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ÎN ORGANIZAȚIILE U. T. C. DIN CAPITALĂ

MASURI CONCRETE
ACȚIUNE CONSECVENTARealizarea de producții sporite cu o eficiență economică superioară este nemijlocit legată de folosirea cu un înalt randament și la întreaga capacitate a mașinilor și instalațiilor. în acest scop. Comitetul municipal București al U.T.C. a organizat la Universal-club, în urma unei a- nalize privind utilizarea fondului de timp al mașinilor și utilajelor, încărcarea acestora în cele trei schimburi, o interesantă dezbatere cu secretarii u- nor organizații U.T.C., invitați din partea conducerii marilor întreprinderi, cu alți tineri muncitori. ingineri și specialiști. Re- levîndu-se că multe din întreruperile înregistrate în anul 1975 și în primele luni ale anului 1976 puteau fi evitate dacă organele și organizațiile U.T.C. acționau cu mai multă hotărîre

CU STRUNGURILE SALE 
AUR

intra- trecut s-au „celor

în anul 1970, cea de-a doua ediție a Olimpiadei strungarilor, reunea la „Independența“ Sibiu pe toți cîștigătorii fazelor județene, pentru stabilirea celor mai buni tineri strungari din țară. Emil Maxim, purtătorul speranțelor strungarilor de pe plaiurile sucevene, intra în focul concursului cu handicapul unei experiențe mai mici, dar cu încrederea celui ce se știe stăpîn pe meserie. După o întrecere dîrză, dificilă și plină de surprize, juriul a dat verdictul. EMIL MAXIM — premiul I — ciștigătorul Strungului de aur : „sosit de sub culmea Ceahlăului din comuna cu același nume, laureatul finalei din acest an a Olimpiadei strungarului, unde a lăsat o foarte bună impresie, lucrează la Uzina de utilaje și piese de schimb din Suceava de la rea sa în funcțiune“. Au anii, alți tineri strungari întrecut în competiția30 000", competiție a statornicei pasiuni față de meseria îmbrățișată, a măiestriei profesionale și bunei pregătiri teoretice.’ De atunci, din acel noiembrie 1970, a trecut un cincinal.L-am întîlnit, deci, după trecerea anilor pe Emil Maxim, tot în Suceava. Dar nu la întreprinderea de utilaje și piese de schimb unde lucrase chiar din momentul intrării sale în funcțiune, numărîndu-se pionierii industriei constructoare de mașini din Suceava, ci .în- tr-o cu totul altă postură, deloc mai puțin onorantă, dar totuși surprinzătoare într-un anumit fel. Pentru că Emil Maxim este astăzi unul dintre cei mai apreciați maiștri-instructori ai Grupului școlar de prelucrare a lemnului din Suceava. Nu, nu și-a schimbat meseria, nu: și-a abandonat pasiunea pentru strungărie. Aici, la grupul școlar, elevii nu se pregătesc numai pentru meseriile legate de

printre

adoptat un amplu măsuri și acțiuni organizațiile U.T.C. economice ale Ca-

pentru mobilizarea tinerilor la exploatarea rațională a mașinilor, întreținerea în mod corespunzător a instalațiilor și agregatelor, întărirea ordinii și disciplinei la fiecare Ioc de muncă, executarea unor reparații de calitate, în urma discuțiilor purtate a fost program de pentru toate din unitățile pitalei.Pentru a vedea cum au trecut tinerii la transpunerea în viață a măsurilor adoptate am vizitat recent două mari Întreprinderi bucureștene în care majoritatea membrilor colectivului sînt ute- ciști și unde, dată fiind complexitatea proceselor de producție, secțiile, atelierele sînt dotate cu mașini și utilaje de un înalt nivel tehnic. La întreprinderea 

AflaserăNu mi-am pierdut ni- Le-am tot ceea ne întîl- schimbul școală, e

prelucrarea lemnului. Unii vor deveni operatori chimiști pentru fabricarea celulozei, hîrtiei și fibrelor artificiale, alții electro- tehniști sau mecanici. Aici, în atelierul mecanic, printre elevii anului II l-am întîlnit pe fostul secretar al comitetului U.T.C. de la întreprinderea de utilaje și piese de schimb, ciștigătorul „Strungului de aur“ ediția 1970. A schimbat salopeta de strungar cu halatul de maistru-instructor. Devenit dascăl, și-a văzut împlinită o mai veche dorință. A- ceea de a insufla generațiilor tinere o părticică din flacăra pasiunii pentru meserie.„De fapt, continui ceea ce am început la I.U.P.S. Și acolo am contribuit la calificarea multor tineri care astăzi sînt printre cei mai buni strungari din uzină. Aveam permanent în jurul strungului cîțiva ucenici care-mi urmăreau cu încordare mișcările, mă fotografiau pur și simplu. Aflaseră de succesul meu. ciodată răbdarea cu ei. explicat, le-am arătat ce știam. Numai că : neam cam rar. Doar în de dimineață. Aici, în i,______, _cu totul altceva. îi am tot timpul în supraveghere. Pe lîngă meserie îi învăț să fie și oameni. Să-și iubească mașina, să iubească munca, disciplina, ordinea și curățenia. Atelierul nostru are un plan de producție. Aproape 300 000 de Iei. Executăm piese și repere pentru Combinatul de prelucrare a lemnului. Fiecare elev are o normă, un plan de producție. I-am îndrăgit pe toți și sper ca acest sentiment să fie reciproc“.La Grupul școlar de prelucrări mecanice din Suceava un tînăr și-a împlinit visurile, continuînd să viseze cît.e un „strung de aur“ pentru fiecare din elevii săi.
DAN VASILESCU 

r

de cabluri și materiale electro- izolante, secretarul comitetului U.T.C., tovarășul Hristudor Tu- tuianu, ne-a condus prin mai multe secții și ne-a prezentat în fiecare din acestea acțiunile ce le întreprinde organizația de tineret din unitate pentru ridicarea indicelui de funcționare a mașinilor și instalațiilor, pentru utilizarea tuturor utilajelor cu maximum de randament. Astfel, pentru asigurarea unei ritmicități a aprovizionării mașinilor cu bobine de sirmă și cu materiale de izolat fecționate de către întreprindere niște pentru schimbarea
au fost continent din dispozitive mecanică a

NICOLAE MILITARU

(Continuare în pag. a Il-a)
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ACTIVITATEA POLITICO

ALE ÜTECIST1L0R
J

Constructorii, angajați toate forțele în realizarea la timp și in bune condiții a investițiilor, fac eforturi susținute pentru înfăptuirea sarcinilor asumate. La fiecare loc de muncă, pe toate șantierele de construcții, antrenați în întrecerea utecistă, tinerii își afirmă prin fapte hotărîrea de a acționa neabătut pentru executarea unor lucrări de calitate și în timp optim. Fotografie de 
GHEORGHE CUCÜ

ORAȘELE PATRIEI

Timișoara, spațiu urbanistic modern, centru de al economiei și culturii românești, traversează timp de înflorire continuă.
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JURNAL DE ÎNTRECERE
Creșterea productivității muncii• UN SINGUR PROCENT DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII în industria țării echivalează, la nivelul planului pe 1976, cu un spor de producție de 6 miliarde lei. Pornind de Ia acest deziderat, oamenii muncii din întreprinderile industriale depun eforturi pentru o mai bună organizare a producției și a muncii, folosirea intensivă a utilajelor și spațiilor productive, modernizarea tehnologiilor și ridicarea continuă o gradului de mecanizare și automatizare, a pregătirii și specializării muncitorilor și tehnicienilor.Industria județului Bihor, de pildă, care a înregistrat de Ia începutul anului un spor de 2,4 la sută la capitolul productivitatea muncii, a obținut pe această bază o producție marfă suplimentară în valoare de circa 70 milioane Iei. Succese însemnate în această direcție au înscris colectivele întreprinderilor „înfrățirea“, Electrocentrale, de alumină și al rafinăriei „Crișana“, care au promovat noi tehnologii, au dezvoltat automatizarea și mecanizarea unor operațiuni. Asemenea realizări s-au obținut și în unitățile industriale ale județului Alba. Prin ridicarea gradului de utilizare a mașinilor cu 3 la sută, colectivul întreprinderii de porțelan a sporit productivitatea cu 13 Ia sută, iar Ia întreprinderea de produse refractare creșterea aceluiași indicator cu 5,6 la sută a dus la un spor de produse în valoare de aproape 3 milioane lei.La rîndul lor, siderurgiștii hunedorenl, folosind la parametrii ridicați agregatele și reducînd timpul de elaborare a șarjelor, au obținut o producție suplimentară de circa 14 500 tone oțel.

Dezbateri in pregătirea Congresului educației politice și al culturii

îmbunătățirea activității în domeniul criticii, de artă, concordanța cît mai deplină între exercițiul critic și bogata viață muzicală ce se desfășoară în cele 80 de instituții profesioniste de stat, orientarea și stimularea consecventă a creației miliiant-patriotice, participarea mai directă, cu sugestii proprii, la soluționarea problemelor artistice ridicate de activitatea colectivelor și a interpreților, accentuarea laturii educative a formelor de manifestare a criticii și criticilor, folosirea mai rațională a spațiului disponibil, abordarea problemelor și lu- "rărilor esențiale, selecție riguroasă, expresivitate șl concentrare, spirit sintetic — acestea sînt, pe scurt, cîteva dintre temele unei recente dezbateri organizate din inițiativa Direcției muzicii din Consiliul Culturii și Educației Socialiste.O problemă dintre cele mal importante a criticii muzicale

primă mărime in prezent un
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Vă recomandăm o inițiativă:

ELEVII GALAȚENI
63 HECTARE CU

CULTIVA
LEGUME

actuale este spiritul selectiv, discernămîintul și, pornind de aici, capacitatea de a reflecta cu obiectivitate și competență diversitatea, bogăția creației și vieții muzicale din întreaga tară, înfățișarea peisajului artistic real, cu toate împlinirile și neîmplinirile lui. în lumina acestei necesități de cuprindere largă este de la sine înțeles că statutul criticii nu poate fi considerat „de sine stătător“, corespunzător exclusiv gustului personal, ci determinat de conținutul și însușirile creației muzicale, de sarcinile generale ale acesteia. O oarecare îngustare a „ocheanului“ critic provine, insă, cînd nu este vorba de reflectarea unilaterală a vieții artistice muzicale, și din absența schimbului de opinii, evitarea controversei și polemicii, desigur, principiale. Nu se poate crede — arăta un participant la dezbatere — că acest domeniu este o placidă mare a liniștii, nestră-
comunislul-inodelul la care ne raportăm

STIINTA INFLUENȚĂRII POZITIVE
5 »

SAU DESPRE OAMENI Șl OMENIE
„Spiritul critic și autocritic, combativitatea față de lipsuri și neajunsuri trebuie să caracter 
rizeze pe fiecare membru al partidului, pe fiecare membru al Uniunii Tineretului Comunist. 
In orice împrejurare, în colectivele de muncă în care lucrează, comuniștii trebuie să promo
veze un climat de dezbatere exigentă a lipsurilor, să stimuleze și să creeze condiții pentru 

formarea și afirmarea unui puternic spirit critic al maselor de oameni ai muncii." 
normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste)(Codul principiilor și

— Acum e mult mai greu să facem ceva pentru el...
E clar că pe cei trei ii roade sincer neputința, îi doare mo

mentul pierdut fără sens, clipa cind încă mai puteau interveni 
salvator.

— Am vrut să fim omenoși, ne-am gindit să nu-l supărăm cu 
amestecul nostru...

Au vrut. Dar, au fost omenoși ? Cel pe care l-au îngăduit cu 
tăcerea răspunde azi in fața legii pentru faptele sale ! „Ameste
cul“ cu care s-au ferit să îl supere, l-ar fi oprit, poate, de pe 
calea pe care pornise.

Ce înseamnă, de fapt, omenia ? Toleranță. îngăduință, „deli
cată“ stare la o parte ? Milă ? Înțelegere nevăzătoare la rău ? 
Sau, dimpotrivă, severitate ? Intervenție dură, poziție inflexibilă 
față de abateri, indiferent de gravitatea lor, adoptarea sancțiunii 
ca unică formă de lichidare a acestora ?

Apariția a numeroase grupuri 
de tineri pe ogoarele județului 
Galați constituie un element 
inedit in aceste zile de intensă 
pregătire pentru declanșarea 
campaniei de primăvară. De la 
Inspectoratul școlar județean a- 
flăm motivul prezenței elevilor, 
in orele lor libere, alături de 
gospodarii satelor1. „Este o inițiativă care se înscrie în ampla acțiune pentru asigurarea întregului necesar de legume în județ

PORTRET ÎN MIȘCARE

— semănat, întreținut 
recoltat — dar și ca ur- 
cîtorva coincidențe. In 
lună se împlinesc 10 ani 
a absolvit școala profe- 
și de cînd, neîntrerupt,

Jean Panait este mecanizator. 
Unul dintre cei mai buni meca
nizatori, tineri de la secția S.M.A. 
Gorgota, județul Prahova. L-am 
întîlnit, alături de 11 colegi de 
volan, grăbind aratul pe ultimele 
suprafețe. Ne-am oprit în aces
te rinduri la el, datorită faptu
lui că realizează, în condiții 
ireproșabile, cele mai dificile lu
crări 
culturi, 
mare a 
această 
de cind 
sională , ... ___
lucrează pe pământul cooperati
vei din comuna natală. Anual, 
el a trudit, împreună cu trac
torul, în lupta pentru recolte 
bogate, de-a lungul și de-a Ia

bătută de nici un fel de curenți. însă lipsa diversității punctelor de vedere argumentate asupra unor creații sau fenomene, curente, tendințe dă impresia unei perpetue și cam monotone „stări de sărbătoare“ ce traduce, desigur, o anumită automulțumire dacă nu amorțirea nervului polemic, a spiritului critic adevărat, angajat în chip responsabil în frontul creației militante. Firește, este un semn bun că reprezentanții autorizați ai criticii muzicale își pun astfel problema înviorării spiritului critic, că ei resimt necesitatea unei atitudini mai tranșante, lipsite de echivoc, sinceră în raport cu p lucrare sau alta, cu tot ceea ce se creează. Cineva observa însă cu pătrundere și desigur în mod autocritic faptul
C. STANESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

din producție proprie, ne spune 
profesoara Catinca Simion, ins
pector general. Fiecărei școli generale din mediul rural i s-a repartizat cîte un hectar de teren. din suprafața C.A.P., pentru a o cultiva cu legume — în special mazăre, fasole păstăi, castraveți șl tomate. în total, elevii de la sate vor cultiva*în acest an 63 hectare cu legume, ei executînd toate operațiile, de la 

tul a 1 000 ha de pămînt, eu o 
medie zilnică de pește 3 ha. 
Pentru calitățile sale deosebite, 
de om și hărnicie, tînărul Panait 
a primit votul unanim al mem
brilor din organizația de partid 
de a face parte din rîndul comu
niștilor. Acum, în martie, el a 
aniversat — în cîmp, în plină 
campanie de muncă — un an de 

acest important eveniment.la

ÎN PAGINA A 3-A -
Tinerii satelor

fri campania de primăvară

înscriindu-se în frontul amplu al activităților care se desfășoară în prezent în vederea pregătirii Congresului educației politice și al culturii, recenta plenară a comitetului U.T.C. de la întreprinderea „Electromagnetica“ din Capitală a constituit, pentru cei peste 200 de participanți, cadrul unor dezbateri aprofundate asupra modului cum au fost și cum trebuie ,să fie transpuse în viața colectivului de aici obiectivele programului ideologic adoptat la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971.Analiza activității de educare politică a tineretului presupune trecerea prin filtrul unei critici responsabile, angajante, atît a felului cum au fost îndeplinite sarcinile de producție și obștești, cît și a comportamentului tinerilor în întreprindere și societate, altfel spus, a faptelor oamenilor, a celor petrecute acolo unde trăiesc și muncesc ei. Avînd drept punct de

9

alături, a observat, â a acționat, a ajutat și rîndu-i sprijinit de cî- de oameni. Aleg la în- un nume din evidența ....................................„Da,

In cei 20 de ani de cind lucrează la întreprinderea „Autobuzul“, Ion Nenciu s-a întîlnit, a muncit discutat, a fost la teva mii tîmplare de cadre a întreprinderii, spune, iată ce știu despre omul acesta : ..." Ce știe, alcătuiește o mică biografie, compusă nu doar din informații asupra locului unde lucrează sau a felului în care muncește respectivul. Secretarul de partid Ion Nenciu și-a punctat conștiincios în memorie momentele de impas, cauzele lor și felul în care a reușit 

pregătirea ogoarelor pînă Ia recoltat“.
S-au stabilit deja planurile de 

producție pentru fiecare lot, s-a 
început acțiunea de pregătire a 
răsadurilor. Intre timp elevii 
pregătesc solul, concentrîndu-șl 
eforturile pentru o bună ferti
lizare. Contribuția lor la asigu
rarea necesarului de legume din 
producție proprie se anunță de 
pe aaurn importantă.

I. CHIRIC

Da, simpla coincidențe, Inte
grate însă unei ample și semni
ficative coincidențe — aceea a 
pasiunii pentru tractor, pentru 
stăpânirea mașinilor agricole, 
care în județul Prahova are 1 327 
de adepți, mecanizatori devotați 
muncii, ca Je'an Panait, ori tin- 
zind să devină ca el.

I. ANDREIȚĂ
Fotografa : GHEORGHE CUCU 

referință activitatea profesională, dezbaterile au relevat cu pregnantă faptul că succesele obținute în cincinalul nu demult încheiat, precum și în primele luni ale anului 1976, poartă amprenta clară a muncii politico-educative desfășurate de către organizația de partid și, sub conducerea acesteia, de către organizația U.T.C. din întreprindere. Secțiile fruntașe în producție, cum sînt Mecano- energetic, Centrale, Matrițerie, Ajustaj și altele, sînt tocmai a- celea în care s-au finalizat activități politico-ideologice bine organizate. Participarea tinerilor în pondere de aproximativ 60 Ia sută la realizarea celor peste 1,2 miliarde lei produse în cincinalul anterior — contribuție subliniată în cuvîntul locțiitorului secretarului comitetului de partid pe întreprindere, Marin Florea — dovedește forța educa-
IOAN ENACHE 

(Continuare In pag. a IlI-a)

să le depășească tovarășul său de muncă, succesele și în ce condiții a ajuns acesta Ia ele, probleme iscate de viața de familie, lucruri care țin de intimitatea devenirii profesionale și morale a respectivului. „Pentru un comunist, care este și secretar de partid, asemenea „amănunte“ sînt indispensabile. Răspund pentru fiecare om în parte. Atitudinea fată de o situație sau alta, reacțiile cele mai potrivite la ea se stabilesc nu „în general“, ci pornind de la cunoașterea
SOFIA SCORȚARU-PAUN

(Continuare in pag. a Il-a)



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 2 JOI 11 MARTIE 1976

REPERE DE VALOARE, PE MĂSURĂ 
CERINȚELOR CINCINALULUI 

REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
Sîmbătă și duminică a avut Joc la Brașov cea de-a 13-a Conferință națională a cercurilor științifice studențești, secțiunea învățămînt superior tehnic, care a reunit cei mai buni și pasionați studenti cercetători din 11 centre universitare din țară. Cu acest prilej au fost prezentate 465 lucrări științifice apreciate de specialiștii din institutele de cercetări și între- pținderi pentru rezolvările ingenioase pe care le propun, pentru larga lor aplicabilitate. Dintre acestea, 213 lucrări au fost elaborate pe baza unor contracte cu diferite întreprinderi, iar 51 sînt rezultatul colaborării fructuoase dintre stu- denți. muncitori și elevi. Atit numărul lucrărilor prezentate în acest an cit si calitatea lor marchează progresul evident înregistrat de cercetarea științifică studențească în ultimii ani. Participarea studenților la cercetarea științifică, constituind un fenomen firesc al integrării învățămîntului cu producția. cercetările efectuate în facultăți se concretizează în tot mai multe lucrări utile producției. constituie baza unor ' viitoare proiecte de diplomă.Pornind de la existenta unor rezultate certe în acest domeniu. dezbaterile au relevat faptul că se impune cu necesitate cuprinderea tot mai largă a studenților, în special a celor din anii mari. în colective de cercetare comune cu cadrele didactice si cu specialiștii din întreprinderi.Totodată, se cere ca în cadrul practicii din anii IV și V. în afara cunoașterii concrete a activităților dd producție, să se pună o bază mai mare pe activitatea. de cercetare. Nivelul actual al acestei activități solicită valorificarea mai deplină, pe scară națională, a lucrărilor realizate, multe ayînd un pronunțat caracter de originalitate. Un număr tot mai mare de lucrări bine documentate, breve- tabile, prezentate și în această conferință, indică faptul că studenții cercetători acordă o tot

mai mare atenție rezolvării problemelor reale ale producției. Lucru deosebit de semnificativ, la conferință au participat numeroși reprezentanți ai colectivelor de muncă din Brașov și din întreaga țară. Inginerul Dan Ștefănescu, de la Centrul de cercetări și proiectări rulmenți si organe de asamblare din Brașov, sublima că marea majoritate a lucrărilor prezentate au o aplicabilitate imediată în
A Xlll-a Conferință 

națională a cercurilor 
științifice studențești — 

secțiunea învățămînt 
superior tehnic 

producție. Acesta este de altfel sensul major al cercetării studenților, singurul capabil să-i ofere marca de valoare si eficiență.O formulă de lucru validată de practică și remarcată și cu acest prilej, o constituie formarea unor colective mixte de cercetare compuse din studenti, cadre didactice și specialiști care lucrează direct în producție. în acest fel. pe lingă faptul că studentul poate să-și însușească rapid deprinderile necesare muncii de cercetare, el învață să-și confrunte în permanentă propriile rezultate la cerințele practicii. Exemplele de acest fel sînt numeroase. în favoarea acestei forme de integrare a învățămîntului cu cercetarea și producția pledează rezultatele bune obținute de colectivele de studenti de la Universitatea brașoveană. care au elaborat o serie de proiecte împreună cu specialiștii de la Centrul de cercetări .și proiectări rulmenți și organe de asamblare din Brașov. Pe parcursul conferinței s-a impus ca

deosebit de eficientă ideea colaborării cercetării studențești, pe bază de contract, cu diferite întreprinderi și institute specializate din țară. Apropierea cercetării de problemele producției duce in același timp la o creștere evidentă a interesului manifestat de stu- denți față de activitatea științifică. Contactul cu muncitorii și inginerii din întreprinderi, colaborarea cu ei la rezolvarea unor produse tehnice stimulează formarea multilaterală, temeinică a viitorilor specialiști. Studentul E. Furnică din anul V al Facultății de electrotehnică din Iași, de pildă, a prezentat un proiect la care a lucrat un larg colectiv de studenti si ingineri timp de cîtiva ani. Proiectul face obiectul unui contract cu întreprinderea mecanică Nicolina-Iași. Unul din autorii proiectului, absolvent al facultății în anul 1975, fiind acum inginer la Exploatarea minieră Comănești, încearcă să a- plice rezultatele obținute în cadrul unității respective. La fel ca el, fiecare student care a deprins în facultate pasiunea cercetării științifice devine în producție un promotor al progresului tehnic, al noului. Este un alt aspect asupra căruia s-a insistat pe parcursul dezbaterilor arătîndu-se că pregătirea specialistului, capabil să contribuie efectiv la afirmarea revoluției tehnico-științifice, trebuie să cuprindă și învățarea creativității. Demonstrația de valoare făcută de sutele de studenți- cercetători, veniți la Brașov, prin prezentarea unor lucrări de înaltă ținută științifică și largă aplicabilitate, atestă capacitatea creatoare a studenților politehniști, asigură premisele unei evoluții mereu mai bune Într-Un domeniu de primă linie ăl cincinalului revoluției teh- nico-științifice.
ADINA VELEA
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în legatoria Combinatului 
grafi pregătesc încă de

poligrafic „Casa Scinteii“, harnicii tipo- 
pe acum manualele viitorilor „boboci“.Anul 1976: Obiective noi

pentru spațiul de creștere 
a învățămîntului superior
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anticaiania

Știința influențării pozitive
(Urmare din pap /)exactă, aprofundată a lucrurilor".Care sînt, atunci, cele mai potrivite metode de intervenție ?„Din cunoașterea amănunțită a oamenilor despre care vă vorbeam se ivesc și căile cele mai eficiente de acționare. Să vă dau un exemplu : lucram ca șef do echipă, eram și eu destul de tî'năr și printre muncitorii pa care îi aveam în subordine se afla unul care îmi dădea tot timpul de furcă. Era superficial și indisciplinat, absenta nemotivat și nici nu știa prea grozav meserie. Altul in locul meu — după Sistemul care se practica pe atunci — l-ar fi sancționat o dată, de două ori și pe urmă, gata !... Era insă „ceva“ in acest om care mă îndemna să nu mă pripesc, să caut o altă cale spre îndreptarea lui. Știți ce am făcut ? I-am încredințat lui Nico- lae Meiloiu (nu vă vine să credeți că el era tinărul cu probleme ? — zîmbește Ion Nen- ciu, observîndu-mi mirarea, auzind numele unuia dintre cei mai buni oameni ai uzinei) doi tineri de care să răspundă. A- ceștia erau mai pricepuți sub raport profesional decît Meiloiu, eu știam lucrul acesta, el însă nu avea de unde să bănuiască faptul că sînt la curent cu diferențele calitative dintre el și cei doi. S-a străduit mai întîi să se afle la nivelul „subordonaților" săi, apoi — să îi depășească. Cînd am plecat, din secție, Meiloiu a devenit șef de echipă. O promovare dreaptă, meritată. E- chipa lui este și acum fruntașă pe uzină, el este unul din oamenii pe care ne putem bizui in orice împrejurare.“Omenia comunistului, a omului învestit cu răspundere socială se verifică prin rezultatul demersurilor sale, prin transformările la care a contribuit, prin felul în care a îndreptat un drum început cum nu trebuie. Pe ciți oameni i-am ajutat să devină mai buni, să muncească mai bine, să se poarte cum trebuie ? E întrebarea pe care trebuie să și-o pună și căreia trebuie să-i dea fiecare un răspuns pe măsură.

„INSUSI FAPTUL CA II CERI 
MULT OMULUI ARATĂ CĂ ÎL 

RESPECȚI..."Pe parcursul acestei investigații m-am întîlnit cu alte opinii după care neintervenția, așteptarea răbdătoare, ocolirea prudentă a neajunsurilor, smerita acceptare a răului, dictată de teama unei catalogări mai dure făceau de fapt dovada unei greșite înțelegeri a omeniei. Ale- gînd alte căi de intervenție de- cit cele prestabilite la nivelul întreprinderii. Ion. Nenciu nu a abdicat nici o clipă de la intransigentă, nu a trecut cu vederea — ci doar a tratat cu tactul necesar — zonele conflic- tuale : a operat prompt, fără concesii, dar cu simț pedagogic, asupra fiecărei abateri de la rîn- duielile drepte ale muncii șl comportării. La întreprinderea „Autobuzul" secretarul de partid este cunoscut ca un om sever, aspru chiar, dar după cum îmi explica Valeriu Lungu, de la „Montaj final“, această severitate nu supără pe nimeni pentru că Ion Nenciu este dur în 
primul rind cu sine.Din această exigentă autoevaluare trebuie să decurgă atitu

dinea. pretențiile față de ceilalți. La I.S.P.C.B. de curînd s-a petrecut o întîmplare neplăcută. Discuția cu care încep rîndurile de față este extrasă dintr-o tentativă de analiză a situației, o- perată, din păcate „post factum“. Un om din întreprindere, tehnician. și-a dublat nestingherit timp de cinci ani activitatea propriu-zisă cu un „statut“ de lucrător particular. Devenea, după orele de program, un fel de „patron“, confecționa .și dirija munca de elaborare a unor piese. apoi negustor, ocupat cu comercializarea acestora, apoi... Interlocutorii mei. trei la număr, sînt Dumitru Tudose. secretarul U.T.C. al organizației din care făcea parte și tehnicianul Valeriu Dima, Ion Farcaș, președintele comitetului sindical, și Doru Preoteasa, șef de atelier. Fiecare în parte și toți la un loc știau cîte ceva din preocupările exterioare locului de muncă ale respectivului. Fiecare în parte și toți împreună ar fi putut interveni, atrăgîndu-i, înainte de a fi prea tîrziu, atenția asupra pericolului cu care se soldează în cele din urmă un „hobby“ satisfăcut prin mijloace incorecte. Toți s-au mulțumit să trateze situația respectivă cu o indiferentă care nu are nimic de-a face cu tactul, să blindeze, cu tăcerea lor. manifestări incorecte. La o analiză serioasă a celor întîm- plat.e, motivația neamestecului, a falsei înțelegeri și-a deconspi- rat temeiurile reale : fiecare se știa, sau era cunoscut ca avind la activ cîte o mică neregulă, cîte o abatere de la normele corecte de lucru, celor mai mulți li se putea replica prin propria lor vinovăție la încercarea de a lua atitudine față de greșeala altora. Omenia de care se prevalau era. de fapt, o blîndă și îngăduitoare înțelegere fată de ceea ce nu făcuseră sau nu res

pectaseră ei înșiși, o interesată și tacită complicitate.„Adevărata omenie nu se poate concepe în afara intransigenței, a intervenției cinstite pentru îndreptarea lucrurilor — îmi spunea Eugeniu Vasilescu, locțiitorul secretarului de partid de la întreprinderea „Autobuzul“. îmi amintesc că în urmă cu cîțiva ani una din secțiile noastre, o secție-cheie în ansamblul întreprinderii, se resemna să ră- mînă constant pe ultimul loc, a- ducînd de fiecare dată în loc de rezultate justificări și promisiuni de îndreptare. împreună cu comuniștii din colectivul respectiv, comitetul de partid a făcut o analiză serioasă și amănunțită a situației, la capătul căreia s-a constatat că mai toate neajunsurile vin dintr-o proastă coordonare a muncii, din menținerea la conducerea secției a unui om mai puțin capabil să se ocupe de dirijarea ei. Omul respectiv era îngăduit si tratat cu menajamente datorită unor rezultate pe care le obținuse cu ani în urmă. Cînd am propus schimbarea lui au fost voci care ne imputau în surdină lipsă de înțelegere. de omenie. Ele au fost însă, în cîteva luni, contrazise de realitate. Secția s-a redresat ; avînd la cîrmă un om priceput, a ajuns, bucurîndu-se de o coordonare competentă, printre fruntașele uzinei“.
★Știința de a interveni la maniera potrivită cu faptele, oamenii și împrejurările, de a te dovedi intransigent fată de neajunsuri. luptător drept pentru înlăturarea lor, de a-ți construi fiecare intervenție pe judecarea lucidă a situației, urmărind prin orice demers, prin toate luările de poziț.ie îndreptarea lucrurilor, optimizarea lor — aceasta este măsura cea mai exactă a omeniei. O calitate care se judecă numai după efectele sale.

Dezvoltarea și modernizarea învățămîntului, realizarea sarcinilor procesului de integrate a învățămîntului superior cu producția și cercetarea științifică, precum și crearea condițiilor optime de studiu și viață studenților sînt acțiuni sprijinite printr-un amplu program de investiții și construcții.Aflăm de la Ministerul Educației și învățămîntului că. în ansamblu, măsurile se materializează prin următoarele : la Facultatea de electrotehnică, din cadrul Institutului politehnic „Traian Vuia“ din Timișoara și un la de agronomic din fi date în folosință noi pentru mecanizarea rii pe o suprafață de 7 300 m.p.In cadrul acțiunii de integrare a învățămîntului cu producția, pe platforma Institutului politehnic din București se vor da în funcțiune. în anul în curs, laboratoare pentru Facultatea de metalurgie, laboratoare și ateliere centru Facultatea de mecanică fină și laboratoare de material rulant pentru Facultatea de transporturi.Noi laboratoare și ateliere de proiectare vor fi realizate și la Facultatea de construcții a Institutului politehnic din Cluj- Napoca.

se vor crea noi laboratoare spații de învățămînt. pentru număr de 2 000 studenți de cursurile de zi. în suprafață 14 350 m.p. La Institutul Timișoara vor spatii agricultu-

Tineretului vor crea noi și viață care obținerea de bune, la o simbioză între muncă și învățătură. Studenții vor beneficia de noi cămine și cantine moderne (cu capacități în funcție de necesitate) realizate în marile centre universitare ale țării.Pentru Institutul de construcții din București se vor da în folosință un cămin cu o capacitate de 900 de locuri și o cantină cu 1500 de mese, servite în 3 serii. Universitatea „Babeș- Bolyai“ din Cluj-Napoca va dispune de un nou cămin cu 868 de locuri, iar Universitatea din Galați de unul cu 424 de locuri.Pentru Institutul de subingi- neri din Reșița se vor construi un cămin cu 400 de locuri și o cantină cu 1 000 de mese pe 3 serii.La Institutul politehnic „Gh. Asachi“ din Iași se va extinde capacitatea cantinei cu 3 000 de mese servite în 3 serii. Pentru Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași va fi construit un cămin cu o capacitate de 335 de locuri. Tot în acest an studenții familiști de la Institutul politehnic din Timișoara vor beneficia de un cămin cu 260 de locuri.

universitar 1 se condiții de studiu să contribuie la rezultate tot mai perfectă

ILEANA PODOLEANU

CONSERVATORUL DE MUZBCĂ 
„GEORGE ENESCU“ DIN IAȘI 

anunță scoaterea la concurs 
a următoarelor posturi didactice:

FACULTATEA DE MUZICĂ 
CATEDRA A II-A PIAN-CANTO

- Asistent, disciplina Corepetiție, poz. 25 din statul de 
funcțiuni.

CATEDRA A III-A INSTRUMENTE DE COARDE - INSTRUMENTE 
DE SUFLAT - FORMAȚII INSTRUMENTALE

— Asistent, disciplina Vioară principal, poz. 14 din statul de 
funcțiuni.

Candidații la concurs vor depune la secretariatul rectora
tului Conservatorului din lași, str. Cuza Vodă nr. 41, cererea 
de înscriere, împreună cu actele prevăzute de Legea nr. 6 
privind statutul personalului didactic din R.S.R., publicat în 
Buletinul Oficial partea I, nr. 33 din 15 martie 1969, și de 
Instrucțiunile Ministerului Educației și învățămîntului nr. 
84539/1969.

Termenul de depunere a actelor este de 15 zile pentru 
posturile de asistenți de la data publicării acestui anunț in 
Buletinul Oficial.

Concursul va avea loc la Conservatorul de muzică „G. Enes- 
cu" din lași, la 15 zile, pentru posturile de asistent, de la 
expirarea termenului de înscriere.

Informații suplimentare privind condițiile de înscriere la 
concurs se pot obține la secretariatul rectoratului Conser
vatorului, telefon : 1 12 37.

Creștinii după evanghelie — sectă apărută în Europa în secolul trecut — așază la baza doctrinei lor ideea, aparent seducătoare, că cel hotărit să ducă o viață de creștin evanghelist nu mai are de ce să se considere păcătos : prin actul credinței sale el este liber și dezlegat atît de „păcatul ancestral“ al protopărinților o- menirii, adică cel făptuit de Adam și Eva. cit și de propriile păcate făptuite înainte de a fi ajuns la noua ligioasă. Creștinii după e- vanghelie consideră că, deoarece Crist — patimile răstignirea îndurat pentru iubirea purtată oamenilor — a răscumpărat toate păcatele „fi- Domnu- nu maivreun sens adevărații credincioși să ceară în rugăciunile lor „și ne iartă nouă greșalele noastre“. Cel „renăscut“, respectiv evanghelistul, este considerat „om desăvîrșit“. Cîte deosebiri în ideea de mai sus față de susținerea nazarinenilor (pocăiților) de pildă, potrivit căreia din interpretarea evangheliilor rezultă că pocăința trebuie să premeargă credinței și „renașterii“. Relația pocăință-credință este dimpotrivă anihilată de evangheliști care și ei, ca și na- zarinenii, se consideră drept singurii tălmăcitori cinstiți oorecți ai „textelor sfinte“.Așadar, din interpretarea diferită dată textelor evanghelice, din scoaterea unora sau altora dintre acestea din context, din refuzul oricărei raportări raționale la conținutul acestor texte rezultă proliferarea de așa-zis doctrine religioase mai mult sau mai puțin diferențiate. între ele. In unele cazuri aceste deosebiri sînt infime și ridicole chiar (de pildă cazul a două secte distincte între ele doar pe 'temeiul că una recomandă „practicarea crucii“ cu trei degete, iar alta doar cu două). în cazul de mai sus, cel al nazarinenilor și al evangheliștilor, deosebirile par însă „serioase“. Sînt ele intr-adevăr serioase ? Sau, altfel spus, este oare „indicele de diferențiere“ între doctrina unei secte sau alteia temei pentru a considera că

conștiință re-

un.a este mai mult sau mai puțin eronată decît alta ?Proclamînd Evanghelia drept superioară autoritate, evanghe- lismul ca și nazarenismul o situează în afara oricărei discuții critice, raționale. Sînt admise doar interpretările „hermene- utice“, adică acreditarea dogmatică a proeminenței unor citate sau altora, a unor tălmăciri i- raționaliste sau altele. Căci. în adevăr, problema dacă omul este „păcătos“ sau „desăvîrșit“ pentru a fi soluționată com-

înainte de sfirșitul lumii", sus» ținere dealtfel atit de compromisă. 3. Stipularea a patru tipuri de „judecăți de apoi“ : a celor credincioși — operată de ceruri ; a celor rămași în viață la începerea mileniului ; a celor păcătoși (omenirea nee- vanghelistă) ; a îngerilor răi. 4. Susținerea existenței a trei ipostaze ale „botezului“ : a. fă- . ră efecte mîntuitoare (în cazul botezului obișnuit al copiilor) ; b. cu efecte sfințitoare ; c. care înalță la un grad superior de sfințenie.Iată deci care sînt reprezentările și ideile „salvatoare“ care crede evanghelistul și virtutea cărora
REFORMA
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Și

portă rezolvări științifice, terialist-dialectice și nu... gioase. Omul este o ființă punzătoare de faptele sale, cele bune cît și cele rele, pocăința nazarineană și credința evanghelistă nu-1 absolvi pe om de aceastăpundere civică și morală. A pretinde că evanghelistul este „om desăvîrșit“ — în virtutea credinței sale obscurantiste — înseamnă a dovedi ignoranță și rea-credință în înțelegerea căilor desăvîrșirii umane. ~ gheliștii ra, arta, tenticele umane, credința saturată cronice,Iată, de pildă, cîteva asemenea reprezentări : 1. Susținerea evanghelistă că ar exista „trei ceruri“ — a. „norii și zarea cea albastră“ ; b. „cortegiul de stele ■ ce stau în jurul globului nostru terestru“ ; c. „raiul lui Dumnezeu unde se află sufletele drepților și ale îngerilor“. „Zarea cea albastră ca și bolta cerească cu stele se vor arde și va ramine numai raiul lui Dumnezeu. Pămîntul va arde în flăcări“. Așadar, o viziune „cosmologică“, pe cît de terifiantă pe aty de neștiințifică. 2. Admiterea „mileniului“ și „răzvrătirii generale ,a oamenilor

*. / " ■ Evan-resping’ știința, cultu- idealul social, deci au- căi ale perfecționării substituind acestora într-o doctrină supra- de reprezentări ana- mistice.

în îndevine un. ,,,omadevărat“. CUasemenea de-săvirșire în i-dei este de mi-rare cum denu ajunge e-vanghelistul șlmai iute in„rai“: cu atitmai mult cucît refuză deregulă binefacerile medicinii, ale civilizației cotidieneș.a.m.d.Cine sînt creatorii acestei doctrine „salvatoare“? Originile evanghe- lismului se a- unde la finele se- s-au încropit miș- „Der evanghelis-flă în Elveția colului trecut cările numite che Briiderverein“ și „Perfektao- nisten“ (profesioniștii — numiți astfel pentru pretenția lor că sînt cu totul transformați și fără păcate). In țara noastră evanghelismul a fost adus și „adaptat“ de către elvețianul Francisc Berney și prozelitul acestuia, românul G.F. Constan- tinescu. Acesta din urmă a studiat la Lausanne (Elveția) ceasornicăria și s-a întors în țară... predicator. Alături de soția sa, o englezoaică pe numele de Henriette Augusta Eoll, înființează revista „Buna vestire“ (care apare mai întîi la Brașov, apoi la Iași) prin care propagă „noua doctrină“. Cei doi soți activează după primul război mondial în Moldova, a- poi la București, unde pun bazele unei comunități evangheliste. In Transilvania, unul dintre promotorii evanghelismului la începutul acestui veac a fost un anume Victor I. Cisnădie.Așadar, doctrina după evanghelie nu rodul unei „gîndiri teologice“ e- laborate de teologi notabili, creatori de mari curente teologice în acest veac, ci rezultatul încercării unor „neprofesioniști“ de a „reforma“ din nou... reforma religioasă.

Kolle dincreștinilor constituie

VALORIFICAREA DEPLINĂ
A TIMPULUI DE LUCRU

(Urmare din pag, l)balotilor de sîrmă și cuplarea automată a mașinilor de înfu- niat. Ca urmare, productivitatea muncii la mașinile prevăzute cu astfel de dispozitive a crescut cu mult în ultimele două luni și a fost economisită o mare cantitate de energie electrică prin reducerea timpului de funcțio-
Intensă activitate politico-educativa• La Casa armatei din Cluj- Napoca s-a organizat, zilele trecute, o consfătuire de lucru a compozitorilor și poeților din garnizoană, avînd ca temă participarea la cea de a treia ediție a Festivalului cîntecului ostășesc „Te apăr și te cînt, patria mea 1“,. care se va desfășura în toamna acestui an. Discuțiile purtate, ca și vizionarea unei gale de filme documentare realizate de Studioul cinematografic al armatei au prilejuit cunoașterea unor aspecte din viata și activitatea ostașilor.• Casa centrală a armatei, în colaborare cu Asociația artiștilor plastici amatori din București a organizat o expoziție de pictură și grafică. Șapte pasionați ai penelului și culorii, Iubitori ai frumosului, ai naturii și peisajului natural — colonelul ing. Vasile Parizescu, maiorul Teodor Cuzino, colonelul dr. Ion Nica, colonelul Mircea Făcăia-

nu, Aurel Mărgineanu, colonelul Arcadie Pruteanu și Constantin Vulcan — propun atenției vizitatorilor sensibile mărturii ale impresiilor, ale trăirilor lor transfigurate plastic. Holul sălii de spectacole din Bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej devine, astfel, din nou un popas reconfortant pentru toți cei care îndrăgesc arta culorii și a desenului închinată înfățișării farmecului naturii, anotimpurilor, florilor, pitorescului citadin românesc.• Bogate și variate activități politice și cultural-educative s-au desfășurat și în garnizoana unde muncește locotenent- colonelul Tache Răducioiu. Iată cîteva dintre ele : expunerea „Etica relațiilor de familie. Răspunderea cadrelor și a soțiilor lor pentru educarea copiilor în spiritul unei înalte conștiințe socialiste“ — prezentată, Ia Casa armatei, în cadrul ciclului tematic „Familia și so-

cietatea“ ; masa rotundă cu participarea tinerelor cadre, avînd ca subiect „Esența morală a raportului dintre comandant și subordonați ; principialitatea și respectarea demnității, a personalității oamenilor“ ; concursul gen „cine, știe răspunde“ pe tema dezvoltării și înfloririi so- cial-economice a patriei socialiste în cincinalul 1976—1980 ; montajul de versuri patriotice ..Tinerețea noastră și a țării“. Toate aceste manifestări au fost organizate cu concursul activiștilor de partid din unitățile garnizoanei, al lectorilor de științe sociale, precum și al tinerilor ofițeri.• „Comportamentul în spiritul legalității și eticii socialiste“ a constituit tema unei dezbateri cu participarea copiilor de cadre din garnizoană, organizată de Casa armatei din Craiova. în încheierea activității, partici- panții au vizionat filmul documentar „Craiova, ieri și azi“.

nare în gol a motoarelor electrice. De asemenea, în vederea îmbunătățirii activității de întreținere și reparații, au fost întocmite documentații pentru e- xecutarea în cadrul întreprinderii a unor repere sau instalații de verificat, au fost înființate cursuri de calificare și perfecționare a nivelului profesional al fiecărui tînăr. Uteciștii fruntași din întreprindere au lansat chemări la întrecere către colegii lor din alte secții în vederea depășirii sarcinilor de producție printr-o mai bună organizare a locului de muncă și utilizare, în totalitate, cu maximum de randament, a celor 480 minute de lucru. Un astfel de exemplu îl constituie echipa de tineri ■ condusă de utecista Ruxandra Grigore. care și-a propus să depășească zilnic norma cu peste 6 la sută, ceea ce înseamnă izolarea peste plan a 120 km cablu telefonic. Tot în scopul reducerii întreruperilor, a stagnărilor unor utilaje și mașini, organizația U.T.C. a acționat în' această perioadă cu mai multă hotărîre pentru întărirea disciplinei, supravegherea atentă a grupurilor de mașini de izolat. înfuniat și cuardat pentru degrevarea la timp a stațiilor de ambalaje, deșeuri și bobine folosite.Aceste acțiuni și măsuri întreprinse au avut drept rezultat creșterea cu 5 la sută a indicelui de folosire a mașinilor și u- tilajelor, depășirea sarcinilor de plan în lunile ianuarie și februarie cu peste un milion de lei, reducerea numărului de absențe și întîrzieri cu 75 la sută.Am continuat raidul nostru la întreprinderea „Automatica“, u-
AGENȚIA ROMÂNĂ DE 
IMPRESARIAT ARTISTIC

prezintă la

SALA PALATULUI
joi 18 și vineri 19 martie 1976, ora 19,30 

„BALADA IPENTKU 
ACEST PĂMÎHIT" 

concert de muzică foile
l?i

ZOE ALECU
CĂLINA ANASTASIEI 
ANDA CĂLUGĂREANU 
IONELA COPACIU 
ADINA DIMITRIU
ERIKA JOZSA 
MARCELA SAFTIUC 
CONSTANTIN ANGHEL

dau concursul :

MIRCEA BODOLAN 
CAROL HORVATH 
EVANDRO ROSSETTI 
VALI STER1AN 
DAN TUFARU 
MIRCEA VINTILA 
NICU VLADIMIR

și grupurile conduse de :

MIRCEA FLORIAN („Ceata Melopoică“)
DORU STĂNCULESCU („Folk Cameral") 
MIHAI DIACONESCU („Variabil Q Folk")

Prezintă : AUREL GHERGHEL

Biletele se vind la casa A.R.I.A., Calea Victoriei 68—70, 
tel. 13 53 75.

o
• 
o 
o
•

ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST“ BUCUREȘTIBd. Muncii nr. 256. Sector 3 — Tramvaie 23, 24, autobuze 79 și 79 RINCADREAZA URGENT :Strungari, găuritori, sudori. lăcătuși, turnători-formatori, oțelari, curățitori, forjori, reparatori de aparate electrice pentru măsurarea temperaturii.ȘefȘefȘefȘefȘefȘefMuncitori necalificați pentru secțiileMagazie.De asemenea încadrează muncitori necalificați pentru cali-

depozit depozit depozit depozit depozit depozit
feroaliaje și materiale neferoase, nisipuri, carbit, materiale turnătorii, materiale electrice, materiale aparataj frînă. materiale pentru fabrica subansamble motoare și de locomotive, locomotive.Forje, Turnătorie și• 1 __________ ________ __________ T.ficare în meseriile de strungari, sudori și lăcătuși.Se primesc cei născuți în anul 1958—1959 (17 ani împliniți), sau cu armata făcută. Studii 8 clase elementare.Relații suplimentare la telefon 43 04 40 interior 1704 sau 1856.

DIRECȚIA DE RADIO
ȘI TELEVIZIUNE BUCUREȘTI 
Calea Victoriei nr. 37 — sector 1 
Corp B — Palatul Telefoanelor

IncadreazA de urgența

• Tehnician constructor

• Electromecanic specialist

încadrările se fac conform Legii 12/1971.
Relații suplimentare se pot obține Ia Biroul personal- 

învățămint-retribuire — telefon : 16 54 22.

nitate care, în urmă cu aproape 2 ani, a fost reprofilată din întreprindere de reparații în întreprindere constructoare de mașini. Rezultatele obținute pînă în prezent, în asimilarea unor noi tipuri de utilaje, instalații și agregate, constituie o certitudine a calităților pe care le întrunește colectivul de muncă de aici. In ceea ce privește, însă, folosirea timpului de lucru al mașinilor mai sînt încă serioase rezerve. In anul 1975, indicele de utilizare a mașinilor a fost realizat doar în procent de 79,96 la sută față de 85 la sută cît a fost prevăzut iar în lunile ianuarie .și februarie 1976 acesta a scăzut în secțiile de bază la 75 la sută. Secretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere, tovarășul Mircică Mandache, ne-a vorbit despre o serie de întreprinse de tineret, de pentru reducerea întărirea ordinii și la fiecare loc de muncă. Numărul absențelor și întîrzierilor ca și al tinerilor care dau rebuturi a scăzut considerabil în ultima vreme. Cazurile de indisciplină au fost prelucrate în fiecare secție, dimineața, înainte de începerea programului sau în a- dunările generale ale organizației U.T.C. Cu toate acestea, așa cum am arătat, situația în ceea ce privește utilizarea mașinilor și utilajelor la întreaga capacitate, continuă să se situeze la un nivel necorespunzător. Principala cauză care generează această stare de lucruri este slaba organizare a producției în unele secții și ateliere, întreprinderea a primit în urmă cu un an, ca să folosim doar un exemplu, trei strunguri cu comandă numerică în valoare de cîteva milioane de lei. Aceste utilaje complexe au stat și mai stau încă în marea majoritate a timpului nefolosite din lipsă de comenzi. Alte cîteva astfel de mașini nu sînt folosite la întreaga lor capacitate datorită unor defecțiuni și a lipsei personalului calificat, fapt, ce influențează negativ bunul mers al producției, realizarea angajamentelor.zeci nice oare pentru organizarea științifică a procesului tehnologic, pentru întărirea asistentei tehnice în schimburi ? Din cei 10 ingineri și tehnicieni cu.care am stat de vorbă în secții și ateliere nici unul nu a putut să ne răspundă la ce temă de cercetare lucrează în prezent sau ce problemă din planul tehnic al întreprinderii .și-a propus să rezolve în a- cest an.Este de datoria organizației U.T.C. din întreprindere, a conducerii muncă intensă turilor eliminării unor neajunsuri organizatorice. pentru întărirea răspunderii factorilor de care depinde soluționarea problemelor legate de folosirea timpului de lucru, al mașinilor și utilajelor.

măsuri organizația do conducerea unității staționărilor, disciplinei

Unitatea dispune de cîteva de ingineri, de cadre teh- vâloroase. Ce-au întreprins aceste cadre, specialiștii

unității să desfășoare o politico-educativă mai pentru mobilizarea .efor- colectivului în vederea
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AWXDA
TELEGRAMĂTovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repqblicii Socialiste România, a trimis primului ministru ai Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, lider al Partidului Laburist, IIAROLD VVILSON, următoarea telegramă :îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cu prilejul aniversării zilei de naștere cordiale felicitări și cele mai sincere urări de sănătate și fericire personală.Apreciind în mod deosebit relațiile prietenești statornicite între Republica Socialistă România și Marea Britanie, îmi exprim convingerea că, prin eforturi comune, vor cunoaște o dezvoltare ascendentă raporturile româno-britanice în domeniul politic, economic, tehnico-științific și noastre pe tărîmul convorbiri pe care popoarelor noastre, treaga lume.Vă doresc multăÎndeplinirea înaltelor responsabilități ce vă revin.

cultural, precum și conlucrarea dintre țările vieții internaționale, în spiritul fructuoaselor le-am avut anul trecut, în interesul țărilor și al cauzei păcii și cooperării în Europa și în-sănătate, viată îndelungată și deplin succes in
SOSIREMiercuri după-amiază s-a înapoiat de la Roma, tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care a participat la lucrările celui de-al 40-lea Congres al Partidului Socialist Italian.La sosire, a fost întîmpinat de tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. P.C.R.

bogățesc sursele de informare ale studenților și specialiștilor din aceste importante ramuri ale cunoașterii.
CONFERINȚĂ

DE PRESĂ

al
CERCETARE

Cu prilejul deschiderii în Capitală a sediului Companiei de aviație civilă din Bulgaria „Balkan“, ambasadorul acestei țări la București, Ivan Abagiev, a organizat miercuri o conferință de presă, care a fost urmată de un cocteil.
stu-In sprijinul informării denților și a cadrelor didactice în probleme privind stadiul gîndirii contemporane în domeniul științelor sociale, Biblioteca Centrală Universitară din București a elaborat, în ultima vreme, citeva cercetări bibliografice care se difuzează în toate centrele universitare ale țării. Ele oglindesc cele mai importante teorii și curente actuale din domeniul filozofiei și sociologiei. Un volum special este consacrat bibliografiei sociologiei românești contemporane. împreună cu Buletinul de sumare din periodicele străine, din domeniul științelor sociale, care informează bilunar despre conținutul celor mai importante reviste străine intrate în țară, lucrările amintite îm-

EXPOZIȚIESub genericul „Omagiu’ părinților noștri-constructori", cercul de desen „Ion Diaconescu“ al elevilor Școlii generale nr. 5 din municipiul „Gh. Gheorghiu- Dej“ a expus la Casa de cultură a sindicatelor -din localitate o selecție din lucrările prezentate la New York, New Jer- sey, Florida, Japonia, India, Franța, Elveția, Australia, Israel și Austria. Tinerii laureați ai concursurilor lia mea“, „Meridianele niei“, „Arhiva de aur“, de aur“, aduc astfel, un omagiu celor care înalță noile o- biective ale orașului în care ei învață și creează. (Cornel Galben).

pictori, „Fami- priete- „Paleta

A APARUT

NUMĂRUL 3-MARTIE 1976Din sumar : Mobilizarea generală a tuturor forțelor din agricultură. în pregătirea Congresului educației politice și al culturii — o intensă activitate ideologică ; Dezbateri străbătute de înaltă e- xigență ; Dumitru Ilie : Spirit combativ, revoluționar ; Stelian Ioana : Cuvîntulpartidului — în inima și conștiința fiecărui cetățean : C. Răducu, I. Boștinaru : Ancorare puternică în problematica satului ; Propagarea largă a materialismului științific ; Cultivarea din copilărie a dragostei față de muncă ; Gheorghc Crețu : In miezul procesului de în- vățămînt ; Principiile și normele muncii și vieții comuniștilor transpuse zi de zi în fapte ; Petre Dima : Odată cu uriașele nave, plămădim oamenii care vor munci și vor trăi în comunism ; Conducere cuprinzătoare, competentă a activității economl- co-sociale ; Consfătuire la Comitetul județean de partid Iași : Stăpînirea temeinică a problemelor, prevedereavoluției fenomenelor : Ion Manciuc, Florin Gîdea — Cunoașterea multilaterală a vieții ; Eugen Nechifor, Grl- gore Călin — Cuprinderea tuturor sarcinilor ; Costache Chiriac, Costică Cracea — Intervenții ferme ; Neculai Ibănescu, Cecilia Hodea — Descoperirea la timp a căror tendințe negative ; gen Biliuță. Alexandrina delean, Constantin HuiuConducere în . perspectivă ; Costică Dăscălescu, Vasile Pricop — Control permanent, multilateral ; Gheorghe Ci- libiu, Alecu Floareș, Ilie Do- dea — Cadre cu un larg o- rizont politic și profesional ; Ion Iliescu — Continua dezvoltareIon unitară Masăsusținută în viața unităților sanitare.

e-

ori- 
Eu-
Ar-

a vieții de partid. 
Toma : Coordonarea a treburilor obștii ; 
rotundă : Prezentă

Din partea oțeSarilorLa Combinatul oțeluri speciale Tîrgoviște continuă să sosească mari cantități de fier vechi. „Avem nevoie de această materie primă — spune maistrul de schimb Efti- mie Vrej — numai că, din păcate, ni se mai trimite și „beteală de nuntă“, cum numim noi tabla șl șpanul nepresat, poate lucra și cu

de din

Se 
așa

TINERII SATELOR
PRIMA URGENȚA

ÎNCHEIEREA ARATURILOR
Pe măsură ce se desprimăvă- rează, se amplifică și veștile pe care le primim la redacție privind intensificarea lucrărilor a- gricole. Tot mai multe sînt județele care raportează încheierea uneia dintre cele mai importante lucrări — arăturile de primăvară. Ele sînt urmarea firească a unor eforturi deosebite depuse de mecanizatori care, folosind fiecare oră bună de lucru — fie între ferestrele zăpezii, sau în primele ore ale dimineții și seara tîrziu, cînd pă- mîntul permitea intrarea tractoarelor — au reușit să se încadreze în graficele săptămînale stabilite. Problema care se pune acum este de a se acționa cu

toate forțele pentru încheierea acestei lucrări în toate unitățile agricole. Subliniem aceasta în- 'trucit, potrivit datelor centralizate la ministerul de resort, mai sînt încă de arat peste 150 000 de hectare. Ținînd seama că timpul este destul de înaintat, se impune ca' organele agricole să treacă la luarea unor măsuri . cu caracter organizatoric, măsuri care vor impulsiona executarea arăturilor. în acest scop se impune trecerea la forme de întrajutorare cu tractoare și pluguri a unităților agricole cooperatiste cu suprafețe nearate. Aceasta cu atît mai mult cu cît în fiecare stațiune de mecanizare, o parte din forța me-
IN ZONELE UNDE N-AU ÎNFLORIT GHIOCEII

Măsuri energice pentru buna organizarePentru executarea la timp și de înaltă calitate a tuturor lucrărilor, consiliul de conducere, al cooperativei agricole de producție Bolotești — Vrancea, acționînd conform Legii • retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste, a trecut la constituirea echipelor mixte de cooperatori și mecanizatori, în toate fermele și brigăzile existente, ©are au și trecut la executarea diferitelor lucrări agricole de sezon. Pînă în prezent au fost transportate și administrate pe suprafețele ce urmează a fi semănate cu porumb aproape 1500 tone îngrășăminte naturale, peste 250 de hectare cu grîu. au fost fertilizate cu îngrășăminte chimice, s-au stropit și întreținut 5 000 de pomi. In același timp, în podgorii se efectuează lucrări de modernizare a o sută de hectare cu vie, precum și înființarea de noi plantații pe aproximativ 90 de hectare.Pentru că, pînă la însămînță- rile din prima urgență — mazăre, borceag, sfeclă de zahăr — a mal rămas puțin timp, u- nitatea amintită a trecut la asi-

gurarea bazei materiale necesare. In acest sens, au fost procurate cantitățile de semințe pentru toate culturile, mi numai peiitru cele din prima urgență ci și pentru porumb, floa- rea-soarelui, cartofi, ovăz etc. Totodată s-au asigurat peste 80 000 de șpalieri și s-au confecționat, pe plan local, alte 100 000 de bucăți, necesari susținerii viței de vie. Planul operativ de muncă întocmit prevede cu exactitate perioadele optime de însămînțare a culturilor respective, răspunderile fiecărei echipe în parte. întregul parc de mașini și tractoare care deservesc unitatea agricolă se află în perfectă stare de funcționare. în plus, cooperatorii, mecanizatorii, pregătesc instalațiile și canalele de irigații, execută diferite lucrări pentru redarea în circuitul agricol a încă zece hectare de teren.Iată deci că totul este pregătit. Nu se așteaptă decît ameliorarea- vremii pentru ca mașinile și oamenii să intre în cîmp.
M. OVIDIU

CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ
canică este disponibilă. Dar In primul rînd trebuie urmărit ca mijloacele mecanice să fie folosite la întreaga lor capacitate, astfel ca acestea să lucreze e- fectiv în cîmp 10 pînă la 12 ore mai ales că ziua s-a mărit. Nu trebuie scăpată din vedere folosirea, în zonele de deal, acolo unde nu se poate lucra mecanizat, a atelajelor.Așa de exemplu, în județul Gorj, unde mai sînt de executat arături pe circa 1 600 hectare terenuri’ în pantă, sînt utilizate atît atelajele cooperativelor a- gricole cit și cele ale membrilor cooperatori. După cum ne informa tovarășul Dumitru Bu- zatu, președintele Consiliului tineret sătesc de la Comitetul județean Gorj al U.T.C., tinerii — mecanizatori și cooperatori — se află antrenați din plin în a- ceste zile la efectuarea arăturilor. Pe graficul întrecerii ute- ciste din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, executarea grabnică a arăturilor, încheierea în următoarele zile a a- cestei lucrări sînt înscrise între preocupările cu caracter prioritar. Pe raza de activitate a Consiliului intercooperatist Scoarța ținerii, ceilalți membri cooperatori au trecut C.A.P.Dănești unde a arat o suprafață de 160 hectare se lucrează din plin. Cu forțele existente se apreciază că, în maximum cinci zile bune de lucru, se vor încheia arăturile pe întreaga suprafață rămasă.

O. MARIAN

la acțiune. La Budieni, precum și la măi rămas de

Citeva argumente
care

întrebarea :A

Preocuparile legumicultorilor
din Teleorman

teleormăneni, 
priceperea și 
luat și în a- 
măsuri pentru

Legumicultorii 
recunoscuți prin 
hărnicia lor, au 
ceastă primăvară extinderea suprafețelor cultivate, 
pentru găsirea unor soluții care 
să ducă la obținerea unor pro
ducții superioare. De la bun în
ceput se impun menționate ci
teva noutăți.O experiență care a dat roade 
anul trecut a captat,. în această 
primăvară, o .largă extindere, fi
ind generalizată in majoritatea 
unităților agricole, cooperatiste 
și de stat. Este vorba de atenția 
acordată producerii legumelor extratimpurii și timpurii. Ast
fel, pe o suprafață de 350 de 
hectare s-au cultivat cartofi 
extratimpurii. Suprafețe întinse 
sînt destinate, de asemenea, 
culturilor de varză extratimpurie. 
In același context al preocupă
rilor producerii cît mai din 
vreme a legumelor se înscrie și 
cultivarea a 400 de hectare cu 
cartofi timpurii.

In sfîrșit, reținem, pe linia 
reconsiderării unor tehnici tradiționale care, de-a lungul tim
pului, și-au dovedit eficiența e- 
conomică, accentul pe folosirea metodelor de grădinărit românesc. Pentru semănatul cartofi
lor, de pildă, nu mai sînt utili
zați tuberculi întregi, ci secțio
nați in 2—3 bucăți, după ochiuri.

In acest fel se realizează o în
semnată economie de sămînță, 
menținindu-se același indicator 
de producere a plantelor ca și in 
cazul folosirii cartofului întreg. 
Pentru a permite rapida incol- 
țire, dezvoltare și creștere a 
plantei, pentru a o feri de în
gheț, cuibul in care a fost se
mănat este protejat cu paie 
care, apoi, — după ce planta 
a devenit suficient de viguroasă 
și vremea s-a încălzit — sint 
date la o parte. După cum sus
țin grădinarii cu experiență, 
prin utilizarea tehnicilor tradi
ționale se realizează o impor
tantă economie de sămînță, se 
obțin mai repede producțiile 
scontate. Două avantaje care me
rită osteneală, motivind o dată 
în plus efortul susținut, activi
tatea neîntreruptă pe care o 
desfășoară în aceste zile legu
micultorii teleormăneni. După 
cum aveam să aflăm de la Co
mitetul județean Teleorman al 
U.T.C., organizațiile U.T.C., tine
rii din unitățile agricole parti
cipă activ la realizarea acestor 
acțiuni, lansînd o serie de ini
țiative specifice, de natură să 
antreneze pe legumicultori la 
executarea la timp și de bună 
calitate a tuturor lucrărilor, la 
obținerea unor producții ridicata.

ALEXANDRU MIREA

Patronajul școlilor din 
mediul rural de către S.M.A.

o simplă formalitate?

ceva, dar pentru a obține aceeași cantitate de oțel, umpli. cuptorul de patru ori o ce Și cuin loc să-1 umpli singură dată, ceea mai înseamnă pierdere de timp, toate consecințele specifice locului nostru de muncă. Timp prețios ne mai ia și tăierea, cu aparatele de sudură, a bucăților mari care nu de metal încap pe

gura cuptorului. A- vem nevoie de fier greu, șarjat, în lungime de cel mult 1,40 m, de șpan și tablă, dar în baloturi presate prin operațiuni la îndemina furnizorilor noștri, I.C.M.- urile“. Rugămintea oțelariior se adresează deopotrivă și tinerilor, organizațiilor U.T.C. care colectează deșeurile metalice (D. H.).

actualitatea,
».Iv. L••     

Studenții speologi

continuă explorările

DECADA CĂRȚII
SOCIAL-POLITICE

„.. ... .2 TI NE RET □

De curînd a avut loc la 
Casa de cultură a tineretului 
din Sibiu deschiderea festivă 
a decadei cărții social-poli- 
tice. Debutînd cu o expoziție 
de lucrări de acest fel, ma
nifestarea a continuat cu 
simpozionul „Cartea social- 
politică — izvor de cunoaș
tere a lumii contemporane“, 
la care au participat alături 
de tineri difuzori de carte și 
invitați de la revista „Tran
silvania", redactori ai presei 
județene. In încheiere, for
mația folk a tineretului a 
prezentat participanților, un 
reușit spectacol muzical.

DUMITRU SIMTION. 
>ubredacția județeană Sibiu

• Grădinițele sătești din ju
dețul Vaslui au primit nume
roase daruri de la elevii șco
lilor generale. Intre acestea, 
microîntreprinderea Școlii 
generale nr. 1 Vaslui le-a o- 
ferit 50 măsuțe, 100 de scau
ne și 200 seturi de jucării. 
Obiectele respective au (ost 
confecționate in cursul orelor 
de atelier in cadrul planului 
de producție pentru trimes
trul actual.

POMPILIU COMȘA

,,POFTĂ BUNĂ!"

Și în următoarele 24 de ore, 
ne comunică meteorologul Ta- 
mara Limbășanu, vremea va ră
mâne închisă. In regiunile din 
zona vestică vor cădea precipi
tații sub formă de burniță, la- 
poviță, ploaie și ninsoare, iar in 
restul țării precipitații locale, 
numai sub formă de burniță. In 
Cimpia Dunării și Dobrogea se 
va forma ceață, iar in Moldova, 
izolat, va ploua. Vintul va sufla 
moderat cu intensificări în zona 
muntoasă. Temperaturile mini
me vor avea valori între —8 și 
+2 grade, local mai scăzute în 
nordul țării, iar cele maxime 
intre —2 și +8 grade.

„Emil Racoviță“, de pe 
__ _____  a studenților bucureșteni, 

se ‘’afirmă tot mai mult în activitatea de explo
rare și cercetare a peșterilor. La obișnuita ședin
ță de miercuri seara (despre „Fauna mediului 
subteran" și „Echipamentul de explorare-coborî- 
toare și locatoare"), am aflat și care sînt ulti
mele acțiuni ale celor 45 pasionați speologi a- 
matori, în zona Cloșani din Munții Mehedinți, 
care face de mai multă vreme obiectul expedi
țiilor lor. La tabăra de iarnă din punctul Piatra 
Mare a Cloșanilor, au mai fost descoperite de 
către ei Xfață de cele 14 cunoscute), încă 10 
peșteri și 60 m. galerie în peștera nr. 2. Cea 
mai lungă peșteră din zonă are 110 metri și 
prezintă caracteristici speciale (niște luminări — 
microgururi perlate și văluri cu benzi, de com
poziție diferită). Tot acum s-a terminat ex
plorarea Peșterii Vacilor (1 100 m.l. galerie) și 
a avenelor Mihaela, Muncelu și Marelui Cristal 
(în adincime de 37 metri, 49 m, și respectiv 
20 m.). Acestea din urmă avînd forme cu adevă
rat uimitoare datorită cuiburilor de helictite, cris- 
talictite și cristalelor de calcit. Aici se afli și 
un cristal foarte frumos, în lungime de 35 cm 
și cu diametrul de 10 cm cu fețe hexagonale. 
Au mai fost depistate mai multe guri de tre
cere. Toate aceste obiective au fost cartate.

In prezent, la sfirșitul fiecărei săptămini, mem
brii cercului „Emil Racoviță" efectuează de
plasări și antrenamente în Munții Sebeș și la 
peștera Cioclovina cu apă. Aceste realizări din 
ultima perioadă completează un palmares de 
invidiat. Din 1969, de la înființarea sa, cercul 
speologic „Emil Racoviță" a descoperit 86 peș
teri, 46 avene și a cartat 15 900 m.l. galerii și

Cercul de speologie 
lingă Casa de cultură

1 752 m avene. Studenții speologi sînt autori ai 
descoperirii șt explorării celui mai adine aven 
din tara noastră : Dosul Lăpșorului (262 m) și a 
Peșterii Ponorîci-Cioclovina cu apă, care are, 
pînă în acest moment, 8 190 m.l. Trecute sumar 
în revistă, aceste realizări dau dimensiunea pa
siunii temerarilor speologi amatori, demni ur
mași ai savantului Emil Racoviță. Adăugăm la 
aceste succese și o propunere a lor. Valorifica
rea acestor frumuseți naturale ar putea fi mai 
bine realizată, dacă cercurile de speologi din 
țară ar fi sprijinite de către organizațiile 
muzeele județene în zona cărora se află 
nea obiective, prin acțiuni de protejare 
terilor, programarea vizitării, marcarea 
lor lor turistice etc.

U.T.C., 
aseme- 
a peș- 
trasee-

0 NOUÀ TRAGERE LOTO 2

Hotărîrea privind obligativitatea patronării de către întreprinderi a școlilor generale și a liceelor real-umaniste — vizînd o mai temeinică ancorare a școlii în problemele de producție, racordarea pe multiple planuri a acesteia la nevoile economiei naționale — și-a dovedit, prin prisma bunelor rezultate obținute, înalta sa eficiență. Legătura strînsă ce s-a perfectat între întreprinderile patronatoa- re și școlile respective a determinat crearea unei baze solide de recrutare a cadrelor pentru satisfacerea necesarului de personal al unităților industriale. Acest ultim aspect ni se pare esențial. Uzina participă la calificarea elevilor, din rîndul cărora, la terminarea școlii, își asigură necesarul de cadre.în mediul rural responsabilitatea patronării și-au asumat-o, de regulă, întreprinderile industriei locale sau stațiunile pentru mecanizarea agriculturii. Investigațiile noastre s-au îndreptat asupra modului in care se desfășoară coordonarea școlilor din mediul rural de către stațiunile pentru mecanizarea agriculturii. Am optat pentru acestea în primul rînd pentru că stațiunile pentru mecanizarea agriculturii

simt o nevoie acută de personal calificat, de mecanizatori care să conducă tractoarele din dotare. Care este de fapt situația în a- ceastă privință ?De la bun început trebuie spus că patronarea de către S.M.A. a școlilor din mediul rural este cu totul nesemnificativă în unele județe ale țării. în județul Hunedoara, de pildă, funcționează în prezent 11 stațiuni pentru mecanizarea agriCulțufii 1; . 9 dintre acestea patronează școli de cultură generală, dar dintre ele numai trei au organizat, la școlile respective, cercuri de învățare a conducerii tractorului, patronajul celorlalte S.M.A. rezumîndu-se rea u.ior piese pentru rea atelierelor școlare fectuarea unor lucrași de mecanizare pe loturile microferme- lor școlare.Să mai luăm un exemplu, de data aceasta din Maramureș. In acest județ își desfășoară activitatea 12 stațiuni pentru mecanizarea agriculturii, dotate cu 734 de tractoare și 44 combine autopropulsate „Gloria“ C 12. (Cifrele nu includ numărul mașinilor ce vor intra în parcul unităților în acest an). Și aici se înregistrează un deficit de

șase la dona- înzestra- și la e-

13 mecanizatori, plus 44 combl- neri — pentru că în perioada de recoltat combinele sînt manipulate tot de mecanizatorii de pe tractoare —, plus problema asigurării schimbului doi nici ea rezolvată. Cu toate a- cestea doar trei din cele 12 stațiuni patronează cîte o școală din localitățile județului. Este vorba de Copalnic Mă- năștur, Ieud. și Satulung. Dar ce înseamnă în fapt această patronare'? Răspunsul este semnificativ pentru lipsa celei mal elementare preocupări : în școlile amintite funcționează ateliere școlare de croitorie, tîmplă- rie și lăcătușerie !Iată deci suficiente argumente pentru a convinge că, în situația dată, se impune cu precădere extinderea și generalizarea patronării de către stațiunile pentru mecanizarea a- griculturii a școlilor din mediul rural, o patronare pe multiple planuri care să aibă ca obiectiv central, in primul rînd, formarea și calificarea viitorilor agricultori, cerințelor pe care completa mecanizare turii. la nivelul 
le ridică 
a agrioul-

AL. DOBRE

CRITICA DE ARTĂ
(Urmare din pag. 1)

în București funcționează pe lingă întreprinderi 49 cantine-restaurant. Pentru a veni și mai mult în sprijinul celor care doresc să servească o masă caldă la prînz, în special tineri nefamiliști, s-au mai înființat 65 bufete de incintă și un mare număr de microcantine, lansată cantinei ligrafic toate restaurant din Capitală, a început să se concretizeze și în alte fapte, pe linia îmbunătățirii meniurilor, a programului, a diversificării serviciilor oferite de cantine. Astfel, în mai multe cămine pentru nefamiliști s-au înființat bufete. în incinta unor întreprinderi sau în apropierea căminelor au apărut tonete pentru desfacerea produselor de panificație, a lactatelor, a băuturilor răcoritoare etc.
în fotografie: Adrian Gheorghiu, ne prezintă un aspect de la microcantina căminului pentru tinerii întreprinderii de mașini grele.

Rubrică realizată de 
VASILE RÄVESCU

Chemarea la întrecere recent de comitetul de la Combinatul po- „Casa Scînteii“ către comitetele cantinelor-

• MECIURILE DISPUTATE IERI la patinoarul „23 August“ din Capitală, în cadrul campionatului european de hochei pe gheață (grupa B), rezervat echipelor de juniori, s-au încheiat cu următoarele rezultate : România — Italia 7—3 (2—1, 4—1,1— 1) ; Franța — Spania 6—1 (2—0, 2—1, 2—0); Danemarca — Ungaria2— 2, 3—0).• DUBLA dintre echipele juniori ale Bulgariei și României a revenit tinerilor fotbaliști bulgari cu 2—1 în meciul primelor selecționate și cu 1—0 în partida formațiilor de perspectivă.• IN SALA SPORTURILOR FLOREASCA din Capitală s-a încheiat aseară competiția internațională de scrimă pentru tineret „Turneul prieteniei“. Proba feminină de floretă pe echipe a revenit selecționatei R.D. Germane, urmată de formațiile U.R.S.S. și României.In proba de spadă pe e- chipe pe primul loc s-a clasat reprezentativa U.R.S.S., urmată de Polonia și R.D. Germană.• DISPUTATA LA SOFIA, întilnirea de baschet masculin dintre echipa Bulgariei și o selecționată română s-a soldat cu scorul de 86—74 (40—39) în favoarea gazdelor.• COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ MASCULINA DE HANDBAL „Trofeul Car- pați“ va începe astăzi, in

8-5 (3—3,ÎNTILNIRE de fotbal de

Sporturilor din Baia Mare, cu participarea reprezentativelor Ungariei, Iugoslaviei, R. D. Germane, Bulgariei și României (două formații). Primele două jocuri se vor disputa astăzi, cu începere de la ora 15,30, după următorul program : Bulgaria — R.D. Germană ; România A — România B. Vineri sînt programate trei meciuri cu începere de la 15,30, după cum urmează : România (B) — Iugoslavia ; R.D. Germană — Ungaria și România (A) —Bulgaria.• TURNEUL INTERNAȚIONAL FEMININ DE ȘAH de la Belgrad a continuat cu runda a patra.După cum transmite corespondentul agenției Taniug, în această rundă a fost înregistrată o mare surpriză : tinăra maestră româncă Margareta Mureșan (cu piesele negre) a reușit să cîști- ge partida susținută cu campioana mondială Nona Ga- prindașvili (U.R.S.S.).• ETAPA A DOUA a returului Campionatului categoriei A de fotbal programează în Capitală două jocuri care vor avea loc duminică pe stadionul „23 August“, in cuplaj, după cum urmează : ora 15,00 : Dinamo-SportulStudențesc ; ora 16,45 : Stea- ua-Rapid.Biletele de intrare pentru acest cuplaj interbucureștean s-au pus în vînzare la casele obișnuite.

LA 14 MARTIE 1976 !

LOTO

După o formulă tehnică nouă și atractivă

3 DIN 75
Tragerile Loto 2 = mari avantaje pentru participanți 

mari șanse de cîștig = se cîștigă cu 2 numere din 4 = 
ciștigă cu 3 numere din 12 extrase = se acordă ciștiguri cu 3 
numere din 12 extrase = acordă ciștiguri în bani = ciștiguri 
minime de 100 și 200 lei = 6 categorii de ciștiguri I

Numai cine joacă poate ciștiga I

că sur fi necesar ca spiritul critic, el însuși, să fie transferat cu mai mult curaj din „zona intimă“ — care poate fi chiar și o ședință — în dezbaterea publică, în for, acolo unde ecoul și funcția socială a criticii se situează pe un teren deschis și real, contribuind astfel la progresul mișcării noastre artistice, la separarea mai decisă a valorii de nonvaloare, a falsei inovații de spiritul creator autentic. Nu este un secret pentru nimeni, dimpotrivă, că partidul nostru promovează în toate domeniile acest spirit critic deschis, militant, caracteristic unei gîndiri active, care-și propune să găsească soluții, să schimbe ceea ce e învechit, a- nacronic, să promoveze cu curaj și pretutindeni noul.Cînd criticii susțin că este necesar să se facă mai simțită poziția criticii față de unele fenomene, pozitive sau negative, ale muzicii contemporane, să analizeze și să stimuleze mai hotărit, cu competența necesară, lucrările valoroase, cu un bogat conținut educativ, patriotic, înseamnă că lucrurile sînt pe drumul cel bun. La rîndul nostru, cînd subliniem această frumoasă ho- tărîre de perfecționare a climatului criticii muzicale ne gîn- dim în primul rîind la influența sa asupra creației tinerelor generații de compozitori, muzicieni, dirijori, interpreți. Discuția a reamintit citeva adevăruri prețioase. Desigur, barometrul spiritului critic nu este, în principiu, vîrsta creatorului, lauda necondiționată a maeștrilor este și ea o dovadă de respect greșit înțeles. Pentru adevăratul creator lauda nesfîrșltă este jignitoare ca să nu mai spunem că un autor introdus in istoria culturii fără nici o obiecție, prin- tr-un cor pe o singură voce, este foarte probabil să fie un autor slab. Cu atît mai nefastă poate fi însă o atitudine univocă sau unilaterală față de creația tinerelor generații. Cu atît mai mult cu cît, așa cum se retul reprezintă în față, prin talentul dovadă și valoareaun adevărat „tezaur național“. Este important ce atitudine a- vem față de acest „tezaur“ și în ce spirit înțeleg criticii muzicali să recomande, să promoveze și să orienteze activitatea acestor creatori. Căci, după cum este bine știut, curajul promovării

talentelor adevărate nu se manifestă prin atribuirea unor simple calificative, prin lipirea unor etichete, prin emiterea certificatelor de genialitate. Desigur, nu este recomandabilă prudenta exagerată, dar generozitatea unui critic grăbit să semneze asemenea certificate poate fi suspectată de ipocrizie căci, dacă ele sînt expresia unei absolute sincerități, această „sinceritate“ nu este mai puțin dezarmantă. Nu cumva plăcerea, firește dezinteresată, de- a da astfel de diplome este uneori cu mult mai mare decît analitica răbdare ? Recunoașterea valorii și dovedirea ei printr-o acțiune critică eficientă și tul altceva nialității căreia e timpului o sistentă. In mă de exaltare admisibilă este demonstrarea valorii.Pînă unde se criticii ? — se

calificată este cu to- decît declararea ge- în bine să parte cît mai con- critică, singura for-
stabilirea facem și

convingătoare aîntinde acțiunea _ întreba un pa> ticipant la discuție. în fața creației muzicale stau sarcini importante și, între acestea, ridicarea calității în domeniul operei, baletului, operetei. Este necesar să se găsească soluții corespunzătoare pentru stimularea, orientarea acestor . genuri, desigur, nu este vorba de rețete, ci de spirit creator, inventivitate, de un sprijin mai rect acordat compozitorilor instituțiilor de spectacol, punctele sau momentele ce dovedesc uneori nevralgice. Actul critic trebuie deci înțeles în- tr-o accepțiune mai complexă, criticul este, indiferent de opinia „pro“ sau

disi în se
„contra“ unei Iu-

crări sau spectacol, un colaborator a călăii bună-credință se cade să nu se lase învinsă de strictul gust personal. El este o personalitate ce se .Amestecă", tocmai prin natura competenței și a viziunii sale superioare, solid întemeiate estetic și ideologic, în tot ceea ce privește procesul elaborării și desăvirșirii spectacolului artistic, munca in- terprețllor etc. Se face uneori simțită necesitatea explicării de către lorii unor xistă preților sau a unor teatre muzicale.De asemenea, criticii, muzicologii nu pot reclama derogări de la datoria lor de a milita pentru ca instituțiile de spectacol să devină adevărate laboratoare de creație, de conlucrare activă a compozitorilor, regizorilor, interpreților, 'tuturor acelora care concură cu mari eforturi creatoare la forma finală a operei, fie că este vorba de concert sau de spectacol. După cum criticii nu-i poate rămîne indiferentă problema calității „condeielor“ care se angajează în e- laborarea creațiilor chemate să contribuie la educația patriotică a maselor. Asumarea, așadar, a unei misiuni mai dificile, dar infinit mai plină de satisfacții — iată pentru ce s-a pledat pe bună dreptate în această dezbatere. Din acest unghi s-a subliniat necesitatea creșterii simțului de răspundere față de „premiera românească“, față de valorile muzicii românești, multe și diverse, creații care ne exprimă. la un nivel artistic înalt, în contextul muzicii universale.

critici și muzicologi a va- sau laturilor valoroase a lucrări asupra cărora e- ezitări din partea inter-

FAPTELE DE MUNCA ALE UTECIȘTILOR
(Urmare din pag. I)afirma, tine- momentul de de care dă unor lucrări.

tivă a colectivului de aici, precum și marile sale disponibilități în această direcție. O serie de alte acțiuni cum ar fi „Cu microfonul printre plimbăreți“, „Minutul acuză“, „Minutul felicită“ și altele, inițiate pentru a combate indisciplina în producție sau pentru a evidenția bunele reușite ale unor tineri, au avut drept consecință reducerea substanțială a numărului absențe și de întîrzieri.Educația politică, înțeleasă cade

un proces de lungă trebuie să _______ ___________ce face, în modul cum acționează, cum gîndește și cum trăiește omul nou al societății noi pe care o construim. Pornind de la realitatea pe care o cunosc în unitatea lor și abordînd în mod responsabil problema rolului pe care îl are învăț.ămîntul politi- co-ideologic U.T.C. în realizarea acestui deziderat, vorbitorii au scos în evidență rezultatele valoroase obținute pe> această linie și au propus măsuri care să ducă la perfecționarea activității politico-ideologice.

complex, continuu și durată, se reflectă și se reflecte în tot ceea



Noi perspective pentru
dezvoltarea și diversificarea
relațiilor româno-kuweitiene

din țările socialiste

Emirul Kuweitului a primit pe consilierul 
președintelui României MANIFESTĂRI MARCINO Aprecieri pentru caracterul constructivMiercuri Kuweitului. Salem Al-Sabah, a primit pe Nicolae Doicaru, consilier al președintelui Republicii Socialiste România. Cu acest prilej, a fost transmis emirului Kuweitului și șeicei Nouryah un mesaj de prietenie din partea președintelui Republicii Socialiste România. tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, împreună cu urări de prosperitate și succes pentru poporul kuweitian prieten.Mulțumind pentru mesaj și pentru urări, șeicul Sabah Al- Salem Al-Sabah a rugat, la rîndul său, să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu cele mai calde și frățești urări de sănătate, fericire personală. Șeful statului kuweitian a transmis șefului statului român urări de succese tot mai mari în nobila și neobosita activitate ce o depune în slujba poporului său și pentru securității în

dimineața, emirul șeicul Sabah Al

cauza păcii și lume, pentru o
Declarația O.S.P.A.A

lume mai bună și mai dreaptă, pentru bunăstarea și fericirea tuturor popoarelor.Emirul statului Kuweit a exprimat dorința sa și a poporului kuweitian de a avea cit mai cu- rînd ca oaspete pe președintele României, Nicolae Ceaușescu, cu ocazia unei vizite oficiale, vizită ce va constitui un moment istoric în relațiile româno-kuweitiene în dezvoltarea și diversificarea acestora în toate meniile de activitate..în cursul convorbirii au discutate posibilitățile de voltare continuă a relațiilor nomice și de cooperare cele două țări.în aceeași zi, consilierul președintelui Republicii Socialiste România a fost primit de prințul moștenitor și prim-ministru șeicul Jaber Al-Ahmed. De asemenea, el a mai avut convorbiri cu ministrul afacerilor externe, șeicul Sabah Al-Ahmed Al- Jaber, ministrul petrolului, Abdel Muttaleb Al-Kazimi și cu ministrul finanțelor Abdel Rah- man Salem Al-Atiki. La discuții a participat ambasadorul român, Constantin Căruntu.

CENTENARUL
„BRÂNCUȘI" ÎN FRANȚA

al documentului prezentat de „Grupul
celor 77" la reuniunea E.CO.S.O.C

do-fost dez- eco- între

In cadrul manifestărilor 
care marchează in Franța 
centenarul nașterii lui Con
stantin Brâncuși, miercuri a 
avut loc la cimitirul parizian 
Montparnasse un pelerinaj 
la mormintul marelui sculp
tor român, unde au fost de
puse jerbe de flori.

Cu acest prilej, scriitorul 
Pierre Paraf, președintele 
Asociației de prietenie Fran- 
ța-România, a evocat prodi
gioasa operă a artistului, 
„părinte al sculpturii moder
ne“, iar Ion Pop, lector la 
Universitatea Paris III, a 
vorbit despre esența româ
nească și caracterul universal 
al creației brâncușiene. Au 
fost recitate versuri ale unor 
poeți francezi contemporani 
consacrate lui Brâncuși.

In același cadru, galeria 
pariziană „Centrul cultural 
17“ prezintă o expoziție de 
documente fotografice des
pre viața și opera sculpto
rului român, precum și un 
montaj audio-vizual cu ace
eași temă.

in sprijinul mișcării
țărilor nealiniate

Organizația de Solidaritate a Popoarelor Afro-Asiatire (O.S.P.A.A.) a dat publicității o declarație în care sprijină convocarea, în luna august anul acesta, la Colombo, a- celei de-a V-a Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate. Documentul subliniază importanța mișcării țărilor nealiniate în lupta pentru o pace trainică, pentru consolidarea procesului de destindere, a lichidării bazelor militare și a blocurilor militare, pentru crearea unui sistem internațional e- chitabil de relații economice.O..S.P.A.A. își exprimă convingerea că cea de-a V-a Conferință la nivel înalt a țărilor nealiniate va marca o nouă etapă în lupta pentru consolidarea păcii și securității internaționale, pentru promovarea politicii de destindere în toate zonele lumii, pentru dezarmare generală și totală.

37 Ulmul românesc prezentate

La Fundația Națională a Cercetării Științifice din Atena a avut loc, marți seara, deschiderea oficială a „Expoziției de carte românească“.Organizată sub egida Ministe- rulm elen al Culturii și Științelor, în colaborare cu Ambasada română în Grecia, expoziția, care cuprinde peste o mie de volume, oferă un prilej de întîlnire a publicului grec cu bogata activitate editorială din România. Sînt expuse lucrări reprezentative din literatura social-politică, beletristică, tehnico-științifică, enciclopedică, turistică, pentru copii etc., apărute în anii 1973— 1975, in română, ca și în alte limbi. Un sector al expoziției este consacrat ilustrării activității de editare în România a unor opere aparținînd artei, literaturii și civilizației elene.în continuare, în sala mare a Fundației Naționale a Cercetării Științifice, a avut loc prezentarea filmului artistic „Pe aici nu se trece“, cu care „Cinemateca“ Greciei, în colaborare cu

Ministerul Culturii și Ambasada României, a inaugurat „Zilele filmului românesc la Atena“.Cele două manifestări au fost deșchise de Constantin Trypanis, ministrul culturii și științelor.Au luat parte poeta Ioana Tsatșos, soția președintelui Republicii Elene, Constantin Tsatsos, scriitorul Evanghelos Averof-Tositsa, ministrul apărării, deputați și oameni politici, oameni de știință și cultură, funcționari superiori, membri ai corpului ‘ greci și corespondenți ai presei străine, meros. ... ___________ 7prezenți, Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste și Ion Brad, ambasadorul României în Grecia.

Documentul prezentat in cadrul reuniunii E.C.O.S.O.C. de la Lima de țările în curs de dezvoltare, privind modalitățile practice de acțiune în vederea elaborării și adoptării „codului de comportament“ al companiilor transnaționale, a fost în mod virtual aprobat de partici- panții la lucrări. în cuvintul său, reprezentantul Algeriei. Abdel- madji.d Fasla, a prezentat acest cod ca „un aport pozitiv Ia lucrările Comisiei E.C.O.S.O.C. specializată în problemele companiilor transnaționale“, care nu trebuie eludat delatorii menite realizarea unor progrese rapide. și concrete în cursul lucrărilor reuniunii.Relevînd importanța documentului. delegatul argentinian, Juan Manuel Figueredo, s-a pronunțat pentru o reprezentare geografică echilibrată în cadrul comisiei de redactare a „codului de comportament“ și. ca atare, pentru instituirea unui „grup de lucru deschis“. în ceea ce privește stabilirea unor termene pentru redactarea textului, el a opinat ca acestea să fie fixate de Consiliul Economic și Social al O.N.U.. deoarece este nevoie în prealabil de consultări profunde și detaliate pe plan, regional, in vederea elaborării unui cod de conduită ferm și complet.în numele guvernului suedez, Gunnar Ribrant a afirmat că documentul propus de statele in curs de dezvoltare „are merite deosebite și poate servi ca o

prin manevre să îngreuneze

bună bază pentru discuții“. El a exprimat, în acest context, recunoștința sa pentru activitatea „Grupului celor 77“, pronunțîn- du-se în sprijinul ideii cuprinse in document potrivit căreia in redactarea textului „codului de ' comportament“ este necesară și consultarea unor experți în problemele companiilor transnaționale. La rîndul său, reprezentantul Italiei. Felipe Souauso, și-a exprimat satisfacția pentru „impulsul deosebit pe care îl dă lucrărilor reuniunii documentul țărilor în curs de dezvoltare, document care poate fi acceptat ca bază de discuții“. El a subliniat necesitatea ca grupul de lucru să fie declarat „deschis“, pentru ca orice stat interesat, membru al Comisiei ECOSOC pentru companii transnaționale, să poată participa la lucrări.Reprezentanta Angliei. Anne Mueller, a evidențiat „caracterul constructiv șî pozitiv al documentului“ prezentat.Delegatul S.U.A., Seymour J. Rubin, a felicitat, ia rîndul său, „Grupul celor 77“ pentru documentul prezentat, manifesttn- du-și sprijinul față de majoritatea punctelor înscrise in text. El s-a pronunțat, totodată, pentru lărgirea consultărilor la nivel de specialiști ai O.N.U. și la alte instituții guvernamentale și neguvernamentale. In vederea obținerii a cît mai multe informații despre activitatea companiilor transnaționale și despre normele care ar trebui create în vederea reglementării ei pe plan internațional.
Valul de greve din Spania — consecință

a absenței libertăților sindicale autentice

Conferința de presà a lui Felipe Gonzales

diplomatic, ziariștiun public foarte nu- Au fost, de asemenea,

Necesitatea imperioasă a soluționării
problemei rhodesiene

Apel al R. P. Mozambic la O.N.U.„în scopul luptei juste nală a poporului zimbabwe, împotriva regimului minoritar rasist și respectînd rezoluțiile corespunzătoare ale Organizației Națiunilor Unite și ale Organizației Unității Africane, Republica Populară Mozambic a instituit cu începere de la 3 martie 1976 sancțiuni împotriva (coloniei britanice — în text) Rhodesiei — se arată într-o telegramă adresată de Samora Machel, președintele R. P. Mozambic, secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim.în telegramă se atrage atenția opiniei publice mondiale asupra faptului că „regimul minoritar rasist al lui Ian Smith, care promovează politica sa tradițională de agresiune împotriva poporului Mozambicului, a comis un nou act în campania sa criminală, declanșînd un adevărat război de agresiune împotriva țării noastre în noaptea spre 23

de a acorda sprijin de eliberare națio- februarie“. Telegrama adresează un apel secretarului general al O.N.U. de a stabili contactele de rigoare cu țările membre ale organizației pentru a acorda sprijin R. P. Mozambic, victimă a agresiunii rasiste.In legătură cu apelul R. P. Mozambic la O.N.U., Kurt Waldheim a făcut presei o declarație în care se subliniază că măsurile luate de guvernul Mozambicului, inclusiv închiderea frontierei cu Rhodesia și instituirea sancțiunilor economice, scot în evidență gravitatea situației și necesitatea imperioasă de a se soluționa problema rhodesiană. Waldheim și-a exprimat, totodată, convingerea că Organizația Națiunilor Unite va răspunde pozitiv la orice cerere de ajutor care ar putea fi adresată de guvernul Mozambicului pentru a compensa consecințele pe care le va avea pe plan economic aplicarea sancțiunilor totale instituite acesta împotriva Rhodesiei.

• MIERCURI, Alexandăr 
Lilov, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, l-a primit pe Virgii 
Teodorescu, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii 
Scriitorilor din Republica So
cialistă România.

La primire au fost de față 
Pantelei Zarev, președintele U- 
niunii Scriitorilor din Bulgaria, 
și ambasadorul României la 
Sofia, Trofin Simedrea.

Cu acest prilej, au fost abor
date probleme ale contribuției 
celor două uniuni de creație la 
colaborarea culturală bilate
rală.

Delegația 
a fost 
miercuri, de 
miletului de 
din R. P. Bulgaria, 
Jivkova.

scriitorilor români 
primită, de asemenea, 

președintele Co- 
Artă șî Cultură 

Ludmila

într-o conferință de presă consacrată unor probleme privind evoluția situației economice, sociale și politice din Spania, Felipe Gonzaîes, prim-secretar al Partidului Socialist Muncitoresc din Spania, a apreciat că valul de acțiuni greviste — cele mai mari din ultimii 40 de ani — reprezintă o consecință a „absenței totale a instanțelor valabile de dialog între muncitori și întreprinderi“. El a menționat că mișcarea socială s-a agravat în Spania în urma înrăutățirii situației economice, în contextul menținerii structurii sindicale create de regimul franchist. In acest sens, Gonzaîes a precizat că sindicatele oficiale nu sînt. altceva decît „organe de control și nu de reprezentare a intereselor muncitorești“. Liderul P.S.M.S. a subliniat necesitatea recunoașterii de către guvern a libertăților sindicale autentice și a respins punctul de vedere oficial, potrivit' căruia grevele și demonstrațiile ar fi rezultatul acțiunii unor grupări minoritare extremiste. Peste o jumătate milion de greviști în regiunea bască, 100 000 de persoane care au asistat la funeraliile unui muncitor ucis la Vitoria de forțele polițienești — aceasta nu mai poate fi o minoritate — a

relevat Gonzaîes. Asemenea cifre — a spus el — au început să vorbească despre o anumită stare de spirit a muncitorilor, despre solidaritatea lor.Felipe Gonzaîes a criticat sever programul de reforme guvernamental, subliniind caracterul contradictoriu al dorinței de a înfăptui reforme prin intermediul unor instituții, „cum sînt Cortesurile, care sînt menite să asigure continuarea regimului franchist“.In prezent, a apreciat primul secretar al P.S.M.S., guvernul spaniol evoluează între politica de dreapta și cea de extremă dreaptă — prima tendință repre- zentînd „un capitalism de stil vest-european, care are nevoie de Piața comună“, cea de-a doua urmărind numai ..permanentizarea dictaturii franchiste, pentru a-și apăra privilegiile“.Gonzaîes a arătat că procesul intentat celor nouă ofițeri membri ai Uniunii Militare Democrate reprezintă „o gravă eroare a autorităților, ce va declanșa noi conflicte în rîndul armatei“. Procesul — a spus el — favorizează în cadrul forțelor armate generalizarea unei anumite stări de spirit, potrivnice continuării regimului franchisi“.
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• LA 10 MARTIE a sosit în Gabon tovarășul Vasile Pungan, membru al C.C. a.1 P.C.R., consilier al președintelui Republicii Socialiste România, care va reprezenta Partidul Comunist Român la manifestările consacrate aniversării creării Partidului Democrat Gabonez.La sosire au fost de față Leon Auge, membru al Biroului Politic al Partidului Democrat Gabonez, președinte supleant, secretar al Comitetului Central, șeful Permanenței Naționale a partidului, membru al guvernului, consilier special al șefului statului, Z. Myboto, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului Democrat Gabonez, alți activiști ai partidului.

închisoare pe termene variind 
între 2,5 și 8 ani.

Desfășurarea acestui proces a 
produs o vie emoție în Spania 
și peste hotare, ținind seama de 
faptul că cei nouă ofițeri nu au 
avut altă vină decit aceea că 
s-au pronunțat pentru instau
rarea in Spania a unor libertăți 
democratice. Totodată, procesul 
s-a desfășurat în baza unei pro
ceduri sumare, acuzaților re- 
fuzindu-li-se dreptul de a avea 
apărători civili.

delegațiile sovietică șl ameri
cană, în cadrul tratativelor pri
vind limitarea înarmărilor stra
tegice ofensive (S.A.L.T.), 
nunță agenția TASS.

a-

• PORTUGALIA ȘI REPUBLICA POPULARĂ ANGOLA au hotărît să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă, anunță un comunicat oficial al Ministerului Afacerilor Externe de Hi Lisabona.

• RECORD ORIGINAL. Patru tineri francezi au reușit să sta
bilească, recent, un record original. El au escaladat, cu ajutorul 
a două motociclete de construcție specială, avînd capacitatea de 
350 cmc, vtrful Aconcagua, înalt de 7 021 metri, situat la nord- 
vest de Santiago de Chile, In apropiere de granița cu Argentina. 
Recordul precedent a fost stabilit cu doi ani în urmă de către 
un spaniol care a reușit să urce cu motocicleta In Munții Hima
laia, pînă la altitudinea de 6 010 metri • UN CRANIU A CĂRUI 
VIRSTA A FOST STABILITA LA 1,5 MILIOANE ANI a fost des
coperit la Koobi Fora, în nordul Kenyei, a anunțat antropologul 
american Robert Leakey. Descoperirea nu face decît să confirme 
o alta, aparținînd aceluiași savant, care în anul 1972 a găsit, în 
aceeași zonă din Africa, un craniu a cărui vlrstă a fost evaluată ■ 
la 2,5—3 milioane de ani. Importanța deosebită a noii descoperiri 
demonstrează existența omului primitiv în aceeași perioadă cu 
maimuța de tip australopithecus. Specialiștii americani apreciază 
că astfel este infirmată teoria potrivit căreia australopithecusul 
a făcut parte din lanțul evolutiv ce a dus la formarea omului. 
Totodată, se atestă astfel încheierea liniei evolutive a australo- 
pithecusulul • PRĂBUȘIREA UNEI CABINE TELEFERICE IN 
ITALIA. 42 de persoane șl-au pierdut viața, marți seara, în urma 
prăbușirii unei cabine teleferice care asigura legătura între sta
țiunile Cermis și Cavalese din Dolomițli italieni. Cabina telefericu
lui s-a prăbușit de la o altitudine de 50 de metri, în momentul 
în. care se afla la circa 200 de metri de stația de sosire — Cava
lese. Prefectura de poliție din Trento a precizat că datele acestui 
bilanț tragic sînt provizorii. Cabina telefericului a fost Împinsă 
de vîntul puternic șl s-a ciocnit de altă telecabină care venea din 
sens invers e O INTIMPLARE... Locuitorii cartierului Troja din 
Praga, și mai ales cel care locuiesc în apropierea catedralei Sf. 
Clara, afirmau că noaptea aud clopotul din biserică bătînd deși 
porțile sint închise. Și, într-adevăr, pompierii chemați la fața 
locului în timpul nopții au auzit și el sunete prelungi de clopot. 
Intrînd în biserică în puterea nopții le-a ieșit în față o maimuță, 
care, așa cum se anunțase cu cîteva săptămîni în urmă, scăpase 
din grădina zoologică. Luînd frînghiile drept liane, maimuța se 
legăna pe ele • UNA DIN CELE MAI VECHI CETĂȚI FORTIFI
CATE DIN LUME a fost descoperită în nord-estul Siriei. Resturi 
din vechiul zid al cetății, care datează din jurul anului 3 500 î.e.n. 
se ană în perfectă stare de conservare. Săpăturile au fost efec
tuate pe locul viitorului lac de acumulare ce se va crea prin 
construirea marelui baraj de pe fluviul Eufrat. Este Interesant 
că în jurul vechil cetăți au fost degajate resturile unui întreg 
sistem de canalizare, care folosea apele fluviului la fertilizarea 
pămîntului. Specialiștii consideră ca o curiozitate că această ce
tate a existat numai 100—150 de ani, după care locuitorii el au 
părăsit-o, probabil din cauza unei epidemii sau a unei calamități 
natuale * NOI CAPTURI DE HEROINA. In ultimele două săp
tămîni, agenții suedezi șl danezi au reușit să captureze In total 
18 kg de heroină pură, cu o valoare de 40 milioane dolari pe 
piața ilicită. Operațiunile au avut loc pe aeroporturile din 
Norrkoeping șl Copenhaga. Drogul provenea, se precizează, din 
Tailanda. Capturile sînt cele mai importante realizate pînă acum 
în cele două țări. Polițiile celor două țări fuseseră avertizate de 
transportul stupefiantului.
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PRONUNȚAREA SENTINȚEI 
IN PROCESUL CELOR NOUA 

OFIȚERI SPANIOLI

La cazarma Hoyo de Manza
nares din apropiere de Madrid 
a fost pronunțată, miercuri, sen
tința în procesul intentat celor 
nouă ofițeri membri ai Uniunii 
Militare Democratice, arestați în 
vara anului trecut sub învinui
rea de „tentativă de rebeliune“. 
Inculpați! au fost condamnați Ia

• ÎN COMUNICATUL difuzat la sfîrșitul unei reuniuni a Consiliului Revoluției din Portugalia se menționează că a fost examinată situația politico- militară din țară, „cu preocuparea de a asigura o mai mare coeziune și unitate a forțelor armate, sarcină recunoscută prioritară și esențială“ — formează agenția știri „A.N.O.P.“. parte, Consiliul luat In discuție .tutului de autonomie al Insulelor Azore.
ca in- portugheză de Pe de altă Revoluției a problema sta-

TRATATIVELE S.A.L.T.

ta Geneva a avut loo, 
miercuri, o nouă întîlnire Intre

JOI, 11 MARTIE 1976

DARLING LILI î 'Sala Palatu
lui (orele 17; 20,15). PRIN CENUȘA 
IMPERIULUI : Patria (orele 9,30; 
12; 14,30; 17,15; 20) ; Favorit țâ
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . MR. MAJESTIC : Luceafărul 
(.orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Festival (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30); Moden (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30). 
LINIA DE ÎNALTĂ TENSIUNE : 
Lumina (orele 9; 11.15; 13,30: 15,45; 
18; 20,15). COMOARA RECHINI
LOR : Scala (orele 8,45; 11,30; 16; 
18,30; 21) ; București (orele 8.45; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).
CURSA : Timpuri Noi (orele 9; 
11.15; 13,30; 15.45; 18; 20,15). DIN
COLO DE POD s Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30) : 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30). DRAGOSTE AMARĂ : 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16; 
18,15; 20,30). SEMURG PASĂREA 
FERICIRII e Doina (orele 13; 14,45). 
DOAMNA ȘI VAGABONDUL t 
Doina (orele 9,30: 11,15; 16.30; 18,15; 
20). ZORRO: Victoria (orele 9;

REDACȚIA Șl 
Cititorii din

Prin ferestrele pa
noramice ale restau
rantului turnant din 
turnul televiziunii de 
Ia Alexanderplatz, 
ochiul descifrează cre
ații arhitectonice din
tre cele mai diferite. 
Privirea alunecă lent 
de la imaginile vechiu
lui Berlin, adevărate 
opere artistice ale unor 
renumiți arhîtecți ca 
Schinkcl, Knobelsdorf 
și Andreas Schliiter, 
la liniile moderne ale 
noilor clădiri, cu geo
metria lor simplă, lu
minoase și confortabi
le, în majoritatea lor 
cu aproximativ 20 de 
nivele. Durate din be
ton și sticlă, aceste 
ansambluri edilitare, 
ce dau imaginea unui 
Berlin care se Înalță 
pe verticală, se com
pletează continuu, a- 
ducind in peisajul ur
banistic berlinez o 
n 'tă de prospețime.

Se distinge, în apro
pierea turnului de te
leviziune, 
impunătoare 
aflată incă 
construcție 
Republicii, 
deosebit de 
ne înlesnesc aprofun
darea imaginii acestui 
edificiu, 
mindria 
Se lucrează intens, zi 
și noapte, pentru ea 
apropiatul Congres al 
Partidului Socialist
Unit German să-și 
desfășoare lucrările
aici. Este o sarcină pe 
care constructorii ber- 
linezi, în majoritate ti
neri, sînt hotăriți să 
și-o îndeplinească în 
cinstea marelui eveni
ment. De altfel, lucră
rile se apropie de faza 
finală. Schelele au fost 
demontate, iar pri
virea se oglindește în 
luciul marmurii albe, 
care acoperă pereții 
exteriori. Impozantul 
edificiu, ale cărui di
mensiuni se măsoară 
în sute și zeci de me
tri, este creația arhi
tectului Heinz Graff- 
under, laureat al Pre
miului Național, cel 
care și-a adus o con
tribuție importantă la

proiectarea șl ridi
carea complexului din 
Alexanderplatz.

Noul Palat al po
porului, cum 1 se mal 
spune, va fl multi
funcțional. In el se 
vor ține sesiunile Ca
merei populare, prin
cipalele congrese și 
manifestări cultural- 
educative. Cele două 
săli principale vor 
avea 800 șl 5 000 de 
locuri, iar mărimea lor

în Berlin, In centru ca 
șl în cartierele perife
rice. Se înalță blocuri, 
unități comerciale, 
școli, grădinițe. Am 
avut prilejul să-l cu
nosc pe unii dintre 
constructorii de locuin
țe în plin proces pro
ductiv, acolo unde, 
cum spuneau ei, se 
„toarnă“ casele — Uzi
nele de beton din ca
drul Combinatului de 
construcții de locuințe 
din Berlin, situate in 
vechiul cartieY Köpe
nick. Erau 20 de tineri,

TINERII
CONSTRUCTORI

DE LA KÖPENICK

o nouă și 
clădire, 

in faza de 
— Palatul 

Gazdele, 
ospitaliere,

considerat 
berlinezilor.

«

Însemnări din R. D. Germană

v» pute» fi modificată 
in raport de cerințe, 
de numărul partici- 
panților. Palatul Repu
blicii va fi un element 
ce va uni ansamblul 
de construcții noi din 
jurul turnului de tele
viziune cu edificiile is
torice de pe bine
cunoscutul bulevard 
Unter den Linden.

însemnele noului 
sînt prezente peste tot

sudori, toți membri »1 
organizației Tineretu
lui Liber German 
(F.D.J.). 14 dintre el
aveau sub 25 de ani. 
Ulrich TBnhardt, un 
tinăr cu trăsături fer
me, bărbătești, după 
ce ne explică procesul 
de fabricație, mențio
nează că tinerii acestui 
colectiv se numără 
printre fruntași, înde
plinind și depășind

lună de lună planul. 
De altfel, cei 700 de ti
neri (din totalul de 
2 300 angajați) reali
zează 49 la sută din 
producția uzinei, oare 
produce o gamă de 
1 700 de tipuri de ele
mente pentru diferite 
modele de locuințe. 
Colectivului condus de 
Ulrich Tănhardt 1 s-a 
conferit de două ori 
titlul de fruntaș, pre
cum și medalia 
„Arthur Becker“, cea 
mai înaltă distincție a 
Tineretului Liber Ger
man. In ultimii ani, 5 
tineri din cci 20 cîți 
formează colectivul 
și-au ridicat califi
carea, devenind maiș
tri. Tinerilor de ia 
Uzina din cartierul 
Kiipenick, sublinia in
ginerul șef Hausmann 
Erwin, li se creează 
condiții pentru afirma
re pe planuri multiple. 
Există la nivelul între
prinderii un plan de 
promovare a tineretu
lui, de a cărui îndepli
nire este răspunzător 
directorul uzinei. Pe
riodic, din șase în șase 
luni, se analizează cu 
toți factorii de răspun
dere planul, care pre
vede o pregătire multi
laterală a tineretului : 
politică, de integrare 
in producție, legată de 
participarea Ia miș
carea de inovații, Ia 
acțiuni oultural-sporti- 
ve etc.

Am străbătut Imen
sele hale pentru pre
fabricate din beton, 
am discutat eu tinerii 
din ale căror mîini ie
șeau casele de mline 
ale Berlinului și am 
reținut un element co
mun : hotărîrea lor de 
» munci cu abnegație 
și pricepere pentru a 
întlmplna eu noi reali
zări importantele eve
nimente ee se vor 
succeda in viața țării 
— Congresul al IX-lea 
al P.S.U.G. șl Con
gresul Tineretului Li
ber German, organiza
ție care in aceste Bile 
a Împlinit trei deoenii 
de la Înființare.

CARACAS: AFIRMAREA
INDEPENDENTEI economiceNoua politică privind comercializarea pe piața externă a petrolului venezuelean va elimina definitiv intermediarii, ur- mînd ca întreprinderea de stat „Petroven“ să vîndă direct cantitățile de țiței solicitate .de diverse țări. — a anunțat oficial, la Caracas. Ministerul Minelor și Hidrocarburilor.După cum s-a precizat, prin noua modalitate de comercializare a petrolului său, Venezuela va putea să-și apere direct și eficient preturile stabilite la a- cest produs, contracarînd eventualele măsuri restrictive adoptate de unele state importatoare sau întreprinderi transnaționale. Hotărirea oficialităților de Ia Caracas se înscrie, de asemenea. în politica generală de a trece sub controlul strict al statului principalele resurse naturale si ramuri ale economiei naționale, în beneficiul propriului popor.

Măsuri pentru 
urgentarea aplicării 

reformei agrare în IndiaIn India au fost întreprinse noi măsuri pentru urgentarea aplicării reformei agrare. Astfel, s-a stabilit un termen limită — 30 iunie a.c. — pentru aplicarea prevederilor legii cu privire la plafonul maxim al proprietății agricole și împărțirea terenurilor disponibile familiilor fără pă- mînt. Au fost recomandate, de asemenea, o serie de măsuri pe plan local pentru ameliorarea procedurii legale de distribuire a terenurilor declarate, In baza a- celeiați legi, drept surplusuri.
Efectele virusului gripal

„a-victoria" în X.U.A»
Valul de gripă a 

atins proporții epi
demice in circa 150 
de orașe ale Statelor 
Unite. In ultimele 
săptămîni s-au înre
gistrat peste 1 200 de 
cazuri de deces, gri
pa provocată de vi
rusul „a—victoria", 
răspindindu-se cu o 
viteză mai mare ca 
cea din iarna anului 
1968. Numai în New

York gripa a provo
cat pînă in prezent 
300 de victime. Ab
senteismul a atins în 
școli procente record. 
In unele localități 
școlile au fost închi
se pentru cîteva zile, 
ca urmare a numă
rului mafe de ab
senți. Virusul „a— 
victoria" provoacă 
temperaturi de pînă 
la 41,7 grade și

multe cazuri paci
entul se îmbolnăveș
te de pneumonie.

Oficialitățile me
dicale americane sint 
îngrijorate, pe de al- 

*tă parte, de apariția 
unui virus de gripă 
care în epidemia 
mondială din 1918 a 
provocat 20 milioane 
de victime. Acest vi
rus a fost depistat in 
statele New Jersey 
și Tennessee.

dezvoltării

A.S.E.A.N

direcțiile

GH. SPRINȚEROrU

Kuala Lumpur, ca- 
capitala Malayeziei, a 
găzduit, pe durata a 
două zile, reuniunea 
miniștrilor economiei 
din țările membre ale 
Asociației Națiunilor 
din Asia de Sud-Est 
(A.S.E.A.N.)

avanta
re giunil, 

prin afi- 
cultură".

X nscriindu-se pe 
linia preocupă
rilor celor cinci 
state membre — 
Filipine. Mala
yezia, Indonezia,

Tailanda și Singapore — de 
a intensifica propria dezvol
tare economică, folosind o 
gamă sporită de modalități, 
între care cooperarea regio
nală, cea de a X-a reuniu
ne ministerială a A.S.E.A.N. 
a dezbătut noi măsuri de pu
nere in practică a hotărîri- 
lor recentei conferințe la ni
vel înalt, desfășurată în 
Insula Băii (Indonezia), care 
a vizat extinderea colabo
rării între statele membre.

încă de la crearea sa, în 
1967. asociația, în pofida unor 
domenii de neînțelegere, le
gate mai ales de barierele 
înălțate In secolele de colo
nialism, și-a propus ca pe 
baza unor trăsături si scopuri 
comune să faciliteze dezvol
tarea multilaterală a rapor
turilor dintre ele. Deși pe 
parcursul anilor trecuti au 
fost înregistrați pași în di
recția concretizării obiective
lor înscrise în Declarația 
semnată în momentul consti
tuirii A.S.E.A.N., se pare că. 
intilnirea la nivel înalt 
Bali — prima de acest fel 
din istoria organizației — a 
reușit să direcționeze cu mai 
multă claritate scopurile ini
țiale. Acestea sînt cuprinse 
de altfel In amintita declara
ție : „într-o lume a interde
pendențelor, Idealurile de 
pace, prietenie, dreptate so
cială șl bunăstare sînt strîns 
legate de cele de bună înțe
legere, bună vecinătate șt

din

cooperare reciproc 
joasă între țările 
care sînt apropiate 
nități istorice șl de 
Cele două documente adopta
te la Denpasor, capitala Insu
lei Băii — Declarația asupra 
cooperării și solidarității și 
Tratatul de prietenie și co
operare — prevăd o mai 
strinsă conlucrare pe pla
nuri multiple între statele 
membre, în special în dome
niul economic.

Miniștrii economiei, reuniți 
în Malayezia, au discutat po
trivit mandatului primit din 
partea șefilor de state și gu
verne printre altele — așa 
cum 7 “ _
U.P.I. — planuri industriale 
complementare ce urmează a 
fi înfăptuite printr-o coope
rare regională echitabilă, 
reciproc avantajoasă. La 
acest capitol, se are în vede
re realizarea unor proiecte 
majore în industria produc
ției de Îngrășăminte, a valo
rificării superioare a cauciu
cului, construirea de comple
xe petrochimice și siderurgi
ce. Dezbaterile s-au mal re
ferit la acordarea de ajutoare 
țărilor membre în caz de ca
lamități naturale, Ia procesul 
de intensificare a schimburi
lor comerciale, prin ridicarea 
selectivă și în timp a restric
țiilor în schimburile econo
mice.

Orientarea A.S.E.A.N. spre 
rezolvarea problemelor eco
nomice care confruntă state
le membre, principiile pe 
care au înțeles să le așeze la 
baza relațiilor dintre ele, ca
racterul deschis al organiza
ției pentru toate statele din 
Asia de Sud-Est, hotărîrea de 
a asigura pacea, libertatea, 
neutralitatea, stabilitatea și 
securitatea „fără nici un 
amesteo străin" Îndreptățesc 
observatorii străini să apre
cieze această organizație ca o 
expresie a mutațiilor înnoi
toare din regiunea geografică 
respectivă, o formă de pro
movare a unor noi relații 
economice și politice Interna
ționale, în interesul propri
ilor popoare, al Înțelegerii în 
lume.

menționează agenția

I. TIMOFTE

20):
20).

11,45; 14,30; Feroviar
(orele 9; 11,45 17,15;
Gloria (orele 9; 11,45; 17,15;

’ - - Excelsior
16; 18,15;

BROA-

HOTEL „PACIFIC“ : 
(orele 9; 11,15; 13,30;
20.30) . UN ClNTEC PE
DWAY : Grivlța (orele 9; 12,30; 16;
19.30) . CUIBUL : Dacia (orele 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15). MA
RELE GATSBY: Buzești (orele 9; 
12; 16; 19,15). SINGURĂTATEA
FLORILOR: Bucegl (orele 15,45; 
18; 20). CELE MAI BUNE MO
MENTE CU STAN ȘI BRAN: Uni
rea (orele 15.45; 18; 20). AUTOMO
BILUL, VIOARA ȘI CĂȚELUL: 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45;

. 18; 20,15). CEI ........ .........................
TARI: Aurora 
13,30; 15,45; 18; 
(orele 9; 11,15;
20.15). MAGNOLIA ÎNFLOREȘTE 
DIN NOU: Drumul Sării (orele 
15,30: 18; 20,15). CIRCULI Lira 
(orele 15.30: 18; 20.15). INSPECTO
RUL BRANNIGAN : Floreasca (o- 
rele 15.30; 18; 20,15). NEAMUL 
ȘOIMĂREȘTILOR : Ferentari (ore-

TREI MUȘCHE- 
(orele 9; 11,15;
20,15) ; Flamura 
13,30: 15,45; 18;

le 16; 19). GIORDANO BRUNO : 
Cotrocenl (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). DRAGOSTE LA 16
ANI : Giulești (orele 15,30; 17,45: 
20). COLȚ ALB: Moșilor (orele
15.30; 18; 20). RESPIRAȚIE LIBE
RĂ : Pacea (orele 15,30; 18; 20,15). 
SUT.TESKA : Cringași (ora 16). RĂ
TĂCIRE; Viitorul (orele 15,30: 18; 
20). PREMIUL:' Popular (orele 
15,30:18; 20,15). J.D.CAHILL: Mun
ca (orele 15,45; 18; 20). ALARMĂ 
ÎN DELTĂ: Cosmos (orele 15,30;
18; 20,15). CASA DE LA MIEZUL 
NOPȚII: Volga (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20). Tomls (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15). EU 
ȘI DRAGELE MELE MĂTUȘI: 
Flacăra (orele 15,30 18; 20). ZILE 
FIERBINȚI: Arta (orele 15,30; 
17,45; 20). MUȘCHETARUL RO
MAN-: Vltân (orele 15.30; 18; 20). 
PATIMA: Rahova (orele 15,45; 
18; 20,15). BANCHET PENTRU
AHILLE: Progresul (orele 15,30; 
17,30: 19.30).

Opera Română: HAMLET — ora 
19; Teatrul de Operetă: VICTORIA 
ȘI-AL EI HUSAR — ora 19,30; 
Teatrul Național (Sala Mare): PE
RIPEȚIILE BRAVULUI SOLDAT 
SVE.TK — ora 19,30; (Sala Mică): 
1MBLINZIREA SCORPIEI — ora 
19,30; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu): 
DRUMUL SPRE EVEREST (Tea
trul de Stat din Bîrlad) — ora 
19.30; (Sala Studio): ELISABE- 
TA I — ora 19,30; Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru): LADY
X — ora 
CORRIDA 
Comedie: 
ora 19,30;
SIUNEA DOAMNEI 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasllescu“: 
CAPETE ROTUNDE ȘI CAPETE 
ȚUGUIETE — ora 19,30; Teatrul

„Ion Creangă“: PĂPUȘA CU pi
ciorul RUPT ȘI PUFUȘOR ȘI 
MUSTĂCIOARĂ — ora 16; AICI 
ZORILE SÎNT LINIȘTITE — ora 
19,30; Teatrul „C. Tănase“ (Sala 
Savoy): REVISTA CU PAIAȚE — 
ora 19,30; (Sala Victoria): UITE 
CA NU TAC — ora 19,30; Teatrul 
Giulești: OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 19,30; Ansam
blul „Rapsodia Română“: ȚARĂ 
BOGATĂ-N FRUMUSEȚI — orele 
17 șl 19,30; Teatrul „Țăndărică": 
ȘORICELUL ȘI PĂPUȘA — ora 
10; PISICA DE UNA SINGURA — 
ora 17; Studioul l.A.T.C.: BĂDĂ
RĂNII — ora 19,30; Circul Bucu
rești: ZOO CIRCUS PRAGA — 
orele 16 și 19,30. .

ADMINISTRAȚIA s București Plata ..Sclntell“ Tel i 17 69 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzoril din întreprinderi și Instituții 
atrlUnătat« se pM abona prta ILEXIM — Serviciul export-lmport presă, Calea Grivițel nr. 64-«6, P.O.B. 2001 telex 011226, București.

19,30; (Sala Studio): 
— ora 19; Teatrul de 
OPINIA PUBLICA — 
Teatrul Mic: PROFE- 

WARREN — PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. Matematică : 
Derivate și aplicațiile lor (II) —

consultații pentru admiterea In 
învățămîntul superior. Matemati
că : Consultații de geometrie pen
tru elevii anului II liceu. 16,30 
Curs de limba germană. 17,00 
Telex. 17,05 Din țările socialiste. 
Polonia — actualitate economică. 
17,35 La volan. Emisiune pentru 
conducătorii auto. 17,45 Pentru 
timpul dv. liber vă recomandăm... 
18,00 Atenție la... neatenție ! 18,20 
Enciclopedie pentru tineret. 18,40 
Dans și muzică în interpretarea 
Grupului Academic de dansuri 
din Ribatejo (Portugalia). 18,50 
Univers științific. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Ciclul Bach 
— Beethoven - Brahms. 20,40 Me
ridiane. Emisiune de actualitate 
Internațională. 21,05 Fără cuvinte... 
„Solo“. Film documentar-artistic. 
21,20 Publicitate. 21,25 Magazin 
cultural-artistic. 22,10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

20,00 Ciclul Bach — Beethoven — 
Brahms, 22,00 Pagini de umor : Ce 
vrăji a mal făcut nevasta mea, 
22,25 închiderea programului.

— Tiparul s Combinatul poligrafie „Casa Scinteli*. 40362 K


