
Proletari din toate țările, uniți-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

— PROGRAMUL — 
privind producția și desfacerea către 

populație a bunurilor de consum, 
în perioada 1976-1980, aprobat

de ședința comună a C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României

— TEXT PRESCURTAT —
Pentru satisfacerea în măsură crescîndă a cerințelor 

oamenilor muncii, corespunzător dezvoltării economiei 
noastre naționale, a creșterii venitului național, Comi
tetul Central al P.C.R. și Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a României au aprobat, în 
ședința din 1 iulie a.c., programul privind producția și 
desfacerea către populație a bunurilor de consum în pe
rioada 1976—1980. Potrivit acestui program, elaborat 
din inițiativa și sub directa îndrumare a secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se 
va asigura realizarea unei producții sporite față de pre
vederile inițiale ale Directivelor Congresului al XI-lea 
al P.C.R., ceea ce ilustrează încă o dată preocuparea con
stantă a conducerii partidului și statului nostru de ri
dicare a nivelului de trai material și spiritual al între
gului popor.

In vederea satisfacerii optime a cerințelor de consum 
ale populației, dezvoltarea industriei bunurilor de con
sum a fost orientată spre creșterea și modernizarea pro
ducției. realizarea unei largi game sortimentale, ridica
rea substanțială a calității producției, tn perioada 1976— 
1980 producția industriei alimentare va crește în ritm 
mediu anual de 9.2 la sută, cea a industriei ușoare de 8,7 
la sută, iar a cooperației meșteșugărești de 8,9 la sută.

Pe această bază, în anul 1980, volumul desfacerilor 
către populație va atinge 208,6 miliarde lei, cu 47,5 la 
sută mai mult decît s-a realizat în anul 1975 și cu 4,6 
miliarde lei peste prevederile din Directivele Congresu
lui al XI-lea al P.C.R.
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Prin creșterea pro 
ductilității muncii

Primiri la tovarășul 

Nicolae Ceaușescu
Viceprim-ministrul Guvernului Australiei

■ 1

Una dintre ramurile indus
triale cu cel mai inait ritm de 
dezvoltare din actualul cincinal 

jeste metalurgia. Se vor con
strui zeci de noi obiective atit 
pe vechile platforme metalur
gice cum sint Hunedoara. Re
șița. Galați, cit și pe cele de 
dată mai recentă, respectiv Tir- 
goviște. Slatina. Tulcea etc. Toa
te aceste capacități noi vor avea 
nevoie de mii de cadre temei
nic pregătite. In ce stadiu se 
află pregătirea lor. repartizarea 
acestora la viitoarele locuri de 
muncă ?

— Pentru capacitățile cu ter
men de punere in funcțiune in 
acest an — Furnalul nr. 5 Ga
lați, Turnătoria mixtă și trăgă- 
toria de bare Tirgoviste. La
minorul de șase țoii nr. 2 și sec
ția tratamente termice pentru 
burlane de tubaj din Roman. 
Oțelăria de la Oțelul roșu — 
forța de muncă este asigurată 
integral. Am in vedere toate 
categoriile : muncitori, maiștri, 
ingineri. O parte lucrează pe 
șantiere, alături de construc
tori. ajutindu-i la montarea uti
lajelor. alții se află in uzine, 
pe locuri de muncă similare cu 
ceie pe care le vor deservi după 
intrarea in funcțiune a unități
lor lor. Toți absolvenții școli
lor profesionale și ai 
industriale din rețeaua 
au fost repartizați deja 
ducție și iși așteaptă

liceelor 
noastră 
in pro- 
debutul

<

Convorbire cu ing. Victor Pandia,
șeful Serviciului pregătirea și perfecționarea profesională a 

personalului

profesional. Avem în continuare 
in curs de calificare cîteva mii 
de tineri.

în această formă de pregătire 
prin cursuri d? scurtă durată la 
locul de munca, Ministerul Me
talurgiei are o experiență bo
gată. o inițiativă originală. II 
rugăm pe inginerul Pandia să 
ne-o prezinte, intrucit merită a 
fi generalizată.

ciile de specialitate din uzine, la 
recrutarea și selectarea tineri
lor pentru fiecare meserie in 
parte și la organizarea propriu- 
zisă a cursurilor. Școlile nu
mesc un responsabil dintre cele 
mai bune cadre didactice, re
partizează profesorii care să 
predea la aceste cursuri, urmă
resc respectarea programelor 
aprobate, asigură pregătirea

Acțiunea 2000000
— Inițiativa noastră, ca să 

spun 2șa. constă in faptul ca 
organizarea și buna desfășurare 
a acestor cursuri a fost dată in 
răspunderea 
nale și a 
giee de 
luncționează pe lingă unitățile 
industriale din metalurgie. Sar
cina a fost transmisă printr-un 
ordin al ministrului și toate cele 
20 de licee, toate școlile și-au 
insușit-o imediat. în funcție de 
nevoile întreprinderilor, de nu
mărul de cursanți aprobat ele 
au trecut. împreună cu servi-

școlilor profesio- 
liceelor metalur- 

specialitate care

teoretică a eursanților. împreu
nă cu organizațiile U.T.C., 
serviciile personal-invățămint 
din întreprinderi, conduceri
le secțiilor și atelierelor se 
ocupa, trebuie să se ocupe de 
instruirea practică a tinerilor, 
pe cele mai bune mașini și uti
laje și la cei mai buni instruc
tori, se îngrijesc de frecvența 
lor la ore. de integrarea viito
rilor muncitori în disciplina și 
exigențele producției. în pri
mul trimestru al acestui an au 
absolvit cursurile de calificare 
de scurtă durată aproape 1 000 
tineri metalurgiști și există

deja dovada că ei și-au însușit 
temeinic meseria, că iși înde
plinesc integral normele de pro
ducție.

— Cum adaptați conținutul 
cursurilor de calificare la ce
rințele moderne 
giei ?

— Colectivele 
din întreprinderi 
cu profesorii de _________ ___
ia liceele respective elaborează 
programele de invățămint pen
tru fiecare obiect de studiu — 
•.ehnologia meseriei, tehnologia 
materialelor, desen tehnic, pro
tecția muncii — și pentru fie
care meserie in funcție de par
ticularitățile locurilor de mun
că. Tini nd seama de faptul că 
incepind cu acest an avem prin
tre tinerii de la cursurile de ca
lificare absolvenți a zece clase 
conținutul programelor 
îmbogăți mult, se vor 
orele de matematică in 
rea celor de tehnologie 
sen : am introdus deja 
chimie pentru , furnaliști.____
tâm pe cunoașterea temeinică a 
instalațiilor, utilajelor și agre
gatelor. ii pregătim pentru a 
ști să le explc«.teze corect și la 

a 
interveni la nevoie cu

și

importante sporuri 
de producție

In întreprinderile indus
triale din întreaga țară se 
desfășoară acțiuni largi me
nite să ducă Ia îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor 
asumate in intrecerea socia
listă. La combinatul siderur
gic Reșița, de pildă, acțiuni
le inițiate de colectivele din 
fiecare sector de muncă 
pentru creșterea cantității de 
metal util, obținut din fie
care tonă de oțel brut, s-au 
concretizat in realizarea pes
te planul la zi a mai mult 
de 6 5b9 tone fontă și tot 
atitea tone de oțel, peste 
18 M9 tone laminate, depă
șind astfel substanțial anga
jamentele asumate pentru 
prima jumătate a acestui an. 
Totodată, au fost elaborate 
studii tehnice care vizează 
mărirea ponderii oțelurilor 
de calitate, asimilarea de noi 
mărci de oțel cu caracteris
tici superioare, extinderea 
turnării eu plăci termoizo- 
lante. ridicarea gradului de 
scoatere a metalului util din 
tona de oțel lingou și altele, 
care, potrivit calculelor spe
cialiștilor. vor asigura spo
rirea \ olumului de metal util 
obținut din tona de oțel brut 
cu aproape 19 M9 tone pe an.

In județul Buzău, oamenii 
muncii continuind seria 
succeselor obținute in prima 
jumătate a anului au ridicat 
la peste 200 milioane lei va
loarea producției marfă rea
lizate peste planul la zi. 
Succesul obținut prin creș
terea productivității muncii 
a dus la îndeplinirea anga
jamentului asumat de lucră
torii din acest județ, pe în
tregul an.

Tot prin sporirea producti
vității muncii colectivele uni
tăților industriale din județul 
Alba au obținut în acest an, 
peste prevederi, mai mult de 
12 000 de mașini electrice de 
spălat, importante cantități 
de produse sodice, însemnate 
utilaje și alte produse a că
ror valoare depășește 157 mi
lioane lei, depășind astfel 
angajamentele asumate în 
cinstea zilei de 23 August.

Realizări de prestigiu au 
înregistrat la sfîrșitul primei 
decade a acestei luni și co
lectivele din unitățile indus
triale din județul Dîmbovița. 
Prin folosirea cu randament 
sporit a potențialului tehnic 
în acest județ s-au realizat 
peste prevederi țiței, utilaje, 
energie electrică, materiale 
de construcții și alte bunuri 
în valoare de peste 120 mi
lioane lei, depășind angaja
mentul asumat în întrecerea 
socialistă pe întregul an.
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ale metalur-

de
.în
specialitate de

specialiști 
colaborare

se va 
reduce 
favoa-, 
și de- 
ore de 

insis-

întreaga capacitate, pentru 
putea 
competentă in întreținerea 
repararea lor.
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ÎN CAMPANIA GRiULUl:
BRIGADA
„SCINTEII 

TINERETULUI"
transmite din

județele 
Teleorman
si Vrancea

încă de la începutul 
acestei săptămîni pe o- 
goare se constată o parti
cipare masivă de forțe 
umane și mecanice la re
coltarea griului, în spiri
tul înaltei discipline și 
responsabilități pentru 
soarta producției.

CITIȚI iN PAGINA A 
lll-a relatarea reporteri
lor noștri prezenți in am
pla bătălie pentru piine.

>

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, luni, in sta
țiunea Neptun. pe John Dou
glas Anthony, viceprim-mims- 
tru. ministrul resurselor națio
nale și ministrul comerțului ex
terior al Australiei, care face o 
vizită in țara noastră.

A participat tovarășul Ion 
Palan. viceprim-ministru al gu-

mini:
ex:

A fost de față Malcom Ri- 
ard Booker. ambasadorul 

la Bucuroșii.
îierul australian a

î gratitudine pentru 
onoarea de a-1 fi primit, a 
levat caracterul fructuos al

tră și și-a 
manifestat satisfacția de a fi

Au«

noa-
vi-

(
v-

putut explora cu acest prilej noi 
căi și modalități menite să 
contribuie la extinderea și a- 
profundarea bunelor relații ro- 
mâno-australiene.

In timpul întrevederii, s-au 
trecut in revistă progresele în
registrate in dezvoltarea rapor
turilor bilaterale, care se în
scriu pe o linie mereu ascen
dentă. cunosc o evoluție favo
rabilă pe multiple planuri. Con
vorbirea a evidențiat interesul 
comun pentru intensificarea 
schimburilor comerciale și a 
cooperării reciproc avantajoase, 
pentru valorificarea mai depli
nă a posibilităților pe care le 
asigură in acest sens potenția
lul economic al ambelor țări, 
pentru concretizarea, cu rezul
tate pozitive, a acordurilor și a 
celorlalte documente de cola bo

ului

australiene. S-a apreciat că 
amplificarea acestor relații de 
prietenie și cooperare servește 
prosperității țărilor noastre, co
respunde aspirațiilor celor două 
popoare, este in folosul cauzei 
colaborării și înțelegerii intre 
națiuni.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și vieepremierul John Douglas 
Anthony au examinat, de ase
menea. aspecte ale situației e- 
conomice mondiale. S-a subli
niat. de comun acord, necesita
tea lichidării subdezvoltării și a 
decalajelor economice existente 
in lume, a promovării unor re
lații intre state întemeiate pe 
egalitate și echitate;, a făuririi 
noii ordini economice inter
naționale.

Intrevedi
atmosferă cordială, 
că.

rare, pentru lărgirea 
juridic al conlucrării romano-

ea a decurs intr-o
prieteneas-

Ambasadorul R. P. Bulgaria
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, luni după- 
amiază. in stațiunea Neptun. pe 
Ivan Abagiev, ambasadorul Re-

publicii Populare Bulgaria la 
București, in vizită de rămas 
bun. cu ocazia încheierii misiu
nii sale in țara noastră.

Cu acest prilej, a 
convorbire care s-a 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

avut loc o 
desfășurat

Ambasadorul Republicii Mauritania
în cursul zilei de luni, tova

rășul Nicolae 
ședințele 
România, a

Ceaușescu, pre- 
Republicii Socialiste 
primit în vizită de

rămas 
Sidi.

bun pe Sidi Bouna Ould 
■ambasadorul

Islamice
rești, care

Republicii
Mauritania la Bucu- 
și-a încheiat misiu-

nea în țara noastră.
Cu acest prilej a avut loc o 

convorbire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

Ambasadorul Republicii
Tovarășul 

președintele 
te România, a primit. luni 
după-amiază. pe Ibrahima Ca
mara. ambasadorul Republicii 
Guineea la București, la cere
rea acestuia.

Ambasadorul a înmînat șefu
lui statului român un. mesaj

Nicolae Ceaușescu, 
Republicii Socialis- 

a primit.

prin care președintele Republi
cii Guineea. Ahmed Sekou 
Toure. și tovarășa Andree Toure 
transmit președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu sentimentele lor de 
prietenie și profundă stimă. îm
preună cu cele mai bune urări.

Președintele Nicolae Ceaușescu

Guineea
a mulțumit pentru mesajul pri
mit și a rugat pe ambasador să’, 
adreseze in numele său și al 
tovarășei Elena Ceaușescu sa
lutări și urări prietenești pre
ședintelui Ahmed Sekou Toure 
și tovarășei Andree Toure.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

IN NUMĂRUL DE AZI
• Raid anchetă. AM 
FOST O ZI STUDENT

ÎN PRACTICĂ
— La întreprinde

rea de autocamioane 
din Brașov „îi folo
sim pe studen(i, ca și 
cum ar fi inginerii 
noștri".

— La întreprinde
rea de utilaj greu 
„Progresul" Brăila. 
Deși condițiile au fost 
foarte bune, disciplina 
a mai lăsat de dorit.

• Cronica invențiilor

CULTURĂ
Cronica TV.
Ochii copiilor

Revista revistelor 
școlare. Ancheta (I) 
Viața bate la ușă. 
Reportajul nostru.

Amurgul fîntînilor.
(în pagina a 2-a)

Cititorii s-au 
adresat ziarului 
SPORT

In pagina a IlI-a)

CERAMICA
GETO-DACICĂ

Vestigiile cele 
mai numeroase 
ce se 
lumină 
așezare 
întîmplător 
prin 
sistematice, sint 
în chip firesc 
legate nemijlocit 
diană a omului, 
documente de primă importanță 
și de inestimabilă valoare mai 
ales pentru acele perioade din 
istoria poporului nostru cind 
izvoarele scrise lipsesc ori sint 
zgircite în amănunte. Ceramica 
ne dezvăluie ..fără ură și păr
tinire" o multitudine de aspecte 
și p-oate fi abordată din diver
se unghiuri, incluzîndu-1 și pe

scot la 
într-o 

antică, 
ori 

cercetări Ion Horațiu Crișan
vasele de lut 
de viața coti- 
Ele constituie

cel artistic. Sen
sibilitatea uma
nă și înclinarea 
pentru frumos 
se materializea
ză. poate mai 
bine decit m 
oricare alt do-

Organizare temeinică -randament sporit

Asemenea imagini pot fi intilnite frecvent in aceste zile pe ogoare se acționează in flux continuu ta secerișul griului, la transportul boabelor, eliberatul terenului de paie, arături ,i semănatul culturilor succesive
*

, , «XX. olt Ux?—
meniu, in confecționarea vaselor 
de lut. fie ele de uz zilnic, fie 
de lux sau de utilizare specială. 
Una dintre virtuțile esențiale 
ale ceramicii este determinată 
de folosirea ei generală, fără a 
îi limitată la o anumită treaptă 
din scara ierarhiei sociale. Ea 
face parte din inventarul fie
cărei locuințe, bineînțeles cu o 
anumită coloratură și ea deo
sebit de însemnată in determi
nările cronologice, a nivelului 
de dezvoltare și a locului pe 
care l-a ocupat stăpinul ei in 
procesul de producție.

La ceramica autohtonă pro
dusa și desfăcută în anumite 
centre se adaugă cea străină, 
de lux. ce vine să ne arate di
recția legăturilor întreținute de 
către daco-geți cu centre si
tuate pc diverse meridiane ale 
lumii antice.

Evoluția ceramicii daco-geti- 
ce cunoaște mai multe etape. 
O primă fază (protodacică sec. 
b—a î.e.n.) cind evoluția forme
lor este abia la început, puțind 
îi urmărite retrospectiv pină in 
epoca bronzului. constituind 
trunchiul de bază pe care se 
vor grefa diferitele influențe 
străine. în faza veche (sec. 
o 4 î.e.n.) vor lua naștere va
sele specific daco-geticc grupate 
in două mari categorii : cera
mică fină și de uz comun, am
bele lucrate cu mina in manieră 
tradiționala. în faza următoare 
(sec. 3—2 î.e.n.) va fi însușită 
tehnica roții olarului care va 
duce la o sporire considerabilă 
a producției. în noua tehnică 
vor fi transpuse formele pro
prii și vor fi însușite și altele 
străine (grecești, celtice, sud- 
tracice. romane etc.). Faza ur
mătoare (100 î.e.n. — 106
e.n.) este cea de deplină 
maturizare și de largă rfts- 
pindire in toată lumea geto- 
dacică. Acum sint definitiv 
cristalizate toate formele : cana 
cu o toartă, vasul cu picior de

(Continuare in pag. a ll-a)

î.e.n.
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de permanența,

soluții injectabile, înglobat 
ciocolată) și poate fi folosit

• PENTRU COMODITATEA 
TRACTORIȘTILOR ing. Erich

te,
în ______ T. ,_______ ______
atit profilactic, cit și curativ.

’ realizarea acestei rubrici

Arhitectură modernă m orașul Pitești
Foto : V. RANGA

Sub acest titlu facem cunoscute cititorilor citeva dintre cele 
mai recente invenții, multe avînd ca autori sau coautori pe tineri, 
c'evetate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, instituție 
căreia ii adresăm mulțumirile noastre pentru sprijinul acordat in 

i cu caracter

• PE CIND CIOCOLATA 
ERGETIZAxNTA ? Sint cu- 

□oscute pină in prezent nu- 
“sroase compoziții medicamen
toase cu acțiune energetizantă, 
cefatigantă, reprezentind aso- 
:.?r: de mai multe vitamine sau 
medicamente destinate combate
ri; oboselii fizice ori intelectui- 

- pe bază de amfetamina și 
r::- .r.â. Ele au insă numeroase 
dezavantaje : cele pe bază de 
iri-.i.-. o acizi au efecte limitate, 
-ar cele derivind din amfetâmi- 
râ sau cofeină sînt în parte 
toxice, in prezent (în urma acci- 
Șentelor survenite la încercări
le de dopaj din întrecerile spor- 
*-■ e; fiind considerate periculoa
se : cele produse pe bază de vi
tamine sint mai complete, dar au 

efecte slabe. Noul medica- 
r-.-r.t realizat conform invenției 

dr. Laurențiu Chiosa de la 
Institutul pentru controlul de 
s:=t al medicamentelor și cerce
ii--.; farmaceutice, București, 
înlătură aceste dezavantaje, do- 
-• edindu-se a fi nu numai ener- 
fetizartt, dar și antitoxic și de 
protecție cardiacă. După cum 
if.rmă autorul, el este ușor de 
.-lăl.zat in diverse forme (table-

Richard Șelei, de la întreprin
derea „Tractorul" Brașov, a rea
lizat un scaun pentru vehicul, 
cu suspensie reglabilă și amor
tizare pneumatică a șocurilor și 
oscilațiilor. Spre deosebire de 
soluțiile existente, afirmă auto
rul, scaunul realizat conform 
invenției prezintă două avantaje 
esențiale : construcția sa este 
simplă și robustă ; nu sint ne
cesare lucrări de reglare și în
treținere. Iată o veste bună 
pentru mecanizatori.

ctf/rt’KÂ
- ■ ■ - ■ • -  

OCHII COPIILOR

• PROTEINE DIN DEȘEURI 
AVICOLE. Chimist Constantin 
Aldea, ing. Ioan Molnar, biolo
gul Evghenia Tucicov și ing. Ion 
Arișanu, de la Institutul de cer
cetări pentru nutriția animale
lor. au pus la punct un pro
cedeu de preparare a unui 
hidrolizat de proteine utili
zat în compoziția nutrețuri
lor pentru animale și a mediilor 
de cultură pentru microorganis- 

folosită o 
de păsări, 
proaspătă 
congelare, 
cu ajuto-

me. Materia primă 
constituie intenstinele 
necurățate, in stare 
sau conservate prin 
supuse unei hidrolize 
rul enzimelor proprii, în pre
zență de antibiotice sau anti
septice. Produsul obținut poate 
fi folosit ca atare (in soluție) 
sau sub formă solidă după o 
prealabilă concentrare și uscare. 
Analizele cromatografice efec
tuate arată că el conține toți 
aminoacizii esențiali.

• TREI OPERAȚII 
SINGURA MAȘINA. Una 
operațiile necesare in industria 
de tricotaje o constituie emo- 
lierea (înmuierea) tricoturilor, 
efectuată pină in prezent sepa
rat, pe un dispozitiv care pre
zintă elemente constructive com
plicate. astfel incit necesită o 
supraveghere și întreținere con
tinuă. Un grup ce specialiști de 
la întreprinderea de confecții 
și tricotaje București (Ladislau- 
Gheorghe Fuchs, ing. Cornel Za- 
haria. ing. Gheorghe Ionescu, 
ing. Grigore Șlupcaș, Iulius 
Weiniger) au inventat un dispo
zitiv care permite realizarea 
operației respective in flux con
tinuu cu cele care-i urmează 
(calandrarea și uscarea), pe o 
aceeași mașină, oferind totodată 
posibilitatea corectării calității 
finisajului chiar in timpul desfă
șurării procesului tehnologic. Se 
obține astfel o importantă eco
nomie de manoperă și materiale.

CERAMICA GETO-DACICA
(Urmare din pag. I)

•.z fructieră, opaițul tronconic 
ceașca dacică), vasul de tip

::rcan, vasele de provizii
chiupuri), străchinile, oalele 

sjr.ple etc. Tot acum se lu- 
crează o ceramică de lux 
tată cu motive vegetale și 
morfe și o altă categorie 
folosește numai motivele 
metrice (deosebită de cea 

vreme) inspi- 
elenistică, la 
ceramica cu 

după modelul 
Alături de ce-

pic- 
zoo- 
care 
geo-
cel-

tlcă din aceeași 
rată din lumea 
care se adaugă 
motive in relief 
cupelor deliene. 
ramica lucrată cu roata va coin- 
tinua să existe și cea modelată 
cu mina. Unele vase ca de 
exemplu cănile de lux cu o 
tcartă modelată în torsadă sînt 
adevărate opere de artă.

Ceramica daco-getică lucrată 
cu roata estș preponderent de 
culcare cenușie, nelipsind insă 
nici cea roșie de diverse nuan
țe. dovedind însușirea de către 
daco-geți a celor două procedee 
tehnice de ardete a lutului 
(oxidantă și reductivă).

împodobirea ceramicii geto- 
dacice se realizează prin mo
tive în relief prevăzute obiș
nuit cu alveole, alcătuind or
namente uneori deosebit de 
aspectuoase, la oare se adaugă 
decorurile incizate, lustruite ori, 
mai rar, ștampilate. Decorurile 
sint situate,. în cele mai multe 
cazuri, in porțiunea superioară 
a vasului. Chiar și fără o de
corație prea abundentă, cera
mica daco-getică are o frumu
sețe aparte și o anumită ele-

ganță conferită de armenia 
proporțiilor. Există o geometrie 
proprie 
rezultată din respectarea pro
porțiilor diferitelor 
tectonice ale vaselor.

Atit ceramica daco-getică lu
crată cu mina, cit și cea la 
roată își vor continua existența 
și după integrarea unei părți a 
Daciei intre fruntariile impe
riului roman, suferind puterni
ce influențe romane. Aceleași 
influente se vor manifesta ac
tiv și asupra teritoriilor ră
mase libere și se vor perpetua 
veacuri de-a rindul și după ce 
autoritățile romane s-au retras 
în sudul Dunării.

Abundenta ceramică daco- 
getică scoasă la iveală prin di
verse modali* iți : fortuit ori
ca rezultat al cercetărilor sis
tematice. păstrată în numeroase 
muzee din țară și din străină
tate f3ce cu prisosință dovada 
dezvoltării milenare, pe melea
gurile lor strămoșești a geto- 
dacilor pe care nimic și ru
meni nu i-a putut determina 
să le părăcească. In același 
timp pot fi urmărite diverse 
influențe străine, venite din 
lumea greco-rcmană sau din 
altă parte, pe care ceramica 
geto-dacică le va integra, al
cătuind una dintre componen
tele de bâză ale acelei minunate 
sinteze care a fost civilizația 
daco-getică. Aceasta se înscrie 
printre cele mai înaintate civi
lizații ale Europei neincluse 
între fruntariile statelor scla
vagiste și cu oare, pe îndreptă
țit temei, ne putem mîndri.

ceramicii daco-getice

elemente

• SIMPLU DESPRE UN PRO
CES COMPLICAT. Gindiți-vi 
cit este de important pentru ca
litatea schiului, rachetei sau 
mobilei dv. ca lemnul din care 
sint confecționate acestea să fie 
foarte bine uscat. Pentru între
prinderea producătoare din 
Reghin, important este, totodată, 
ca această operație să se facă 
mai rapid și mai economic. în 
acest scop Vladimir Novițki a 
inventat un procedeu și o insta
lație pentru uscarea in vid și 
curent de aer a semifabricatelor 
din lemn. Procedeul nu apelea
ză la principii senzaționale iar 
instalația este mult prea compli
cată pentru a o descrie. Avanta
jele merită insă a fi semnalate : 
se asigură o uscare rapidă, de o 
calitate superioară, pentru orice 
formă, dimensiune și esență de 
semifabricate din lemn : permi
te adaptarea automatizării și 
conducerii programate a proce
sului de uscare : reduce cu circa 
50 la sută consumul energetic 
față de instalațiile de uscat cu
noscute.

VIRGIL SIMION

PE ITINERARELE VERII
• TIMP DE O SAPTA- 

MINA, Liceul industrial e- 
nergetic din Constanța a găz
duit activitatea taberei de 
instruire a membrilor Con
siliului județean al elevilor. 
Programul de activitate a cu
prins un ciclu de dezbateri 
asupra modului in care co
laborează organizațiile U.T.C. 
din școli și din întreprinderi 
pentru desfășurarea în județ 
a întrecerii ateciste „Tinere
tul — factor activ în realiza
rea cincinalului revoluției 
tehnico-științifice", a unor 
acțiuni de muncă patriotică 
in parcul pionierilor din lo
calitate. vizite la complexul 
muzeal al naturii, activități 
culturale (seri de poezie pa
triotică și vizionări de spec
tacole), precum și 'întreceri 
sportive (desfășurarea jocu
rilor in cadrul Cupei ..Scin- 
teii tineretului" la tenis).

• LICEELE REAL-UMA- 
NISTE INDUSTRIALE ȘI A- 
GROINDUSTRIALE din ju
dețul Constanța și-au trimis 
reprezentanții — secretarii co
mitetelor și birourilor U.T.C. 
— in tabăra de instruire 
deschisă la Liceul de îmbu
nătățiri funciare din Cerna
vodă. Programul cuprinde 
dezbateri referitoare la acti
vitatea politico-educativă des
fășurată de organele și orga
nizațiile U.T.C. din școli in 
lumina exigențelor formulate 
de programul Congresului e- 
ducației politice și al culturii 
socialiste, activități metodice 
privind viața de organizație, 
acțiuni de muncă patriotică 
la I.A.S. Cernavodă, unde cei 
300 de uteciști participă la 
lucrările de sezon.

ILEANA PODOLEANU

A fost un reportaj profund e- 
moționant, iar cei doi experi
mentați realizatori (Vartan Ara- 
chelian și Cristian Thau) meri
tă numai laude. Ceea ce reușesc 
ei să obțină de la personajele 
emisiunilor, lor este un lucru 
destul de rar întilnit la televi
zor : o atitudine firească. Na
turalețea unui răspuns este 
lucrul cel mai dificil. de ob
ținut : trebuie să-l faci pe om 
să uite că e numai un ins inti
midat in fața aparatelor de te
leviziune, și să țină minte că 
este el însuși, că este „cineva", 
o persoană pe care un reporter 
curios o interoghează cu inteli
gență și care e chemată să răs
pundă la fel de inteligent (sau 
și mai...), spunînd exact ceea ce 
realizatorul emisiunii vrea să 
afle, ceea ce e curios să afle. 
Am repetat cuvîntul și l-am 
subliniat, pentru că majoritatea 
reportajelor și a interviurilor 
palide se nasc atunci cind. de 
fapt, reporterul cam știe el des
pre ce e vorba și nu mai are 
nici o curiozitate. Nu-i poți răs
punde jiresc decit unui om cars 
nu sc preface, unuia care vrea 
cu adevărat să afle.

Emisiunea ar fi putut să se 
numească, după cum afirmă 
unul dintre realizatori, Privesc 
în ochii copiilor. Pentru că pro
fesorul diriginte Velicu, cel care 
a reușit să transforme o clasă 
cu foarte slabe rezultate la în
vățătură intr-una fruntașă, cre
de in privire și în puterea ei : 
„I-am privit in ochi. Mereu. 
Discutind lucruri banale. Am a- 
cest dar : de a recunoaște omul 
după privire. E pentru mine un 
lucru de bază. Am discutat o 
dată despre nenorocirea care i 
s-a intimplat unui elev : mama 
sa era grav bolnavă. Privirea 
unuia era indiferentă... A altuia, 
cu toate că nu era vorba de 
maică-sa... M-a privit în ochi și 
a întrebat : «E grav ? O să sca
pe ?« Mi-am zis : "E clar. Cu 
copilul acesta toate vor merae 
bine. Știe să simtă. Are suflet.»" 
Dar titlul ales in cele din urmă 
a fost altul : De la elevi-proble- 
mă la clasă premiantă. Se poate 
și așa, nu e nici o greșală. Dar 
există, intr-adevăr, „elevi-pro- 
blemă" ? Știu, formula e folosi
tă mereu. Dar asta nu înseam
nă neapărat că e o formulă po
trivită. Un elev dovedește anu
mite deficiențe, are greutăți, se 
descurcă anevoie. Pot fi rezol
vate aceste probleme cu ajuto
rul celorlalți ? Cu siguranță că

da ! Dar după o vreme devine 
uneori, el însuși, in ochii altora, 
„un elev-problemă". Iar lucru
rile se complică. Poți rezolva 
un „elev-problemă" ? Se poate, 
în general, „rezolva" un om ? 
Existența in abstract a unor a- 
semenea ființe „irezolvabile" se

CRONICA T.V.
de Florin Mugur

trans/ormă, in ochii unor pro
fesori mai sfioși sau mai neex
perimentați, intr-o sperietoare. 
Iar copilul simte și el că a de
venit „altceva" decit colegii săi, 
ceea ce nu ușurează deloc, fi
rește, procesul de educație. Nu, 
nu cred că există „elevi-proble
mă" ! Există doar elevi cu pro- . 
bleme' iar „cu probleme" sint 
de fapt toți elevii, ceea ce face 
munca pedagogului atit de pa
sionantă.

Tot elevilor le-a fost consa
crat și un instructiv Club T, in 
cadrul căruia ni s-a dat prilejul 
să facem cunoștință cu virtuțile 
excepționale de pianiști, cintă- 
reți, recitatori ale unor elevi cu 
numeroase premii naționale și 
uneori internaționale. Nu erau 
alții, de fapt, decit colegii băie
ților și fetelor din reportaj, co
pii asemenea lor, pe care fami
lia și societatea ii privesc cu 
dragoste, ajutîndu-i să zboare

de pe cele mai sigure piste de 
decolare, acelea ale încrederii.

...Un mic jubileu : eroul seria
lului Nevastă-mea vrăjitoarea a 
fost amenințat a o sută patru
zeci și șaptea oară că va fi dat 
afară din serviciu și a scăpat și 
de data aceasta. Sigur, totul e u 
glumă. Sigur, nu există vrăji
toare. Sigur, nu toți patronii de 
întreprinderi din Occident iși 
concediază colaboratorii cei mai 
apropiați in fiecare duminică, ia 
ora două. Larry Tate nu este un 
balaur cu șapte capete, ci numai 
un mic balaur cu un singur cap, 
nici acela prea inteligent. Dar 
există aci un lucru care are de 
ce să ne pună pe ginduri: mo
dul in care privesc realizatorii 
filmului atitudinea acestui pa
tron. Li se pare firească. Li se 
pare firesc faptul că Larry e 
umil față de clienți, servil, min
cinos, poltron. Probabil că aces
ta e specificul meseriei de pa
tron, iar el iși respectă meseria. 
De pildă, concediindu-și priete
nul mai capabil decit el la cea 
mai mică așa-zisă abatere. Să 
profit de această ocazie și — do
vedind o dată pentru totdeauna 
că nu am umor — să declar că-l 
consider un om de nimic. Și să 
încerc să mă scuz : nu aș face 
această declarație, dacă Larry 
nu ar apărea din cind in cind 
ca un om simpatic. Nu are drep
tul. Nu e simpatic. Realizatorii 
filmului nu au, față de el — 
cum se spune — „o atitudine 
critică". Ei bine, foarte rău fac 
că nu au !

REVISTA REVISTELOR ȘCOLARE
de Radu Cosașu

Ancheta (I)
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Constantin Panait, Breaza. 

Prahova : Bineînțeles că nu ră- 
minem indiferenți 
îți putem fi însă 
mai cu clarificări, 
rector al liceului _ .
gerindu-ți ideea că o adresare 
a ta la inspectoratul școlar ar 
putea aduce suplimentarea locu
rilor la liceul la care ai con
curat. Problema era. dacă așa 
ar sta situația, de competența 
directorului, dînsul trebuind să 
facă asemenea demersuri. Dar 
lucrurile nu stau astfel. Intr-a
devăr. clasele sînt formate din- 
tr-un efectiv de 38—40 de elevi, 
dar nu există o regulă fixă să 
fie formate neapărat din 40. Li
ceului la care tu te-ai înscris i 
s-au repartizat, din cota de 
locuri pentru liceele real-uma- 
niste de anul acesta, un anu
mit număr, pe care nu-1 poate 
depăși. Imaginează-ți ce s-ar 
întîmpla dacă la toate liceele 
s-ar suplimenta locurile cu 2—3 
elevi, ca să se împlinească nu
mărul de 40 de elevi într-o cla
să : ar crește foarte mult cifra 
de școlarizare, 
este posibil 
nostru fiindu-i repartizate judi
cios. pe tipuri de licee, numărul 
de locuri în funcție de necesarul 
de cadre pentru anumite dome
nii de activitate). Noi îți înțele
gem amărăciunea de a te fi des
părțit numai puține puncte față 
de ultimul reușit, dar intr-un 
concurs lucrurile se petrec ast
fel întotdeauna. Nu credem însă 
că situația este disperată. După 
informațiile noastre, cunoaștem 
că în toate județele au rămas 
locuri la licee de anumite pro
file, pentru care se va organiza 
un nou concurs in toamnă intre 
5—10 septembrie. Nu-ți putem 
comunica noi, din București, si
tuația locurilor rămase libere în 
liceele din județul Prahova, dar 
inspectoratul școlar este dator 
ca în cel mai scurt timp să co
munice unde anume se va or
ganiza un nou concurs de ad
mitere pentru completarea locu
rilor în toamnă.

Mai ai posibilitatea să optezi 
pentru o școală profesională din 
județul tău ori pentru cursuri 
de calificare de scurtă durată și. 
paralel. calificindu-te. să te în
scrii la liceul serai. In generai, 
trebuie să știi că prin cuprinde
rea tinerilor in treapta a doua 
de liceu la cursurile serale, cea 
mai mare parte a generației 
care a urmat treapta întii are 
posibilitatea să-și termine liceul. 
Repetăm, inspectoratului școlar 
i te poți adresa pentru a afla 
locurile rămase libere in licee
le din județ și profilele aces
tora. precum, dacă vei dori, șco
lile profesionale pe care le poți 
urma.

Aurica Bătrîn, Olari, Arad : 
Din moment ce Liceul pedago
gic din Arad are o secție de e- 
ducatoare nu vedem de ce cauți 
un liceu de educatoare in alt 
județ. De regulă, licee de edu
catoare nu funcționează sepa
rat. liceele pedagogice avînd 
sscție pentru învățătoare și edu-

la. apelul tău. 
de folos nu- 
Tovarășul di- 
a greșit su-

lucru care nu 
(învățămîntului

tecotoare. Ai deci soluția să 
înscrii la Liceul pedagogic din 
Arad. In legătură cu apariția 
broșurii, vezi răspunsul de mai 
sus. Anul trecut concursul s-a 
desfășurat între 1—5 septem
brie.

C. G. București : Nu sintern 
noi de vină pentru informația 
inexactă pe care ți-am dat-o (și 
am dat-o) acum citeva luni, că 
broșura „Admiterea în invăță- 
mîntul de specializare postlicea- 
lă 1976“ va apare la sfirșitul lu
nii aprilie — începutul lunii mai : 
așa am fost și noi informați de 
M.E.I. Știm că n-a apărut și nu 
cutezăm să vă dăm o nouă in
formație asupra unei da*e pro
babile. Cind se va publica, vom 
anunța-o in ziarul nostru. Pină 
atunci, orientați-vă după cea ve
che. iar dacă n-o ai. precizează 
ce te-ar interesa, căci noi o 
păstrăm.

LUCREȚTA LUSTIG

AMURGUL umimoR
Stăm de vorbă pe-o margine 

de șent. dm buza «ruta muszet- 
te un firicel subțire, abia rizi
bil, de apă. Vorbtrt de «ne. de 
alta, uegribiți. ri ceasul vorbei 
tnehnă ziua spre epsu. 
umbrele puțtns’or copco pejra 
cimpza inesnse de -Că
cu apa asta, domole — xxe — 
poveste mare". Sx tace.

Ne-am cunoscut cu pu;m 
in urmă, la sediul C-A.P 
eu intrebind de gospodar:: sa
tului, el: „Nu-i găsești, tovară
șe, toată lumea e pe dmp. Câ 
și eu... dar de cind cu pensa o- 
narea... am ajuns om die pază 
la sediu".

Acum stăm de vorbă. « d* 
oameni fără grabă, de percă 
asta le-ar fi fost meairea. H 
stea de vorbă pe tnarptaec sz’ - 
țului. și, dm tind H ciad, e» 
rostește, fără mei o legături c. 
discuția: ..Că și cu apa asta, po
veste mare”... Și tace.

Așa am afiat, intre tăcem ~. 
vorbe, povestea vieții lui Ds- 
mian Beneu. țăran dxi conu-: 
Gricița de leîo^.::a: poverte « 
orice poveri, edevârezd p.ză U 
ultimul cariat.

..Eu tiran am fast ți sint. era

Cu miuule m 
te o sută de 5 
că mai depar 
Meseria am : 
rinți. că si ci ziceau că tac « 
părinți o trag- Am fort mei 
naș cu scxDe Î3 regXx. axe 
și macara. Or unde a fort i 
voie de nrioe. eu am ts p 
zenL Că dz-râ se hxrc B r 
arai., cu apa a-a: drepcu1 » 
jod. VI U pi
omul la sapă sâ z-aibe as 
Știi dom-.eata ce mseamrâ 
tea? Eu șcr-L e-aaa facs: n fn

apa

ițat-o ti* M <

r»

ut

REPORTAJUL NOSTRU

c e 
OCȘT

joc:

4X4 Pe 
nma de 
acoperit, 
ermetic.

ftnflni*. ȘSr JEu n-am 
■iriodată ce apă sălcie, 

•fab săpat peste o sută de fin- 
tisH*. Grer, apoi: „Că de-asta 
>-23i copiilor, de mici : 
Mă. învățau carte și creșteți 
drepu. că eu v-am crescut cu 
ce: mai munciți și mai cinstiți 
bam dm dți pot exista. Și-au 
aseulteL n-em de ce mă pHnge. 
Gbeorgbe. cel mare, e șofer pe 
IMS-ui cooperativei: pe IMS, 
Miri, im pe camion. Vasile. mij
lociul. repară radio și televizoa
re la atelierul din comună. Fala, 
Olimpia, lucrează tot in sat. la 
secția de covoare: persane ii ies 
cm mină, nu altceva. Sint toți 
in rindul lumii, căsătoriți, fie
care cu casa lui. toți au copii 
— și asta mă bucură".

In intervalul de tăcere care 
urmează nu-l supăr cu nici un 
cuvint. ii privesc numai, atent, 
insistent — și observ cum Ulti
mele raze de soare jefuite de 
amurg i se taie-n cutele fetei 
ca-n ferăstrău. ..Știu unde vre’ 
să bați" — zice, și continuă

dr

..Fintînăritul I-am cam pus In 
cui. Eu ca eu; inima, plăminii. 
reumatismul: că nu e ușor să 
sapi fintini. Dar mai ales fron
tul. câ dacă nu era războiul, u- 
meseala din tranșee, mai săpam 
• sută. Arum sânt pensionar 
că-e toc rimpol ăsta cu fiatinile 
e-«x Lăsat sno sapa dm mină, 
șt-o ma: ajut pe babă ia sediu. 
Dar și cei cu care am lucrat 
s-au lăsat de meserie. S-a lăsat 
Radu Tatu, s-a lăsat Gheorghe 
Șerban Belghir. s-a lăsat Dinu 
Marin al lui Ușurelu. Ion Dan 
s-a făcut muncitor, lucrează la 
Fabrica de ulei din Slobozia. 
Macaraua i-am dat-o unui bă
iat mai tinăr. Năstase. dar mă 
bate gindul câ o să-i ruginească 
in bărătură. A făcut mai deu
năzi o fintină lui Dobre Dinu, 
că vine ăsta la mine și-mi zice: 
Hai. mă. nea Damiane, dum
neata și fă o inspecție, să vezi 
ce-a ieșit. Am fost și-am in
spectat: fmtinâ bună, npâ bună. 
Dar macaraua tot va rugini. Că 
nu vezi și dumneata, totul «e 
face acum la scară industrială. 
Apar conductele. Și la noi. in 
comună, apa vine Ia robinet. 
Fintinile sint pe sfirșite. Și poa
te că bine așa. Dar pe mine 
tot mă încearcă o părere de rău. 
Cum. domnule, să se ducă fin
tinile? Dar poate câ e bine. zic. 
trebuie să fie bine, din moment 
ce tot oamenii socotesc și trea
ba cu conductele".

Pămintul s-a rotit demult spre 
inserare. De sub aripa unui lan 
de griu iese luna și limpezește 
zarea. Și pe zare se văd, încă, 
echilibrind parcă linia cimpiei, 
cumpenele fintinilor.

ION ANDREIȚA

Viața unei publi
cații moderne, de o- 
pinie și atitudine, nu 
se poate dispensa 
azi de anchete. An
cheta e genul „ner
vos", dinamic, acut, 
dramatic, capabil să 
rupă cu expozeul 
generalităților și al 
abstracțiilor mai 
mult sau mai puțin 
evidente. Ancheta e 
febrilitate, curiozi
tate, directitate. Ori
ce redactor al unei 
reviste școlare — 
chiar dacă nu va îm
brățișa cariera zia
ristică, carieră care, 
vorba lui Bogza o- 
dată, in mijlocul u- 
nor puștani ai re
portajului, nu se în
vață teoretic ci „vă- 
zind și mincind din 
cind in cind"... — 
orice redactor înțe
lege fără multă dă
dăceală că o anche
tă cure pleacă de la 
o temă prea vastă, 
fără o întrebare- 
cheie concretă, cit 
mai precisă, se pier
de in 
ocean 
cheta 
grea, 
viața 
e și mai grea. Bun.

Revistele acestea
— din cite am citit
— nu se prea omoa
ră cu anchetele, 
ceea ce e un 'semn 
a ceva despre care 
va fi vorba mai în
colo. Lipsa anchete
lor le răpește din 
spontaneitate, far
mec și ascuțime. 
Sintern privați de 
vocea — în formare, 
in „direct" — a 
multor „subiecți" a- 
flați tocmai la vir- 
sta întrebărilor, care 
abia așteaptă să li 
șe pună o întrebare 
inteligentă și impor
tantă pentru 
da drumul"... 
biecții" sint un ter
men cam rece și 
pompos, impus în 
sociologia de azi, 
ce-i drept, pe care-l 
accept și-l folosesc 
doar fiindcă din el 
derivă și ideea de 
subiectivitate, deci 
și de personalitate,

vastitatea unui 
de plictis. An- 
e o operație 

dar fără ei 
(unei reviste)

„a-și 
„Su

pe care o revistă 
școlară n-ar trebui 
s-o ocolească sub 
nici un motiv, fără 
de vreo înfricoșare. 
Lipsită de „subiec
ții" unor anchete in
teresante, revistele 
au prea puțină su
biectivitate, se ega
lizează într-o anu
me lipsă de persona
litate care ne per
mite să confundăm 
pe această latură li
ceul din Bistrița cu 
cel din Găești. Pe o 
temă patetică, plină 
de sevă, din care 
putea ieși o bună 
anchetă — „încotro 
tinere ?" (adică des
pre orientarea pro
fesională, se înțele
ge...) — „Zori seni
ne" a Liceului „Li- 
viu Rebreanu" din 
Bistrița ajunge la 
un articol nesemnat, 
intr-adevăr imper
sonal, abundind in 
fraze pe cit de so
lemne pe atit de 
glaciale, din rindul 
stalacmitelor și sta
lactitelor : „...Fiind 
cea mai sintetică 
formă a personalită
ții, caracterul se 
cere educat cu deo
sebită atenție. Hotă- 
rîrile, deciziile nu 
se pot lua in mod 
arbitrar, ci numai 
în urma unei docu
mentații 
zătoare, 
prin aceasta că se 
impune..." etc.. 
Caz-limită de 
înțelegere a semnu
lui de întrebare din- 
tr-o chestiune vita
lă, să nu-l generali
zăm și să vedem 
anchetele . care, to
tuși, se nasc. „Din
tre sute de catarge" 
— revista Liceului 
„Ion Minulescu" din 
Slatina, una din pu
blicațiile de interes 
cert, scrisă cu mult 
suflet — conține 
(sau intitulează ast
fel...) în numărul H 
din martie 1976, pa
tru asemenea reali
zări. Prima — pri
vind acțiunile din 
clase pentru înfăp
tuirea hotărîrilor 
Congresului al X- 
lea al U.T.C. — nu

corespun- 
înțelegind

etc.
ne-

depășește constată
rile unui proces ver
bal. A doua — des
pre „boboci", elevii 
anului I — evită 
problemele cit de cit 
complicate cultivind 
fraza spusă pe din
afară, gata știută, 
dar autoarea e ea 
însăși „un boboc", o 
elevă a anului I 
care se poate lesne 
dezbăra de acest stil 
„cald — călduț — 
fierbinte", practicat 
cu acea ■''comoditate 
de vocabular pe 
care unii îndrumă
tori o confundă cu 
optimismul și entu
ziasmul virstei ne- 
glijînd nuanța că a- 
ceste sentimente de
vin fundamentale cu 
cit se exprimă mai 
.puțin facil, mai pu
țin comod. Mai ne
plăcut este cind a- 
cest stil pătrunde în 
anchete pe teme 
majore, cu elevi 
majori, intitulate, de 
pildă, chiar așa : 
„Majoratul — săr
bătoarea virstei de 
aur". Ideile sînt bo
gate, generoase, res
ponsabile,’ obsedate 
de maturitate, sen
sibile insă și la poe
zie, „poezia nostal
giei pentru anii co
pilăriei" dar, pînă să 
ajungem in miezul 
lor, trebuie să tre
cem printr-o intro
ducere dezvoltată 

jumătatea 
propriu- 

litera-i 
prea fru-'

ducere 
pină la 
anchetei 
zise, in care 
turizarea 
moașă atinge fraze 
ca : „Auziți, auziți 
prieteni pulsul pă- 
mîntului ? Auziți 
pașii aceia de uriaș, 
uriaș care atinge cu 
capul de plus infi
nit, călcina peste 
minus infinit ?" Da
că majoratul e ma
turitate, poate că 
n-ar fi fost greșit ca 
să găsim o dovadă 
in acest sens și in 
vindecarea de aceas
tă boală a copilă
riei stilistice care se 
manifestă prin a- 
ceste „urieșisme" 
intre plus și minus 
infinit.

RAID-ANCHETĂ AM FOST 0 ZI STUDENT IN PRACTICĂ
La întreprinderea de auttxarriioane din Brasor

„II FOLOSIM PE STUDENȚI, CA Șl CUM

AR FI INGINERII NOȘTRI"»

L-am întilnit pe șeful de lu
crări ing. Constantin Bogdan 
de la Catedra de utilaj tehno
logic. (Facultatea T.C.M.). 
preună cu 45 de -
practică, la secția punți M.A.N.

— Studenții 
pe linii de
I. II și III), 
pe 
tru ei 
acumula 
viitoarei 
pe bază 
ca orice 
trolați și îndrumați paralel de 
cadrele didactice și de cadrele 
tehnice ale secției.

Studentul Ion Florea din anul
II, T.C.M. :

— In atelierul catedrei noas-

im- 
studenți in

sint repartizați 
fabricație (anii 
munca practică 
înseamnă pen- 

a 
necesară

mașini
primul prilej de 

experiența 
profesii. Ei lucrează 

de plan de producție, 
muncitor și sint con-

tre nu am avut posibilitatea să 
lucrez decit munci mai mult 
manuale sau cu mașinile cele 
mai simple. Aici am făcut cu
noștință cu multe probleme 
practice ale tehnologiei moder
ne. precum și cu aspectul orga
nizatoric legat direct de echipa 
de lucru.

Spre deosebire insă de aceș
tia. studenților care vin să efec
tueze practica in calitate de în
cadrați nu li se acordă nici o 
atenție deosebită, ei intrind in 
întreprindere ca orice muncitor 
necalificat. fiind repartizați deci 
la intimplare. după nevoile mo
mentane ale secției. Universi
tatea nu îndrumă cu aceeași 
regularitate și activitatea aces
tor studenți. lăsind totul in sea
ma întreprinderii.

Mult mai complexe sint as
pectele activității studenților 
din ultimii ani. care sint re
partizați în serviciile de con
cepție și în locurile unde ei 
pot veni în contact cu proble
mele de organizare, de condu
cere a producției. Această parti
cipare se desfășoară fie pe bază 
de contracte, care se onorează 
prin Centrul de învățămint. 
producție și cercetare, fie pe 
baza unor contracte noi, înche
iate special pentru practica de 
vară, cu atenție deosebită pre
gătirii lucrărilor de diplomă.

In laboratorul catedrei T.C.M., 
«fîat sn întreprindere. u.“. grup 
de cadre didactice si studenții 
T-cofee MurZTeâr.u. Constantin 
Soceanu, Petre Oprea finisează 
acum proiectul standului hi
draulic de încercări. prevâzin- 
cu-se un efect economic de 
104 000 Iei prin realizarea sa.

Un grup de 8 studenți, pe 
baza unui alt contract, lucrea
ză la proiectele unei mașini de 
prelucrare prin electroeroziu- 
ne, care se va preda in 15 sep
tembrie și care reprezintă o 
valoare economică de peste 
150 000 lei. Un alt proiect 
privind o instalație complexă 
pentru prelucrarea electrochi- 
mică a matrițelor, in valoare 
de peste 1 milion de lei. a fost

încredințat unui grup de stu
denți cu termenul de 15 no
iembrie.

Inginerul Vass Francisc, șeful 
secției proiectări mașini-agre- 
gate și mecanizări, ne spu
nea : in atelier lucrează un 
grup de studenți pregătiți 
serios. dintre care Lucian 
Muncu. Marian Carp. Gh.
Gheorghianu. Nicolae Lorincz, 
Alex. Laszlo, Marian Mi-
trea, Nicolae Stănescu care
execută proiectul pentru pre
lucrarea cămășilor de cilin
dru si proiectul unui • agregat 
de găurit suportul direcției, pe 
care întreprinderea urmează să 
le și execute, folosindu-le în 
fabricație.

ADINA VELEA

La întreprinderea de utilaj greu „Progresul" Brăila

DEȘI CONDIȚIILE AU FOST FOARTE BUNE, 
DISCIPLINA A MAI LĂSAT DE DORIT...

Practica în producție a stu
denților care au venit în pri
ma serie la întreprinderea de 
utilaj greu „Progresul" Brăila 
se pare că a debutat sub bune 
auspicii. în prima zi. studenții 
(de la Institutul politehnic. In
stitutul de construcții și A.S.E. 
din București) au fost invitați 
de directorul general al între
prinderii la o întîlnire' in

cursul căreia ei au primit in
formații despre uzină, despre 
procesele tehnologice de aici, 
despre problemele ce trebuie 
urmărite de viitorii specialiști.

Dar iată-ne în dimineața zilei 
de 9 iulie, deci în penultima zi 
din perioada primei serii, la 
I.U.G. „Progresul", încercînd 
să-i cunoaștem pe studenți în 
secțiile unde au fost repartizați,

— Cei 23 de studenți a căror 
practică am indrumat-o. ne 
spune tovarășul asistent Florin 
Bâdulescu. au fost repartizați 
cite 2—3 în echipele de lucru, 
pe locuri de muncă. Alături de 
muncitori, ei au montat co
menzi. cilindri hidraulici, dis
tribuitoare. au executat alte 
operații de montaj. S-au respec
tat programul de practică și 
orarul zilnic stabilit. Studenții 
și-au putut însuși numeroase 
cunoștințe practice, foarte ne
cesare în viitorii ani de studiu.

„Pînă acum, ne declară Ga
briel Georgescu, student în 
anul III. am mai fost în prac
tică prin 5 întreprinderi, dar 
numai la I.U.G. „Progresul" am 
găsit condiții optime pentru 
specialitatea noastră. Am luat 
cunoștință aici de temeinica or
ganizare a muncii și a produc
ției, am putut urmări procedee 
tehnologice deosebite, am exe
cutat operații de montaj difi
cile". „Și eu am lucrat la co
menzi hidraulice, ne declară 
studentul loan Petrea, dar 
m-am ocupat și de o temă oare 
va constitui subiectul lucrării 
mele de diplomă. Eu am fost 
muncitor în această uzină și 
încă de atunci m-a preocupat 
mecanismul de servodirecție. 
Mi-am formulat și alte teme de 
cercetare". „Comparativ cu anul 
trecut, este de părere studentul 
Gabriel Georgescu, s-a făcut un 
pas înainte. Anul trecut, în pe
rioada de practică, am fost „în

drumați" de cadrele didactice dc 
la catedrele de limbi străine și 
științe sociale. Am cerut atunci 
ca îndrumarea noastră să fie 
asigurată de catedra de spe
cialitate. Cererea ne-a fost sa
tisfăcută".

La secția 500, a fabricii de ex
cavatoare, tinărul inginer Va
lentin Gasser completează ima
ginea zilelor de practică : „îna
inte de a-i stabiliza la anumite 
puncte de lucru, le-am creat 
condiții să se familiarizeze cu 
toate celelalte compartimente ale 
secției. Pentru a le stimula con
tribuția i-am repartizat apoi la 
locurile de muncă mai intere
sante și mai complexe : la mo
toare, la executarea comenzilor 
la montajul hidraulic la probe. 
Dintre ei, 3 studenți au lucrat 
în microatelierele de plan teh
nic, aco-lo unde noi executăm 
prototipurile și problemele cu. 
seria O. Tuturor le-am cerut 
să ne propună cîte o soluție 
pentru îmbunătățirea instalației 
de spălat țevi pe care am rea
lizat-o prin autodotare. Sigur, 
soluțiile prezentate nu au în
trunit exigentele noastre, dar 
poate este bine că le-am creat 
prilejul să caute, să gîndească... 
Sigur, nu totul a fost perfect. 
Nu au mai venit cu caiete de 
practică, fapt care nu mi se 
pare pozitiv. Apoi, disciplina a 
lăsat uneori de dorit, unii se 
mai plimbau prin secții, de colo- 
colo, nu-și dădeau interesul...".

Si la secția 700 din aceeași 
fabrică ne sînt lăudați în lipsă 
cei 17 studenți din anul III

T. C.M. de la Institutul politeh
nic București, repartizați pentru 
practică aici. Ne dăm seama 
că întreprinderea, prin oa
menii ei. a gindit cu multă 
responsabilitate organizarea 
practicii studențești, crearea 
condițiilor necesare. Dar, în a- 
ceastă penultimă zi, unde sînt 
studenții ? Căci în toată fabrica 
nu am putut întîlni pe nici 
unul. Despre cei de «la Institu
tul de construcții, tovarășul 
asistent Florin Bădulescu ne-a 
spus : „Cred că se pregătesc de 
plecare. Au rămas la dormi
toare să dea în primire lenje
ria..."

Cine a dat dispoziția să se 
scurteze perioada de practică 
cu două zile? Ba, dacă stăm și 
ne gîndim bine, cu 3 zile, deoa
rece sîmbătă, 3 iulie, din iniția
tiva și cu cheltuiala comitetului
U. T.C., studenții au fost duși 
într-o excursie în Deltă. Nu 
avem nimic împotriva excursii
lor, dar acestea trebuie desfă
șurate în timpul liber, nu in 
cele programate pentru învă
țătură, pentru producție. Iar 
dacă nu- se putea altfel, ziua 
respectivă trebuia recuperată. 
Ajungem deci, din nou, la pro
blema principală... a disciplinei, 
care, prin situațiile ivite, ne 
demonstrează că-rămîne în con
tinuare. o problemă nerezolvată.

„Acum e încă bine, ne zice 
Ion Drăgoi, locțiitorul secreta
rului U.T.C., față de anul tre
cut, cîncl studenții făceau plajă 
pe acoperișul secțiilor".

ION CHIRIC
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PROGRAMUL
privind producția și desfacerea către populație a bunurilor de consum,
Aîn perioada 1976-1980, aprobat de ședința comună a C.C. al P.C.R
și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României

(Urmare din pag. 1)

în
sporirii producției bunurilor

structură, ca rezultat al 
de

consum, desfacerile de mărfuri 
in perioada 1976—1980 vor crește 
astfel :

în procente —

Produsul Creșteri în 1980 fată de 1975

Directive Program
— produse alimentare cu
— alimentația publică cu
— produse nealimentare cu

Confecții-textile
Tricotaje 
încălțăminte

60—70
40—50
30—40

O atenție deosebită se va acor
da creșterii producției de ali
mente cu valoare nutritivă ri
dicată. producției de mărfuri 
din grupa textilă-încălțăminte, 
bunuri de folosință îndelungată, 
articole de uz casnic și gospodă
resc destinate ușurării muncii 
femeilor, articole pentru copii, 
precum și realizării unei game 
cit mai variate de produse pen
tru necesitățile social-culturale 
ale populației.

Vor fi luate măsuri pentru 
creșterea ponderii sortimentelor 
de calitate superioară atît la 
produsele alimentare, cit și la 
bunurile industriale de consum.

I. PRODUSE ALIMENTARE
Corelat cu programul pentru 

dezvoltarea producției alimen
tare pentru anii 1976—1980. pre
vederile din Directivele Congre
sului al Xl-lea al P.C.R. pri
vind desfacerile au fost îmbu
nătățite astfel :

— în procente —

Creșteri în 1980 fată de 1975

Directive Program
Produsul

Carne și produse din carne 30—40 circa 55
Pește 50—60 „ 180
Lapte de consum 35—45 ». 65
Unt 50—60 „ 75

, Brînzeturi 30—40 „ 60
Ulei comestibil 20—30 „ 35
Zahăr, 10—15 30
Ouă 40—50 „ 50
Legume 55—60 ,, 65
Fructe (inclusiv struguri) 30—40 „ 100

La carne și produse din carne 
se prevede îmbunătățirea în con
tinuare a aprovizionării popu
lației cu carne și păsări pream
balate, precum și diversificarea 
sortimentelor la preparate și 
conserve de carne.

La pește și produse din pește 
s-au prevăzut sporuri mar:, 
avind in vedere dezvoltarea pes
cuitului intern și a celui ocea
nic, precum și cerințele popu
lației intr-o accentuată creștere. 
La conserve de pește, concomi
tent cu diversificarea sortimen
telor, se va extinde aprovizio
narea unităților din mediul ur
ban și rural.

La lapte de consum, produse 
lactate proaspete și brînzeturi, 
creșterea producției va asigura 
acoperirea in bune condițiuni a 
solicitărilor populației în tot 
cursul anului.

La zahăr se prevede în cinci
nal o majorare a desfacerilor cu 
119 mii tone, față d» cantitățile 
inițiale.

La produse zaharoase se va 
continua acțiunea de diversifi
care a sortimentelor și de îmbu
nătățire a calității lor, paralel cu 
creșterea substanțială a volumu
lui producției.

La grăsimi animale și vegetale 
prevederile asigură cerințele de 
aprovizionare ale populației.

La legume și fructe, ținînd 
seama de. tendința sporirii con
sumului lor atît în stare proas
pătă, cit și conservată, s-au 
prevăzut creșteri însemnate pe 
sortimente, astfel incit să se aco
pere necesarul populației în tot 
cursul anului.

O preocupare deosebită va 
constitui extinderea producției 
și a desfacerilor de semiprepa- 
rate culinare, precum și a pro
duselor dietetice specifice ali
mentației copiilor și a anumitor 
categorii de consumatori (supe 
concentrate, conserve vitamini- 
zate, sucuri, siropuri și alte bău
turi răcoritoare).

Se va asigura, de asemenea, 
importul de citrice, banane, 
curmale, smochine, cafea, măs
line, condimente, în scopul apro
vizionării populației.

II. ALIMENTAȚIA PUBLICA

Dezvoltarea activității în acest 
sector pune pe prim plan creș
terea rolului social și a funcției 
sale economice, acordindu-se o 
atenție deosebită sporirii pro
ducției și desfacerii de prepara
te, îmbunătățirii calității mese
lor și extinderii rețelei potrivit 
cerințelor consumatorilor. în 
anul 1980 volumul desfacerilor 
prin alimentația publică va fi de 
31,6 miliarde lei, respectiv cu 
54.5 la sută mai mare decît în 
1975. Această creștere se va 
realiza îndeosebi prin sporirea 
accentuată a producției și a 
vînzărilor de preparate culinare 
de bucătărie și cofetărie, a altor 
produse alimentare, la care ni
velul creșterii va fi de 68,8 la 
sută.

Vînzările de preparate și 
semipreparate tip gospodina 
realizate de alimentația publică 
vor spori in 1980 de 3,3 ori față 
de 1975, iar de produse de pati
serie și cofetărie cu 66 la sută. 
Se prevăd, de asemenea, măsuri 
pentru intensificarea producției 
de plăcintărie, covrigărie și alte 
.produse de simigerie.

Pentru organizarea producției 
culinare și realizarea unei ali
mentații raționale, bazată pe 
elemente nutritive valoroase, se 
vor lua măsuri pentru îmbună
tățirea pregătirii mîncărurilor, 
extinderea folosirii legumelor, 
concomitent cu întărirea contro
lului de calitate a materiilor 
prime și a produselor finite.

Se va acorda o atenție deose
bită îmbunătățirii alimentației 
prin cantine și cantine-restau- 
rant. accentuindu-se asupra 
calității mîncărurilor și a diver
sificării meniurilor. Pe toate 
platformele industriale vor fi 
organizate cantine, extinzin- 
du-se, totodată. rețeaua de 
microcantine, bufete, chioșcuri 
și secții gospodina.

Desfacerile de băuturi răcori
toare vor crește de 2,5 ori, în 

- paralel cu sporirea accentuată a 
consumului de ape minerale. 
S-au stabilit măsuri pentru 
creșterea substanțială a produc
ției de bere, desfacerea urmind 
a se face atît în sticle, cit și 
prin extinderea în toate restau
rantele a servirii berii la halbă.

în toate unitățile de alimenta
ție publică se vor lua măsuri 
pentru îmbunătățirea stării 
igienico-sanitare in sălile de 
consumație. în spațiile de pro
ducție și de păstrare a alimen
telor.

Ridicarea calitativă a întregii 
activități de alimentație publică 
și a nivelului de servire civili
zată a consumatorilor va fi 
asigurată și prin măsurile stabi
lite pentru calificarea lucrători
lor, perfecționarea pregătirii 
profesionale a personalului exis
tent, precum și printr-o muncă 
susținută de educație a tuturor 
lucrătorilor din acest sector.

III. TEXTILE-INCALȚAMINTE
Producția — 

minte va fi orientată spre di
versificarea 
substanțială

Pe baza acestor creșteri se 
vor pune la dispoziția popula
ției în fiecare an cantități spo
rite, care, in 1980 comparativ 
cu anul 1975, vor fi mai mari 
cu peste 6 miliarde lei la con
fecții. cu circa 4 miliarde lei la 
tricotaje, cu aproape 50 milioa
ne mp țesături, cu peste 30 mi
lioane perechi încălțăminte.

Se va îmbunătăți în mod deo
sebit aprovizionarea populației 
cu articole superioare : trico
taje din po-liester pentru adulți 
și copii, confecții din țesături 
fine și alte produse la care ce
rerea crește pe măsura sporirii 
veniturilor. S-au prevăzut can
tități sporite la o serie de pro
duse solicitate de populație, ca 
de exemplu : prosoape, batiste, 
covoare, țesături pentru fețe de 
plăpumi. perdele din fire sin
tetice. vată medicinală si 
le. O creștere accentuată — de 
3.2 ori — se va asigura 
călțămintea superioară, c 
reprezenta în anul 1980 circa o 
treime din totalul încălțămintei 
din piele naturală.

Sporuri mari s-au prevăzut și 
la articolele pentru copii : la 
confecții cu 72.7 la sută, la în
călțăminte cu fețe din piele cu 
42.5 la sută.

Pentru completarea și diver
sificarea fondului de mărfuri 
din producția internă, se pre
văd importuri și schimburi de 
mărfuri cu alte țări la produse 
ca : prosoape plușate, cuverturi 
plușate din bumbac, mușama, 
haine din piele etc.

Pentru atingerea 
biective. industria 
vor acționa pentru :

— diversificarea

press.

alte-

in- 
va

acestor o- 
și comerțul

țesăturilor 
sub aspectul coloritului, contex
turilor. finisajului, mai ales la 
cele destinate confecțiilor pen
tru copii, tineret și femei ;

— dezvoltarea producției 
confecții din tricoturi și din a- 
mestecuri cu poliester, mai 
confortabile și mai ușor de în
treținut ;

— aplicarea unor tehnologii 
superioare in vederea reducerii 
gradului de șifonare, a contnac-

de

de textile-incălță-

și îmbunătățirea 
___________ a structurii sorti
mentale, spre ridicarea calității, 
în vederea satisfacerii exigențe
lor în creștere ale populației.

Potrivit indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
s-au asigurat investiții sporite 
pentru dezvoltarea producției 
industriei ușoare, prevăzindu-se 
crearea de noi capacități pentru 
realizarea țesăturilor cu grad 
înalt de finisaj și valorificarea 
superioară a materiilor prime 
din țară.

Față de prevederile din Di
rectivele Congresului al Xl-lea 
al P.C.R. au fost majorate can
titățile de produse destinate a- 
provizionării populației, astfel :

ției la spălat, aplicarea de fini
saje superioare (oleofobizare, 
hidrofugare. permanent 
mercerizare etc) ;

— sporirea gamei de produse 
menite să ușureze munca fe
meilor în gospodărie, cum sint: 
țesăturile pentru lenjerie de 
corp și îmbrăcăminte.' tratate 
astfel incit să se elimine ope
rațiunile de fierbere, apretare. 
călcare :

— extinderea utilizării în pro
ducție a pieilor și blănurilor 
sintetice superioare, a maselor 
plastice și a cauciucului sinte
tic :

— diversificarea tălpilor de 
încălțăminte din înlocuitori 
(cauciuc matrițat într-o varieta
te mare de culori, poliuretan). 
care să imite talpa naturală, 
crepul, pluta etc. ;

— determinarea mai judicioa
să a confecțiilor 
antropometrice. ___
cerințelor diferitelor categorii de 
cumpărători :

— adaptarea mai operativă la 
modă a produselor de textile si 
încălțăminte, in ce privește mo
delele. materialele folosite, ac
cesoriile. culorile et» :

— extinderea desfacerii măr
furilor preambalate. asigurin- 
du-se astfel o prezentare su
perioară a produselor.

realizarea 
nisterului 
industriei 
peratiste.

Cincinalul revoluției tehnico- 
știiiițifice. va avea efecte din
tre cel6 mai favorabile în pro
ducția și dotarea populației cu 
aparate de un înalt nivel teh
nic. cu performanțe mult îm
bunătățit^.

, In scopul reducerii consumu
lui de metal, creșterii randa
mentului și fiabilității bunuri
lor. concomitent cu realizarea 
unor produse cu un consum re
dus de energie electrică, un ac
cent deosebit se va acorda di
versificării sortimentelor și mo
dernizării articolelor aflate cu
rent în fabricație.

Realizarea programului pro-

acestor bunuri a Mi- 
Industriei Ușoare, a 
locale de stat și coo-

impune asimilarea unor 
tipizate de subansamble și 

celor existente,

pus 
game 
diversificarea 
printre care : motoare electrice 
mici, rezistențe încălzitoare în 
tub metalic, termoregulatoare 
cu bimetal, motocompresoare 
frigorifice, întrerupătoare și 
lămpi de semnalizare, precum 
și sortimente de mase plastice 
speciale destinate realizării a- 
paratelor electrocasnice.

2. La produsele de uz casnic 
și gospodăresc s-a prevăzut 
pentru perioada 1976—1980 creș
terea desfacerilor cu 62 la sută, 
asigurindu-se cantități sporite la 
articolele, de menaj, din porțe
lan. faianță și sticlă, vasele de 
tablă emailată și inoxidabilă, 
detergenți etc., după cum ur
mează :

pe mărimi 
corespunzător

IV. BUNURI DE FOLOSINȚA 
ÎNDELUNGATA. PRODUSE 

DE UZ CASNIC 
SI GOSPODĂRESC, 

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Producția și desfacerile la a- 
ceastă grupă de mărfuri vor a- 
sigura satisfacerea cererii popu
lației. cantitativ și sortimental, 
măsurile prevăzute urmărind 
ridicarea calității și funcționa
litatea produselor, un mod su
perior de prezentare, accentu- 
indu-se asupra produselor des
tinate ușurării muncii casnice a 
femeii.

La principalele bunuri de fo
losință îndelungată, cantitățile 
prevăzute pentru aprovizionarea 
populației asigură următoarele 
creșteri :

— mii buc. —

cumulat pe 5 ani 1976—1980

1971—
1975

1976—
1980 1971—1975

Aparate de radio 2 086 2 860 137.1
Televizoare 1 844 2 570 139.4
Frigidere 1 177 1 820 154.6
Mașini de spălat rufe 706 1 114 157.8
Aspiratoare de praf 318 480 150.9
Biciclete 1 091 1 469 134.6
Mobilă — mii. lei 19 468 30 590 157.1

din care :
— mobilă pt. camere mii garnit. 1 510 2 365 156.6
— mobilă pt. bucătării — mii garnit. 1 180 1 530 139.0
— autoturisme 136 253 186.0

1. — Pentru dezvoltarea și di
versificarea aparatelor electro
casnice, pe baza indicațiilor date 
de tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu. s-a elaborat 
un program de asimilare de noi 
produse, care va dubla numă
rul sortimentelor existente și va 
permite ca volumul de desfa
cere să ajungă la 7.5 miliarde 
lei în 1980. față de 3,8 miliarde 
lei în 1975.

Programul de asimilare pre
vede ca 95 la sută din aparatele 
electrocasnice ce vor fi realizate 
în cincinalul 1976—1980 să aibă 
la bază o concepție proprie.

Principalele măsuri care se 
vor lua in acest cincinal pri
vesc :

— introducerea în producția 
de serie a unor aparate electrice 
de gătit, precum și a altor apa
rate pentru prepararea hranei, 
ușurarea muncii și reducerea 
timpului de pregătire a mincă- 
rurilor (vase electrice de fiert și 
de copt, aparate de fript cu ro- 
tisor. grătare, roboți și mixere 
cu funcțiuni multiple, mașini 
electrice de curățat și de tocat 
cartofi și legume, mașini de 
spălat vase etc.) ;

— introducerea în fabricație a

unor frigidere cu temperaturi 
joase și a congelatoarelor de di
ferite capacități ;

— fabricarea mașinii de spă
lat rufe cu programare automa
tă, a sobei electrice cu acumu
lare de căldură pentru încălzi
tul locuințelor, precum și lărgi
rea producției unor aparate des
tinate asigurării confortului ș’ 
ușurării muncii în locuințe 
(boilere, aspiratoare cu puteri și 
randamente sporite, bătător e- 
lectric de covoare, aparat elec
tric de curățat și lustruit pardo
seli etc.) ;

— fabricarea unor aparate 
destinate altor activități (ma
șini electrice de cusut care efec
tuează operațiuni multiple, ca- 
setofoane, radioreceptoare ste
reofonice, pickupuri, robotul 
multifuncțional destinat gospo
dăriilor țărănești pentru tocat 
nutreț, uruit porumb etc.).

S-au prevăzut măsuri pentru 
profilarea și specializarea pro
ducției aparatelor electrocasnice, 
ponderea principală urmind a o 
deține în continuare Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini, care va realiza aparate de 
mare serie și complexitate. Va 
crește, totodată, contribuția la

Cititorii s-au adresat ziaruluf
Puteți da examen 

de admitere
Am urmat cursurile Facultății 

de mecanică, secția Tehnologia 
prelucrării la rece, subingineri, 
din cadrul Institutului politehnic 
Galați, cursuri pe care le-am 
absolvit in anul 1972, an în care 
am inceput activitatea produc
tivă la Șantierul Naval Brăila, 
ca subinginer tehnolog. Știu că 
problema continuării studiilor 
subinginerilor la invățămintul de 
ingineri a fost luată in discuție. 
Nu știu insă ce s-a stabilit.

GHEORGHE TĂNASE

Tovarășul GH. BURLOI, di
rector adjunct al direcției învă- 
țămînt superior din cadrul Mi
nisterului Educației și Invăță- 
mintului. Ia solicitarea noastră, 
ne comunică :

Legislația în vigoare nu conți- 
ne dispoziții din care să rezulte 
posibilitatea continuării studii- 
tor de subingineri la învățămîn- 
t-d de ingineri. Absolvenții sec- 
• lor de subingineri care doresc 
to-ș: continue studiile la învă- 
■ mir.t-j] de ingineri se pot pre- 
: —-a !a concursul de admitere

preferată, in con- 
— — e s:abilite in broșura „Ad

miterea in invățămintul supe
rior", după efectuarea stagiului 
de 2 ani la locul de muncă la 
care au fost repartizați la absol
vire.

Se va ține seama 

de solicitarea 

dumneavoastră
Am absolvit anul acesta fa

cultatea C.F.D P. Geodezie din 
cadrul I. C. București. Sint căsă
torit. și împreună cu soția mea, 
absolventă a A S.E. București, 
repartizată la Consiliul popular 
județean Vrancea, locuim in 
Focșani de aproximativ un an. 
Deși nu sintem născuți pe a- 
ceste meleaguri, nu ne-am gin- 
dit nici o clipă să le părăsim, 
mai ales că ne-am bucurat de 
tot sprijinul organelor locale. 
Am primit un apartament de 2 
camere, butelie de aragaz, deci 
s-au făcut eforturi mari pentru 
noi. La rindul nostru, vrem ca 
prin muncă să răspundem în
crederii ce ni se arată. Vreau 
să fiu și eu repartizat in acest 
județ. De aceea am luat legă
tura cu întreprinderile care au 
nevoie de ingineri geodezi și 
prin intermediul Consiliului 
popular județean și al Direcției

agricole a județului Vrancea, s-a 
cerut la M.A.I.A.A. ca un ab
solvent al I. C. București — geo
dezie să fie repartizat in acest 
județ. Sint însă informat că 
printre locurile aprobate de 
M.A.I.A.A. nu figurează nici 
unul pentru Vrancea. De aceea 
vă rog să mă sprijiniți pentru 
a fi repartizat intr-o unitate e- 
conomică din Vrancea.

BRATU IONEL

în urma apelului nostru, to
varășul director adjunct dr. ing. 
TEODOR MARIAN din cadrul 
M.A.I.A.A. ne-a răspuns :

Vă comunicăm că la reparti
zarea în producție a absolven
ților Secției geodezie — promo
ția 1976 — București, vom ține 
seama de solicitarea tovarășului 
Bratu Ionel, pentru a fi repar
tizat la o unitate mai apropiată 
de domiciliu, cu respectarea 
normelor în vigoare.

Cine o ajută 

pe Ion Didina ?
Mă numesc Ion Didina și am 

absolvit clasa a VlII-a la Liceul 
„Nicolae Bălcescu“ din Cluj- 
Napoca. Urmărind zi de zi ar
ticolele publicate in „Scinteia

tineretului** am observat că 
mulți tineri se adresează dv. 
Am urmărit de asemenea și răs
punsurile date și m-am gindit 
să mă adresez și eu cu urmă
toarea problemă care pină acum 
nu și-a găsit rezolvarea. Locu
iesc in Cluj-Napoca împreună cu 
mama mea. Părinții mei sint 
despărțiți. In anul 1965, tribu
nalul mi-a fixat o pensie de în
treținere de 200 lei. Incepind cu 
data de 10 decembrie 1975, în 
urma unui proces la care am 
luat și eu parte instanța a mă
rit pensia la 425 lei. Tatăl meu, 
Ion Constantin a protestat, deși 
mai are de plătit doar pină în 
1978, cînd voi deveni majoră. 
I.P.Z. Feleacul din Cluj-Napoca 
unde lucra tatăl meu, mi-a tri
mis de două ori pensia ce mi 
se cuvenea și ultima oară, o 
hirtie prin care mă anunțau că 
incepind cu 15 aprilie tatăl meu 
nu mai lucrează aici. Nu se 
menționa unde s-a mutat. 
Toate măsurile luate spre a-l 
găsi s-au dovedit inutile. în a- 
ceastă situație, vă rog pe dv. să 
mă ajutați să aflu, dacă se 
poate, unde lucrează tatăl meu 
și, eventual, unde locuiește. 
Dacă timp de 12 ani nu s-a in
teresat niciodată de mine, cel 
puțin să-mi trimită suma res
pectivă, fixată prin tribunal 
care îmi este atît de necesară.

ION DIDINA

N.R. Cititorii rubricii noas
tre care ne pot răspunde cu 
privire la locul de muncă și 
adresa la care poate fi găsit 
Ion Constantin sint rugați 
să ne scrie la redacție.

u.m.
1975 

reali
zări

1980 
preve

deri

1980/1975

0/0

Art. menaj din faianță mii buc. 28 724 41 000 142,7
Art. menaj din porțelan 23 725 30 000 126.4
Art. menaj din sticlă 69 000 86 000 124.6
Vase din tablă emailată 17 220 30 000 174.2

Vase din tablă inox. 28 100 357,1
Vase din fontă emailată 153 280 183.0
Detergenți mii tone 53,2 86,5 162,6

Programul elaborat în ve
derea dezvoltării producției și 
desfacerii bunurilor de uz cas
nic și gospodăresc în cincinalul 
1976—1980 prevede asimilarea a 
circa 5 000 articole noi, astfel că 
la aceste grupe de mărfuri se 
vor asigura populației circa 
20 000 de sortimente.

Noi sortimente vor fi realiza
te la :

— articole pentru prepararea 
hranei și servitul mesei (vase 
din aluminiu, vase teflonate, 
vase de fiert sub presiune, arti
cole din sticlă termorezistentă 
etc.) ; se va îmbogăți gama ma
șinilor manuale și a dispozitive
lor de uz casnic ;

— aparate pentru gătit și în
călzit locuințele ;

— articole pentru întreținerea 
locuinței și vestimentației (deo- 
dorante, insecticide, dezinfectan
te etc.), ustensile de toaletă ;

— scule și unelte de uz gospo
dăresc. articole pentru agricul
tură și grădinărit.

Pentru realizarea sarcinilor 
stabilite, programul prevede

dezvoltarea și modernizarea ca
pacităților, profilarea și specia
lizarea producției, introducerea 
unor noi tehnologii de fabrica
ție, îmbunătățirea ambalajelor 
de transport și prezentare a 
produselor.

Sporirea producției și desfa
cerii diverselor articole de uz 
casnic și gospodăresc va aduce 
o contribuție însemnată la ușu
rarea muncii femeilor in gospo
dărie. prin reducerea timpului 
afectat treburilor casnice și a e- 
fortului fizic, permițindu-le ast
fel să dedice mai mult timp 
creșterii și educării copiilor, 
pregătirii profesionale, activită
ților obștești și recreative.

Pentru creșterea și diversifi
carea producției de jucării, se 
prevede introducerea unui nu
măr. de 5 000 noi sortimente și 
dublarea desfacerilor.

La materiale de construcții, 
articole sanitare și instalații 
desfacerile vor crește în 1980 cu 
57 la sută .jtață. de . 1975. preve
derile la principalele produse 
fiind următoarele :

1975 1980 1980—1975u.m.

Ciment mii to. 622 1 400 225,1
Țigle mii. buc. 188.5 265 140.6
Plăci azbociment mii mp 8 661 9 300 107,4
Plăci aglomerate mii mp 1 760 2 500 142,0
Plăci fibrolemnoase mii to. 28.6 55 192,3
Cherestea total mii mc 108 97 89.8
Căzi baie emailate mii buc; 12.5 45 360,0
Armături neferoase tone 447 1 000 223,7
Obiecte sanitare
din porțelan. tone 2156 3 200 148.4

în conformitate cu prevederi
le Programului național pentru 
conservarea și dezvoltarea fon
dului forestier' referitoare la 
limitarea volumului tăierilor in 
păduri, se va pune un accent 
mai mare pe folosirea celorlalte 
materiale de construcție și pe 
reducerea, concomitentă, a con
sumului de masă lemnoasă, în
deosebi de cherestea.

S-a prevăzut diversificarea 
materialelor de construcții și 
instalații. valorificarea mai 
largă a înlocuitorilor de che
restea, precum și a unor de
șeuri, astfel incit să se îmbu
nătățească aprovizionarea cu a- 
ceste produse destinate con
strucției și întreținerii locuințe
lor.

Programul prevede măsuri 
pentru dezvoltarea și moderni
zarea producției. introducerea 
progresului tehnic prin aplicarea 
rezultatelor cercetării științifice 
în producție și a noilor tehnolo
gii de fabricație, asimilarea de 
noi produse, modernizarea celor 
existente, diversificarea și lăr
girea gamei sortimentale, pentru 
ridicarea substanțială a 
produselor.

De asemenea. sînt 
măsuri care să asigure
zionarea corespunzătoare a pro
ducției cu materii prime și ma
teriale. accesorii, scule și dispo
zitive, pentru utilizarea înlocdi-

torilor și a materiilor prime din 
țară, pentru valorificarea supe
rioară a acestora.

*

calității

stabilite 
aprovi-

în vederea înfăptuirii sarci
nilor cuprinse în program. Con
siliul de Miniștri prin Consiliul 
de coordonare a producției bu
nurilor de larg consum și Con
siliul pentru coordonarea și în
drumarea activității de aprovi
zionare și prestare de servicii 
pentru populație, ministerele 
producătoare, organele centrale 
și locale ale comerțului și coope
rației, consiliile populare, cen
tralele și întreprinderile au da
toria să acționeze cu fermitate 
în vederea realizării integrale a 
măsurilor pentru creșterea și 
diversificarea producției. ridi
carea calității, asimilarea de noi 
produse, livrarea ritmică a măr
furilor. organizarea mai bună a 
desfacerilor, ridicarea nivelului 
de servire a consumatorilor.

Organele și organizațiile de 
partid, mobilizînd colectivele de 
oameni ai muncii din întreprin
deri și instituții, precum și or
ganizațiile sindicale, de tineret 
și de femei, vor asigura înfăp
tuirea cu succes a programului 
de creștere a producției și des
facerii bunurilor de consum, a- 
ducîndu-și astfel o contribuție de 
seamă la traducerea în viață a 
politicii partidului de ridicare 
continuă a nivelului de trai ma

terial și spiritual al poporului

• Astăzi, în arena „Forum** 
din Montreal vor începe antre
namentele publice la care au 
fost invitați să participe cei mai 
valoroși gimnaști și gimnaste 
din 10 țări, printre care Româ
nia, U.R.S.S., Japonia, S.U.A., 
R. D. Germană și Ungaria. Cu 
acest prilej, timp de două zile, 
vedete ale gimnasticii mondiale 
ca Nadia Comăneci (România), 
Olga Korbut (U.R.S.S.), Dan 
Grecu (România), Sawao Kato 
(Japonia) și alții iși vor conti
nua antrenamentele in fața pu
blicului spectator dornic să-i 
vadă la lucru în avanpremiera 
concursului oficial,, care va în
cepe la 18 iulie.

• Pină în prezent au fost 
vindute 2 750 000 bilete de in
trare la diversele manifestări ale 
Jocurilor Olimpice, adică 56 la 
sută din totalul biletelor puse 
în vînzare. S-au epuizat toate 
cele 72 000 de bilete pentru fes
tivitățile de deschidere și în
chidere ale marii competiții,

programate pe stadionul olimpic 
din Montreal. Din sursă oficială 
se anunță că 90 la sută din bi
letele de intrare la competițiile 
de atletism și natație au fost d<? 
acum vindute. Cerințe mari de 
bilete se anunță, de asemenea, 
pentru competițiile de gimnas
tică, box și baschet. în propor
ție de 86 la sută au fost vindute 
biletele de intrare la turneul de 
fotbal.

• Comitetul de organizare a 
Jocurilor Olimpice de vară a dat 
publicității lista participanților 
la primele discipline sportive în
scrise în programul Olimpiadei. 
Cei mai mulți concurenți (717) 
sînt înscriși la competiția de 
natație. Urmează canotajul (700), 
tirul (384), boxul (355), ciclismul 
(335) și fotbalul (272).

• Una din speranțele natației 
din R. F. Germania, Klaus 
Steinbach, a anunțat că la J-O. 
va participa în probele de 100 
m și 200 m liber, 100 m fluture 
și in probele de ștafetă.

• CAMPIONUL român llie 
Năstase a terminat învingător 
in turneul internațional de la 
Myrtle Beach (Carolina de Sud), 
care a reunit patru dintre cei 
mai valoroși jucători de tenis 
din lume la ora actuală. In fi
nală, llie Năstase l-a întrecut

cu 6—4, 6—3 pe spaniolul Ma
nuel Orantes. Reamintim că in 
semifinală. llie Năstase l-a e- 
liminat cu 0—6, 6—4, 7—5 pe a- 
mericanul Jimmy Connors.

în partida pentru locul trei. 
Jimmy Connors a dispus cu 
6—4, 7—6 de Arthur Ashe.

Din grădinile de legume ale cooperativei agricole „1 Mai“ din
Baciu, județul Teleorman, peste 100 de oameni efectuau in ziua 
raidului nostru expedierea imediată spre piață a roșiilor și 

castraveciorilor

IN CAMPANIA GRIULUI:

MMMBIT SPORIT
Săptămina prezentă constituie 

un punct de maximă intensitate 
in campania de seceriș a griu
lui. De operativitatea cu cere 
se acționează acum, în spiritul 
înaltei discipline și responsabi
lități, depinde liotărîtor soarta 
producției, finalizarea muncii 
pe un an. Continuîndu-ne rai
dul prin județele țării am pu
tut constata încă la începutul 
săptămînii o participare masivă 
de forțe umane și mecanice la 
seceriș, eliberatul terenului și 
însămînțarea celei de a doua 
culturi.

ÎN URMĂTOARELE CINCI ZILE 
VOR ÎNCHEIA SECERIȘUL

La ferma nr. 1 a Cooperativei 
agricole de producție din Baciu, 
județul Teleorman, șeful fer
mei, tehnicianul Tudor Crăciun, 
urmărește la fața locului modul 
de desfășurare a lucrărilor. ,,De 
la declanșarea secerișului, adică 
în urmă cu patru zile, pe toți 
cei care îi vedeți aici răsăritul 
și apus.ut*’Soarelui îi prinde în; 
cîmp. Buna organizare a muncii 
ne-a permis ca la ora actuală 
să recoltăm peste 250 de hectare 
cu grîu din cele 500 cultivate. 
Cu o viteză zilnică de 50 ha, în 
maximum cinci zile bune de 
lucru întreaga cantitate de griu 
va fi. la adăpost". între timp 
combinele mîriuite cu pricepere 
de mecanizatorii Marian Cotea- 
nu. llie Zamfir. Spiridon Pa- 
lada.. Cpns.taji.tin Ispas, Dumitru 
Chiriță descarcă din buncăre 
tonele de griu adunate în cele 
11 mijloace de transport. Șoferii, 
ca Ion Plecan. Stan Preda, Paul 
Stoian, sînt la a cinceâ cursă. 
„Pină seara mai facem încă 
trei" — ne asigură unul dintre 
ei. Fluxul de muncă continuă. 
Paiele sînt balotate, și prin in
termediul a 20 de atelaje ajung 
în sectorul zootehnic. Pe o tarla 
eliberată cu ci te vă ceasuri mai 
înainte șeful secției de meca
nizare, Vasile Bongioianu. îm
preună cu mecanizatorul Tudor 
Datcu reglează mașina de semă
nat. în fața lor Gheorghe Dat
cu, Nicolae Mușat, Mihai Chi- 
riță, ajutați de elevii Ion Be
rechet, Vasile Chiriță și Mihai 
Pană întorc brazdă pentru cea 
de-a doua recoltă. Respectînd a- 
cest flux de muncă s-a reușit 
însămînțarea a peste 200 de 
hectare cu porumb, din cele 300 
de hectare prevăzute cu această 
cultură.

ÎNSOȚIND UN ȘOFER DE 
LA C.L.F.

Prima grijă a șoferului llie 
Mămăligan. de la Centrul de le
gume și fructe din Videle, este 
aprovizionarea în fiecare dimi
neață cu legume proaspete a 
chioșcurilor din localitate. După 
trei-patru curse urmează trasee 
mai lungi, pe la diferite coope
rative agricole de unde ridică 
marfa pentru a doua zi. II în
soțim și noi. Primul popas îl 
facem la C.A.P. Siliștea, Ferma 
legumicolă Butești. Pină cînd se 
face obișnuita încărcare cu 
produse stăm de vorbă cu șefa 
fermei. Maria Coman, de la 
care aflăm că cei 60 de oameni 
prezenți la muncă în acea zi au 
reușit să încheie recoltatul ce
lor zece hectare cu fasole. Te

renul odată eliberat a fost o- 
cupat cu cea de-a doua cultură, 
adică cu varză și castraveciori. 
După ce vor fi strînse cele 15 
hectare cu tomate se va planta 
varză. Pentru culturile semăna
te proaspăt, instalațiile de irigat 
funcționau fără întrerupere. Ne 
continuăm drumul. Următorul 
popas îl fa,cem la o altă fermă 
legumicolă, este vorba de cea a 
Cooperativei agricole din Baciu 
La punctul de valorificare al 
fermei, tehniciană Aurica Cră
ciun face calculul cantităților 
de legume expediate pină la 
acea oră. Transcriem și noi : 5 
tone de tomate, tot at it ea de 
fasole și 7 tone de castraveți, 
în cîmp — peste o sută de co
operatori, între care Helga Chi
riță. Ștefan Șerban, Ion Boldea- 
ță. Maria Luca. Concomitent cu 
recoltatul se plantează varza pe 
suprafețele eliberate.

GATA DE START I

In unitățile agricole din ju
dețul Vrancea s-a încheiat 
strinsul orzului. Acum se pre
gătesc mașinile și utilajele in 
vederea declanșării marii cam
panii a secerișului la griu. La 
S.M.A. Adjud, unitate ce de
servește cooperativele din Ho- 
mocea, Păunești, Pufești. Rugi
nești și Adjud. pampania de 
recoltare a orzului s-a încheiat 
în 3 zile. Cu două mai puțin 
decît anul trecut. în pre
zent. cele 16 combine Gloria. 
26 combine C 3. 21 prese de 
balotat, 157 tractoare, ce vor ii 
folosite la seceriș, arături și 
semănatul culturilor duble,- sînt 
supuse ultimelor verificări îna
inte de a intra în lan. „Vrem 
să terminăm recoltatul griului 
în cel mult 10 zile — ne spune 
tovarășul Frantz Brînză. Pen
tru aceasta ne-am pregătit in
tru totul, am făcut și aprovizio
narea cu cele necesare în cam
panie. adică piese de schimb, 
combustibil. Atelierele noastre 
sînt gata să intervină în orice 
moment pentru a înlătura de
fecțiunile. 40 de mecanici din a- 
teliere au fost instruiți și pre
gătiți pentru ca în perioada de 
vîrf să poată ajuta la execu
tarea diferitelor lucrări. S-a 
stabilit, de asemenea, cu condu
cerile unităților pentru a se 
trimite hrană caldă în cîmp".

La operațiile de verificare și 
punere la punct a mașinilor a- 
gricole participă și elevii Li
ceului agro-industrial din Adjud 
care vor lucra pe combine și 
tractoare alături de mecaniza
torii cu experiență. Acestea nu 
sînt, însă, singurele acțiuni ale 
uteciștilor din județul Vrancea. 
în fiecare localitate comitetele 
comunale U.T.C. au constituit 
echipe care vor participa la se
ceriș. eliberarea terenurilor, a- 
rături. însămînțări pentru a 
do-ua cultură, la recoltatul spi
celor rămase în urma combine
lor. la secerișul manual, acolo 
unde combinele nu pot intra. 
Prin ultimele două operații, ti
nerii vrînceni și-au propus să 
strîngă peste 30 tone grîu.

OVIDIU MARIAN 
ȘTEFAN DORGOȘAN 

DUMITRU DUCA 
EMILIAN PLECAN

Pentru agenda dv. de vacanță:
UN NOU ȘI MODERN HOTEI BALNEAR 

„CĂCIULATA44
• Situat pe malul Oltului, în apropierea stațiunii 

Căciulata ;
• Camere confortabile cu 2 paturi și grup sanitar 

propriu ;
• Bază modernă de tratament, proprie, pentru afec

țiunile aparatului locomotor, digestiv și ale glandelor 
anexe ;

• Cură balneară efectuată sub îngrijirea unui per
sonal medical de specialitate ;

• Posibilități de excursii și petrecere a unui concediu 
agreabil în locurile pitorești din împrejurimi;

• Bilete se pot obține de la toate oficiile județene 
de turism și de la filialele I.T.H.R. București.

• Se acordă reducere cu 50% la tariful de transport 
pe C.F.R.

PUBLITURISM



PREZENTĂRI

DE CONDOLEANȚE

LA AMBASADA

R. F. GERMANIA
La Ambasada Republicii Fede

rale Germania din București, a 
avut loc luni la amiază prezen
tarea de condoleanțe în legătură 
cu încetarea din viață a fostului 
președinte âl. acestei țări. 
Gustav Heinemann.

Tovarășii Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Nicolae Ionescu. ministru secre
tar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale. și 
Vasile Gliga. adjunct al minis
trului afacerilor externe, au ex
primat condoleanțe însărcinatu
lui cu afaceri a.i. al R.F.G. la 
București. Werner Kilian.

S-a păstrat un moment de 
reculegere' in fața portretului în
doliat al defunctului și s-a sem
nat în cartea de condoleanțe.

SOSIRE
Luni a sosit în Capitală ge

neralul de prmată Nikola Liu- 
bicici, scretarul federal pentru 
apărarea națională al Republi
cii Socialiste Federative Iugo
slavia. împreună cu o delegație 
militară, care, la invitația mi
nistrului apărării naționale, va 
face o vizită de lucru in țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
pe'iii, oaspeții au fost intimpi- 
nați do generalul colonel Ion Co- 
man. ministrul apărării naționa
le, generalul locotenent Ion Hor- 
topan. prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef. al 
Marelui Stat Major, adjuncți ai 
ministrului, generali și ofițeri 
superiori.

Erau de. față Petar Dodik, 
ambasadorul Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia la 
București, colonelul Stanimir 
Milosevici, atașat militar, și 
membri ai amabasadei.

★
în cursul zilei, la Ministerul 

Apărării Naționale au avut loc 
convorbiri care s-au desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, priete
nească.

La convorbiri a participat și 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia.

VIZITĂ
Luni a sosit în Capitală dele

gația Conferinței Republicane 
Serbia a Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugo
slavia, condusă de Miliut.in 
Miloșevici, vicepreședinte, care 
întreprinde o vizită pentru 
schimb de experiență in țara 
noastră, la invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste. •

în aceeași zi. delegația Confe
rinței • Republicane Serbia a 
U.S.P.M.I. a fost primită la 
Consiliul Național al F.U.S. de 
către tovarășul Corneliu Măneș- 
cu, vicepreședinte. Cu acest pri
lej s-a făcut o informare re
ciprocă cu privire la activitatea 
și preocupările actuale ale celor 
două organizații in procesul 
construcției economice și social; 
culturale in Republica Socialistă 
România și, respectiv, în R. S. 
Serbia.
| Oaspeții au vizitat unele 

obiective do interes economic și 
social-cultural din Capitală.

ÎNȚELEGERE

în cursul zilei de luni. Ion 
Pățan. viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, și John Dou
glas Anthony, viceprim-minis
tru, ministrul resurselor națio
nale și ministrul comerțului 
exterior al Australiei, au sem
nat o înțelegere privind colabo
rarea economică.

Documentul prevede acțiunile 
convenite in scopul dezvoltării 
cooperării economice bilaterale ; 
și pe terțe piețe în domeniul 
minier — în special in sectorul ’ 
cărbunilor cocsificabili și al 
minereului de fier — în indus- . 
triile petrolieră, petrochimică și 
in alte ramuri de interes reci
proc. precum și măsuri con
crete menite să conducă la 
creșterea și diversificarea în 
continuare a schimburilor co
merciale dintre cele două țări. 
Potrivit înțelegerii. România 
va exporta material rulant, au
toturisme de teren, tractoare, 
mașini-unelte, produse chimice, 
ale industriei ușoare și agroali- ’ 
mentare și va importa din Aus
tralia cărbune cocsificabil. rutil. 
lină, precum și alte mărfuri.

La semnare au participat. 
Constantin Stanciu. adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice inter
naționale. precum și Malcolm 
Richard Booker, ambasadorul 
Australiei la București.

SEMNARE
Luni dimineață a fost semnat 

la București un document pri
vind programul de dezvolta
re. in continuare, a colaborării 
tehnico-științifice și economice 
româno-italiene în domeniul a- 
griculturii, în conformitate cu 
acordurile încheiate între cele 
două țări.

Din partea română documen
tul a fost semnat de .Angelo 
Miculescu. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agricultu
rii și industriei alimentare, iar 
din partea italiană de Giovanni 
Marcora. ministrul agriculturii 
și silviculturii.

La semnare a fost prezent 
Ernesto Mario Bolasco. ambasa
dorul Italiei la București.

★
In aceeași zi. oaspetele italian 

a părăsit Capitala.

SEARĂ CULTURALĂ
Cu ocazia apropiatei aniver

sări a Zilei naționale a Franței. 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Aso
ciația de prietenie româno-fran- 
ceză au organizat luni in Ca
pitală o seară culturală.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de Traian Ionașcu. vice
președinte al Asociației. prof, 
univ. dr. Paul Miclău a împăr
tășit impresii din Franța.

Au fost de față Raoul Delaye. 
ambasadorul Franței la Bucu
rești. membri ai ambasadei.

CRONICA U.T.C.
Ieri, a părăsit Capitala de

legația de cercetători și acti
viști în domeniul tineretului 
din R. F. Germania, care a 
întreprins o vizită în țara 
noastră și a participat la un 
seminar bilateral cu Centrul 
de cercetări pentru proble
mele tineretului.

PENTRU TIMPUL BV. LIBER
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ITALIA
Consultările președintelui Giovanni Leone

în vederea formării noului guvern
Președintele Republicii Italie

ne. Giovanni Leone, și-a început 
luni consultările cu principalele 
personalități politice în vederea 
soluționării crizei de guvern. 
După ce, în cursul dimineții a 
primit pe foștii președinți ai re
publicii, pe foștii și actualii 
președinți ai Camerei Deputați-

Plenara C.C
al P. S. Italian

deîn cursul după-amiezii 
luni au început la Roma lucră
rile plenarei C.C. al Partidului 
Socialist Italian. în deschiderea, 
lucrărilor, secretarul general al 
P.S.I., Francesco de Martino, a 
prezentat un amplu raport în 
care a subliniat, printre altele, 
că „plenara este chemată să 
confirme hotăririle din 25 iunie 
ale Direcțiunii partidului, prin 
care s-a propus să se dea viață 
unui guvern care să nu aibă 
nici un fel de prejudecăți față 
de stingă și să se procedeze la 
reuniuni colegiale cu participa
rea tuturor partidelor demo
cratice. pentru discutarea pro
gramului guvernului44. După ce 
a făcut o analiză a actualei 
situații economice și a indicat 
măsurile care se impun a fi 
adoptate. secretarul P.S.I. a 
arătat : ..Un guvern slab și pro
vizoriu nu va putea adopta 
decit paleative și nu va fi în 
măsură să inițieze o politică pe 
termen lung, care să ducă la 
depășirea crizei4*. O mare parte 
din raportul lui de Martino a fost 
dedicată problemelor interne 
ale partidului. subliniindu-se 
necesitatea depășirii împărțirii 
in curente, a reorganizării și 
îmbunătățirii activității Comi
tetului Central și a organizații
lor P.S.I.

lor și Senatului și pe foștii pre
mieri. Giovanni Leone s-a intil- 
nit după-amiază. cu delegațiile 
partidelor politice. Prima a fost 
primită delegația Partidului Co
munist Italian, condusă dc pre
ședintele partidului. Luigi Longo, 
și secretarul general. Enrico 
Berlinguer. La încheierea con
vorbirii cu președintele Republi
cii, secretarul general al P.C.I. 
a declarat : ..Noi. comuniștii, 
sintem mai mult ca oricind con- 
știenți că Italia are nevoie de 
un guvern care să se bazeze pe 
un larg consens popular și să 
poată conta pe angajarea și co
laborarea tuturor forțelor demo
cratice. O asemenea soluție este 
impusă de actuala situație a 
țării și de noutățile rezultate 
din votul de la. 20-iunie.. Parti
dul Comunist este gata să parti
cipe la orice confruntare utilă 
cu scopul de a se realiza un 
acord pentru a se-da viață unei 
majorități și unui guvern de 
solidaritate națională. în caz 
contrar — a spus Berlinguer — 
ne rezervăm dreptul de a apre
cia propunerile politice și pro
gramatice care vor fi formula
te de alte partide și .de a hotărî 
in mod autonom atitudinea 
noastră44'

în
Leone s-a intilnit cu 
Partidului Democrat 
condusă de secretarul 
Benigno Zaccagnini.

Consultările președintelui Re
publicii continuă marți.

continuare. ’ președintele 
delegația 

Creștin 
național,

Președintele

J

FRANȚA : O imagine obișnuită in aceste iile in fața oficiilor de plasare a forței de munca : tineri in 
căutarea unui loc de muncă

a primit 
pe ambasadorul

României
Cu ocazia încheierii misi

unii sale in R. P. Congo, am
basadorul Republicii Socia
liste România in această 
țară. Gheorghe Stoian. a fost 
primit de președintele Repu
blicii Populare Congo, Ma- 
rien N'Gouabi.

Cu acest prilej, președin
tele Marien 
transmis
Nicolae Ccaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu un me
saj de prietenie, însoțit do 
cele mai calde urări de să
nătate și fericire personală, 
de progres și prosperitate 
pentru poporul român prie
ten.

Președintele R. P. Congo 
a evocat vizita efectuată in 
această țară de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in 1972. 
considerată ca un moment de 
importanță istorică în dez
voltarea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre po
poarele, partidele și guver
nele României și R. P. Con
go. Totodată, a apreciat rela
țiile actuale dintre cele două 
țări ca fiind foarte bune, ex- 
primindu-și convingerea că 
ele sc vor dezvolta și mai

N'Gouabi a 
președintelui

E.C.O.S.O.C

R. P. POLONĂ : Se lucrează la montarea unor noi instalații la 
Combinatul petrochimic din Plock
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Lucrările sesiunii

La Geneva au început 
lucrările celei de-a doua părți a 
sesiunii a 61-a a Consiliului E- 
conomic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC). Dezbaterile din ca
drul sesiunii ECOSOC — unul 
din organismele principale ale 
O.N.U.. din care fac parte 54 de 
state — se vor axa pe examina
rea modului de transpunere in 
viață a obiectivelor celui de-al 
doiiea Deceniu al Națiunilor U- 
nite pentru Dezvoltare, aflat la 
jumătatea sa. Participanții vor 
examina, de asemenea, rezulta
tele Conferinței Națiunilor Uni
te asupra așezărilor umane, ale 
cărei lucrări s-au desfășurat la 
Vancouver, in perioada 31 mai 
— 11 iunie. Alte puncte de pe 
agenda de lucru a sesiunii 
ECOSOC se referă la elabora
rea codului de conduită al cor
porațiilor transnaționale.

Sînt necesare acțiuni susținute
pentru combaterea foametei în lume

Deschiderea lucrărilor Consiliului F.A.O.
Luni s-au deschis la Roma lucrările Consiliului Organizației 

Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.) — 
organism specializat al O.N.U.,

încă din prima zi. Consiliul a 
aprobat cererile prezentate de 
guvernele Angolei și Mozambi- 
cului de a deveni membre ale 
F.A.O. Pină la întrunirea Con
ferinței generale a organizației, 
cele două state vor participa la 
reuniunile acesteia cu statut de 
observator.

Directorul general al F.A.O.. 
Edouard Saouma. a subliniat. în 
raportul prezentat, că organiza
ția trebuie să depună noi efor
turi in direcția unor programe 
practice pentru combaterea 
foametei și a malnutriției in 
lume. în. acest scop, el a reco
mandat sa se renunțe la jDlanu- 
ri’le de extindere a oficiilor și 
personalului central și regional,

care grupează 135 de state, 
alegindu-se. în schimb, modali
tatea de a se acționa prin țări
le membre, care trebuie să a- 
dopte singure deciziile în legă
tură cu acțiunile prioritare, fi
ind ajutate din afară numai cu 
resurse suplimentare de genul 
investițiilor, tehnologiei și asis
tenței tehnice. în intenția de a 
economisi fondurile bugetului 
F.A.O.. directorul general al or
ganizației a propus reducerea 
numărului reuniunilor și pu
blicațiilor acesteia. Din totalul 
bugetului bienal de 167 milioane 
dolari, Edouard Saouma a pro
pus să se creeze un nou pro
gram de cooperare tehnică, a- 
vînd un fond de 18,5 milioane 
dolari.

EVOLUȚIA STAȚIEI ORBITALE
SALIUT-5"

în conformitate cu programul 
de zbor al stației orbitale știin
țifice „Saliut-5“. după termina
rea majorității operațiunilor de 
deconservare și de verificare a 
aparaturii de bord, Boris Volî
nov și Vitali Jolobov au trecut 
la efectuarea de cercetări știin
țifice și experimente — infor
mează agenția TASS.

în cursul zilei de luni, mem
brii echipajului au studiat, cu 
ajutorul spectrografului acționat 
manual, diferite regiuni ale at
mosferei terestre și alte feno
mene. Aceste experimente au 
ca scop cercetarea resurselor 
naturale ale Pâmintului și stu
dierea repartizării pe verticală 
a elementelor care intră in 
componența atmosferei. In re
portajul televizat de la bordul 
lui „Sa!iut-5“ cosmonauții au 
vorbit despre activitatea desfă
șurată cu ajutorul spectrografu- 
îui.

în complexul de cercetări 
medicale efectuate de cosmo- 
nauți au intrat experiențe pen
tru stabilirea limitei de sensibi
litate a aparatului vestibular la 
stimulatori electrici in condițiile 
de imponderabilitate. Materia
lele acestor măsurători care vor 
continua la bordul navei sînt 
necesare pentru perfecționarea 
continuă a metodei de pregătire

a cosmonauților pentru zbor. 
Pentru studierea funcției circu
lației sanguine in condițiile zbo
rului cosmic, Boris Volînov și 
Vitali Jolobov au utilizat apa
ratură clinică multifuncțională, 
care permite înregistrarea de 
date cu privire la activitatea 
inimii, tonusului vascular, pre
cum și efectuarea unui control 
asupra respirației.

în cursul legăturilor cu cen
trul terestru de urmărire a zbo
rurilor cosmice, cei doi membri 
ai echipajului au făcut cunoscut 
că s-au acomodat pe deplin 
condițiilor stării de impondera
bilitate și cu ritmul de muncă.

Zborul stației științifice orbi
tale „Saliut-5“ continuă.

BANGKOK: Conferință 
privind combaterea 

traficului
cu stupefiante

panoramic *75

înnoiri la sud

de Rio Grande
• Succes al industriei 

navale din Peru
în prezența primului minis

tru al Perului, general de di
vizie Jorge Fernandes Maldo
nado Solari, și a altor mem
bri ai guvernului a fost lansat 
la apă vasul petrolier „Talara’4, 
construit de Serviciul industri
al al marinei (S.I.M.A.). Cu o 
capacitate de 25 000 tone, „Ta- 
lara“ este cel de-al doilea pe
trolier cu un asemenea depla
sament realizat la șantierele 
navale ale S.I.M.A. Construit 
in întregime de tehnicieni pe
ruani. vasul „Talara44 este o ex
presie semnificativă a creșterii 
potențialului industriei națio
nale. a contribuției aduse in 
această direcție de către ma
rina militară.

• Preocupări economice 
în Jamaica

Guvernul jamaican a aprobat 
efectuarea unor investiții in va
loare de 250 milioane dolari, în 
vederea transpunerii in practică 
a programului economic guver
namental pe următorii cinci ani. 
Programul preconizează dezvol
tarea sectoarelor industrial și a- 
grar ale economiei naționale și 
crearea, a peste 40 000 noi locuri 
de muncă. O importanță pri
mordială în realizarea obiecti
velor programului o au între
prinderile de stat — a precizat 
ministrul jamaican al
triei, turismului și comerțului 
exterior, Percival J. Patterson.

indus-

• Dezvoltarea 
siderurgiei braziliene
In bugetul Braziliei pe 1976 

au fost alocate pentru industria 
siderurgică, investiții în valoare 
de 23 miliarde cruzeiros. Pe a- 
ceastă bază, se prevede ca pro
ducția de oțel să crească anul 
acesta, cu 30 la sută, în compa
rație cu 1975, permițînd astfel 
scăderea sensibilă a importurilor 
în acest sector.

O parte a investițiilor este 
destinată dezvoltării extracției 
de minereuri de fier din sectorul 
Belo Horizonte, iar o alta in
dustriei siderurgice propriu-zise. 
Astfel, capacitatea uzinei Volta 
Redonda. va crește la 4,6 mi
lioane tone pe an, iar a uzinei 
Piacaguera la 3,5 milioane tone 
anual.

Noi unități ale industriei side
rurgice vor fi construite în loca
litățile Pinamonhangaba și Sao 
Bernardo do Campo din statul 
Sao Paulo.

La Bangkok au început lucră
rile unei conferințe avînd ca 
temă combaterea traficului cu 
stupefiante, la care iau parte 
experți și delegați din 15 țări 
din Asia și Europa occidentală. 
Sini examinate măsurile cele 
mai eficiente de luptă împotri
va producției ilegale de narco
tice in regiunea situată la 
frontiera dintre Tailanda și Bir
man ia și de combatere a trafi
cului cu stupefiante.

Specialiștii apreciază că două 
treimi din comerțul ilicit de 
opiu practicat pe plan inter
național provin din această 
regiune. După cum relevă o 
serie de date oficiale. în primul 
trimestru al acestui an, din 
zona respectivă au fost trimise 
prin contrabandă spre diverse 
țări vest-europene circa 200 kg. 
opiu, heroină și morfină, can
titate de aproape două ori mai 
mare decit in tot cursul anului 
precedent.

Ample acțiuni revendicative in SpaniaKIT ÎN ALASKA: Popular (ore
le 15.30: 18: 20.15).

PRIMA PAGINA: Miorița (orele 
9; 11.15; 13.30; 15.45; 18: 20).

PĂCALĂ: Munca (orele 15,30; 
19).

EXPLOZIA: Moșilor (orele 15.30; 
18): Grădina Moșilor (ora 20.30).

MISIUNE PRIMEJDIOASĂ: Dru
mul Sării (orele 15,30: 18; 20).

ZIDUL: Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15).

O ZI DE NEUITAT: Giulești 
(orele 15,30; 17,45; 20).

FRATELE MEU ARE UN FRA
TE FORMIDABIL: Floreasca (ore
le 15.30; 18; 20.15).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL**: 
Vitan (orele 15,30: 18).

CERCUL MAGIC: Unirea (orele 
16; 18,15): Grădina Unirea (ora 
20.30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Rahova (orele 16; 18: 20).

agenția France Presse. aduna
rea a decis ca. pină la realiza
rea ..rupturii democratice*4, co
misiile să nu acționeze in cali
tate de sindicat, ci de ..mișcare 
de masă social-politică44. A fost 
hotărită crearea unui secretariat 
național compus din 27 de mem
bri și însărcinat 
organizatorice.

Alălurindu-se valului puter
nic de manifestații in favoarea 
amnistiei și libertății, care ca
racterizează viața politico-so- 
cială a Spaniei în aceste zile, 
duminică, la Pamplona au avut 
loc, la chemarea organizațiilor 
de 
strații ___
participarea a 30 000 de persoa
ne. în cursul acestora s-au pro
dus ciocniri, 
ția France 
violență44, în 
cind brigăzi _____
lor de represiune au intervenit 
pentru a împrăștia 
festanți. Mai multe persoane 
au fost rănite, iar multe altele 
au fost arestate.

Aproximativ 25 000 de mun
citori din Bilbao au oprit luni 
lucrul pentru a participa la un 
miting de protest în legătură cu 
uciderea de către poliție a unei 
persoane cu prilejul demonstra
ției de amploare ce a avut loc 
în acest oraș în cursul săptâ- 
minii trecute. Acțiunea a cu
prins muncitorii tuturor marilor 
uzine și ai șantierelor navale 
din Bilbao. Participanții s-au 
pronunțat din nou. pentru am
nistierea deținuților politici și 
obținerea de drepturi și liber
tăți democratice.

Comisiile muncitorești — or
ganizațiile sindicale interzise 
de autoritățile spaniole — au 
organizat duminică la Barcelo
na o adunare națională clan
destină. Au participat 350 de 
delegați sosiți din toate regiu
nile țării. După cum transmite .

• PE URMELE LUI HANIBAL, așa s-ar putea intitula proiectul 
întocmit de o expediție britanică. Memorii acestei expediții vor în
cerca, în octombrie, să reediteze performanța realizată, în anul 
218 i.e.n.. de celebrul general cartaginez Hanibal — traversarea 
Alpilor cu elefanți. în acest scop, un fermier din Hereford
shire a comandat in Tailanda șase elefanți. O expediție de 50 de 
oameni îi va Însoți peste culmile Alpilor, pe traseul urmat de 
Hanibal chiar in aceeași perioadă a anului. Un veterinar va ve
ghea asupra sănătății pachidermelor în timpul călătoriei. Chiar 
dacă expediția va reuși, recordul va rămîne totuși în posesia lui 
Hanibal, care a dus in fata porților Romei 37 de elefanți și 
26 000 de oameni • CA URMARE A INUNDAȚIILOR ȘI A ALU
NECĂRILOR DE TEREN, provocaîe de ploile torențiale care au 
căzut în peninsula niponă Izu, situată la sud de Tokio, un număr 
de 8 persoane și-au pierdut viața, 11 au fost rănite, iar alte 5 
au fost date dispărute. Alte două mii de persoane au rămas fără 
adăpost, pagubele materiale cauzate de intemperii fiind consi
derabile • PROGRAM COMBINAT CROAZIERA-ZBOR. Compa
nia maritimă britanică „Peninsular and Oriental" s-a asociat cu 
„Air France" pentru organizarea unui program combinat croazie- 
ră-zbor, avînd ca destinație Rio de Janeiro. In baza acordului, 
începind din luna noiembrie anul acesta, pasagerii vor avea de 
ales între a merge spre metropola braziliană la bordul pachebo
tului „Canberra" și a se reîntoarce cu supersonicul de pasageri 
„Concorde", sau a folosi avionul francez la ducere și pachebotul 
britanic la înapoiere. Este pentru prima dată cind o companie 
britanică se asociază cu ..Air France" pentru utilizarea 
,,Concorde“-ului pe ruta dintre Franța și Brazilia • FRU
MOSUL ȘI UTILUL. Organizatorii concursului de frumusețe din 
localitatea Candelaria, din nordul Filipinelor. au hotărit ca ora
șul lor să profite de acum încolo de pe urma acestui concurs. 
Potrivit noului regulament al concursului, fiecare finalistă tre
buie să prezinte juriului... 20 000 cozi de șobolani, dovada că ele 
au contribuit la lupta ce se duce pentru salubritatea orașului ! 
• TRAFIC CU MONEDE DE AUR FALSIFICATE. Poliția din 
Marsilia a reținut două persoane implicate intr-un important 
trafic cu monede de aur falsificate. în gara orașului a fost ares
tat un cetățean francez ce venea din Italia, asupra căruia poliția 
a găsit ascunse 2 795 piese de aur de 10 franci, falsificate, cu efi
gia lui Napoleon al III-lea. Pe de altă parte, la domiciliul unui 
complice al acestuia au fost descoperite alte 750 monede false. 
Potrivit primelor informații, acestea au fost fabricate clandestin 
la Milano.

EȘARFA 
9; 11.15;
Grădina

CU 
(orele 
20,30); 

20.30).
DIN MANHAT-

________  ,____  :.17. 11,30: 14; 
12,22; 20.45) : Favorit (orele 

........ 11,30: 13.45: 16: 18.15: 20,30); 
Patinoarul ..23 August'* (ora 20,30).

CIRC IN CIRC: Gri vița (orele 9: 
12.30; 16; 19.15); Victoria (orele
9,30; 12.30; 16; 19,15).

ORDINUL ANA: Timpuri Noi 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20.15).

TEXAS DINCOLO 
Festival (orele 8.45; 
14.45; 16,45; 19; 21.15); 
9.15: 11,30: 13,45; 16,15; 
Grădina Dinamo (ora 
dina Festival (ora 20.30).

PAPILLON (ambele serii): Fe
roviar (oreLe 8,30; 11.30: 14,30;
17,30; 20,30); București (orele 9: 
12: 16,15: 19,30).

INSTANȚA AMINA PRONUN
ȚAREA: Arta (orele 15,30; 17.45; 
20): Bucegi (orele 16: 18,15); Gră
dina Arta (ora 20,30); Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

PORUMBELUL: Capitol (orele 
9.30; 11.45: 14; 16.15: 18.30: 20.45); 
Grădina Capitol (ora 20.15) ; Mo
dern (orele 8.30; 11.30: 14.30: 17,<30; 
20,45) : Grădina Modern (ora 20.15).

MERE ROȘII: Dacia (orele 9; 
11.15: 13.30: 15,45: 18; 20,15).

CONTELE DE MONTE CRISTO: 
Sala Palatului (orele 17,15 : 20,15); 
Excelsior (orele 9: 11.15: 13.30; 16; 
18.15: 20,30): Gloria (orele 8,45: 11; 
13; 15,15: 17.30; 19,43): Luceafărul 
(orele 9: 11.15; 13.30: 16; 18,15;
20.30) ; Melodia (orele 9; 11.15: 
13,30; 16: 18.15; 20,30); Grădina 
Titan (ora 20.30).

CURSA: Lumina (orele 9; 
13.30: 15,45; 18: 20).

AVENTURILE CELOR 
MUZICIENI: Lira (orele
18): -Grădina Lira (ora 20,15).

PRIETENII MEI. ELEFANȚII: 
Flacăra (orele 9.45; 13; 16,15;
19.30) .

CONVERSAȚIA: Central (orele 
8.45; 11.15: 13.45: 16,15: 18,45; 21).

RĂSCUMPĂRAREA: Casa Fil
mului (orele 10; 12: 14: 16: 18; 20), 
Flamura (orele 11.15: 13.30: 15.45; 
18: 20). Grădina Tomis (ora 20.30), 
Tomis (orele 8.45; 11: 13.15: 15.30; 
17.45; 20).

PISICA JUNGLEI: Flamura
(ora 9). .

PE DONUL LINIȘTIT (seria I) : 
Viitorul (orele 15.30: 18: 20,15).

CORUPȚIE PE AUTOSTRADĂ: 
Volga (orele 9; 11.15; 13,30: 15.45; 
18: 20): Aurora (orele 9: 11.15; 
13.30: 15.45: 18: 20).

CAVALERII TEUTONI: Cotro- 
ceni (orele 9: 12; 15.30: 19).

B. D. INTRA IN ACȚIUNE: 
Cosmos (orele 15,30; 18: 20.15).

CEL ALB. CEL GALBEN. CEL 
NEGRU: Buzesti (orele 9; 11.15; 
13.30: 16: 18.15: 20.15).

FRAȚI DE CRUCE: Cringași 
(ora 17).

URSUL YOGI: Doina (orele 9.30; 
11.15; 13: 14.45: 16.30).

EVADAREA: Doina (orele 18.15;
20).

FAMILIILE
ZUȚI: Pacea

CĂLĂREȚUL
ALBĂ: Patria
13,30: 16: 18.13; 
Luceafărul (ora

PRIZONIERUL
TAN: Eforie (orele 9.15; 
16,15; 18.30; " 
9.15; T

DE
10,45;

stingă, puternice demon
tare s-au bucurat de

calificate de agen- 
Presse ..de

centrul
speciale

mare 
orașului, 

ale forțe-

pe mani-

cu probleme

MITING ÎN
HO Șl

ORAȘUL 
MIN

RÎU:
___ . 12,45; 
Scala (orele 
18.30: 20.45); 
20,30); Grâ-

11.15;

TREI
15.30;

PATRIOT1LOR CA« 
(orele 16: 18; 20).

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10,00 Bucureștiul 
turistic... se prezintă — reportaj.
10.20 Din lirica universală : ,,Vîn- 
tu-n veghe s-a oprit**. Versuri de 
Federico Garcia Lorca. 10,40 Film 
artistic : „întîmplare de vară" — 
producție R. P. Ungară. 11,30 
Microconcert de muzică ușoară. 
11.50 Telex. 11,55 închiderea pro
gramului. 16,00 Matineu de vacan
ță : Ursulețul Yogi și prietenii 
lui (II). 16,30 Curs de limba fran
ceză. 17.00 Telex. 17,05 Pentru să
nătatea dv. : Alimentația în bolile 
stomacului. 17,20 Românie, patrie 
mîndră — program de muzică co
rală. 17,35 Lecții TV . pentru lucră
torii din agricultură. 18,05 Tele- 
glob. Repere irakiene. 18,20 Emi
siune de versuri. 18,45 Succese pe 
portativ : muzică ușoară. 19,00 
Metamorfozele orașului : Băilești.
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Ancheta TV ; „Atenție, stra
da !’* Emisiune de Ion Sava. 20,25 
Seară de teatru. în ciclul „Istoria 
comediei*' — începuturile comediei 
românești. Spectacol realizat in 
colaborare cu Teatrul „Vasile 
Alecsandri" din lași. 22,10 24 de 
ore. 22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial „Olga Ser- 
glieevna". Episodul,ii. 21.10 Publi
citate. 21.15 Reportaj pe glob : 
„Pescuit la Lofoten". 21.50 Tezaur 
de cîntec românesc. Muzica dece
niului opt.

Teatrul National (Sala Studio) : 
COMEDIE DE MODĂ VECHE — ora 
19,30: Teatrul „C. Tănase" (Gră
dina Boema) : E NEMAIPOMENIT 
— ora 19.30: Teatrul Mic (la Rotonda 
scriitorilor): Spectacol de sunet și 
lumină: SÎNT SUFLET ÎN SU
FLETUL NEAMULUI MEU — 
ora 20.30: Ansamblul ..Rapsodia 
Română": FRUMOASA EȘTI,
MÎNDRĂ ȚARĂ — ora 18,30; Cir
cul ..București**: CIRCUL PE 
GHEAȚĂ — ora 19,30.

Peste 30 000 de locuitori ai 
Saigonului au luat parte du
minică la un miting organi
zat cu prilejul schimbării de
numirii orașului, care va 
purta de acum inainte nume
le de Orașul Ho Și Min. în 
conformitate cu hotărîrea 
Adunării Naționale.

Au participat Nguyen Huu 
Tho. vicepreședinte al Repu
blicii Socialiste Vietnam, 
Pham Van Dong. vicepre
ședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Națio
nale.

în numele administrației 
revoluționare a luat cuvîntul 
Mai Chi Tho, secretar ad
junct al Comitetului muni
cipal al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, care 
a subliniat hotărirea locuito
rilor de a transforma Orașul 
Ho Și Min intr-un oraș so
cialist prosper al Republicii 
Socialiste Vietnam.

Unde va amartiza

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
CONSTITUIREA BĂNCII MIXTE 

EGIPTEANO-ROMÂNE

La Cairo a avut loc sem
narea documentelor de constitui
re a Băncii mixte egipteano- 
române. La această banca ce va 
efectua toate genurile de opera
țiuni bancare și va contribui la 
dezvoltarea schimburilor comer
ciale și a cooperării economice 
bilaterale, participă ca acționari 
din partea română Banca Româ
nă de Comerț Exterior, Banca 
pentru Agricultură și Industrie 
Alimentară și Banca de Inves
tiții. iar din partea egipteană 
banca „MISR“.

• REPUBLICA SOCIALISTA 
VIETNAM ȘI FILIPINE au 
hotărit să stabilească relații di
plomatice Ia nivel de ambasa
dă. Un comunicat in acest sens 
a fost semnat la Manila de mi
nistrul filipinez al afacerilor ex
terne, Carlos Romulo, și Pham

Hien. adjunct al ministrului 
vietnamez al afacerilor externe, 
aflat in vizită oficială în capita
la filipineză.

• UN comunicat comun dat 
publicității de agenția China 
Nouă informează că guvernele 
R. P. Chineze și Republicii Sey
chelles au hotărit să stabilească 
relații diplomatice la nivel de 
ambasadă începind cu data de 
30 iunie 1976.

DECLARAȚIE
A PREȘEDINTELUI* ANGOLEI

într-o declarație făcută la 
Luanda și reluată de agen
ția France Presse. Agostinho 
Neto. președintele Angolei, co
mandantul șef al armatei ango
leze, a afirmat că forțele arma
te sud-africane au pătruns pe 
teritoriul angolez. Șeful statului 
angolez a subliniat că. în urmă 
cu două sau trei zile, forțe sud- 
africane au traversat frontiera

meridională a Angolei cu Na
mibia, au incendiat trei sate și 
au rănit un cetățean angolez.

REUNIUNE A ȘEFILOR DE STAT 
Șl GUVERN DIN TARILE 

MEMBRE ALE C.E.E.
La Bruxelles a început luni 

reuniunea de două zile a 
șefilor de stat și guvern din țări
le membre ale Pieței comune, 
avînd pe ordinea de zi ca prim 
punct problema numărului de 
locuri ale viitorului Parlament 
vest-european, precum și repar
tiția mandatelor între țările 
membre. în cursul serii, parti
cipanții au căzut de acord asu
pra repartiției locurilor in 
Parlamentul vest-european — 
organ consultativ al C.E.E. — ce 
urmează să fie ales in luna mai 
1978, a anunțat purtătorul de 
cuvint al primului ministru bel
gian. Leo Tindemans. Din totalul 
de 410 locuri, Franța, Marea 
Britanie, R. F. Germania și Ita
lia urmează să dețină fiecare 
cite 81; Olanda 25. Belgia 24. Da
nemarca 16, Irlanda 15 |i 
Luxemburgul 6 locuri.

EXPOZIȚIE OMAGIALA. 
BRĂNCUȘI

în sălile muzeului ..Wil
helm Lehmbruch44 din o- 
rașul vest-german Duis
burg s-a deschis expozi
ția omagială Constantin 
Brâncuși, dedicată împlini
rii a 100 de ani de la naș
terea marelui sculptor. Ex
poziția cuprinde piese origi
nale din cele mai reprezen
tative, precum și o serie de 
fotografii executate de Brân
cuși. pe care conducerea mu
zeului le-a împrumutat de 
la muzee și colecții particu
lare din întreaga lume.

Inaugurarea expoziției a 
avut loc în prezența prima
rului general al orașului 
Duisburg. J. Krings, a unor 
deputați în Bundestag și a 
unor personalități de frunte 
ale vieții politice, economice 
și culturale vest-germane. A 
fost prezent ambasadoru’ 
României la Bonn, Ion Md- 
rega.

Zona de pe Marte, 
aleasă ca loc posibil 
pentru 
sondei 
prezintă 
racteristici asemănă
toare cu suprafața 
Lunii, ceea ce ar 
putea asigura, po
trivit specialiștilor, 
o depunere lină pe 
planetă a vehiculu
lui spațial.

Locul respectiv, 
denumit „vest-nord- 
vest“, plasat in emis
fera nordică a pla
netei Marte, prezin
tă cratere, bazine, 
fluviale secate si

amartizarea 
„Viking-1“, 
multe ca-

crevase provocate de 
activitate vulcanică, 
similare cu cele de 
pe suprafața selena
ră. Zona aleasă, se 
află între două ba
zine fluviale care in
dică un debit ridicat 
de apă cind va, in 
trecutul planetei. 
Dar oamenii de ști
ință nu pot spune 
deocamdată cit timp 
a curs apa. sau cit 
de des s-a intimplat 
acest lucru.

Dacă noul loc de 
amartizare se va do
vedi prea periculos.

urma studierii 
fotografiilor și date
lor radar obținute, 
așezarea lină a lui 
„Viking-1“ va fi re- 
programată și se va 

. produce în teritoriul 
de nord-vest, care, 
indică o masivă ac
tivitate bazată pe 
apă, in trecut.

„Viking-1“ execută 
cea de-a 21-a orbită 
in jurul lui Marte, 
iar „Viking-2“ se ti
flă la o distanță de 
3,7 milioane mile în 
drum spre această 
planetă.

• O STATISTICA publicată 
de compania „British Petrole- 
um“, la Londra, informează că 
producția mondială de petrol a 
scăzut cu 5,4 Ia sută in anul 
1975, Această reducere, prima în 
ultimii 20 de ani, este compara
bilă doar cu cea din 1942. S-a 
redus, dc asemenea, consumul 
de petrol, în timp ce capacită
țile de rafinare și transport au 
crescut.

Potrivit statisticii, producția a 
fost diminuată cu aproximativ 
10 la sută în statele membre ale 
Organizației țărilor exportatoa
re de petrol, dar a crescut cu 
36 la sută în Europa occidenta
lă, mai ales prin exploatările din 
Marea Nordului.

Se estimează că rezervele 
mondiale de țiței sînt de 90 mi
liarde tone, din care peste ju
mătate în Orientul Apropiat, și 
3,4 miliarde tone în Europa de 
vest.

INTERVIU AL PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII DEMOCRATE 

POPULARE LAOS
înt r-un interviu acordat Com

paniei japoneze de televiziune 
N.H.K., președintele Republicii 
Democrate Populare Laos, Su- 
fanuvong. a declarat că esența 
construcției socialiste in țara sa 
constă in apărarea și consoli
darea fermă a păcii și indepen
denței naționale și in exercita
rea drepturilor democratice.

Pentru a păși pe calea socia
listă, a spus președintele Su- 
fanuvong. guvernul laoțian a 
stabilit drept orientare imediată 
și pe termen lung dezvoltarea 
industriei pe baza dezvoltării 
agriculturii, creșterii vitelor și 
silviculturii. în viitorul apropiat 
eforturile vor fi concentrate a- 
supra producției agroalimentare 
și a altor cerințe ale vieții de 
toate zilele a populației.
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