
'W

Proletari din toate țările, uniti-vă!
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Zile de maximă eficiență,
de intense pregătiri

• OAMENII MUNCII DIN 
UNITĂȚILE ECONOMICE 
ALE JUDEȚULUI SATU 
MARE au realizat, supli
mentar, în cele 11 luni ale 
anului, peste 330 tone zinc și 
cupru în concentrate, 174 
tone utilaj pentru prelucra
rea lemnului, mobilă in va
loare de 6 milioane lei. In 
aceeași perioadă de timp, 
unitățile sătmărene au dat 
peste plan economiei națio
nale 740 tone ulei comesti
bil, 500 hl bere și 49 tone 
preparate din carne. «■

• ÎNTREPRINDERILE IN
DUSTRIALE DIN DOLJ au 
ridicat la 552 milioane lei 
valoarea producției realizate, 
pină in prezent, peste preve
derile de plan pe întregul 
cincinal. O contribuție de 
seamă la obținerea succese
lor amintite au adus-o co
lectivele întreprinderilor „E- 
lectroputere", de mașini agri
cole „7 noiembrie", mecani
că de material rulant, de 
confecții și cea de textile din 
Craiova.

• LA PESTE 160 MILI
OANE LEI se ridică produc
ția suplimentară realizată de 
colectivele de muncitori, in
gineri și tehnicieni ai între
prinderii de constructii-mon- 
taje Suceava, peste prevede
rile actualului cincinal.

Sporul de producție se ma
terializează în circa 1600 a- 
partamente, 50 săli de cla
să, creșe și grădinițe insu- 
mind 1 900 locuri, alte im
portante obiective social-eul- 
turale.

• PRODUCȚIA GLOBAL \ 
obținută pină in prezent, 
peste prevederile de plan ale 
actualului cincinal, de către 
întreprinderile industriale 
din județul Mehedinți tota
lizează o valoare de peste un 
miliard de lei. Numai in a- 
cest an colectivele din in
dustria județului au reușit ea 
prin sporirea productivității 
muncii peste indicele stabi
lit să realizeze in plus 
o producție in taloare de 
108 000 000 lei.

Sfîrșitul săptămînii a coincis 
pentru colectivul platformei de 
prefabricate „Progresul" din Ca
pitală cu încheierea sarcinilor 
de plan pe 1975 la toți indicato
rii. în continuare, două sînt o- 
biectivele fundamentale de 
acți.une asupra cărora și-au a- 
xat preocupările constructorii 
bucureșteni : realizarea, în plus, 
a unor importante cantități de 
prefabricate destinate construc
țiilor de locuințe și industriale, 
și pregătirea temeinică, sub toa
te apectele, a producției anului 
viitor. „Intr-adevăr, ne declara 
Ion Spânoche, inginerul șef al 
platformei, nu mai este mult 
pină încheiem anul, noi chiar 
am început să măsurăm acest 
rest prețios de timp cu orele, 
dar iată sintetic ce am hotărît 
să producem In acest interval : 
panouri pentru construirea a

încă 80 de apartamente și pre
fabricate pentru acoperirea a 
22 000 metri pătrați de hală in
dustrială".

Hotărîrea lor își află suportul 
în felul în care întregul colec
tiv a acționat de-a lungul anu
lui. Este vorba în primul rind, 
așa cum spuneau mai mulți in
terlocutori, de înțelegerea exac
tă a actului muncii, de respon
sabilitatea cu care fiecare con
structor a știut să se achite de 
lucrările primite spre execuție. 
Evident, această înaltă pildă de 
conștiință și devotament a fost 
totdeauna completată și susți
nută de o bună pregătire profe
sională, de o eficientă organiza-
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe tovarășul Ferenc Havasi,
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N. COȘOVEANU

Pe șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice Arad

POLITICA BUNĂSTĂRII
și responsabilitatea noastră.

a tuturor cetățenilor
sfîrșîtului 
simțită in

Atmosfera specifică 
de an se face deja 
toate localitățile țării, de la sa
tele cele mai mici și liniștite 
pinâ la marile orașe, in perpetuă 
agitație. Această frumoasa febri
litate încărcată de o aură tot mai 
puternic sărbătorească este, in 
aceste zile, din ce in ce mai evi
dentă in primul rind in două 
domenii ale vieții economice, lo
gic legate intre ele : in ritmul 
muncii din fabrici, de pe ogoare, 
din institute de cercetări sau de 
proiectare (unități economice ia 
cadrul cărora se finalizează bă
tălia planurilor de producție) și 
în miile de magazine, de toate 
tipurile, unde avalanșa cumpă
rătorilor este — am putea «pune 
— semnul unui îmbucurător op
timism. Aceasta fiindcă sintem 
nu numai la sfirșitul unui an, 
1975. Sintem și la sfirșitul unui 
cincinal care a constituit o etapă 
foarte importantă in construirea 
societății socialiste multilateral

- - - - - - - - - - -  DATE CARE VORBESC DE LA SINE
■ LN ANUL 1972 — retribuția mi

nimă a unui muncitor necalliicat--------
908

crescuse de la 600 Iei la 1 000 
iar a unui muncitor calilicat de la 
Iei Ia 1 040 lei.

lei (necalUicați) șl 1 406 Iei (califi
cați). Cheltuielile social-culturale ale 
statului au sporit în cincinal ca 50 la 
sută, fiecărui cetățean revenindu-f ve- 

~ cu

■ ÎN ANUL 1974 — retribuția mi
nimă a unui muncitor necalliicat 

a urcat la 1 140 lei, și 1 346 lei pen
tru cei calificați.

niturl suplimentare echivalind 
23—25 la sută față de retribuție.

IN ANUL 1975 — retribuția ml- 
‘ » atinge 1 200■ IN ANUL 1975 — 

nlmă pe economie

dezvoltate în România, și. as» 
cum prevăzuseră in mod științi
fic hotăririle celui de al X-lea 
Congres al partidului, vitrinele 
magazinelor — ca semn al creș
terii potențialului economic al 
patriei — arată acum mai bine

ÎN CINCINALUL 1978—1980 
sporirea retribuției reale 

creste cu 18—20 la sută sl 20—25 
sută In agricultură. Cheltuielile so- 
cial-culturale ale statului vor spori cu 
50 la sută

va 
la

/afd de actualul cincinal

ca niciodată. Desigur, aspirațiile 
noastre sint, în perspectivă, și 
mai mari, dar consecventa poli
tică a bunăstării generale a po
porului. desfășurată de partid, 
își spune evident cuvintul. Trei 
sint efectele esențiale ale aces
tei politici : 1. puterea econo
mică a fiecărei familii a crescut

mult în ultimii ani (ca urmare a 
creșterilor succesive ale retribu
ției. precum și ca urmare a creș
terii alocațiilor oferite de stat în 
diferite sectoare), 2. a sporit va-

EUGEN FLORESCU

vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare

Sîmbătă dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Ferenc Havasi, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, președintele părții un
gare în Comisia mixtă guverna
mentală româno-ungară de co
laborare economică, aflat în țara 
noastră.

La primire a luat parte tova
rășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., preșe
dintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală româno- 
ungară de colaborare economică.

A fost de față Gyorgy Biczo, 
ambasadorul Republicii Populare 
Ungare la București.

Oaspetele a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un salut 
călduros din partea tovarășului 
Jânos Kâdâr, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, 
din partea C.C. al P.M.S.U.. pre
cum și urarea de noi succese po
porului român în activitatea

consacrată edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate.
La rîndul său, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a transmis tovarășu
lui Jânos Kâdâr, întregii condu
ceri a P.M.S.U., un salut fră
țesc, împreună cu urarea de noi 
și importante realizări în munca 
poporului ungar pentru con
strucția socialismului.

In cursul întrevederii s-a pro
cedat la un schimb de vederi în 
probleme referitoare Ta promo
varea colaborării economice și 
tehnico-științifice româno-unga- 
re. la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie frățească între cele 
două țări și popoare, în folosul 
reciproc, al cauzei generale a 
socialismului și păcii.

în acest cadru, s-a exprimat 
satisfacția față de evoluția as
cendentă a raporturilor de cola
borare și cooperare pe multiple 
planuri dintre Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Ungară, în spiritul hotărîri- 
lor convenite cu prilejul întâlni
rilor și convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și

Jânos Kâdâr. Totodată, s-a rele
vat existența unor largi posibi
lități pentru extinderea și adîn- 
cirea conlucrării româno-ungare 
în sectoare prioritare ale econo
miei, în domeniul tehnico-știin- 
țific, în concordanță cu poten
țialul actual și cu perspectivele 
de dezvoltare a economiilor na
ționale ale celor două țări prie
tene, evidențiindu-se hotărîrea 
comună de a pune în valoare 
resursele existente în acest sens.

în acest context, s-a subliniat 
rolul activ care revine Comisiei 
mixte în dezvoltarea colaborării 
economice româno-ungare pe 
multiple planuri.

Tovarășul Ferenc Havasi a ex
primat satisfacția față de rezul
tatele actualelor convorbiri de la 
București, menite să accelereze 
transpunerea în viață a înțelege
rilor convenite între conducerile 
de partid și de stat ale celor 
două țări, să aprofundeze rela
țiile româno-ungare.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă ealdă. tovără
șească.

REPORTAJUL NOSTRU

Un nume pentru 16000
de creatoare ale frumosului

Degete lungi și subțiri nete
zesc cu iscusință marginea sto
fei, ca o ultimă mingiiere, îna
intea următoarei operații. Pa
chetul de douăzecișidouă de foi, 
prinse cu cleme din loc in loc, 
la distanțe egale, poartă pe pri
ma față o încrengătură de Unii 
savant închipuite, de neînțeles 
pentru un ochi străin. Alte dege
te iscusite au desenat cu cretă, 
după șablonul de tablă sau car
ton, liniile și buclele croielii. A- 
proape nu-ți vine să crezi că, 
îngemănate cu grijă, după o 
știință ce te trimite la începutu
rile îndeletnicirilor omenești, cu
sute cu tighel simplu sau dublu, 
aceste linii și bucle conțin în 
ele insele viitorul veșmint. La 
cîțiva centimetri depărtare zum- 
zăie nerăbdătoare lama de band- 
sec : mișcare în sus și în jos cu 
viteza care da impresia neclin
tirii. Degetele iscusite preiau 
foile, str'inse intr-un singur trup 
de tăria clemelor, și încet, ofi
ciind parcă un ritual, conduc 
tăișul nervos, alb și nervoi, pe 
albul tras&jului. Alb cu alb se 
întâlnesc o clipă, pentru ca pri
mul să-l despice pe cel de-al 
doilea fără cruțare. Pare că se 
petrece un lucru normal, nespec- 
taculos. O mișcare greșită însă 
— un tremur necontrolat al de
getelor iscusite — fi „piepții" a 
douăzecișidouă de vestoane băr
bătești sint compromiși. Dege
tele lungi și subțiri țin în virful 
lor soarta a peste 10 000 de lei.

Albul mat al lamei înaintează 
impersonal. în urma lui rămin 
ovaluri, unghiuri transmise iden
tic pe toată adincimea pachetu
lui. Alte degete vor rihtui, vor 
coase, vor pune inserțiile, vor 
prinde nasturii, vor asambla, vor 
călca. Apare primul veston. Apar 
celelalte douăzecișiunu. Un nou 
pachet. Stofe in carouri, in dungi 
de diferite culori și nuanțe su
portă aceeași mînuire. Degetele 
lungi și subțiri își fac neostoit 
datoria. Ele nu obosesc niciodată? 
Nu. La întreprinderea de confec
ții și tricotaje București, dege
tele celor 16 000 de creatoare ale 
frumosului nu obosesc nici zi, 
nici noapte. Sau, poate, obosesc, 
dar nu lasă să se vadă...

Secretara Comitetului de partid 
din întreprindere, ing. Elena 
Burtea, ne informează despre 
îndeplinirea planului actualului 
cincinal cu 10 luni mai devreme 
și, asumarea de către colectivul 
de muncă a unui 
peste plan de mai 
ne lei-valută.
I.C.T.B. ? Produce 
a 3 fabrici mai 
împreună cu centrala de 
in marginea de început a 
rului Militari — costume 
tești, confecții și rochii , 
femei, produse de sezon, toate 
de o calitate superioară, jude
cind după procentul de 80 la 
sută producție pentru export ți 
după contractele încheiate cu 
firme din U.R.S.S., S.U.A., An-

angajament 
multe milioa- 
Ce .
— în 
mici,

produce 
cadrul 
situate 
resort, 
cartie- 
bărbă- 
pentru

• După un remarcabil final de sezon, surcla- 
sîndu-și adversarii din semifinală și finală cu 
3-0, ILIE NASTASE CÎȘTIGA PENTRU A PA
TRA OARA „TURNEUL CAMPIONILOR"

• Au luat sfirșit întrecerile din cadrul competi
ției de box „CRITERIUL TINERETULUI'

• Multe goluri pe teren și... în tribune in pe
nultima etapă a diviziei A la fotbal

(în pag. a 3-a)

grlia, Franța, R.F.G.. ete. Ultima 
comandă pentru S.U.A.: par de - 
sie de blană sintetică.

Tot de la ing. Elena Burtea 
aflăm că tendința actuală in 
materie de confecții ți tricotaje 
alunecă spre diversificarea sor
timentelor și trecerea de la serii 
mari la serii mici. Este normal 
din moment ce omul de peste 
tot se simte cu atit mai bine 
îmbrăcat intr-un costum, cu cit 
il vede la mai puține persoane 
din jurul său. De această ce
rință și de altele desprinse din 
întâlnirile cu conducerea de 
partid și de stat, cu secretarul 
general al partidului nostru, s-a 
ținut seama și la I.C.T.B.. pro- 
cedindu-se la schimbarea și mo
dernizarea tehnologiilor și ia pre
gătirea unităților de producție 
pentru profilarea pe noi modele. 
Au fost acestea acțiuni împli
nite, în principal, prin economi
sirea materiei prime și auxiliare 
ca și prin realizarea unor uti
laje și dispozitive folosind mij
loacele proprii de autodotare. 
Fină la sfirșitul anului, de 
exemplu, mai mult de un milion 
de lei-valută se vor economisi 
prin autoutilare. N-ar trebui să 
încheiem fără să amintim de 
„Buclerom" șt „Paserom", nume 
ale căror sufixe vor să arate că 
mașinile cu pricina sint rodul 
inteligenței creatoare românești, 
distinsă in persoana cercetători- 
lor de la I.C.T.B. cu medalia de 
aur la Tirgul internațional de la 
Geneva.

Virsta medie la I.C.T.B. este 
de 38 de ani. Majoritatea inca- 
draților o formează femeile. De 
ce femeile ? Pentru că munca 
,.la mașină", deci munca directa 
cu materia primă și utilajele, 
reclamă o disciplină ți o stăpi- 
nire de sine cu care puțini băr*

EUGEN ȘERBANESCU

(Continuare In pag. a Il-a)

însemnări

< Unul din modernele 
magazine ce oferă 
cumpărătorului di
verse sortimente de 
bunuri de larg con
sum este și „Co
cor", din Capitală, 
foarte solicitat in 
aceste
apropie de sfirșitul 

anului.

zile ce ne

DRUMUL SPRE MUNCĂ NU SE DESCOPERĂ

(Continuare In pag. a lls) WL—ti.. J
In plin Bărăgan, lingă Du

năre. pe malul Borcei 
legenda că s-au oprit, 
tă, demult, întemeind 
litatea ce le poartă 
numele, călărașii, cum 
zicea. Așa ' ' ' 
iere, visul 
de a pune 
realitate, 
au rămas 
în eterna ei călătorie și oa
menii care, peste durată, 
sint statornicia acelei Înte
meieri de IncepuU

spâne 
oda- 
loca- 

și azi 
... H se 

visul de înteme- 
de a rămîne și 
temelie s-a făcut 
Simbolurile insa 
două — Dunărea

u

CĂLĂRAȘII

VISULUI

DOAR PRINTR-0 SIMPLĂ REPARTIȚIE
Ne scrie un tînăr. A termi

nat liceul, a făcut stagiul 
militar și s-a reîntors acasă cu 
gîndul la muncă. Lucrase și îna
inte de armată, dar la întreprin
derea unde era încadrat n-avea 
perspective de calificare, așa că 
și-a făcut lichidarea, câutind un 
loc de muncă unde să învețe o 
meserie. A vizat meseria de me
canic auto, ori cea de mecanic 
la Șantierul naval ; a fost însă 
refuzat în ambele locuri, din mo
tive medicale — poartă ochelari 
de vedere plus 4 — deși medicul 
își pusese avizul favorabil pen
tru prima meserie. O audiență 
la forțele de muncă se soldează 
cu primirea unei repartiții, ca 
pedagog, la liceul industrial din 
localitate, repartiție neonorată 
de directorul liceului, pentru că

— afirmă semnatarul — acesta 
își are „omul lui", dar „omul" 
n-are repartiție de la forțele de 
muncă... „Părinții au început 
să mi se adreseze cu cu-

nu-mi pot însuși. Sint pus 
pe drumuri de oficiul forței 
de muncă, ceea ce necesită bani 
cheltuiți, dar nu din propria 
muncă, ci din buzunarul pârinți-

PENSIONARI CU BACALAUREAT?(II)
vinte de mustrare, deoarece la 
22 de ani trăiesc pe buzunarul 
lor, ceea ce este foarte adevă
rat... Sint pus în fața unei situa
ții neplăcute pentru mine, să 
stau acasă și să cer de mincare 
părinților care muncesc din greu 
și au tot dreptul să fie supărați. 
Am putut face de veghe patriei 
ziua și noaptea, dar din cauza 
neîncrederii unora, o meserie

lor. Mă gîndesc că, la un mo
ment dat, părinții, pe bună drep
tate, vor refuza să mă susțină 
din munca lor. Am aproape pa
tru luni de cînd caut o califica
re șî nu reușesc să fiu primit. 
Nu are cine să mă întrețină 
pînă în sesiunea de admitere la 
facultate din iulie 1976, și chiar 
dacă ar avea cine, eu nu sint de 
acord ca un tînăr să devină un

parazit al familiei, așteptând 
luni, chiar ani, cu gindul că 
poate va reuși în învățămîntul 
superior sau tehnic...

M-am gîndit să scriu zia
rului nostru» al tineretului, și, ca 
atare, vă rog să-mi dați un aju
tor, sau, cel puțin, un sfat edifi
cator. La mine, viața a început 
să bată cam de mult la ușă, însă 
nu-i pot da „viață". Semnează 
Gh. V.

Firește că am dat curs scriso
rii. După ce, în prima parte a 
anchetei noastre, se punea cu 
atîta justificată virulență pro
blema folosirii în mod util a di
plomei de bacalaureat — dacă 
fostul licean nu intră în

I.VCREȚIA LUSTIG

(Continuare in pag. a U-a)

Concursul profesional al tinerilor tipografi

„CARTEA DE
în cadrul numeroaselor ma

nifestări dedicate zilei de 13 
decembrie, la Combinatul po
ligrafic „Casa Scînteii“ din 
București, a avut loc, ieri, fi
nala primei ediții a concursu
lui profesional al tinerilor 
tipografi, dotat cu trofeul 
„Cartea de aur". Organizat de 
Comitetul Uniunii Sindicatu
lui din poligrafie, presă, ra- 
dioteleviziune și edituri, în 
colaborare cu Centrala indus
triei poligrafice, concursul a 
cuprins mai multe etape pre
liminare la care au participat 
peste 10 000 de tineri tipo
grafi din întreaga țară. Cîști- 
gătorii etapelor preliminare 
s-au întrecut în finala pe țară

pentru desemnarea celor mai. 
buni zețari, legători de carte, 
culegători manuali și culegă
tori mecanici. Probele con
cursului au constat în execu
tarea de către cei 83 de parti- 
cipanți la finală a unor lu
crări tipografice dificile, res
pectiv culegerea mecanică in
tr-un anumit timp a unui 
text care a cuprins peste 
23 000 de semne, culegerea 
manuală și tipărirea unor ta
bele, legarea unei cărți. în
chiderea unei forme și tipă
rirea unui text.

Locurile fruntașe ale con
cursului au fost ocupate de 
Nicolae Movilă de la între
prinderea poligrafică Bacău.

AUR“
desemnat drept cel mai bun 
culegător mecanic, Florian 
Bojman, de la C.P.C.S. Bucu
rești, cel mai bun culegător 
manual, Traian Nedea de la 
întreprinderea „Arta Grafică'1 
București, cel mai bun legă- 
tor de carte, Gheorghe Plă
cintă clasat pe primul loc în 
concurs la executarea unor 
lucrări cu tipar înalt. „Cartea 
de aur“, trofeu transmisibil, 
executat la întreprinderea 
poligrafică Cluj, a revenit e- 
chipei C.P.C.S. București care 
a obținut cele mai multe 
locuri fruntașe în întrecere.

Aceștia au fost strămoșii 
călărășenilor. De atunci vi
sul de întemeiere s-a trans
mis prin timp, căci și 
ar fi o explicație a * 
cu care oamenii din 
au pornit Ia treabă r--«- 
tindu-se pentru întemeierea, 
aici pe malul Borcei, a celei 
ce va fi gigantica citadelă a 
siderurgiei românești — 
Combinatul oțelului viitor.

— întîi trebuie să pregă
tim orașul, oamenii, cadre
le. De-aeum faptele se cer 
a fi împlinite la tempera
tura șarjei de oțel ! — zicea, 
nu fără o adîncă reflectare, 
vorbind despre viitorul Că
lărașului, primarul munici
piului, Vasile Martin.

Orașul și-a început deja 
drumul către o nouă emble
mă. La Călărași, oraș re
tras și liniștit, așezat în 
imensitatea Bărăganului, au 
apărut schelele, macaralele 
și vagoanele care aduc „mi- 
racolul" ce va schimba fața 
acestui oraș al viitorului.

Recent, a fost aprobată 
schița de sistematizare a 
Călărașului care marchează 
primul pas în călătoria sa 
spre viitor, spre emblema
GHEORGHE DARAGIU

asta 
bucuriei 
Călărași 

pregă-

N. MILITARU (Continuare în pag. a 111-a)
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rietatea și numărul produselor, 
3. se remarcă o îmbunătățire 
generală a calității mărfurilor o- 
ferite cumpărătorilor (dispunem, 
deja, in multe cazuri, de echiva
lențe la nivelul celor mai bune 
produse de pe piața mondială, 
cum ar fi aferatele de radio și 
televizdbflHBie, frigiderele, multe 
sortimente de mobilă, covoare, 
țesături sau încălțăminte etc.) 

De ce este bine să vorbim des
pre toate acestea acum ? în pri- 
mult rind fiindcă orice bun gos
podar își face, la sfîrșit de an. 
sau la sfîrșitul unei perioade, un 
bilanț, aruncă o privire asupra 
cotelor evoluției sale (din acest 
punct de vedere pentru cititorul 
ziarului nostru este demn de re
levat faptul că în ultimul cinci
nal, tot ca urmare a politicii 
partidului, a crescut cu priori
tate puterea economică a mun
citorilor cu o vechime mai mică 
in producție și în general a ti
nerilor). Fiind retrospectiv, orice 
bilanț are însă. în același timp, 
și o valoare prospectivă. Dealt
fel. bunul gospodar numai în a- 
cest scop , caută să tragă conclu
ziile activității sale, adică pentru 
.a-și da .răspunsuri la întrebarea : 
cum e mai bine să procedez 
miine ?

O concluzie este, în acest sens, 
pentru noi toți esențială : mun
ca noastră este singurul izvor al 
bunăstării noastre. Producem — 
.vom avea ; nu producem — ne 
va lipsi. Vom produce bunuri și 
mai multe și mai bune — vom 
dispune de un nivel de trai , — 
și prin cantitate, și prin varie
tate, și prin calitate — superior.

Reguli elementare, de bun 
simț ? Firește. Atîta numai că, 
așa cum spunea un celebru spe
cialist to domeniul organizării 
economiei producției, unii tocmai 
reguHIwiell» mai -simple si im
portante. care sint. mai întotdea
una, și de .-bun simț". le înțeleg 
mai gfthi. Fiindcă, dacă marea 
majoritate a cetățenilor țării au 
înțeles de la ce nivel a pornit 
România acum trei decenii și 
s-au angajat cu seriozitate pe 
eflloa muncii, a muncii în con
dițiile epocii revoluției tehnico- 
științifice, care cere înaltă cali
ficare, inițiativă, ordine, disci
plină. bună organizare etc. etc., 
sînt si unii care vor să le fie 
bine depufllnd un^ minim efort, 
sau care preferă să nu munceas
că deloc, soc.otindu-se un fel de 
beneficiari „de -drept“ ai condi
țiilor economice superioare și ai 
sistemului democratic specific 
•societății noastre.

Desigur, noi punem la baza 
activității noastre principiile de
mocrației, ale echității. Aceasta 
însă pentru a ne tînțelege fiecare 
nu numai dreptuTiie, dar și în
datoririle. „Așa Cum am mai a- 
rătat și altădată, afirma zilele 
trecute tovarășul Nicolac 
Ceaușescu, am putea spune că 
Aplicăm în viață aceste principii 
împărțind echitabil. în raport 
de cantitatea și calitatea muncii, 
ceea ce avem. Dar aceasta este 
numai o latură — foarte impor
tantă, desigur — a echității. 
Pentru că dacă avem numai o 
pi ine de împărțit, e greu să ne 
săturam din aceasta cu toții". 
Și secretarul general al parti
dului menționa in continuare : 
„Minuni nu se pot face ! Subli
niez aceasta pentru a înțelege 
că o serie de greutăți și lipsuri 
pe care le avem în satisfacerea 
necesităților materiale și spiri
tuale sint legate de nivelul dez
voltării generale a țării. Numai 
în măsura în care tofi vom în
țelege că trebuie să ne încordăm

Un nume pentru
(Urmare din pag. I)

bați se pot lăuda. Andrei Lăpă- 
dătescu, responsabil cu probleme 
de invenții și inovații, coautor a 
trei invenții ce aduc beneficii de 
■sute de mii de Tăi; 'lucrează in 
fabrică de 25 de ani. Ion Mari- 
nuș, de fel din comuna Slobozia 
Mindră — Teleorman, și de me
serie rihtuitor a venit în secție 
acum 2 ani. $i unul și celălalt 
insă se înțeleg perfect cu cole
gele de muncă, fapt important 
dacă ținem seama de numărul 

eforturile vom soluționa aceste 
probleme. Soluționarea acestor 
probleme nu se poate face decît 
într-o singură limbă : a muncii, 
a unității. & luptei sub condu
cerea partidului nostru comu
nist, pentru înfăptuirea Progra
mului elaborat de Congresul al 
XI-lea“.

Iată un mod de a gindi cu to
tul gospodăresc, patriotic, foar
te lucid. Cindva, teoreticienii fi- 

.losofiei creștine vorbeau despre 
o împărțire a .plinii „la toți". ui- 
tind însă să adauge că. una fiind, 
beneficiarii acestui mod „milos1' 
de echitate rămineau flămînzi 
în ansamblu, oricît de generos 
ar fi fost gestul diviziunii (și -a- 
cela teoretic, fiindcă, practic, 
nici măcar mai mafii statelor 
sau ai bisericii nu procedau 
așa !). Oricum, o asemenea filo- 
sofie este incompletă, insufi
cientă și neviabilă inclusiv sub 
aspect economic pentru o so
cietate modernă ca a noastră, 
soluția fiind cea menționată mai 
înainte : să punem umărul, 
tînăr sau vîrstnic, bărbat sau 
femeie, muncitor sau savant, 
români sau de alte naționalități, 
și să producem, simbolic vor
bind. o pîine de dimensiunile și 
de calitatea corespunzătoare bu
năstării dorite de fiecare.

Avem, în ceea ce ne privește, 
un program clar, cu perspectivă 
largă, cu obiective foarte pre
cise. Este Programul partidului 
nostru, al cărui țel fundamental 
constă în sporirea bunăstării ma

DRUMUL SPRE MUNCĂ
(Urmare din p/ag. I) 

invăț.ămintul superior ori post- 
liceal — ‘receptivitatea pen
tru cazurile in care tinerii — și 
nu sînt puțini aceștia — doresc 
efectiv să lucreze, să se califice, 
devine o obligație morală și so
cială. Vizita noastră la Ministe
rul Muncii — direcția forțelor, 
de muncă — a avut tocmai a- 
cest mobil : -șă ne interesăm de 
rezolvarea cazului Gh. V. și să 
încercăm să clarificăm unele lu
cruri privind raporturile celor 
investiți să le faciliteze înca
drarea în producție, cu tinerii 
care bat la porțile profesii
lor. Tovarășul Victor Dră- 
goiu. director adjunct în minis
ter. a rezolvat problema cu ope
rativitate printr-o legătură tele
fonică cu directorul oficiului 
forțelor de muncă al județului 
în cauză. Da această oră. tinărul 
Gh. V. este deja încadrat la 
Șantierul naval, in calitate de 
colaborator extern, la controlul 
mărfurilor, directorul oficiului 
ex.plicîndu-ne că, fiind vorba de 
impedimentul ochelarilor cu 
dioptrii ridicate, deocamdată, 
numai acest post i s-a putut 
propune tînărului.

Sigur, totul e bine cînd se 
termină cu bine. Uha din pro
blemele tînărului a fost rezolva
tă ; acesta are de lucru, nu mai 
este pus în situația să fie între
ținut de familie. Dealtminteri, 
reținem, oficiul forțelor de.mun
că a procedat corect, î-a oferit 
tînărului, încă de la prima au
diență, o repartiție potrivit pre
gătirii lui — să lucreze ca pe
dagog. Normal ni se părea însă 
să fi intervenit direct pentru ca 
repartiția să fie luată în seamă, 
să nu rămînă o simplă hîrtie, 
care dă iluzii.

Am auzit voci afirmînd, liniș

16000 de creatoare ale frumosului
mare — în jur de cite va sute — 

■al acestora.
Mărturisim că am reflectat 

■îndelung înainte de a aduce pe 
vreuna din cele 16 000 de crea
toare ale frumosului în paginile 
reportajului nostru. Ne-am gîn- 
dit că munca fiecăreia e la fel 
de grea și de importantă și, 
după cum am aflat, fiecare — cu 
rare excepții — își face cu pri
sosință datoria. Dacă ne-am o- 
prit la Eugenia Smarandache, o 
fată care lucrează 1,5 norme pe 
zi, cea mai tinără membră a 

teriale ~și -spirituale a întregii 
națiuni, pînă la cote impresio
nante în viitoarele -cincinale. Im
portant -este ca toți să ne înțe
legem rosturile și responsabili
tatea în cadrul acestei veritabile 
politici a bunăstării. Ce am pro
dus azi, și de ce calitate ? Cît 
a costat acest produs ? — iată 
întrebări esențiale pe care tre
buie să ni le punem in perma
nență. indiferent de locul de 
muncă. Nu-i nevoie de prea 
multă matematică pentru a trage 
concluzia dacă ești, pentru co
lectivul tău. un ajutor sau o pa
gubă. Dealtfel, calculul muncii 
și evaluarea rezultatelor fac 
parte dintre regulile esențiale 
ale progresului economic, azi. 
Deci, calcul. Calcul la centimă, 
chiar dacă pe unii metoda a- 
ceasta îi strînge cam tare, ei 
preferind libertatea aceea de a 
cere după nevoi și de a se os
teni. în schimb, cel mult la ni
velul minim al posibilităților lor. 
Calcul, fiindcă toți cei ce au că
lătorit prin țările cele mai evo
luate sub aspect material știu 
că economicitatea a devenit le
gea numărul 1 a bunăstării. De
sigur. economicitatea presupune 
respectarea unor condiții, intre 
care — așa cum spuneam —■ 
buna organizare, buna calificare 
sint esențiale. în cît timp faci 
dumneata un lucru, și cîți bani 
primești ? întrebarea — repe
tată — trebuie să ți-o pui singur 
și nu trebuie să te supere nicio
dată cînd vine de la tovarășii 

titor, că „nu-i nimic, un tînăr 
trebuie să se lovească în viață 
și de greutăți !“. Dar de 
ce să se creeze greutăți ar
tificiale, de ce să se recurgă 
la o călire morală pe această 
cale ? Discutam și cu tovarășul 
Drăgoiu cît de important devine 
pentru un tînăr momentul în 
care se adresează unui for pen
tru a se încadra în cîmpul mun
cii, .cit de puternic își lasă am
prenta asupra vieții lui modul 
cum este primit, ce i se răspun
de, cum este, apoi, onorat răs
punsul. Cu atît mai mult în ca
zul unor tineri care au terminat 
liceul și care, am mai spus-o și 
cu alte ocazii, trăiesc luni ori ani 
de zile cu iluzia facultății, iar 
dacă nu reușesc, puși în situa
ția de a se integra intr-o mun
că, se simt frustrați, loviți. Un 
asemenea tînăr trebuie pri
mit și îndrumat cu și mai 
multă solicitudine, cu grija pli
nă de căldură, specifică societă
ții noastre față de tineret, de 
viitorul său. Or, tinărul Gh. V. 
n-a avut cea mai potrivită în- 
tilnire ou viața, cu munca, a- 
ceastă întâlnire constituindu-se, 
nejustificat, din refuzuri repe
tate și punerea lui într-o înde
lungă situație, confuză. Un oche- 
lar cu patru dioptrii nu repre
zintă o piedică să muncești, să-ți 
faci calificare, dar, se vede, me- 
dioii nu se pun întotdeauna 
de acord cu comisiile de selec
ție în anumite meserii. Și, de 
aici, noi motive de neliniște 
pentru un tînăr, care poate tra
ge concluzia că nu e dorit în
tr-un loc 4e muncă.

Situația lui Gh. V. s-a rezol
vat. Parțial, însă, căci el nu do
rea pur și simplu un loc de 
muncă, ci o încadrare într-o în
treprindere care să-i ofere posi
bilitatea certă de calificare, de 

colectivului, am făcut-o pentru 
a cinsti tinerețea degetelor și a 
sufletelor celorlalte 15 999.

I.C.T.B. nu are încă un nume 
propriu. Așa cum are, de exem
plu, „Independenta" din Sibiu 
sau „Tinăra gardă" din Bucu
rești. Se caută deci un nume 
pentru 16 000 de creatoare ale 
frumosului. Un cuvint sau o a- 
lăturare de cuvinte simbolice. O 
semnificație care să le personi
fice, dar care în același timp 
să le păstreze aureola nobilă de 
anonimat al muncii. 

tăi. Mofturile privind „înțele
gerea". ca și justificările de tot 
felul (în afara situațiilor cu to
tul obiective), trădează, pînă la 
urmă, o moralitate de jos nivel 
și niște mentalități care în e- 
sență conduc la convingerea că 
cel ce le practică vrea să fie un 
mic profitor la umbra efortului 
general.

Exiștă vreun loc de muncă 
unde politica bunăstării să nu 
reclame efortul vreunuia dintre 
noi ? Răspunsul e categoric ne
gativ. în uzină, pe ogor. în in
stitutul de cercetări științifice 
— lucrurile sînt atît de clare 
incit aproape nici nu mai este 
cazul să se discute. Dar și pro
fesorul care pregătește viitoa
rele cadre poate și trqbuie să 
fie un asemenea luptător. Pro
ducția de miine este. în bună 
măsură, azi, In mîinile lui. De
altfel, începînd de la lucrătorul 
din transporturi și pînă la ar
tist, toți cetățenii. în măsura ca
pacităților, au de adus contri
buția lor.

.„încheierea anului, încheiere 
de cincinal, se face, după cum 
vedem, în condiții de bun augur. 
Vrem însă ca viitorul să fie și 
mai bun. Pentru acest viitor se 
cere să ne răspundem cu serio
zitate, așa cum ne îndeamnă 
partidul, secretarul său general, 
la unele întrebări esențiale pri
vind aportul și responsabilită
țile noastre.

stabilizare într-o meserie. Or, 
postul ce-1 deține nu-i oferă a- 
ceastă posibilitate. Ridicăm pro
blema întrucît nu este particu
lară numai acestui tînăr. în 
timpul anchetei noastre ni s-a 
vorbit cu insistență despre ati
tudinea nepotrivită a unor între
prinderi față de tinerii bacfilau- 
reați, despre o anume rezistență 
a acestora în fața solicitării lor 
de a fi încadrați. într-un fel, re
zistența poate fi justificată, căci 
prea adesea se Intîmplă ca a- 
cești tineri să vină „în trecere" 
la o întreprindere, numai pentru 
cîteva luni, ca o acoperire că 
s-au încadrat. în spiritul realită
ții, trebuie semnalat însă că nici 
întreprinderile și nici organiza
țiile U.T.C. nu operează cu for
ța muncii educative pentru ca 
acești tineri să nu cocheteze cu 
locurile de muncă, cu meseriile, 
ci să se integreze minați de do
rința de a rămîne în producție. 
Cochetarea cu munca aduce pre
judicii tinerilor care o practică, 
punindu-se singuri în situația de 
a pierde luni, chiar și ani, 
schimbînd locuri de muncă, fără 
a-și face o meserie. Aduce pre
judicii și întreprinderilor, care 
investesc eforturi să-i pregă
tească într-o meserie, și nu în 
puține cazuri sînt puse în 
situația să aprobe transferul, 
ori renunțarea la meserie, deci 
descompletarea colectivelor de 
muncă.

Optica trebuie hotarît schim
bată. Tinărul să fie bine pregă
tit în școală pentru situațiile 1n 
care va fi pus la absolvire, pen
tru drumurile diferite pe care le 
poate urma. Din acest punct de 
vedere, ni se pare surprinzător 
că semnatarul scrisorii, tînăr 
care, am văzut. înțelege bine re
sorturile muncii, n-a gindi t din 
primul moment că un factor că
ruia i s-ar putea adresa și l-ar 
putea a futa este organizația 
U.T.C. Normal ar fi trebuit să 
gîndească așa. Socotim valoroa
să inițiativa Comitetului jude- . 
țean Cluj al U.T.C. care 
a constituit de mai mult.ă vreme 
un sfat al omeniei, avind ca 
prim obiectiv îndrumarea tineri
lor spre muncă și a recoman
dării spre extindere. Un ase
menea sfat poate interveni 
pentru scurtarea drumului tînă
rului spre poducție, eliminîn- 
du-se lunile pierdute în căuta
rea unor informații, evitîndu-se 
hotărît posibilitatea ca prima 
întîlnire a acestuia cu un loc 
de muncă «ă-1 lase un gust 
amar.

Un rege 
la

New York
Turnat în 1956 în Europa, a- - 

cest penultim film realizat de 
genialul Chariot mi se pare a 
fi un fel de replică la marele 
său vagabond, un fel de relua
re, pe alte planuri, cu nostalgie 
și secrete păreri de rău, a ace
lui Chariot pe care-1 părăsise 
în 1935 după ce crease Timpuri 
noi. Sigur, personajul nu mai 
apare, dar ce altceva este re
gele decît un alt fel de vagabond 
sosit la New York în căutarea 
unei iluzii ? Și angrenajul acela 
de fapte, caruselul întimplări- 
lor în care intră cu .un fel de.. 
nevinovăție vinovată, cu un fel 
de neștiință care nu-1 împie
dică, odată intrat, să continue 
cu o falsă inocență jocul, și pu
ritatea aceea a sentimentelor pe 
care o păstrează imaculată din
colo de loviturile succesive pe 
care le primește și tristețea, i- 
mensa tristețe a visului pierdut 
nu trimit cu gîndul la nease
muitul Chariot ? Ca să nu mai 
vorbim de situațiile sau gestu
rile comice, de relațiile care se 
stabilesc între erou și lume (cele 
cu copii, de pildă). Dar trans
ferul pe care creatorul îl o- 
perează în conceperea persona
jului, înscrierea lui pe alte co
ordonate în realitatea filmică 
nu aduc nimic nou nici sub
stanței comice a personajului, 
nici filozofiei sale. Dacă critica 
socială pare mai directă aici, 
dacă satirizarea unui anume mod 
de viață american este aici oa
recum mai evidentă, eroul este 
Vidat totuși de acel conținut 
metaforic unic pe care-1 repre
zenta Chariot. Din această cauză 
idealismul său estș puțin naiv, 
generozitatea mai mult senti
mentală. A vedea. însă, semne 
de slăbiciune la Chaplin — 
spunea cineva — este ca și cînd 
ai reproșa poeților că nu sînt 
logicieni și vizionarilor că le 
lipsește realismul.

în încheiere, un cuvînt de a- 
preciere pentru cei care au pri
lejuit reprogramarea, în ultimul 
timp, a cîtorva dintre capodope
rele chapliniene. Este un gest de 
adevărată cultură acela de a da
posibilitate tinerelor generații să 
cunoască creația genialului filo
zof și poet al ecranului.

Corupție 
la palatul 
de justiție

Filmul lui Marcello Alibrandi 
se înscrie în seria acelor peli
cule în care, cinematografia i- 
talină este mereu mai bogată, 
de critică socială, de demasca
re a corupției justiției, de a- 
bervire a ei intereselor unor 
grupări politice sau economice. 
Interesant este aici modul cum 
este conceput personajul prin
cipal — interpretat excelent de 
Franco Nero — acel procuror 
inflexibil, corect, cinstit, dornic 
să repună în drepturi adevărul. 
Numai că dincolo de această a- 
parență, filmul dezvăluie, înce
tul cu încetul, adevărata față 
a personajului : inflexibilitatea 
nu-i decît voința îndîrjită de 
a pune mina pe .scaunul preșe
dintelui, cinstea și corectitudi
nea nu reprezintă decît false 
mijloace pentru a scoate în evi
dență necinstea celorlalți, as- 
cunzîndu-și-o pe a sa, adevărul 
este numai acela care-i slujește 
pentru a duce el însuși mai de
parte minciuna. Dar cinismului 
său îi dă o replică dură cinis

mul altui personaj : al acelui 
procuror aproape infirm căruia 
i-ar fi revenit de drept scau
nul prezidențial. „Farsa" pe care 
i-o joacă murind, lăudîndu-i în 
ultimele clipe caracterul neîn
tinat — dar scoțînd la iveală și 
dosarul de atîtea ori ascuns și 
furat — îl obligă la frămîntări 
și recunoașteri care pot să în

--jCINEMrrâcKĂFIci
semne și recîștigarea prin sufe
rință a cinstei, dar și o pasage
ră necesitate de a repune în 
drepturi adevărul. Finalul ră
mîne deschis dar ideea regizo
rului este clară : atîta timp cît 
justiția se va afla în mîinile u- 
nei societăți corupte ea nu va 
asigura respectarea legilor și 
a dreptății.

„Drumul spre Everest" de George Genoiu, la Teatrul „Victor Ion Popa1* din Birlad.

UN POET SOLAR
Apărută în cinstea celui 

de al X-lea Congres al Uni
unii Tineretului Comunist, 
sub egida editurii timișorene 
„Facla", noua carte de ver
suri a poetului vîlcean Geor
ge Țărnea întrunește calități 
care o situează deasupra a 
ceea ce se numește, de mul
te ori neîntemeiat, poezie 
ocazională. însuși titlul atît 
de fericit ales, „Starea de 
iubire", îl implică total pe 

.poet în actualitatea imedia
tă, atît de bogată în sensu
rile sale fecunde, a țării ; 
„Această priveliște pe toy 
ne cuprinde’/ Asemeni unei 
pîini fermecate / Peste care 
nu poate să treacă /_ Sabia 
înjumătățirii" („Această pri
veliște").

Poet solar cu obsesia unei 
veri perpetue și rodnice 
(„Eroii noștri nu păzesc a- 
veri / Prin sabia puterii 
cîștigate / Ci soarele din 
miezul unei veri / Tălăzuit 
spre grînele bogate" — „Eroii 
noștri"), George Tărnea are 
vocația poeziei patriotice, 
profund angajate, în care ni
mic nu este mai presus decit 
„Să dormi o noapte-n cio- 
cîrlie / să cazi din ea spre 
cer apoi / ca să-nțelegi cu 
-toată firea ’ ce fel de gînduri 
cresc la noi" („Vlăstar nemu
ritor").

Poetul folosește up limbaj 
limpede în care „zăpada cu

Evadările au constituit pentru 
literatură, dar mai ales pentru 
film, puncte de rezistență pentru 
autori, mijloace aproape sigure 
de suscitare a interesului spec
tatorului, de menținere al lui 
într-o permanentă tensiune, de 
obținere a unei antrenări și par

ticipări totale în desfășurarea 
acțiunii. Cu atît mai mult cu 
Cît faptele povestite aveau la 
bază evenimente petrecute cu 
adevărat în realitate. Filmul lui 
Tom Gries este tocmai povestea 
unei asemenea evadări întîm- 
plate cu cîțiva ani în urmă în 
Mexic. încercările disperate pe 
care le face soția unui condam

nat pe nedrept pentru a-1 scoa
te din închisoare, mtîmplările pe 
care le provoacă și prin care 
trece simpaticul ... personaj al 
„profesionistului" în tot felul dc 
treburi. mai mult -sau mai puțin 
curate (interpretat magistral de 
Charles Bronson), cercul celor 
care înscenaseră procesul și ca
re dejoacă mereu planurile de 
evadare (format din rude și 
prieteni apropiăți ai condamna
tului) sînt tot atîtea motive de 
captare a interesului publicului 
și de reușită a țelului propus. 
Numai că autorilor le scapă — 
voit sau nu — elementul princi
pal care ar fi trebuit să susți
nă tema : motivul întregii însce
nări, cu alte cuvinte, întreaga o- 
satură ideatică a filmului. Ne
slujit de o idee generatoare, ne- 
avînd la bază o explicație logi
că a faptelor întîmplate, spec
taculosul de dragul spectaculo
sului devine neinteresant, fad, 
un fel de joacă fără sens din 
care, nemulțumiți, spectatorii 
ies, mai devreme sau mai tîrziu.

MIRUNA IONESCU

vintelor" poartă în ea „puți
na mireasmă a unei crizante
me îndoliate", ceea ce îl a- 
jutâ să creeze o sonoritate 
plină de muzicalitate. Pen
tru că într-un anume fel po
ezia lui George Țărnea încă 
de la debut („Testamentele 
înțeleptului") s-a arătat a fi 
înzestrată cu elemente dc 
cantabilitate corespunzătoare 
atitudinii, poetului văzui ca 
acela înălțat la o tribună, în 
fața mulțimii, condiție care 
exclude de la bun început 
încifrarea versurilor menite 
să exprime în .primul rind 
adevărurile unei generații : 
„Se decantează~n lucruri un 
adevăr suprem / Răsfrînt 
spre zarea lumii cu toată o- 
menia / Și-norodnicind ve
derii prin cele cîte-avem / 
O limpede grădină numită 
România" („Supremul ade
văr"). Ceea ce impresionea
ză în mod deosebit în acesi 
volum omagial este înaltul 
patriotism al autorului, fil
trat prin retortele unei inte
ligențe poetice de netăgăduit 
în care vehemența este înso
țită de multe ori de ironie și 
sarcasm la adresa celor care 
nu vor să știe că încă „pereții 
casei noastre se mai fac / 
din ciopîrțitul os al unui dac 
/ iar jos în vatră, veșnic stă 
aprins, / un trunchi de țară 
viu și necuprins" („Ceas ro
tund"). Sau : „Pămîntul ță

rii nu-i cărat pe roți / Nici 
pe copite nu-i adus din lu
me, ./ In brazda lui și-au 
prins ai noștri toți / Stator- • 
niqia dreptulpi t Ia nume..." 
„Pămîntul țării nu-i pămînt 
de dat, / Oricîte oști ar fi 
să-1 împresoare, / Mai a- 
flă-n el o mamă și-un sol
dat / Să-i țină legea locului 
sub soare" („Pămîntul țării"). 
Șau aceste versuri incandes
cențe, menite parcă â fi cfh- 
tate în cor de o mulține Uri
așă pe o imaginară „cîmpie, 
a libertății fără hotar" : „Iu
bim deopotrivă pe cei cuFa|T 
la gînd / Și-i .omenim dirt 
suflet cu toată mierea noas
tră / Dar din comoara țării 
nu vom lăsa nicicînd / Să 
ni se smulgă cerul de liniște 
albastră".

Cele două cicluri ale cărții 
„Starea de iubire" și „Zodia 
griului" se împletesc fericit, 
configurînd un poet care cre
de în noi, cititorii săi, și în 
care, la rîndul nostru, cre
dem și noi. George Țărnea 
este un poet adevărat pentru 
care a omagia un eveniment 
atît de important din viața 
tineretului nostru cum a fost 
Congresul al X-lea al U.T.C. 
„în milenara limbă româ
nească" iese de sub semnul 
ocazionalului, fiind un „drept 
adevăr de căpătîi".

IULIAN NEACȘU
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Românis-film anunță deschiderea FESTIVALULUI FILMULUI LA SATE
EDIȚIA A XIX-A, 7 DECEMBRIE 1975 — 22 FEBRUARIE 1976

• PESTE 1 000 DE FILME ARTISTICE Șl DOCUMENTARE • SPECTACOLE DE LARGĂ 

DIVERSITATE ÎN PESTE 4 000 DE UNITĂȚI CINEMATOGRAFICE SĂTEȘTI • OPERE 

REPREZENTATIVE ALE CINEMATOGRAFULUI ROMÂNESC Șl INTERNAȚIONAL
Duminică 7 decembrie se 

deschide în întreaga țară în 
peste 4 000 unități cinemato
grafice sătești FESTIVALUL 
FILMULUI LA SATE, mani
festare cultural-educativă de
venită tradițională și care 
prin amploarea și obiectivele 
propuse se înscrie ca un eve
niment de largă rezonanță in 
viața spirituală a satelor 
noastre in lunile de iarnă.

Aflat la cea de a 19-a edi
ție, festivalul se va desfășu
ra in două etape (7 decem
brie — 12 ianuarie și 18 ia
nuarie — 22 februarie) pină 
la 22 februarie 1976 înscriind 
între obiectivele sale majore, 
in spiritul sarcinilor care re
vin cinematografiei din docu
mentele programatice ale 
Congresului al XI-lea, ridi
carea nivelului general al cu
noașterii și educarea milioa
nelor de spectatori in spiri
tul eticii și echității socia
liste, creșterea rolului fil
mului în educarea tineretului 
in spiritul patriotismului, al

dragostei față de muncă și 
învățătură.

întreprinderile cinemato
grafice județene au selec
tat un repertoriu de largă 
diversitate care cuprinde 
peste 1 000 titluri de filme 
artistice și documentare, ca
pabil să legitimeze puterni
cul ecou al festivalului in ju
dețele țării, ilustrat de cifra 
de peste 9 milioane specta
tori înregistrați la manifes
tările care s-au desfășurat in 
peste 5 200 unități cinemato
grafice sătești la ultima edi
ție.

Un loc important îl dețin 
la actuala ediție a festivalu
lui filmele artistice de lung 
metraj din producția națio
nală — unele dintre ele con
stituind premiere pentru u- 
nitățile cinematografice să
tești — care vor beneficia de 
o programare intensă și o 
popularizare specială, alcă
tuind fondul prioritar al ac
țiunilor cultural-educative. 
Pe primul plan al preocupă

rilor organizatorilor vor sta și 
filmele de scurt metraj de
dicate vizitelor conducerii de 
partid și de stat in țară și 
peste hotare, precum și . cele 
care înfățișează realizările 
poporului nostru.

Rolul de instrument de e- 
ducație și cultură al reper
toriului se va exprima și 
printr-un număr mare de 
filme din țările socialiste 
care vor prezenta aspecte 
semnificative din viața și 
munca oamenilor pentru con
struirea noii societăți, pentru 
transformarea propriei lor 
conștiințe precum și prin
tr-o serie de pelicule din ță
rile capitaliste, cu puternice 
accente de critică socială la 
adresa „societății de consum*'.

împreună cu organele loca
le de resort. întreprinderile 
cinematografice iși vor spori 
în acest an eforturile pentru 
utilizarea eficientă, în funcție 
de condițiile locale, a fondu
lui de filme destinat susține
rii învăță-mîntului agricol de

masă, promovării metodelor 
științifice, moderne in agri
cultură.

Pentru asigurarea unei 
popularizări corespunzătoa
re a festivalului. ..Romănia- 
film" a editat 90 000 afișe, 
200 000 fluturași, peste 300 000 
de orare și semne de carte 
destinate tineretului școlar, 
la care se adaugă o mare va
rietate de materiale publici
tare executate pe plan local.

în același timp, actuala e- 
diție a festivalului va trebui 
să stimuleze inițiativele în
treprinderilor cinematografice 
pentru asigurarea unor pro
grame adecvate, pentru orga
nizarea unor manifestări a- 
tractive, de largă diversitate 
în munca cultural-educativă 
cu filmul, capabile să men
țină un interes viu din par
tea milioanelor de spectatori 
pe toată durata acestui au
tentic eveniment cinemato
grafic care este FESTIVA
LUL FILMULUI LA SATE.

FESTIVALUL FILMULUI LA SATE - un eveniment cinematografic
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TELEGRAME SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
trimis tovarășului SUFANUVONG, președintele Republicii Populare 
Democratice Laos, președintele Comitetului Central al Frontului Pa
triotic Laoțian, și tovarășului KAISONE PHOMVIHAN, secretar ge
neral al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Populare Democratice Laos, următoarea telegramă :

Cu prilejul proclamării Republicii Populare Democratice Laos și 
al desemnării dv. în funcțiile de președinte al republicii și, respec
tiv, prim-ministru al guvernului, vă transmit dumneavoastră. Co
mitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Laoțian și în
tregului popor laoțian, in numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal, cele mai sincere 
felicitări și cele mai călduroase urări de sănătate și fericire pentru 
dumneavoastră, de noi și mari succese pentru poporul laoțian 
prieten pe Galea construirii unei noi societăți, în concordanță eu 
aspirațiile sale legitime.

Proclamarea Republicii Populare Democratice Laos constituie în
cununarea victorioasă a luptei eroice și îndelungate duse de către 
poporul laoțian, sub conducerea Partidului Popular Revoluționar și 
a Frontului Patriotic Laoțian, împotriva imperialismului și a for
țelor reacționare interne și demonstrează încă o dată că nu există 
astăzi în iume forțe în stare să îngenuncheze un popor hotărît să 
lupte pînă la capăt pentru apărarea dreptului său sfint de a-și 
decide in mod liber și suveran destinele.

Republica Socialistă România. Partidul Comunist Român și poporul 
român au sprijinit cu hotărire și consecvență lupta poporului laoțian 
prieten și salută cu bucurie proclamarea Republicii Populare De
mocratice Laos. Consider că proclamarea republicii, precum și cele
lalte hotărîri adoptate de Congresul național al reprezentanților po
porului din Laos deschid largi perspective spre înfăptuirea năzuin
țelor nafionale ale întregului popor laoțian de edificare a unei noi 
societăți bazate pe justiție și egalitate, a unui Laos pașnic, unificat, 
independent, democratic și prosper.

îmi exprim convingerea că în noile condiții relațiile de prietenie, 
solidaritate și colaborare dintre Republica Socialistă România și 
Republica ~ 
Român și 
român și 
activitate, 
naționale.

Populară Democratică Laos, dintre Partidul Comunist 
Partidul Popular Revoluționar Laoțian, dintre popoarele 
laoțian se vor dezvolta și întări in toate domeniile de 
în interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii inter-

Tovarășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a .trimis tovarășului KAISONE PHOM
VIHAN. prim-ministru al Guvernului Republicii Populare Demo
cratice Laos, următoarea telegramă :

Cu ocazia proclamării Republicii Populare Democratice Laos și a 
desemnării dumneavoastră în funcția de prim-ministru, vă rog să 
primiți, în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al 
meu personal, cele mai călduroase și sincere felicitări.

Urindu-vă noi și mari succese în importanta dv. activitate viitoare, 
îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările și guvernele noas
tre vor cunoaște o continuă dezvoltare și diversificare, în lolosul 
reciproc, ăl cauzei păcii, destinderii și cooperării internaționăle.

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a trimis primului ministru al Repu
blicii Finlanda, MARTTI MIETTUNEN, următoarea telegramă :

Cu prilejul învestirii în funcția de prim-ministru al Republicii 
Finlanda, vă adresez, în numele guvernului român și al meu per
sonal, călduroase felicitări.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare 
româno-finlandeze -se vor dezvolta în continuare, în interesul am
belor țări, al păcii ți securității pe continentul nostru și m întreaga 
lume.

SPERANȚE AUTENTICE
ALE RINGULUI ROMÂNESC

întrecerile finale ale competi
ției de box „Criteriul tineretu
lui", care a lansat și consacrat 
-nume de mare prestigiu in bo
xul românesc precum Simion Cu- 
țov, Costică Dafinoiu, Alex. Tu
rei. Dinu Condurat etc., ediția 
1975, s-au încheiat, simbătă sea
ra, în Sala sporturilor din Brăi
la, inregistrind un succes deplin. 
Organizată de federația de spe
cialitate, împreună cu ziarul 
„Scînteia tineretului", ediția din 
acest an, a Vl-a. și-a demonstrat 
din nou valoarea și importanța 
în dezvoltarea mișcării pugilisti
ce din tara noastră. întrecerile 
care au reunit la startul inițial 
peste 300 de tineri intre 17—19 
ani, animați de dorința cuceri
rii, in ring, a gloriei sportive, 
s-au. înscris pe linia bunelor 
tradiții, acelea de a lansa ta
lente noi, speranțe autentice 
pentru boxul românesc de mare 
performanță. Gala finală de la 
Brăila, desfășurată în prezența 
unui public numeros entuziast, 
la organizarea căreia și-au adus 
un aport decisiv C.J.E.F.S. și 
Box-Club B-făilu. s-u constituit 
intr-un spectacol pugilistic a- 
greabil, plin de tinerețe, etaltâid 
la combatanții din ring ambiții 
și energii nebănuite și, la mulți 
dintre ei, o bună orientare, cu
noștințe tehnice avansate. Încă 
din primul meci, la categoria 
hirtie (45 kg), am urmărit un 
tânăr boxer talentat, Alex. Du- 
mitrașcu, de la Box-Club Brăila 
(antrenor Adolf Saibăl), care 
n-u avut nevoie decit de ceva 
mai mult de-o repriză pentru 
a-și învinge adversarul, Vasile 
Voicllă de la „Dacia" Pitești. O 
directă de stingă a apropiat u- 
bandonul. Puterea de reacție și 
precizia în lovituri sînt atu- 
urile principale ale brtltleunului. 
Frumoasă, disputată a fost și 
partida a doua a galei de la ca
tegoria semimuscă (48 kg). „E- 
levul" antrenorulitâ Nicolae Do- 
bre, de la B. C. „Constructorul" 
Galați, Mircea Ionel, campion 
național în 1974, prin lovituri

clare ți eschive reușite și-a ne
tezit drumul spre victorie. Deo
sebit de disputat, apoi, a fost 
meciul de la categoria cocos 
(54 kg) în care campionul ju
niorilor din acest an, Vass Tibe- 
riu, de la „Metalul" Salonta (an
trenor Zoltan Vast, unchiul său) 
a arătat calitățile reale ale unui 
boxer complet, relevîndu-șe, in 
principal, combativitatea și acu
ratețea loviturilor. Adversarul 
său, Isăr Sinan („Portul" Con
stanța), nu ți-a putut pune în

Simbătă seara, la Bră
ila, au fost desemnați 
ciștigâtorii ediției a 
Vl-a a competiției de 
box „Criteriul tinere
tului", organizată de 
ziarul „Scînteia tine
retului" și federația 

de specialitate

valoare forța, pentru că atacurile 
erau dezlînate, greșind ținta. O 
întâlnire echilibrată a avut loc 
la categoria pană (57 kg). A ciș- 
tigat Antone Ion (C. Sp. Șc. 
București — antrenor Bota Gh). 
datorită durității loviturilor și 
faptului că adversarul său, un 
boxer cunoscut, Ștefana Ștefan 
(Șc. Sp. Arad), nu intră cu des
tul curaj „la bătaie". La cate
goria ușoară (63,5 kg) am urmă
rit una dintre cele mai vehe
mente dispute. Favoritul Florin 
Grec eseu (Șc. Sp. Craiova), care 
recent a realizat, cu lotul na
țional de tineret, două victorii 
in Anglia, a fost învins de te
nacele Alex. Giurgiu (B. C. Bră
ila — antrenor fon Zlătaru) un 
tinăr de 17 ani neimpUniți. foar
te dur, ambițios și insistent. 
Deși la începutul carierei, el are

CĂLĂRAȘII VISULUI
(Urmare din pq^. I) 

concretă de mare și puter
nic centru siderurgic, de oraș 
modern, dezvoltat pe multi
ple planuri. Dealtfel, tot ca 
prim pas în viitorul Călă
rașului este și faptul că geo
dezii sînt deja la 
realizînd măsurătorile 
prospecțiile de rigoare, 
cesare pentru începerea vii
toarei mărețe construcții.

Cit despre oameni ei sînt 
pregătiți în felul lor. Călă- 
râșenii au știut bine, tot
deauna, care este rosiltl și 
sensul muncii. Ca argument 
stă și faptul că, spre exem
plu, Călărașul și-a îndepli
nit planul cincinal la 20 fe
bruarie 1975, adică cu aproa
pe un an mai devreme.

Sigur 
participat plenar și 
tul, care reprezintă 
sută din lucrătorii 
în economia acestui 
cipiu, tineret care a 
participe cu clan la 
rea sarcinilor cuprinse 
Programul trasat de 

al XI-Iea al

C41ă-
treabă, 

Șl 
ne-

la acest succes a 
tinere- 

50 la 
cuprinși 

muni- 
știut să 
realiza- 

în 
Con- 

parti-

școlar 
pentru 

în

INVINGIND PE BORG
CU 3-0 (6-2 ; 6-2 

(6-1) în FINALĂ

ILIE NASTASE
A CÎȘTIGAT

FOTBAL XVI:

GOLURI PE TEREN

Debutul anului 
1975—1976 a înseninat _ 
Călărași încă un semn 
călătoria către viitorul spre 
care se îndreaptă — deschi
derea porților a încă unui 
liceu, liceu despre care Au
relia Mihale, secretar al Co
mitetului municipal U.T.C., 
spunea pe bună dreptate că 
nu-I visa 
cu ani în 
lurgic.

Și iată, 
și-au început călătoria 
profesia de siderurgiști, 
viitori producători de 
420 de elevi. Ei sînt în fapt

nimeni în Călărași 
urmă, Liceul meta-

numai în acest an, 
în 
de 

ofel,

primele cadre ale -Combina
tului de oțel din Călărași. 
I-am văzut acum la început 
de iarnă cind nu-i mai des
parte mult pînă Ia sfîrșitul 
unui trimestru de muncă, de 
călătorie concretă, în viitoa
rea lor profesie. Pe cîțiva 
i-am cunoscut, tineri de nă
dejde ce se străduiesc să 
învețe tainele unei meserii 
de excepție, căci este un lu
cru de excepție să fii oțe- 
lar î

Bogatu Valeriu : „Drumul 
nostru către profesia viitoa
re, care a început în acest 
an, are toate condițiile să a- 
jungă cu bine la capăt. Asia 
fiindcă ne-am ales profesia 
cu dragoste și fiindcă avem 
huni conducători în tainele 
acestei profesii de oțelari, 
fiindcă oțelari vom fi, indife
rent dacă învățăm la secția 
de electrotehnică, construc
ții sau mecanică, a liceului 
nostru". Ion Mitea : „Avem 
laboratoare care au pornit ia 
drum odată eu noi. Sînt și 
ele Ia început, vor fi și mai 
bune in viitor. Dealtfel mai 
învățăm și de la gălățenî. 
S-au făcut vizite de schimb 
de experiență la Galați unde 
elevii au văzut multe, inclu
siv combinatul de acolo". 
Doru Dumitru : „Sîntem nu 
numai mîndri, dar și conști- 
enți de faptul că la noi la 
Călărași se va produce cel 
mai superior oțel. Asia ne 
obligă pe fiecare". Vasile Vic
tor : „Sigur, fiecare cînd spu
ne oțel se gîndește la sclntei- 
le acelea nemaipomenit de 
frumoase din filmele despre 
oțelăriî. Și eu mă gîndesc la 
ele. Cum mî se vor părea 
cînd voi fi alături de ele ? 
Cred că tot atît de frumoase".

Cîteva gin duri sincere. A

cîtorva „călărași ai visului" 
care deocamdată călătoresc cu 
dragoste și pasiune în viilor, 
în tainele unei profesii. Așa
dar la Călărași un vis fru
mos — siderurgia. Acest oraș 
va fi, în noul cincinal ce 
va începe, cel mai modern și 
mai mare centru siderurgic 
al țării. Va produce oțel de 
cea mai înaltă calitate, care 
este așa cum se știe pîinea

industriei. Dar mașinile, •- 
gregatele moderne cu care va 
fi înzestrat combinatul din 
Călărași, ce se va construi, 
■va avea nevoie de muncitori 
de înaltă calificare, de înaltă 
precizie.

Tocmai pentru împlinirea 
acestui deziderat au pornii 
la drum pentru a învăța tai
nele metalurgiei 420 de elevi. 
Tocmai de aceea am consem
nat acest fapt, acum cind se 
apropie sfîrșitul unui trimes
tru de învățătură. Peste ani 
ne vom întîlni cu acești elevi 
de acum, Ia viitorul lor loc 
de muncă — Combinatul. 
Drum bun „călărașilor" !

un palmares de invidiat: a sus
ținut 25 de meciuri din care a 
cîștigat 23, toate înainte de li
mită I Un meci cu multe iregu
larități, fără orizont, s-a consu
mat între Vasile Butnaru (Cea
hlăul Piatra Neamț) și Nicu 
Râdan (B. C. Brăila) la catego
ria mijlocie mică (71 kg) : nici 
unul nu-și pregătea atacul, a- 
runeîndu-se intr-o luptă oarbă, 
care le-a atras cite două aver
tismente : arbitrii judecători l-au 
preferat pe brăileanul pregătit 
de același antrenor inimos care 
este Adolf Saibăl. Dîrză și echi
librată a fost și întâlnirea de la 
categoria semigrea (81 kg) din
tre un boxer bătăios (Ion Lean
ed — Nicotină Iași) și un stilist 
(Nicolae Grigore) —- „Portul" 
Constanța) ; a cîștigat Grigote 
(antrenor — Ștefan Văcuru). Ul
tima partidă, cea de la catego
ria grea (plus, 81 kg) a dat cîștig 
de cauză, din nou, unui brăi- 
lean : Mihai Turcu, învingător 
in fața lui Nicolae Cioacă (Șc. 
Sp. Craiova) care nu a putut 
rezista loviturilor puternice, cu 
adresă, expediate de adversar. 
Turcu — un semimijlociu foar
te bun, cu reale perspective — a 
cîștigat în repriza a doua cînd 
arbitrul de ring l-a abandonat 
pe craiovean. In afară de Mihai 
Ivanciu (B. C. Brăila), învingă
tor prin neprezentarea adversa
rului, in celelalte trei întâlniri, 
despre care n-am amintit, vic
toriile au sosit înainte de limită : 
Ilie Dragomir (Olimpia Bucu
rești — antrenor Mihai Voinea)
— Stan Petruș (B. C. Brăila) la 
categoria semiușoară (60 kg), 
Tudorache Virgil (C.S.O. Cimpu- 
lung Muscel — elevul antreno
rului emerit Cristian Panaitescu)
— Douda Odbn (Voința Cluj-Na- 
poca) la categoria semimijlocie 
(67 kg) și, în sfirșit, Văleanu 
Dumitru (C.S.O. Cimpulung Mu
scel — antrenor Cr. Panaitescu)
— Const. Badea (Nicotină Iași) 
la categoria mijlocie (75 kg), 
toate încheiate prin abandon dic
tat de arbitru în prima repriză.

Desigur, după cum reiese ți 
din prezentarea făcută, cea mai 
frumoasă performanță a „Crite
riului tineretului" au realizat-o 
reprezentanții orașului-gazdă a 
galei finale — Brăila : 5 tit
luri ! Aceasta vorbește, cu eloc
vență, despre pepiniera, plină 
de mlădițe tinere, a orașului port 
la Dunăre, unde se găsesc oa
meni pasionați, mari animatori 
ai boxului.

VASILE CABULEA

DIN NOU „TURNEUL
CAMPIONILOR"
„Turneul campionilor", 

competiția de tenis care a 
polarizat în aceste zile aten
ția amatorilor de 
pretutindeni, s-a ______
dumini că în sala Kungliga 
din Stockholm cu o splendidă 
victorie a sportivului român 
Ilie Năstase, învingător cu 
6—2, 6—2, 6—1 în finala sus
ținută în compania suedezu
lui Bjfîrn Borg. Asul tenisu
lui românesc își înscrie ast
fel pentru a patra oară nu
mele în palmaresul acestei 
prestigioase întreceri, 
ce fusese cîștigător la 
trei ediții: Paris (1971), Bar
celona (1972), Boston (1973) 
și finalist anul trecut Ia Mel
bourne. Iată un record cu 
puține șanse de a putea fi 
egalat, notează comentatorii 
agențiilor internaționale de 
presă.

„în jocul lui Năstase, re
marca corespondentul agen
ției U.P.I., s-a observat o 
schimbare neașteptată dar 
de bun augur pentru el la 
acest mare turneu de tenis, 
în partida cu Vilas, și cu 
deosebire în finală, jocul lui 
Năstase s-a bazat mai mult 
pe calitățile tehnice, precizie 
și concentrare, decît pe tem
peramentul său. Este desigur 
una dintre cele mai specta
culoase victorii ale asului 
român, care realizează un 
record încă neegalat în te
nis".

După finală, jucătorul ro
mân a declarat reporterilor : 
„De puține ori în activitatea 
mea sportivă m-am concen
trat atît de intens asupra jo
cului. Aș dori să joc la fel 
de bine cît timp voi mai evo
lua pe terenurile de tenis".

Bjbm Borg a spus, la rîn- 
dul său : „Era foarte greu să 
joci aseară împotriva lui 
Năstase. Pentru mine a fost 
o problemă sa trimit mingea 
ir spațiul de joc, atît de pu
ternice și plasate au fost 
serviciile și retururile lui 
Năstase. Am primit o bună 
lecție de tenis, a recunoscut 
cu franchețe jucătorul sue-

sport de 
încheiat

Zile de maximă eficiență
(Urmare din pag. I)

re a muncii. între alte masuri 
și inițiative care au dus la aces
te rezultate se înscriu și acțiu
nile specifice ale organizației 
U.T.C. „Cred că nu exagerez — 
ne spunea Ion Zamfir, secretarul 
comitetului U.T.C. — afirmînd 
că ți la noi în construcții se lu
crează, se poate lucra, după me
toda focului continuu din meta
lurgie. E drept, nu întotdeauna 
a fost așa. Duminicile erau du
minici (și-au rămas firesc du
minici pentru majoritatea mun
citorilor noștri) iar absențele ne
motivate mai știrbeau și ele din 
timpul de muncă. Pînă în pri
măvara acestui an cînd am înțe
les noi, uteciștii. că așa nu e 
bine. Dar, mai ales cînd ne-am 
dat seama că putem interveni 
printr-o inițiativă a organizației 
noastre în sprijinul producției. 
Hotărîrea, adoptată în unanimi
tate, a prins viață : fiecare du
minică a devenit o zi normală 
de lucru, a fost completată cu 
cele trei schimburi de lucru ne
cesare unei activități ritmice, 
continue. Căminiștii sînt primii 
care au răspuns la apelul orga
nizației".

De atunci, din primăvara, fo
cul aprins din inițiativa tineri
lor nu s-a stins nici o zi, nici

un ceas, pînă In acest moment 
de bilanț și nu se va stinge, 
după cum ne asigură aceiași ti- 

' rieri, nici de acum înainte. Mai 
ales că în antil ce vine, an de 
deschidere a noului cincinal 
structurat pe revoluția teh- 
nicO-științifică, sarcinile cresc 
cantitativ și în mod deosebit ca
litativ. Pentru aceasta se află 
deja în faze avansate de pregă
tire acțiuni importante. Amintim 
cîteva : proiectanții au recondi
ționat proiectele în vederea con
fecționării plăcilor pentru apar
tamentele de confort sporit, a- 
ceastă inițiativă aducind, numai 
în ceea ce privește instalațiile 
sanitare, o economie în valoare 
de peste 100 000 lei. în ordinea 
firească a fluxului tehnologic, 
secția confecții metalice a asi
gurat de pe acum tiparele pro
ducției anului viitor. De altfel, 
toate secțiile au asigurat o bază 
trainică producției viitoare. în
săși organizația U.T.C. a inițiat 
un curs de studiere a desenului 
tehnic pentru toți tinerii din șan
tiere, care alături de alte ac
țiuni politico-educative se adau
gă bunei pregătiri profesionale 
cu care întregul colectiv de con
structori ai platformei „Progre
sul* este hotărît să debuteze în 
activitatea noului an.

Șl... IN TRIBUNE!
• CONSTANTENII - REVELAȚIA ETAPEI • „POLI” IAȘI, O ECHIPA 
CU PICIOARELE PE PAMINT • O PARTIDA SUB SEMNUL NERVO
ZITĂȚII : F.C. ARGEȘ-DINAMO... • ...Șl PATRU ECHIPE CE AȘ
TEAPTĂ CU INIMA CIT UN PURICE ANUL CE VINE : C.F.R., JIUL, 

U.T.A. Șl UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA.

Urmare firească a insatisfacțiilor provocate de rezultatele șî 
jocul echipei reprezentative în ultimele confruntări internaționale, 
pe stadioanele unde s-au disputat meciurile etapei a XVI-a s-a 
înregistrat o asistență mai puțin numeroasă ca de obicei. Exem
plul Craiovei este edificator: la ora începerii meciului crainicul 
radio anunța că „Centralul" din Bănie e populat doar pe sfert. Sin
gurele partide care au atras spectatori mai mulți au fost cele de 
la Iași și Pitești, considerate derbiuri. Absenții din tribune n-au 
pierdut mare lucru, după cum s-a relatat de la fața locului, pen
tru că în afara faptului că prestațiile fotbaliștilor au fost de un 
nivel scăzut, așa cum ne-au obișnuit, cu improvizații și nu crea
ții, s-au înregistrat multe abateri de la regulile fair-play-ului. La 
Pitești, de exemplu, în viitoarea unor faze foarte controversate, la 
originea lor fiind arbitrajul lui V. Topan, jucătorii Deleanu și Săt- 
măreanu II l-au bruscat și insultat, se pare, pe conducătorul jo
cului, atrăgîndu-și eliminarea de pe teren. Un alt internațional, 
Anghelini, și-a pierdut, odată cu forma sportivă, și controlul ner
vilor, fiind și el invitat să părăsească terenul de joc pe care l-a 
confundat cu un ring de box, lovindu-și adversarul cu pumnul. O 
altă caracteristică a etapei o constituie eficacitatea: s-au marcat 
31 de goluri, recordul campionatului! Cele mai multe s-au înscris 
pe stadionul Republicii — 7, într-o partidă foarte interesantă ca 
evoluție a scorului: U.T.A. a egalat, prin Broșovschi, 1—1, după ce 
deschisese scorul... înscriind în propria poartă (Birău), și apoi a 
luat conducerea datorită punctului realizat de Colnic. Studenții 
n-au descurajat, au avut o revenire spectaculoasă reușind nu mai 
puțin de 4 goluri consecutive. Surprinzătoare este victoria repur
tată la Satu Mare, de echipa din Constanța — care-I așteaptă de 
mai mult timp pe Valentin Stănescu ca antrenor — mai ales prin 
proporția scorului. Ce se-ntîmplă cu Olimpia — revelația campio
natului trecut? Atît de mult să conteze, oare, plecarea lui Staicu? 
Rapid și F.C. Bihor, obținînd succese clare (Neagu a marcat, ieri, 
golul anului, reușind o execuție tehnică — foarfecă și gol la vln- 
clu — amintindu-ne de Guadalajara) au urcat, substanțial, în cla
sament, asigurlndu-și, de pe acum, o vacanță lipsită de griji. Li
derul a cedat cu 0—2 în fața ambițioșilor elevi ai lui Ilie Oană, 
care finalizează un sezon excelent, dar își mențin poziția pentru că 
urmăritoarea ei, Dinamo, a pierdut la Pitești: 1—2. Mai mult de
cît de înfringere, campionii sînt afectați de accidentarea lui D. 
Georgescu, scos pe brațe de pe teren, după ce reușise, însă, să-și 
facă încă o dată datoria. Cea mai grea soartă o încearcă echipa 
studenților clujeni: ei au preluat ,.lanterna roșie", de la concita- 
dinii lor ceferiști și. se pare, va fi, de-aci încolo, între ei, un 
continuu schimb amical de „ștafetă". U.T.A. și-a mai bătut un 
cui în pantof (a „încasat", în București, în două partide 13 goluri 
— o contraperformanță, care nu-i la îndemîna oricui!), iar Univ. 
Craiova. în ciuda unui golaveraj bun. nu reușește să se desprind* 
de la periferia clasamentului. Să vedem ce ne mai rezervă, însă, 
etapa dinaintea căderii cortinei.

V. CABULEA

DIAGRAMA ETAPEI
POLI. IAȘI — STEAUA 2—0 

(1—0). Romilă a deschis scorul 
in min. 45, din penalty, iar 
Costea l-a majorat în min. 66. 
La tineret-speranțe, 2—1. F. C. 
ARGEȘ - DINAMO 2-1 (0-1). 
Campionii au condus cu 1—0, 
prin golul înscris de Dudu 
Georgescu (min. 29). Gazdele 
și-au asigurat victoria în repri
za secundă : a punctat Radu lî 
în min. 57 din penalty și în min. 
63. La tineret-speranțe. pitește- 
nii au cîștigat cu 2—1 și au 
preluat conducerea în clasament. 
RAPID - JIUL 3—1 (3-0). Au 
marcat : Neagu (min. 5), Bar- 
tales (min. 24) și Leșeanu (min. 
40). iar Toma a redus din han
dicap (min. 73). La tineret-spe
ranțe. 3—1. SPORTUL STU
DENȚESC — U.T.A. 5-2 (1—0). 
Au înscris, în ordine. Birău — 
autogol (min. 40). Broșovschl 
(min. 55), Colnic (min. 57) Grosu 
(min. 59), Oc. Ionescu (min. 72), 
Cassay (min. 76) și Roșu (min. 
Of)). OLIMPIA SATU MARE - 
F. C. CONSTANȚA — ‘ *
(1—1). Pentru oaspeți 
marcat Peniu, de trei 
(min. 13, min. 85, min. 89) 
Moldovan (min. 20), respectiv 
Bocșa (min. 11). La tineret- 
speranțe, 1—1. F. C. BIHOR — 
„U" CLUJ-NAPOCA 4-0 (3—0).

1-4 
au 
ori 

?i

Au marcat : Kun (min. 30), fun
dașul S&tmăreanu I (min. 33), 
Ghergheli (min. 45) și Georgescu 
(min. 81). La tineret-speranțe, 
2—0. UNIVERSITATEA CRA
IOVA — S. C. BACAU 3—0 
(1—0). Cele trei goluri au fost 
marcate de Oblemenco (min. 25), 
Ștefănescu (min. 50) și Crișan 
(min. 88). La tineret-speranțe, 
5—1. C.F.R. CLUJ-NAPOCA — 
F.C.M. REȘIȚA 2—0 (2—0). Mi
hai Adam a ..semnat" ambele 
goluri (min. 15 din penalty și 
min. 29). La tineret-speranțe, 
2—0. A.S.A. TÎRGU MUREȘ - 
POLI. TIMIȘOARA 1-0 (1—0). 
A marcat Ion Mureșan (min. 17). 
La tineret-speranțe, 2—1.

CLASAMENT

INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI ANUNȚA:
scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice

de 
Fi
de

1. Conferențiar la catedra 
Științe sociale, disciplina : 
lozofie, poziția 9 din statul 
funcțiuni.

2. Conferențiar la catedra 
Drumuri și materiale de ( 
strucții, disciplinele : Căi de co
municații și lucrări edilitare, 
Tehnologia lucrărilor de căi fe
rate, Suprastructura și între
ținerea drumurilor și Tehnologia, 
execuția lucrărilor, poziția 8 din 
statul de funcțiuni.

3. Asistent la catedra de Or
ganizare și conducere a activită
ții de construcții, disciplinele : 
Organizarea și conducerea pro
ducției. Conducerea șantierelor 
și analiza activității. Organiza
rea și conducerea șantierelor, E- 
conomia construcțiilor și legisla
ție, și Tehnologia lucrărilor de 
construcții, poziția 18 din statul 
de funcțiuni.

4. Asistent la catedra de Con
strucții civile, disciplinele : Con
strucții civile și Construcții a- 
gricole, poziția 20 din statul de 
funcțiuni.

5. Asistent la catedra de Con
strucții ..........................
strucții 
cole și 
ților și 
21 din

6. Asistent la catedra de Con
strucții de beton armat, discipli
na : Construcții de beton armat, 
poziția 21 din statul de funcțiuni.

7. Asistent la catedra de Po
duri și căi ferate, disciplinele : 
Poduri masive și Beton armat și 
poduri de beton armat, poziția 
18 din statul de funcțiuni.

i de 
con-

civile, disciplinele : Con- 
civile, Construcții agri- 
Sistematizarea localită- 
zone industriale, poziția 
statul de funcțiuni.

8. Asistent la catedra de Po
duri și căi ferate, disciplinele : 
Căi ferate și Suprastructura și 
întreținerea căilor ferate, pozi
ția 19 din statul de funcțiuni.

9. Asistent la catedra de Po
duri și căi ferate, disciplinele : 
Poduri metalice, Poduri masive, 
Trasee și terasamente căi fera
te și Exploatarea și întreținerea 
căilor ferate, poziția 21 din sta
tul de funcțiuni.

10. Asistent Ia catedra de Dru
muri și materiale de construcții, 
disciplinele : Proiectarea și con
strucția drumurilor. Trasee și 
terasamente, Suprastructura și 
întreținerea drumurilor și Teh
nologia lucrărilor de căi ferate, 
poziția 27 din statul de funcți
uni.

11. Asistent la catedra de Re
zistența materialelor, discipline
le : Rezistența materialelor și 
teoria elasticității și Mecanica 
construcțiilor, poziția 19 din 
statul de funcțiuni.

12. Asistent la catedra de Con
strucții hidrotehnice, Geotehni- 
că și fundații, disciplinele : Be
ton armat și construcții. Beton 
armat și elemente de construc
ții și Curs general de Construc
ții și beton armat, poziția 22 
din statul de funcțiuni.

13. Asistent la catedra de Con
strucții hidrotehnice, Geotehnică 
și fundații, disciplinele : Geolo
gie, geotehnică și fundații și 
Fundații și procedee de fundare, 
poziția 24 din statul de funcți
uni.

14. Asistent la catedra de Con
strucții hidrotehnice, Geotehnică

și fundații, disciplina : Fundații 
și procedee de fundare, poziția 
25 din statul de funcțiuni.

15. Asistent la catedra de Con
strucții hidrotehnice, Geotehni- 
că și fundații, disciplinele : Con
strucții hidrotehnice și mecani
ca rocilor, Hidrologia și econo
mia apelor, poziția 21 din statul 
de funcțiuni.

16. Asistent la catedra de Hi
draulică, alimentări cu apă și 
canalizări, disciplinele : Rețele 
și dotări edilitare. Canalizări, 
Hidraulică teoretică și aplicată, 
Tehnologia lucrărilor de con
strucții, Hidraulica și construcții 
edilitare și Alimentări cu apă și 
canalizări, poziția 27 din statul 
de funcțiuni.

17. Asistent la catedra de In
stalații. disciplina : Instalații sa
nitare și alimentări cu apă, po
ziția 22 din statul de funcțiuni.

18. Asistent la catedra de In
stalații. disciplina : Instalații sa
nitare și instalații de alimentări 
cu apă. poziția 23 din statul de 
funcțiuni.

19. Asistent la catedra de Ter- 
motehnică, disciplina : Repre
zentări geometrice și desen teh
nic, poziția 17 din statul de 
funcțiuni.

20. Asistent la catedra de Edu
cație fizică și sport, discipline
le : Atletism și tenis de cîmp, 
poziția 10 din statul de func
țiuni.

21. Asistent la catedra de Ma
șini de construcții, disciplinele : 
Mașini de ridicat și transportat 
pentru construcții. Mașini de 
construcții și procedee de lucru

și Mecanizarea lucrărilor de 
drumuri, poziția 23 din statul 
de funcțiuni.

22. Asistent la catedra de Con
strucții metalice și statica con
strucțiilor. disciplina : Mecanica

. construcțiilor, poziția 18 din sta
tul de funcțiuni.

23. Asistent la catedra de Con
strucții metalice și Statica con
strucțiilor, disciplinele : Statica, 
stabilitatea și dinamica con
strucțiilor și Mecanica construc
țiilor, poziția 19 din statul de 
funcțiuni.

24. Asistent la catedra de Po
duri și căi ferate, disciplinele : 
Poduri masive și Beton armat 
și poduri din beton armat, po
ziția 12 din statul de funcțiuni.

25. Asistent la catedra de Ter- 
motehnică. disciplina : Termo- 
tehnică, poziția 15 din statul de 
funcțiuni.

Candidații la concurs vor de
pune la Secretariatul rectoratu
lui Institutului de construcții, 
Bd. Republicii nr. 176. în termen 
de 30 zile pentru conferențiari 
și 15 zile pentru asistenți de la 
publicarea acestui anunț în Bu
letinul Oficia], cererea de în
scriere împreună cu actele pre
văzute de Legea nr. 6 privind 
Statutul personalului didactic din 
Republica Socialistă “ 
publicat în Buletinul 
partea I, nr. 33. din 15 
1969.

Cei care funcționează 
instituție de învățămînt superior 
sînt obligați să comunice în 
scris rectorului acesteia înscrie
rea Ja concurs.

Concursul se va ține la sediul 
institutului în termen legal.

România
Oficia] 
martie

într-o

HOCHEI: Daca nu erau 
autogolurile...

Primul meci susținut de lotul
reprezentativ, la București, in 
acest sezon s-a soldat cu o 
înfringere (2—4). Eșecul suferit, 
simbătă seara, pe „Patinoarul 
23 August" era previzibil dealt
fel, dacă ne gindim că oaspeții 
dispun de o garnitură mai va
loroasă, mai bine cotată, fiind 
componenți ai grupei A a C.M. 
Echipa noastră s-a arătat pusă 
la punct la capitolul pregătire 
fizică, s-a remarcat prin ambi
ția și dăruirea cu care a luptat, 
dar unele greșeli individuale 
au privat-o de un rezultat fa
vorabil. Este suficient să amin
tim că două din punctele oas
peților se datoresc unor... auto
goluri. înscrise in urma neaten
ției și plasamentului greșit al 
jucătorilor noștri. Totuși, echipa 
antrenată de Șt. Ionescu și I. 
Tiron a plăcut, s-a arătat in
tr-un oarecare progres față de 
sezonul trecut, jucătorii angajin- 
du-se cu multă însuflețire in 
duelurile cu adversarii.

O carență a reprezentativei 
noastre care se cere și poate fi 
repede înlăturată este aceea a 
demobilizării și resemnării care 
îi cuprinde pe jucători in mo
mentele după primirea unui gol. 
Așa s-a întâmplat și simbătă, 
cînd după o primă repriză pe 
care au cîștigat-o cu 1—0 (a 
marcat Axinte) văzindu-se ega
lați la reluare au căzut moral, 
permițind adversarului, domi
nat pîrtă atunci, să ia inițiativa. 
Pregătirile lotului sînt, desigur, 
in plină desfășurare și pînă lă 
meciurile 
semnalate 
înlăturate.

oficiale deficiențele 
în jocul sau vor fi

D. VIȘAN
P. S. Partida revanșă, de a- 

seară s-a încheiat cu scorul de 
7—2 (3—1, 0—1, 4—0) în favoarea 
oaspeților.

HANDBAL: Turneul 
final al Campionatelor 

mondiale
Cel de-al 6-lea campionat 

mondial feminin de handbal a 
continuat la Kiev cu primele 
partide ale turneului final. 
Iată rezultatele înregistrate : 
U.R.S.S.—România 17—16 (13—8). 
Handbalistele românce au pres
tat un joc ‘ *
doua, cînd 
fiind la un 
goslâvia — 
(7—4) : R. D. Germană—Ungarîa 
10—8 (6—6).

bun în repriza a 
au atacat insistent, 
pas de egalare. Iu- 
Cehoslovacia 13—13

StetLu* 
Dinamo 
Pon. iași 
A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Bihor ‘ 
Rapid
S.C. Bacău 
F.C. Argeș 
F.C. Constanța 
F.C.M. Reșița 
Univ. Craiova 
Sp. Studențesc 
Poli. Timișoara 
Olimpia 
C.F.R.
Jiul 
U.T.A.
„U" Cluj-Napoca

lt 9 4 3 35—16 a
16 10 1 5 36-18 21
16 8 3 5 27—21 19
16 8 2 6 22—20 18
16 7 3 6 21-18 17
16 7 3 6 18-16 17
16 8 1 7 16—19 17
16 6 5 5 17—21 17
16 7 2 7 19-17 16
16 7 2 7 15—22 16
16 6 3 7 22—14 11
16 7 1 8 20—21 19
16 6 3 7 23—27 15
16 5 4 7 16—25 «4
16 4 S 7 12—19 13
16 5 3 8 19—27 13
16 S 2 9 18-30 12
16 4 3 9 17—22 11

JUDO: O campioană 
inedită — Dinamo- 

București
Sala Floreasca din Capitală a 

găzduit, ieri, o atractivă între
cere sportivă, la care au evoluat 
cele 12 formații din prima divizie 
de judo. Acestea au susținut 
meciurile din ultima etapă a 
campionatului.

„Capul de afiș" al programului 
l-a deținut derbiul dintre prime
le două clasate, Dinamo Bra
șov, campioană pe 1974, și Di
namo București, neînvinse in 
acest sezon. După o întrecere 
echilibrată și pasionantă, forma
ția din Ștefan cel Mare a cîști
gat la limită, cu 3—2, cucerind 
titlul de campioană pe anul 1975. 
De la învingători s-ău remarcat : 
Lazăr Loghin, Ion Lazăr și Gh. 
Nache, care au adus cele trei 
puncte campionilor, iar de la 
brașoveni au punctat Ștefan 
Pop și Constantin Știrbu. Meda
lia de bronz a revenit formației 
Constructorul Miercurea Ciuc, 
care a întrecut formația Agrono
mia Timișoara cu 4—1. Alte re
zultate tehnice : Rapid Arad — 
„U" Cluj-Napoca 3—2. Politeh
nica București — Politehnica 
Iași 3—2 și C.S.M. Borzești — 
I.E.F.S. 3—2. La reușita acestor 
întreceri au contribuit și arbi
tra, jele competente prestate de : 
Ilie Gheorghe, L. Vasilescu și 
Mihai Platon.

Au retrogradat formațiile A- 
gronomia Timișoara și A.S.A. 
Tirgu Mureș.

sită și ea de cîteva jucătoare de 
bază (Hofman. Mariana Popes
cu), nu a strălucit, dar s-a im
pus prin forța si atenția cu care 
a acționat la fileu. Nivelul jo
cului, in ansamblu, a fost de
parte de pretențiile și aspirațiile 
celor două combatante, fruntașe 
de ani de zile ale voleiului nos
tru feminin. Dovadă a intere
sului scăzut pe care însăși fe
derația il manifestă față de a- 
ceastâ întrecere, inițiată să aco
pere un „gol competițional", tro
feul pus in joc și înminat ieri 
echipei ciștigătoare semăna mai 
mult cu o cană...

ETAPA VIITOARE
(miercuri 10 decembrie)

Steaua — C.F.R. CluJ-Napoca, 
Dmamo — F.C. Bihor, S. C. Ba
cău — Rapid, U.T.A. — A.S.A. 
Tirgu Mureș, Jiul — Sportul stu
dențesc, F. C. Constanta — Poli
tehnica Iași, F.C.M. Reșița — 
Universitatea Craiova, Politeh
nica Timișoara — F. C. Argeș și 
„UM CluJ-Napoca — Olimpia 
Satu Mare, care va fi transmis 
pe micul ecran, de la ora 14.

Rezultatele

M. L.

VOLEI: „Cupa federa
ției" a fost cîștigată de 
dinamovistele bucureș- 

tene
Manșa a doua a finalei Cupei 

F.R.V. a constituit o formalitate 
pentru echipa Dinamo, învingă
toare cu 3—0 în meciul-tur di
sputat pe terenul partenerei sale, 
formația Penicilina Iași. Partida 
de ieri, găzduită de sala din șos. 
Ștefan cel Mare, s-a încheiat cu 
o nouă victorie, la fel de catego
rică, a dinamovistelor, care au 
intrat, astfel, in posesia trofeu
lui. Oaspetele, lipsite de aportul 
a două titulare (Itu și Ichim), au 
opus rezistență in seturile 1 și 
3, pe care le-au cedat, în cele 
din urmă, la 13 și la 10. după ce 
în ultimul au condus cu 8—3. 
lăsind impresia că vor ciștiga 
„setul de onoare". Dinamo, lip-

(D. V.).

BOX: Rapid, eliminată 
din „Cupa F.R.B."

Competiția republicană pe 
echipe „Cupa F.R.B", ediția 
1975, s-a apropiat de actul fi
nal. Simbătă seara a fost de
semnată și cea de a 4-a forma
ție care va participa la confrun
tările decisive pentru cucerirea 
trofeului. în sala clubului „Gri- 
vița roșie" din Capitală, Rapid 
a susținut partida retur cu Me
talul Bocșa Română (in primul 
meci : 20—23), feroviarii avind 
în formație o serie de boxeri 
consacrați, campionii naționali 
Victor Zilberman. Victor Ho- 
duț, ca și pe Marian Lazăr, 
Marin Culineac și Ștefan Flo- 
rea. Cu această garnitură ei 
porneau âa favoriți. Dar. iată 
că lucrurile nu s-au petrecut 
așa. Oaspeții, luptând cu dârze
nie, au răsturnat toate pronos
ticurile, obținînd un rezultat 
de egalitate : 21—21. Pentru
metalurgiști au punctat tine
rii pugiliștî : Constantin Nap, 
A. Ursulescu, Alex. Dobăeș, E. 
Tamaș și fostul campion repu
blican Ion Mocanu, iar de la 
Rapid au terminat învingători : 
M. Lazăr, C. Hoduț, M. Culi
neac, C. Florea și V. Zilberman, 
care a cîștigat in fața lui Ion 
Furcii (abandon in repriza a 
2-a). La categoria muscă, Vio
rel. Bobe a terminat la egalitate 
cu Constantin Anghel.

Așadar, Metalul Bocșa Româ
nă se califică, in ultima etuvă 
a „Cupei F.R.B." urmând să 

■ concureze, alături de Farul Con
stanța. deținătoarea trofeului, 
Box Club Galați și C.S.M. Re
șița (ultima participă in locul 
formației ,B. C. Brăila). Semifi
nalele au loc joi 11 decembrie, 
in sala Dinamo din Capitală 
Tot aici se va desfășura, sim
bătă 13 decembrie, si fi
nală. M. LERESCU

diviziei B
Seria I. C.F.R. Pașcani — C.S. 

Botoșani 3—0 ; Cimentul Med
gidia — Prahova Ploiești 0—0 ; 
F.C. Brăila — F.C.M. Galati 
1—0 ; Victoria Tecuci — C.S.M 
Borzești 0—0 ; Petrolul Plo
iești — Viitorul Vaslui 4—0 ; Ce
luloza Călărași — Gloria Buzău 
4—2 : C.S.U. Galati — Unirea 
Focșani 1—0 ; C.S. Tulcea — 
Ceahlăul P. Neamț 2—1 ; C.S.M. 
Suceava — Metalul Plopeni 2—1.

După 16 etape, F.C.M. Galati 
și F.C. Brăila ocupă primele 
două locuri, la egalitate de 
puncte : 23.

Seria a Il-a. Electroputere 
Craiova — Metalul Mija 2—1 ; 
Tractorul Brașov — C.S. Tîrgo- 
viște 0—0 : S.N. Oltenița — 
Progresul București 1—1 ; Mi
nerul Motru — Dinamo Slatina 
1—0 ; Chimia Rm. Vilcea — 
Voința București 1—1 : F.C.M. 
Giurgiu — Steagul roșu 2—1 ; 
Autobuzul București — Nitra- 
monia Făgăraș 1—0 ; Automati
ca Alexandria — Metrom Bra
șov 0—0 ; Metalul București. — 
Chimia Tr. Măgurele 4—0.

Progresul București și C.S. 
Tîrgoviște ocupă primele două 
locuri la egalitate de puncte; 22.

Sena a IlI-a. F.C. Baia 
Mare — Dacia Orăștie 3—0 ; 
Mureșul Deva — Metalurgistul 
Cugir 2—0 ; Victoria Călan — 
Ind. sirmei C. Turzii 2—1 : V- 
nirea Tomnatic — Minerul Mol
dova Nouă 3—2 ; C.I.L. Sighet — 
Victoria Cărei . 2—0 : Corvinul 
Hunedoara — Șoimii Sibiu 1—0 ; 
U.M. Timișoara - Gaz metan 
Mediaș 4—0 : Sticla Turda — 
Rapid Arad 3—0 ; Gloria Bis
trița — C.F.R. Timișoara 2—1.

Corvinul^ Hunedoara continuă 
să conducă în clasament, cu 24 
puncte, urmată de F.C. Baia 
Mare cu 22 puncte.
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dintarile socialiste

„Este necesar să în
făptuim asemenea relații 
in Europa, în care fieca
re națiune, indiferent de 
orînduire socială sau de 
mărime, să poată parti
cipa cu drepturi egale 
la solutionarea tuturor 
problemelor, să aibă a- 
sigurate independenta și 
suveranitatea, să se bu
cure din plin de binefa
cerile dezvoltării econo- 
mico-sociale, ale pro
gresului și civilizației."

europeana-

Pentru instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale

NICOLAE CEAUȘESCU
A ncheierea primei 

Conferințe pentru 
securitate și coope
rare în Europa, 
prin semnarea so
lemnă a Actului fi

nal, a reliefat un spirit nou în 
relațiile internaționale, punînd 
bazele unui amplu și profund 
proces de edificare a securității 
pe continentul nostru, cu impli
cații pozitive pentru întreaga 
lume.

Relațiile dintre statele europe
ne au fost definite pe baze noi, 
luindu-se în considerare, atît 
pentru prezent, cit și în perspec
tivă istorică, interesele și punc
tele de vedere ale tuturor state
lor europene, indiferent de mă
rimea. sistemul politic sau po
tențialul militar al acestora. S-au 
creat, în acest fel, premise pen
tru eliminarea politicii de forță, 
de presiune și amestec în trebu
rile interne ale altor state. Po
litica bazată pe conceptul „echi
librului de forță", departe de a 
constitui un factor de securitate, 
— cum s-a acreditat sau s-a în
cercat să se acrediteze In anii 
după încheierea celui de-al doi
lea război mondial — s-a dove
dit, dimpotrivă, generatoare de 
încordare, alimentând cursa înar
mărilor și prezentând, prin a- 
ccasta, un pericol pentru pacea 
continentului.

Iată de ce, în Actul fina! de îa 
Helsinki se prevede ca forța să 
fie exclusă cu desăvîrsire din 
relațiile între state, în formula
rea principiului care prevede a- 
cest lucru un meni istoric reve
nind României. Pentru a fi du
rabilă, securitatea europeană 
trebuie să se întemeieze pe prin-

7. Aplicarea noilor principii
aie relațiilor

motiv de legitimă mândrie și sa
tisfacție să regăsim în acest 
decalog al normelor de conduită 
a statelor din Europa norme și 
principii de bază pe care 
România Ie promovează cu fer
mitate și consecvență în întrea
ga sa politica externă, principii 
înscrise. în toate documentele 
internaționale ale țării noastre 
și afirmate cu vigoare de repre
zentanții României de Ia tribu
nele forurilor internaționale.

firmarea noilor 
principii menite să 
guverneze relațiile 
între statele euro
pene constituie, fără 
îndoială, un succes 

pentru popoarele iubitoare de 
pace, proclamarea lor solem
nă având o deosebită sem
nificație. Dar simpla pro
clamare și înscriere Intr-un 
document, oricît de impor
tant, însă care nu reprezintă 
nici un instrument juridic, nici 
un tratat internațional, ci un an
gajament solemn, deschis» asu
mat în fața tuturor popoarelor, 
nu este suficientă. Hotărîtoare 
pentru realizarea efectivă a unei 
securități trainice este aplicarea 
consecventă a acestor principii. 
La tribuna reuniunii de ia Hel
sinki, președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, sub
linia : „Istoria va judeca nu nu
mai documentele ce le vom sem
na și declarațiile făcute, ci și 
felul în care fiecare stat, fiecare

«•iniile noi. democratico ale reia- «uver» ,a acționa pentru reaii- 
țiilor interstatale, in cadrul că- «rea acestor documer^e pen ru 
rora flecare națiune să poată să ’țe™’<.eI? «mțemporamlor 
se dezvolte liber șl suveran, să f,c 'î
noată participa cu drepturi ocale «(lunile ÎES^TÎL!! 
la soluționarea tuturor proble
melor, la schimbul d«* valori 
materiale si snîrituale. La loc de 
frunte sînt definite, cu claritate, 
eele zece principii care trebuie 
să constituie fundamentul noilor 
relații între state : egalitatea su
verană, resnectarea drenturi- 
Ior inerente suveranității î 
nerecurgerea îa forță sau Ia 
amenințarea cu forța ! Inviolabi
litatea frontierelor • Integritatea 
teritorială a statelor : reglemen
tarea pașnică a diferendelor ; 
neamestecul în treburile interne : 
resnectarea drepturilor omului 
și libertăților fundamentale, in
clusiv a libertății de gîndire, 
conștiință, religie sau de convin
gere î egalitatea în drepturi a 
popoarelor și drentul popoarelor 
de a dispune de ele însele ; 
cooperarea între state ; îndepli
nirea cu bună credință a obliga-

răspundă năzuințelor de bună
stare, libertate și pace ale tutu
ror națiunilor". într-adevăr, is
toria veche și nouă a relațiilor 
Internaționale a consemnat, nu 
o dată, situația în care idei 
nobile și generoase, înscrise în 
documente bilaterale sau multi
laterale, au fost nesocotite și în
călcate. Concepția nouă despre 
securitatea europeană transpusă 
în Actul final semnat la Hel
sinki impune o înaltă responsa
bilitate în punerea în aplicare a 
acestor principii. Complexitatea 
problemelor care periclitează pa
cea și securitatea pe continent 
impune, în edificarea sistemului 
de securitate pe continent, mai 
mull decît un simplu angaja
ment sau înțelegere. Imperativul 
perioadei actuale cere ca po
poarele! statele iubitoare de 
pace, toate forțele interesate nuca cu nuna creuinra a vuziga- . . , . , .

tillor «ramate conform rtrentulut sincer in Indurarea unui climat 
internațional. Este, desigur, un de securitate» să desfășoare o

acțiune perseverentă pentru 
transpunerea in viață a acestor 
principii. Căci semnarea Actului 
final, păstrând incontestabila sa 
dimensiune istorică, marchează 
doar o etapă, pozitivă desigur, 
în ampla acțiune de edificare a 
unei Europe pașnice și unite, 
reuniunea la cel mai înalt nivel 
din capitala finlandeză repre
zentând o ilustrare concludentă a 
prefacerilor intervenite pe arena 
mondială. Urmează o fază nouă, 
hotărâtoare, o etapă a luptei și 
eforturilor pentru aplicarea fer
mă în viață a principiilor și 
normelor consemnate in „Actul 
final", valoarea reală a oricărui 
document neputînd fi apreciată, 
în fapt, decît prin felul în care 
acesta este transpus în practică. 
România socialistă, care și-a 
adus o contribuție constructivă 
la desfășurarea cu succes a ma
relui forum european — contri
buție legată în modul cel mai 
strâns de aportul personal al to
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
cărui activitate continuă, con
secventă pentru statornicirea 
unor relații noi în Europa și în 
lume se bucură de o largă re
cunoaștere internațională — a 
atras atenția asupra înfăptuirii 
următoarei etape, subliniind ne
cesitatea deplinei respectări de 
către toate statele, indiferent de 
sistemul lor politic, economic 
sau social, ori de mărimea lor, 
a principiilor înscrise în docu
ment. Edificarea unei Europe în 
care să fie întronate definitiv 
pacea și colaborarea nu este un 
lucru ușor de realizat, ci pre
supune un proces de durată. în 
cursul acestui proces se impune 
apliearea integrală a principiilor 
afirmate solemn, mai cu seamă 
că aceste principii sînt definite 
precis, în conținut, trăsături 
principale și cerințe specifice de 
materializare pentru fiecare în 
parte, neputînd genera ambi
guități. De altfel, „normele de 
conduită* convenite de statele 
europene sinț strîns legate între 
ele și nu trebuie aplicate frag
mentat, izolat, ci în strinsă co
nexiune unul cu celelalte.
, îil spiritul înaltei responsabi

lități pe care fiecare stat, fiecare 
popor trebuie s-o aibă față de 
viitorul omenirii, România so
cialistă, partidul și statul nostru, 
poporul român sînt ferm hotărîte 
să acționeze în continuare, cu 
toate forțele pentru ca, pe teme
lia principiilor înscrise în Actul 
final al conferinței, să contri
buie la făurirea unei Europe a 
păcii, securității și cooperării, 
pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună.

DOINA IOVANEL

Reuniunea internațională 
de tineret de la Oran
Lucrările reuniunii internațio

nale a tineretului organizată în 
orașul algerian Oran, sub egida 
U.N.E.S.C.O., pe tema „Noua or
dine economică și cooperarea 
internațională", au luat sfârșit 
sâmbătă.

Reuniunea a prilejuit un am
plu dialog, conturîndu-se in 
cursul dezbaterilor un fond pre
țios de idei care vor sta în aten
ția tineretului lumii în acțiunile 
ce le întreprinde, pe plan națio
nal și internațional. în vederea 
aducerii unei contribuții reale, 
concrete, la eforturile contem
porane pentru statornicirea unei 
noi ordini economice mondiale, 
bazată pe deplina egalitate și e- 
chitate, pe respectul dreptului 
fiecărui popor de a dispune de 
bogățiile sale naționale, de a 
participa nemijlocit la schimbu
rile interstatale de valori mate
riale și culturale.

La lucrări a participat și un 
reprezentant al Uniunii Tinere
tului Comunist din țara noastră.

într-un comunicat difuzat la 
Alger se informează că savanți 
și ziariști din circa 20 de țări

vor participa, în luna ianuarie 
1976, la un simpozion în capitala 
Algeriei pe tema „Implicațiile 
sociale ale noii ordini economi
ce internaționale". Simpozionul, 
care se va desfășura timp de 
cinci zile, este organizat de In
stitutul Internațional pentru 
Studiul Muncii, fondat în 1960 
de către Organizația Internațio
nală a Muncii (O.I.M.),

Declarația președintelui 
Coastei de Fildeș 

într-un mesaj radiotelevizat, 
adresat națiunii cu prilejul zilei 
naționale, președintele Coastei 
de Fildeș, Felix Houphouet Bo- 
igny, a subliniat necesitatea edi
ficării unei noi ordini bazate pe 
respectarea principiului egalită
ții juridice între state, în special 
în domeniile comerțului, dezvol
tării și relațiilor monetare.

Referindu-se la raporturile în
tre țările bogate și cele sărace, 
președintele Boigny a relevat 
„limitele politicii tradiționale de 
ajutor acordat lumii a treia", a- 
rătînd că în aceste state nu pot 
fi aplicate modelele de dezvol
tare care au ca singură ambiție 
repetarea istoriei economice a 
societăților numite de consum.

Zbor inaugural pe noua rută 
aeriană București - Pekin

Sîmbătă seara, avionul com
paniei „TAROM“, care a efec
tuat zborul inaugural pe ruta 
București—Pekin, a aterizat în 
capitala R. P. Chineze.

Delegația română, condusă de 
Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
care a sosit cu acest prilej la 
Pekin, a fost întâmpinată de Lu 
Tun-sin, director al Administra
ției generale a aviației civile 
din R. P. Chineză, Yu Gean, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, de reprezentanți ai 
conducerii Comitetului Revolu
ționar al municipiului Pekin, de 
alte persoane oficiale. Au fost 
prezenți, de asemenea, Nicolae 
Gavrilescu, ambasadorul Româ
niei la Pekin, și membri ai am
basadei.

Referindu-se la acest eveni
ment, directorul Administrației 
generale a aviației civile din 
R. P. Chineză a apreciat că

deschiderea liniei aeriene ro- 
mâno-chineze reprezintă un a- 
devărat pod al prieteniei între 
țările noastre. Sîntem profund 
încredințați că această linie 
aeriană dintre capitalele țărilor 
noastre va aduce un aport po
zitiv la întărirea continuă a 
prieteniei dintre popoarele chi
nez și român, la dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor de 
colaborare amicală dintre cele 
două țări.

In aceeași zi, Administrația 
generală a aviației civile din 
R. P. Chineză a oferit în cinstea 
delegației române o recepție în 
saloanele hotelului „Pekin". în 
alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, Lu Țun-sin și Constantin 
Oancea au toastat în sănătatea 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Mao Tzedun, pentru dezvoltarea 
și consolidarea continuă a tra
diționalelor relații de prietenie 
dintre România și R. P. Chi
neză.

note de drum Arestări

„Abidjan — 2000“

P
oate în puține capitale africane — și nu numai 
de pe acest continent — în drumul de la aero
port și pină în oraș privirea întâlnește imagini 
ce reprezintă adevărate șocuri. Să ne explicăm. 
De la Fort Bouet și pînă la Abidjan pregătirea 
pentru întâlnirea cu capitala ivoriană se amină 

mereu tocmai datorită prezenței insolite a liniilor arhitec
tonice ultramoderne ale blocurilor în sticlă și metal ce pre
fațează primul contact cu această poartă la Atlantic despre 
care s-a zis, nu fără îndreptățire, că anunță viitorul Africii. 
Intr-adevăr, de oriunde l-ai privi — dinspre ocean, de sus 
din hubloul unui avion care, parcă pentru a-ți satisface 
curiozitatea, descrie un larg arc de cerc — Abidjanul rezerva 
necontenit surprize, trimite la comparații care, pentru ne
cunoscător, par hazardate. De fapt, din ceea ce reprezintă 
o metropolă modernă, nu-i lipsește nimic : străzi largi, tă
iate perpendicular, imense piețe in care mașinile și taxiurile 
de culoarea portocalei fac adevărate acrobații în orele de 
vîrf și, mai mult decît orice, numărul impresionant de lo
cuitori. Totul este sub semnul dezvoltării, spun cu mindrie 
localnicii, fără a uita să adauge insă că tradiția obligă. 
Atunci nu mai poți considera insolită acea piața a 
obiectelor de fildeș (țara nu se numește astfel și nu trebuie 
să-și onoreze bogăția 7) și nici adevărata inimă a Abidja- 
nutui — cartierul Treichcville, și nu Cocody, cu cochetele sale 
reședințe, sau Koumassi, cu clădirile oficiale. Amatorii de 
jocuri de cuvinte scriu că, la Abidjan, pulsul vieții are rit
mul ascensoarelor iar asocierea nu mai trebuie luată și ea 
drept curiozitate. Mai ales că modernismul Abidjanului nu 
se exprimă numai in imagini cu „Ivoire-hotel", „Pont-Hou- 
phouet-Boigny", ci și in performanțele economice și sociale 
ivoriene. Astfel, pentru că ritmul demografic al Capitalei 
se apropie de 12 la sută pe an, cei 850 000 abidjanezi vor 
ajunge la 1600 000 in 25 de ani. Or, pentru a face fața aces
tei realități in devenire, eu toate implicațiile ei, proiectul 
„Marele Abidjan" al anului 2000 a devenit un imperativ 
imediat: fără a renunța la modernism, capitala ivoriana de 
mîine va ajunge pină spre lagună și spre liziera pădurii 
Banco. In domeniul economic performanțele sînt la fel de 
spectaculoase. După cucerirea independenței, Coasta de Fil
deș a extins culturile produselor pentru export și a moder
nizat intensiv tehnica agricolă. Totodată, au fost create pri
mele întreprinderi industriale care, în prima fază, au pro
dus bunuri ce erau Importate. După 1971, accentul a fost pus 
pe valorificarea pe plan local a materiilor prime. Cum enu
merarea tuturor performanțelor ivoriene ar fi fastidioasa, ne 
mărginim să cităm ceea ce Jeune Afrique scria că se află 
la baza „miracolului fvorlan" t „Un cuvînt de bază : a pro
duce : un obiectiv : a vinde î și un atu : materiile prime .

O a doua fază a dezvoltării inaugurate recent prevede. 
Intre altele, ca cenlrele industriale din partea de sud să fie 
urmate de altele In zona centrală ; datorită irigațiilor, zonele 
cultivate cu cafea se intind spre interior, iar orezul de la 
Bouake și-a dublat producția. în vocabularul Ivorian, o ex
presie explică toate acestea : „solidaritatea națională . Aceasta 
definește nu numai rezultatele unei asemenea unități, ci și 
calitățile șl aspirațiile poporului ivorian.

PETRE NICOLAE

la Madrid
Marcelino Camacho, unul din

tre conducătorii sindicatelor spa
niole — comisiile muncitorești 
— eliberat din închisoare în 
urmă cu o săptămînă, în cadrul 
unei amnistii parțiale decretate 
de către regele Juan Carlos de 
Borbon, a fost arestat din nou, 
în. cursul dimineții de dumini
că. Avocatul său nu a putut ob
ține informații de la autorități 
cu privire la motivele arestării.

Cunoscutul luptător activ pen
tru drepturile sindicale ale po
porului spaniol, Marcelino Ca
macho a fost arestat în repeta
te rânduri și deținut. în închi
sori peste opt ani. Ultima oară, 
el a fost condamnat în decem
brie 1973, de către un tribunal 
special, la 20 de ani închisoare, 
fiind acuzat de „asociere ile
gală".

Un alt acuzat în același pro
ces, preotul Francisco Garcia 
Salve, eliberat în conformitate 
cu prevederile aceluiași decret 
de amnistiere parțială, a fost 
arestat din nou, vineri, 5 de
cembrie.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă informează din Madrid 
că duminică au fost operate alte 
arestări, poliția intervenind îm
potriva participanților Ia o ma
nifestație desfășurată în fața în
chisorii Cârabanchel, pentru a 
cere. ,,amnistierea deținuților po
litici ți libertăți democratice".;

rgiziema
LUNI, 8 DECEMBRIE 1975

FIICE SI MAME : Timpuri Noi 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15).

SUSPECTUL. : Patria (orele 9,30; 
12; 14,30; 17; 19,30).

CALINA ROȘIE : Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30); 
Cotroceni (orele 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20).

EVADATUL • Scala (orele 9; 
11.15; 13.30: 16: 13,30; 21) ; Bucu
rești (orele 8.45; 10,45: 12.45; 16 45: 
19; 21) ; Favorit (orele 9.15; 11.30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30).

ALEXANDRA ȘT INFERNUL : 
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;

Mașina, care ne lua
se din fața aeroportu
lui, se înscrie repede 
pe șoseaua largă ce 
duce spre Varșovia, 
încadrată de spații 
verzi. în drumul nos
tru spre hotel, gazdele 
ne oferă posibilitatea 
unui contact fugar cu 
peisajul capitalei po
loneze. Varșovia Ve
che, Varșovia Nouă, 
unite prin istorie de 
rezistența, dîrzenia, 
tenacitatea și cutezan
ța oamenilor acestor 
meleaguri. Construite 
și reconstruite, gân
dind Ia frumos și util, 
de generații diferite, 
aparținînd aceleiași na
țiuni încrezătoare în 
puterea ei de muncă 
și creație, în prospe
ritate și înțelegere.

Mi-a rămas în me
morie imaginea stolu
rilor de porumbei, ne
închipuit de mulți, 
care hoinăreau pe 
străzi și în piețe și se 
înălțau bătând scurt 
din aripi, la trecerea 
mașinilor. Era în plină 
vară și spațiile întinse 
de verdeață, cu aerul 
lor proaspăt, învioră
tor, lingă acele blocuri 
de 15—20 etaje, dispu
se judicios și cu mult 
gust printre construc
țiile cu mai puține ni
vele, păreau o îmbi
nare cu adevărat feri
cită. Varșovia de as
tăzi — ne explicau 
gazdele — modernă și 
construită după un 
plan rațional, este cu 
mult mai aerisită de- 
cit cea din perioada 
interbelică. Construc
țiile noi reprezintă 
peste 85 la sută din 
totalul edificiilor ri
dicate după eliberarea 
țării. S-a construit și 
se construiește con
tinuu : locuințe, în
treprinderi, uzine, fa
brici, obiective cultu
rale, științifice și de 
invățămint.

Industria capitalei 
poloneze asigură 7 la 
sută din producția in
dustrială a țării, iar 
fiecare al cincilea lo
cuitor al orașului este 
angajat într-o uzină 
sau fabrică locală. 
Dezvoltarea intensă a 
industriei capitalei po
loneze este strîns le
gată de faptul câ Var
șovia este cel mai 
mare centru național 
al cercetării științifice. 
Aici se concentrează

dii superioare, dintre 
care 40 000 sini absol
venți ai unor institute 
cu profil tehnic. Cen
trele științifice din 
Varșovia concentrează 
o însemnată parte a 
cercetătorilor. Sarcina 
lor principală este le
garea cercetării știin
țifice de activitatea 
productivă, moderni
zarea programelor de 
invățămint. în acest 
scop, centrului științi
fic i s-a fixat ca obiec-

Varșovia de astăzi

30 la sută din potenți
alul științific al Po
loniei, adică o treime 
din cercetătorii din 
întreaga țară. în ora
șul de pe Vistula își 
au sediul Academia de 
științe cu cele 33 de 
secții de cercetare ale 
sale, institutele de cer
cetare ale ministere
lor, precum și 13 in
stitute de invățămint 
superior, frecventate 
de peste 70 000 de stu- 
denți. Varșovienii se 
mîndresc cu faptul că 
peste 130 000 de locui
tori ai capitalei au stu-

tiv proiectarea și pro
ducerea de aparatură 
de cercetare în vederea 
dotării institutelor de 
invățămint superior 
cu echipament mo
dern de laborator. E- 
forturile cercetătorilor 
din domeniul tehnic 
sînt îndreptate spre 
dezvoltarea rapidă a 
următoarelor ramuri 
industriale : electro
nică, fizică, chimie, 
mecanică fină, auto
matică, cibernetică, 
biologie moleculară 
etc. Se prevede ca pî
nă în anul 1980 să 
lucreze în aceste do

menii circa 80 000 de 
persoane, uimind ca 
în anul 1990, centrele 
de cercetare științifi
că, împreună cu insti 
tutele de invățămint 
superior, să cuprindă 
130 000 de cadre de 
cercetare. Numărul 
studenților se va du
bla în perioada 1970— 
1990, Atenție se va 
acorda cu precădere 
Politehnicii care se va 
extinde și va avea 
30 000 de studenți. Fi
liale ale Universității 
din Varșovia și aie 
Academiei agricole se 
vor înființa in diverse 
orașe. îmbinarea ar
monioasă a cercetării 
științifice cu activita
tea productivă și-a gă
sit expresie în dezvol
tarea complexă a elec
tronicii, domeniu în 
care, numai în Varșo
via, lucrează cu mult 
peste 20 la sută din 
locuitori și dă 19,4 la 
sută din producție. Un 
alt exemplu, pe care 
varșovienii ți-1 oferă 
cu îndreptățită min
drie, îl reprezintă re
zultatele obținute de 
cercetătorii și lucră
torii din domeniul e- 
lectronicii care au 
realizai în ultimii ani 
212 tipuri noi de sis
teme integrate, cifrice 
și lineare, 53 genuri de 
tranzistori, 23 tipuri 
de diode șl 53 de ele
mente speciale.

Sini doar numai el- 
ieva imagini ale rit
mului nou, socialist de 
dezvoltare a Varșoviei 
care se înfățișează 
călătorului străin în
tr-o simbioză perfectă 
cu valorile și monu
mentele trecutului, re
făcute cu talent și fi
delitate de harnicii 
constructori al Poloni
ei de azi, ai Poloniei 
de mîine.

GH. SPRINȚEROIU

Capitala Umorului de est 
ocupată de forțele proîndoneziene

Orașul Dili, capitala Timoru- 
lui de est, aflat în Arhipelagul 
Sonda, a fost ocupat, duminică 
dimineața, de către forțele pro- 
indoneziene susținute de pușcași 
marini indonezieni debarcați de 
pe navele staționate în larg — 
a declarat, la Djakarta, Adam 
Malik, ministrul de externe al 
Indoneziei. Forțele Frontului 
Revoluționar pentru Indepen
dența Timorului de est 
(FRETILIN) — organizație care 
la 28 noiembrie a declarat în 
mod unilateral independența de 
sub dominația Portugaliei, pro
clamând Republica Democratică 
Populară a Timorului de est, 
s-au repliat, după lupte. în di-
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Încordare la Beirut
• SITUAȚIA DIN LIBAN s-a 

menținut, duminică, încordată, 
după ce, cu o zi în urmă, înre
gistrase o agravare bruscă.

Potrivit surselor poliției liba
neze citate de agenția Reuter, 
sîmbătă la Beirut și-au pierdut 
viața 70 de persoane — cel mai 
ridicat bilanț de la începerea in
cidentelor, în luna aprilie a.c. 
Duminică, numărul victimelor a 
ajuns la 82. Intre 300 și 500 de 
persoane au fost răpite în ulti
mele două zile la Beirut, dintre 
care numai 100 au fost puse în 
libertate. Duminică, schimburi 
de focuri de arme automate și 
dueluri de mortiere au fost sem
nalate in cartierul comercial al 
Beirutului șî în nouă suburbii» 
precum și Ia Tripoli, al doilea 
oraș ca mărime din țară.

• GUVERNUL ETIOPIAN a 
promulgat o nouă legislație a 
muncii, care are ca obiectiv e- 
sențial, după cum s-a precizat 
într-o declarație oficială, „pro
tejarea drepturilor muncitori
lor". Noua lege apără principiul 
salariului egal la mutică egală, 
definind, totodată, drepturi și 
obligații. Preconizând modifi
carea structurală a organizații
lor sindicale, legea menționează 
că o nouă organizație sindicală 
va înlocui Confederația sindica
telor etiopiene (C.E.L.U.). Orga
nizațiile muncitorești existente 
trebuie să se reorganizeze, con
form noilor prevederi, și să se 
înregistreze într-un interval de 
90 de zile de la publicarea legii 
în buletinul oficial.

Naționalizări 
in Columbia

• GUVERNUL columbian a 
preluat controlul asupra a trei 
importante concesiuni petroli
ere, a unui oleoduc, precum și a 
rafinăriei de la Tibu, anunță a- 
genția Inter Press Service. Este 
vorba de rafinăria „Colombian 
petroleum Co" (C.O.L.P.E.T.), 
concesiunile „Barco", din San
tander, „Cicuco" și „Violo", din 
departamentul Bolivar. Zăcă
mintele din cele trei concesiuni

vor fi exploatate în viitor de că
tre „Empresa National de Pețro- 
leos" (E.C.O.P.E.T.R.OX.) — în
treprindere de stat.

• GUVERNUL PERUAN va 
promova în mod hotării o 
politică independentă, bazată 
pe principiile mișcării țărilor 
nealiniate,' o politică dc apă
rare a intereselor statelor în 
curs de dezvoltare — a de
clarat ministrul peruan al re
lațiilor externe, Miguel An
gel de Ia Flor Valle.
în cei șapte ani care au tre

cut de la inițierea procesului 
de transformări structurale în 
Peru, țara noastră și-a recă
pătat capacitatea de decizie 
în ce privește politica sa ex
ternă — înainte subordonată 
intereselor străine —, acțio- 
nînd în sfera raporturilor in
ternaționale ca un stat în
tr-adevăr independent, a sub
liniat ministrul peruan.

EI a relevat apoi necesita
tea restructurării Organiza
ției Statelor Americane 
(O.S.A.), arătând că aceasta 
nu reflectă interesele popoa
relor latino-americane șt 
nici profundele schimbări 
care au avut loc pe conti
nentul aflat Ia sud de Rio 
Grande.

Manifestație a stingii 
franceze

• GEORGES MARCHAIS, se- 
cretar general al Partidului Co
munist Francez, Francois Mit
terrand, prim-secretar al Parti
dului Socialist, și Robert Fabre, 
președintele Mișcării Radicalilor 
de Stînga, au participat, sîm
bătă după-amiază, la o amplă 
manifestație desfășurată la Pa
ris, consacrată apărării libertă
ților democratice și respectării 
sufragiului universal.

Zeci de mii de persoane au 
răspuns Ia apelul celor trei 
partide ale uniunii stingii, ex- 
primîndu-și hotărârea de a lupta 
în unitate pentru realizarea 
Programului comun de guvernă
mânt.

• INDICELE prețului la con
sumator a crescut în luna no
iembrie, în Argentina, cu 8 la 
sută în raport cu luna anteri
oară, relevă cifrele date publi
cității de Institutul argentinian 
de statistică și cens de la Buenos 
Aires. Prin noua majorare, indi
cele prețului la consumator a 
suferit, în primele 11 luni ale 
acestui an, în această țară o 
creștere de 290 la sută. Dacă se 
ia în considerație perioada cu
prinsă între lunile noiembrie 
1974 — noiembrie 1975, se con
stată că indicele prețurilor a 
crescut In Argentina cu 310 la 
sută.

Proiectele guvernului 
angolez

• PRIMUL MINISTRU al Re- 
publicii Populare Angola, Lopo 
do Nascimento, * declarat, în 
cadrul unei conferințe de presă, 
că programul guvernamental 
prevede reconstrucția economică 
a țării și dezvoltarea economiei 
pe baza planificării. Totodată, a 
subliniat primul ministru, efor
turile guvernului sînt canalizate 
pentru crearea și întărirea or
ganelor locale ale puterii popu
lare.

Primul ministru a relevat, pe 
de altă parte, că în prezent se 
desfășoară o activitate intensă 
pentru reorganizarea Mișcării 
Populare pentru Eliberarea An- 
golei și transformarea acesteia 
în partid politic.

• STATELE UNITE și Filipî- 
nele au hotărit să accelereze ne
gocierile cu privire Ia bazele 
nord-americane de pe teritoriul 
filipinez — se arată în comu
nicatul comun dat publicității la 
Manila, în urma convorbirilor 
dintre președintele Gerald Ford 
și președintele Ferdinand Mar
cos. Documentul precizează că 
negocierile privind utilizarea de 
către Statele Unite a bazelor 
militare filipineze „trebuie să 
fie bazate pe recunoașterea 
plenară a suveranității naționa
le a Filipînelor".

recția orașului Baucau (al doi
lea oraș ca mărime de pe te
ritoriul Timorului de est) — a 
precizat ministrul indonezian de 
externe. Intervenția Indoneziei, 
potrivit declarațiilor lui Adam 
Malik, ar fi fost făcută la ce
rerea „Comandamentului trupe
lor timoreze", care regrupează 
forțele a patru partide : Aso
ciația pentru Democrație Popu
lară a Timorului (APODETI), 
Uniunea Democratică din Timor 
(UDT). Partidul monarhist 
„KOTA" și Partidul laburist.

Președintele Portugaliei, Fran
cisco da Costa Gomes, a con
vocat. după anunțarea intrării 
trupelor indoneziene în Timorul 
de est, o reuniune extraordina
ră a Comisiei pentru decoloni
zare, la Palatul Belem — a- 
nunță agenția France Presse. La 
această reuniune asistă minis
trul afacerilor externe, Melo 
Antuneș, și Victor Crespo, mi
nistrul cooperării.

Președinția republicii a decla
rat, într-un comunicat dat pu
blicității, că Portugalia avea in
tenția de a recurge la organi
zațiile Internaționale pentru re
zolvarea problemei Independen
ței Timorului „în speranța de 
a găsi pe această cale o solu
ție pașnică a conflictului".

Delegația P.C.R. 
a sosit în 

capitala Poloniei
Sîmbătă seara a sosit la 

Varșovia delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C, al P.C.R., 
care va participa Ia lucrările ce
lui de-al Vlj-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez.

Delegația Partidului Comunist 
Român a fost întâmpinată de 
Jan Szydlak, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Ryszard Frelek, mem
bru al Secretariatului C.C. al 
P.M.U.P., de membri ai condu
cerii unor secții ale C.C., de 
activiști de partid.

A fost prezent ambasadorul 
țării noastre la Varșovia, Aurel 
Duca, precum și membri ai am
basadei.

• NORODOM SIANUK, șeful 
statului cambodgian, președin
tele Frontului Unit Național al 
Cambodgîei, $i-a încheiat vizita 
oficială de patru zile întreprinsă 
în Tanzania, Ia invitația pre
ședintelui Julius Nyerere, ple
când spre Uganda, următoarea 
etapă a călătoriei sale într-o se
rie de țări africane.

PE SCURTe PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
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• FURT LA... POMPEI! Un prețios mozaic a fost furat din 

ruinele Pompeiului, cunoscuta localitate distrusă de torentele 
de lavă și cenușă revărsate pe pantele muntelui Vezuviu în 
urmă cu aproape o mie nouă sute de ani. Mozaicul înfățișa 
un desen «cu pești, lucrat pe o placă de teracotă cu un dia
metru de aproximativ 60 de centimetri, și se afla lntr-o casă 
din fostul oraș roman, situată în apropiere de zona lui cen
trală. Intrucît nu se știe exact cînd a putut fi furat, dispari
ția sa fiind abia acum observată, se apreciază că există puține 
șanse să poată fi găsit • FUMATUL ȘI ÎNVĂȚĂTURĂ. în ca
drul lucrărilor celui de-al VII -lea Congres internațional de me
dicină școlară și universitară, la care au participat reprezen
tanți din 30 de țări ale lumii, membru delegației canadiene au 
prezentat un raport în care apreciază, pe bază de material 
documentar, că studenții nefumători sînt mai înclinați către 
studiu decît colegii lor fumători. Odată cu înaintarea în vîrstă, 
obișnuința de a fuma sedimentîndu-se, numărul țigărilor con
sumate crește considerabil, s-a constatat, totodată, că tinerii 
ai căror părinți sau prieteni nu fumează sînt înclinați să le 
urmeze exemplul. Pe de altă parte, în general, tinerii încep să 
fumeze din curiozitate • CEL MAI PUTERNIC LIFT DIN 
LUME, destinat ridicării navelor, a intrat în funcțiune în lo
calitatea vest-germană Liineburg, cu ocazia inaugurării primei 
porțiuni a canalului navigabil care va lega Hamburgul, Berli
nul occidental și Praga, cu regiunea industrială Ruhr. Noua 
instalație hidraulică asigură ridicarea unei ambarcațiuni de 
1 500 de tone în numai 15 minute, înlocuind astfel o ecluză. 
Lucrările de construcție a canalului menționat urmează să se 
încheie la sfârșitul anului viitor. El va spori importanța Ham- 
burgului, care ocupă deja un loc de frunte printre cele mai 
mari porturi din nordul Europei occidentale, din punct de 
vedere al tonajului mărfurilor al căror tranzit îl asigură • A 
ClȚA. FILIERĂ FRANCEZĂ? O rețea de traflcanți de droguri 
formată din 15 persoane, și care opera, din luna iulie, în su
dul Franței a fost practic desființată prin arestarea la Tou
louse a majorității membrilor ei. Traficanții au reușit să in
troducă în Franța, în . circa un an, o cantitate de 100 kilograme 
de hașiș, în valoare de 300 000 de franci la bursa neagră • MI- 
NIDIRIJABIL TELEGHIDAT. Un dirijabil radioteleghidat. des
tinat fotografierii de la mari înălțimi, a fost pus la punct re
cent de compania niponă „Fudzi Seisakuse". Confecționat din- 
tr-un înveliș moale umplut cu heliu, dirijabilul are o lungime 
de numai 6 metri. Pentru stabilizarea șl dirijarea zborului, el 
a fost prevăzut cu două aripi, lungi de 1.5 metri, precum și cu 
un stabilizator codai. Cu ajutorul a două motoare cu benzină 
de cîte 1,3 C.P., aparatul se poate ridica la o altitudine de 
10 000 metri. Compania niponă apreciază că el își va găsi uti
lizarea în expedițiile geodezice de miei proporții, deoarece apa
ratul cîntărește, cu ambalaj, numai 20 de kilograme.
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15,45; 18; 20,15).
CORUPȚIE LA PALATUL DE 

JUSTIȚIE : Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15: 20,30) ; Fes
tival (orele 9; 11,15; 13.45; 16; 18,15; 
20,30) ; Melodia (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

UN REGE LA NEW YORK : Ca
pitol (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30); Feroviar (orele 9,15; 
11.45: 14,15; 16.45; 19.15) ; Modern 
(orele 8.43; 11; 13,30; 15,45; 18,15; 
20.45).

MUȘCHETARUL ROMAN: Doina 
(orele 18,15; 20).

INVINCIBILUL LUKE î Doina 
(orele 9,30; 11,15; 13; 14,45; 16.30).

SPLENDOAREA PULBERII; Vic
toria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30).

EVADAREA : Dacia (orei» ’ 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

CAZUL A AVUT UN DEZNO- 
DAMÎNT FERICIT î Excelsior (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30); 
Floreasca (orele 9; 11.15: 13,30; 16; 
18,15; 20.30); Gloria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.15; 20,30).

MASTODONTUL : Drumul Să
rii (orele 15,30; 18; 20,15); Moșilor 
(orele 15,30; 18; 20).

MARELE GATSBY : Casa Filmu
lui (orele 10; 13; 16); Grivița (ore
le 9; 12,30; 16; 19,15); Miorița (o- 
rele 9; 12.30; 16; 19); Flamura (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19.15).

noaptea ARTIFICIILOR : Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20).

RAPSODIE NORDICA î Giuleștl 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) ; Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) .

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN Și BRAN : Lira (orele 
15.30: 18; 20,15).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA; 
Bucegi (orele 15,45; 18; 20).

CANTEMIR : Pacea (orele 13,30: 
18; 20,15).

COMEDIE FANTASTICA : Uni
rea (orele 16).

RUY BLAS : Unirea (orele 18: 
20).

TRECĂTOARELE IUBIRI î Vii
torul (orele 15,30; 18; 20).

POLIȚISTA : Aurora (orele 9; 
11,13: 13,30; 15,45; 18; 20.15).

ANA ȘI COMANDORUL: Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

ORAȘUL VÂZUT DE SUS : Ar
ta (orele 15.30; 17,45; 20).

UNDE ESTE COMPANIA A 7-A!; 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

TATAL RISIPITOR î Crîngașl 
(orele 17).

O ANCHETA : Flacăra (orele 
15.30; 18; 20).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR î 
Munca (orele 16; 19).

ELIXIRUL TINEREȚII J Vitan 
(orele 15,30; 18; 20).

TOAMNA BOBOCILOR J RahO- 
va (orele 16; 18; 20).

LUNI, 8 DECEMBRIE 1975

Teatrul Național (Sala Studio) ; 
ELISABETA I — ora 19,30 ; Teatrul 
„c. i. Nottara" (Sala Magheru) : 
ULTIMA ORĂ — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) ; UITE 
CA NU TAC — ora 19,30.
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