale) o industrie a materialelor de construcții, fabrici de produse alimentare, de prelucrare a aluminiului, de mobilă și hirtie, de desalinizare a apei etc. Proiectele prevăd, de asemenea, construirea unei oțelării cu capacitate de 300 mii tone a- nual. Flota comercială ku- weitiană dispune de nave moderne, printre care 11 nave gigant, cu un tonaj de 2,1 milioane tone care in următorii ani va fi dublat. Realizări remarcabile au fost obținute și pe tărim social- cultural. în ultimii ani s-au construit un important număr de școli de toate gradele, precum și o universitate. Se construiesc, de asemenea, noi locuințe, urmărind desăvârșirea procesului de stabilizare a populației.• între Republica Socialistă România și Kuweit s-au stabilit relații de prietenie și colaborare care se situează pe o linie mereu ascendentă, in interesul ambelor state și popoare.Guvernul turc a cerut oficial Comitetului Senatului Statelor I. ALEXANDRU

g-aSEE

î 
î l 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î
î 
î 
î 
î 
î 
î 

A

MIERCURI, 25 FEBRUARIE 1976

DINCOLO DE POD . Scala (ore
le 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30: 16: 
18.15: 20,30).

PREMIUL : Victoria (orele 9,30 ; 
12 . 15 ; 17,30 ; 20).

GIORDANO BRUNO : Central 
(orele 9.15 ; 11.30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII : 
Capitol (orele 9.30 ; 11.45 ; 14 ; 16 4
18.15 : 20.30).

MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE I 
NOU : Timpuri Noi (orele
11.30 ; 14 ; 17 : 10.30).

AUTOMOBILUL, VIOARA 
CĂȚELUL : Luceafărul (orele
11.15 : 13.30 : 16 : 18.15 -. 20,30)

ZORRO : patria (orele 9 : 11,45 ;
14.30 : 17,15 , 20,15) ; București
(orele 9 , 11,45 ; 14,30 ; 17.15 ; 20) ; 
Favorit (orele 9 : 11.45 . 17.15 : 20).

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Excelsior (orele 9 : 11.15 ; 13.30 : 
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Melodia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30); 
Tomis (orele 9 ; 11,15 ; 13,30;
15.45 ; " “

CEI 
dern
18.15 ;
11.15 ; LJ.OU ; IO , 1O.XO , ^0.00/ ,
Grivița (orele o ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20.15).

CURSA : Doina (orele 20).

Doina (orele
9,30 program

Cotroceni (0-
20) ; Miorița 
; 15.45 ; 18 ;

VtNATORH DE INCENDII : Dru
mul Sării (orele 15,30 ; 18 ; 20,15) ; 

.......... ....................... ia ;

și
9 :

_ , IO,DU __
(orele 9 ;

18 ; 20,15).
TREI MUȘCHETARI : MO- 

(orele 9 : 11.15 : 13.30 ■ 16 ? 
20,30) ; Festival (orele 9 ; 
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ;

MARY POPPINS :
11 ; 14 ; 17) ; la ora 
de desen animate.

ZILE FIERBINȚI : 
rele 10 ; 14 ; 16 ; 18 ;
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 
20).

UN CINTEC PE BROADWAY 4 
Feroviar (orele 9; 11,45 ; 14,30 ; 
17,15 ; 20) ; Horească (orele 9 ; 12 ; 
16 ; 19,45).

EU ȘI DRAGELE MELE MA- 
TUȘI : Lira (orele 15,30 ; 18 ; 20,151,

DRAGOSTE ȘI MOARTE : Volga 
(orele 8 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20).

PATIMA : Pacea (orele 16 ; 18 ; 
20) ; Cosmos (orele 13,30 ; 18;
20.15).

INSPECTORUL BRANNIGAN 4 
Aurora (orele 9 ; 11,15 : 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20,15) ; Flamura (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15).

TINE-ȚI MINTE NUMELE : Da
cia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18.45 ; 
18 ; 20.15).

A FOST ODATĂ UN HOLLY- 
WOOD : Lumina (orele * ; 12 ; 16 ; 
19,30).

ACUZAREA ARE CUVÎNTUL 4 
Glulești (orele 15,30; 17,45 ; 20).

CIRCUL : Bueegl (orele 15,45 ț 
18 : 20).

ELIXIRUL TINEREȚII 4 Unirea 
(orele 16 ; 1« ; 20).

»ni*» oam țuLcic t io » ZU
Moșilor (orele 13,30 ; 15,43 ; 
20.30).

ALARMA ÎN DELTA : Feren
tari (orele 15,30 ; 18 ; 20,15) ; Mun
ca (orele 15,45 ; 18 : 20).

UMBRELE STRĂMOȘILOR
TAȚI : Viitorul (orele 15,30 ; 18 ; 
20).

COLȚ ALB : Flacăra (orele 
15.30 ; 18 ; •>0).

AVENTURI 2._ ___
GHA : Crtngași (orele 

TOATE DOVEZILE 
VA : popular (orele 
20,15).

TRANDAFIRUL ALB 
rele 15,30 ;

FETIȚA
(orele 16 :

CALINA
15.30 : 18 ;

MARELE
(orele 16 ;

UI-

LA MA REA NEA- 
18).
ÎMPOTRl- 

15,3(1 ; 18 ;

; Arta («■
17.45 ; 20).

DIN HANOI : Rahova 
18 : 20)
ROȘIE i Vitan (orele 
20).
GATSBY : Progresul 

19).

Opera Română: TRUBADURUL 
— ora 19,00; Teatrul de operetă ! 
OKLAHOMA — ora 19,30; Tea-

irul Național (Sala Mare):
MENI ȘI ȘOARECI — ora 19,30; 
(Sala Mică) : TAKE, IANKE ȘI 
CADÎR — ora 19,30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Schi
tu Măgureanu) : LUNGUL
DRUM AL ZILEI CĂTRE 
NOAPTE — ora 19.00: (Sala 
Studio): MILITARUL FANFA
RON — ova 19,30; Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : LADY 
X — ora 15,00: (Sala Studio): 
CORRIDA — ora 19,00; Teatrul 
Mic: DUPĂ CĂDERE — ora 19,30; 
Teatrul Glulești: STEAUA FĂRĂ 
NUME — ora 19.30: Teatrul „Ion 
Vasilescu“: CAPETE ROTUNDE
SI CAPETE TUGUIETE — 
19,30; Teatrul „c. Tănase" 
Savoy): CER CUVÎNTUL ____
DIVERSE — ora 10,30; (Sala Vic
toria): UITE CA NU TAC — ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă" ; PO
VEȘTILE DE AUR — ora 16,00; 
BOGDAN DRAGOȘ — ora 19,30; 
Teatrul Țăndărică (Sala Victoria) « 
PISICA DE UNA SINGURA — ora 
17.00 (Sala Academiei) : PETRICA 
ȘI LUPUL — ora 10.00 ; UN BĂ
IAT ISTEȚ ȘI UN REGE NĂTĂ- 
FLEȚ — ora 17,00; Rapsodia Ro
mână: LA HANUL CU CINTECE 
— ora 19,30.

ora 
(Sala 
LA...

PROGRAMUL I
9.00 Teleșcoală. 10.00 Emisiune 

pentru tineret. „Efortul colectiv 
înseamnă mai mult decît suma 
eforturilor individuale“. 10,25 Vetre 
folclorice — la Birchiș. 10,40 Meri
diane literare, 11,40 Dincolo de 
note... Azi — George Grigoriu. 
12.00 Telex. 12.05 închiderea pro
gramului. 16.00 Teleșcoală. Științe 
sociale. 16,30 Curs de limba rusă. 
17,00 Telex. 17,05 La volan. Emi
siune pentru conducătorii auto. 
17,15 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. 17,45 Ateneu popu
lar TV — Pasiuni pe 16 mm. 13.10 
Publicitate. 18,15 Tribuna TV. Un 
conflict milenar : cultura -laică — 
cultura religioasă. 18,40 Tragerea 
Pronoexpres. 18,50 Handbal mascu
lin : România — Spania (repriza 
a Il-a). 19.20 1001 de seri. 19,30
Telejurnal. 20.00 Teleobiectiv. 20.15 
Teleclnemateca. Ciclul „Mari regi
zori“ : Sidney Lumeț. „Colina" — 
producție a studiourilor cinemato
grafice engleze. 22,15 24 de ore. 
22,30 închiderea programului.
PROGRAMUL II

20,00 Studio ’76. 20,20 Din nou 
despre... preferințele dv. muzicale. 
21,05 Telex. 21,10 Telerama. Filmul 
de animație și... unele probleme 
contemporane. 21,40 Roman-f oi le
ton „Forsyte Saga“ — episodul 8. 
22,30 închiderea programului.

nvnicrH «1 ADMINISTRAȚIA: București Plata „Sctntell" Tel: 17 63 19, 17 60 30. Abonamentele ,e fac la oficiile poștale Și difuzor» din întreprinderi *i instituții 
tatitorii* din’ străinătate «e pot abona prin ILEXIM - Serviciul export-import presă, Calea Griviței nr. M—«6. P.O.B. 2001 telex 01122«, București
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