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LA START - VIITORUL CINCINAL dintre cele mai importante repere pentru po-
turnare.

UZINELE MECANICE TIMIȘOARA. In execuție unul 
durile rulante de Foto : AGERPRES

EFORTURI CREATOARE, Județul Timiș a îndeplinit

PREGĂTIRI TEMEINICE!
Rezervele producției, 

cît mai bine valorificate!

Aprecierea de care se bucură în prezent rulmenții fabricați la 
întreprinderea din Alexandria este urmarea atenției pe care în
tregul colectiv o acordă calității execuției, ridicării performanțe
lor tehnice ale produselor. în - imagine : un aspect din secția de 

montaj *
Foto : AGERPRES

CONȚINUT NOU, ADECVAT 
CERINȚELOR CINCINALULUI 

REVOLUȚIEI TEHNICO-STIINTIFICE» » »

planul cincinal

ÎNVÂTAMÎNTUL 
AGROZOOTEHNIC

DE AAASĂ

Convorbire cu dr. ing. TEODOR MARIAN, 
director în Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

în curînd se vor deschide cursurile invâțomîntului agrozooteh
nic de masa, principala formă de pregătire profesională a țăra
nilor cooperatori, a mecanizatorilor, a lucrătorilor din întreprin
derile agricole de stat și din stațiunile experimentale. Dată fiind 
importanța pregătirii profesionale a lucrătorilor ogoarelor, a 
ridicării nivelului lor de cunoștințe în condițiile practicării unei 
agriculturi moderne, intensive, de mare productivitate, am so
licitat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare unele de
talii în legătură cu modul de organizare și conținutul învățămin- 
tului agrozootehnic, cu modificările și noutățile ce au intervenit.

— De la început — a precizat 
interlocutorul’— doresc, să sub
liniez un fapt deosebit de im
portant și anume acela că po
trivit hotăririi Secretariatului 
Comitetului Central al partidu
lui, învațămintul agrozootehnic 
de masă face parte integrantă 
dintr-un amplu program de mă
suri privind pregătirea profe
sională a lucrătorilor din agri
cultură. program întocmit de 
ministerul nostru împreună cu 
Ministerul Educației și învă- 
țămîntului. Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție și Consiliul Culturii .și 
Educației Socialiste. Acest am
plu program se referă, în prin
cipal, la organizarea și desfășu
rarea învățămîntului agrozoo
tehnic de masă în anul 1975-1976, 
la calificarea profesională a 
membrilor cooperativelor agri
cole și a muncitorilor din agri
cultura de stat în meserii agri
cole și neagricole, la instruirea 
membrilor cooperativelor agri
cole și a muncitorilor din uni
tățile agricole de stat pentru a 
cunoaște și conduce tractorul și 
mașinile agricole.

— Reținind complexitatea a- 
cestui program, caracterul lui 
cuprinzător, responsabilitățile 
ce revin factorilor enumerat! în 
aplicarea lui în practică, aș dori 
să vă referiți cu precădere la 
învățămîntul agrozootehnic de 
masă. Unde și cum se organi
zează această forma de învă- 
țămînt ?

— învățămîntul agrozooteh
nic de masă se organizează in 
toate întreprinderile agricole de 
stat, cooperativele agricole de 
producție, stațiunile pentru me
canizarea agriculturii' și stațiu
nile experimentale,, Principiul 
de organizare va fi cel al pro
filului de activitate și al forma
țiilor de muncă'. în cadrul fie
cărei formații de muncă va 

funcționa cel puțin un cerc care 
va cuprinde un număr de 20-40 
eursanți. în funcție, de profilul 
formațiilor de muncă se vor 
organiza următoarele cercuri de 
specialitate : cultura plantelor 
de cimp, cultura legumelor, cul
tura pomilor, cultură viței de 
vie. creșterea animalelor (pe 
specii și categorii) și cercuri 
mixte pentru mecanizatori și 
țărani cooperatori care deser
vesc mașinile și utilajele agri
cole. în raport de necesități se 
pot organiza și cercuri mixte 
ca : viti-pomicultură, taurine- 
porcine, taurine-ovine etc. Tot 
la acest capitol' organizatoric 
trebuie amintit faptul că activi
tatea cercurilor. în timpul unui 
an. se desfășoară în două etape: 
prima parte în perioada-de iar
nă (decembrie-februarie) cînd 
se vor parcurge obligatoriu cele 
12 teme planificate și a doua, 
în timpul campaniilor agricole 
și al altor lucrări agricole im
portante, pe teme legate de ac
tivitatea practică desfășurată 
efectiv de eursanți în pro
ducție.

AL. DOBRE

(Continuare tn pag. a 111-a)
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• Cronica T.V.: Du
minică • Cronica fil-
mului : „Alexandra și 
infernul" • Concursul 
„Cea mai bună 
clasă" : Intervenție
promptă, combativă, 
colegială.

Prin devansarea atingerii pa
rametrilor proiectați la majori
tatea capacităților de producție, 
prin folosirea intensivă a insta
lațiilor, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la. Combinatul de 
fibre și fire sintetice din Iași au 
reușit să încheie cincinalul cu 
aproape 5 luni mai devreme. 
S-au creat astfel condiții pentru 
realizarea pînă la sfîrșitul a- 
cestui an a unei producții su
plimentare de peste 2 miliarde 
lei. în cincinalul viitor, volumul 
producției globale va crește de 
2.3 ori, acest spor de producție 
urmînd a se obține, în cea măi 
mare, parte, prin'creșterea pro- 
diictiviLptii muncii. „De aceea, 
■pregătirile pentru producțva a- 
nului viitor vizează în primul 
rind perfecționarea, laturilor ca
litative ale activității la toate 
instalațiile, la toate locurile de 
muncă, ne spune Ilie Țugui, 
locțiitorul secretarului de partid, 
pe combinat. Pînă in prezent, 
am încheiat 85 la sută din con
tractele de desfacere a fibrelor 
și firelor ce urmează să le pro
ducem îh anul viitor. Sint re
zolvate. de asemenea, probleme
le de aprovizionare. în același 
ti mp ejor* u rile speciali știlor noș
tri sint îndreptate în direcția 
pregătirii f tehnologice a fabrica
ției. perfecționării organizării 
producției, depistării și punerii 
în valoare n tuturor rezervelor 
de creștere a productivității 
muncii și reducere a cheltuieli
lor materiale. Procedind astfel,

.. : ■ •
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PROFIL ÎN METAL
CITEVA INFORMAȚII 

PRELIMINARE

La întreprinderea de mașini 
grele București, se află in faza 
de montaj o turbină de 330 MW 
destinată Termocentralei de la 
Turceni. Uriașul agregat de me
tal — al cincilea după cele si
milare construite pentru Rovi- 
nari și Brăila — are o greutate 
de peste 600 de tone și se com
pune în principal din patru cor
puri : umil de înaltă, altul de 
medie și două de joasă presiu
ne. Pentru asamblarea și veri
ficarea fiecăruia dintre ele lu
crează, la secția de montaj, cite 
o echipă formată din zece oa
meni, in marea lor majoritate 
de douăzeci-douăzeci și cinci de 
ani. Conducătorul celei care răs
punde de corpul de medie pre
siune este tinărul comunist Pa
vel Dedu, cunoscut in întreprin

putem spune de pe acum că 
sint. asigurate toate condițiile 
pentru ca încă din primele zile 
ale lunii'ianuarie să putem rea
liza planul la toți indicatorii și 
la toate sortimentele1'.

STUDII A CĂROR EFICIENTĂ 
SE MASOARA IN MILIOANE

ln combinat lucrează 76 de 
ingineri chimiști, subingineri și 
tehnicieni: aproape fără excep
ție tineri. Pentru creșterea pre
gătirii. lor profesionale, ei au 
fost cuprinși în acest an intr-un 
curs de perfecționare organizat 
de Ministerul Industriei Chimice. 
Ca lucrare de absolvire fiecare, 
dintre ei a trebuit să găsească 
cel puțin o soluție tehnică de 
reducere a consumurilor specifi-

în fiecare organizație: 
dezbateri aprofundate, 

măsuri concrete de acțiune
Am sosit, recent. Ia Urzieeni purlind încă în minte rmaginile 

apelor revărsate peste oraș acum cîteva luni, revăzind chipurile 
oamenilor care luptaseră cu eroism, zi și noapte, pentru stăvilirea 
inundațiilor. Am regăsit orașul cu rănile vindecate, am privit ia
răși chipurile oamenilor, de această dată destinse și vesele, chi
puri de pe care se șterseseră grijile și necazurile provocate de furia 
apelor. La comitetul orășenesc U.T.C. am găsit-o pe tovarășa Voica 
Hrean, primul secretar al comitetului, care deține această funcție 
doar de cîteva luni. Firesc, discuția noastră s-a axat pe felul în 
care a acționat și acționează membrii biroului orășenesc a) U.T.C. 
pentru studierea și însușirea ideilor din documentele celui de ai 
X-lea Congres al U.T.C. și, în mod deosebit, a cuvîniării rostite la 
congres de către secretarul general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— însemnătatea acestor do
cumente. ne spune interlocutoa
rea. a fost clară. încă de la a- 
parițta lor •în presă, pentru fie-

dere pentru pasiunea manifes
tată dtît în activitatea profesio
nală, cit, și în îndrumarea și for
marea tovarășilor săi de muncă 
și de generație.

BIOGRAFIE Șl GEOGRAFIE

Pavel Dedu s-a născut în co
muna Valea Doftanei, in anul

OMUL AȘA CUM ÎL RECOMANDĂ MUNCA LUI

Naționalizării, dlntr-o familie 
ai cărei ascendenți nu cunoscu
seră niciodată înțelesul unor cu
vinte ca turbină, montaj, ter
mocentrală ș.a.m.d. Cel care 
avea să le învețe și să le folo
sească, in viața cotidiană. cu 
fireasca siguranță cu care ei 
vorbeau despre pămint, ploaie 
sau recoltă a urmat, după ab
solvirea școlii generale, cursuri

ce sau de creștere a productivi
tății muncii la instalația unde 
lucrează. Rezultatele acestei ac
țiuni deosebit de eficiente pen
tru depistarea și punerea in va
loare a rezervelor existente ne
cesare realizării integrale și la- 
parametrii prevăzuți a planului 
pe anul viitor au întrecut aș
teptările. Pînă în prezent: con
siliul tehnic al combinatului a 
aprobat 30 de lucrări de o deo
sebită valoare practică, semnate 
de tinerii specialiști. Astfel, prin 
aplicarea soluțiilor tehnice pro
puse de tînărul inginer Viorel 
Rusu. se va reduce cu peste 30 
la sută consumul specific la fa-

IUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a lll-a)

care utecist,. pentru fiecare tîhăr 
din orașul nostru. Noi am ac
ționat. însă printr-o serie de 
activități, în scopul', însușirii te-

le unei școli profesionale din 
Cimpina și, în continuare, pe 
acelea ale unei a treia școli, de 
altă natură, care nu figurează 
pe nici o listă oficială a insti
tuțiilor de învățămirțt și, in con
secință, nu oferă absolvenților 
săi diplome, dar prezintă în 
schimb inestimabilul avantaj de 
a asigura însușirea unor disci

pline ale spiritului muncitoresc 
ca încrederea in forțele proprii 
și în oameni, sentimentul res
ponsabilității, bucurie, de a con
strui. Este vorba, s-a înțeles, de 
viața de șantier pe care Pavel 
Dedu a trăit-o, cu dăruiri' și 
entuziasm, cu o adevărată vo
cație de participant la acțiuni 
grele și importante, pe platfor
mele unor centre energetice în

în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii români, 
germani, maghiari, sîrbi și de 
alte naționalități de pe melea
gurile noastre — Comitetul ju
dețean Timiș al P.C.R. rapor
tează că în ziua de 8 decembrie 
a.c. industria județului a înde
plinit integral prevederile cinci
nalului 1971—1975 la producția 
globală.

Prin îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor actualului 
cincinal — se arată în telegramă 
— industria județului Timiș va 
realiza, pînă la sfîrșitul anului 
1975, peste prevederi, o produc
ție în valoare de 1.5 miliarde Iei, 
materializată în 530 000 tone ți
ței, 8 000 tone laminate finite, 
utilaje pentru industria electro
tehnică. motoare electrice însu- 
mind 1 250 MW. 500 poduri ru
lante, 3 786 tone mase plastice 
și rășini sintetice, 1 800 mc che
restea de fag, confecții textile în 
valoare de 56 milioane lei și alte 
produse.

Cincinalul 1971—1975 a marcat 
și în județul Timiș o puternică 
dezvoltare și modernizare a for
țelor de producție. Beneficiind de 
importante fonduri de investiții, 
în această perioada au fost date 
îh funcțiune noi obiective și ca
pacități de producție.

meinice și aplicării în viață a 
ideilor din . cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, din 
celelalte. documente. al în
țelegerii semnificației lor pro
funde. în acest sens, pentru în
ceput. imediat după congres 
am organizat o serie de întîl- 
niri între delegații orașului nos
tru la forumul tineretului și 
uteciști. Au avut loc asemenea, 
întîlniri la Liceul industrial de 
construcții. Ia Cooperativa meș
teșugărească și in alte locuri.

Convorbire realizată de 
TEODOR POGOCEANU

scrise definitiv pe harta eco
nomică a țării.: Porțile de Fier. 
Argeș, Ploiești, Borzești, Bis
trița și multe altele, pe care, 
furat de ritmul precipitat al re
latării, renunță să mi le măi 
enumere. Biografia sa nu poate 
fi despărțită de geografia de 
azi a patriei, în care a lăsat ur
mele generoase ale unui itine
rar al muncii.

In 1972, tinărul s-a angajat la 
I.M.G.B. și, in scurt timp, a de
venit șeful unei echipe care este 
a lui în aceeași măsură in care 
el este al ei. Autoritatea ? „Au
toritatea ți se încredințează, dar 
încă înainte de a ți se încre
dința, trebuie s-o ciștigi sin
gur. Dacă-ți lipsește competen
ța profesională, dacă lumea ob-

ALEX. ȘTEFANESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Crescind intr-un ritm mediu a- 
nual de 12.7 la sută, industria ju
dețului realizează în anii 1971— 
1975 o producție globală în va
loare de 74.2 miliarde lei, cu 83.1 
la sută mai mare decit cea a 
cincinalului anterior. în cursul

Telegramă 

adresată C.C. al P.C.R., 

tovarășului 

Nicolae Ceaușescu

actualului cincinal au fost asimi
late peste 5 000 produse noi. u- 
nele în premieră pe țară cum 
sint : macarale portuare, poduri, 
rulante siderurgice de 125—160 
tf. automacarale, motoare elec
trice asincrone cu turații vâri ar 
bile, motoare electrice pentru 
nave, agregate de prelucrat scu
turi peritru motoare electrice.

UN PRIETEN
NECUNOSCUT
ÎNTREABĂ

MIHAI NEGULESCU

Pe Gîrjabu Dumitru, din co
muna Bilteni, județul Gorj, nu 
cred să-l fi întîlnit vreodată. 
Este elev la Liceul din Tg. Jiu. 
Și are o frămîntare fireasca 
pentru vîrsta lui, pentru preocu
pările zilnice ale unui tinăr ce 
vrea să se realizeze în viață, 
ce vrea să muncească. în scri
soarea pe care mi-o trimitea 
mai zilele trecute. Dumitru 
scria : ..V-am telefonat cerîn- 
du-vă un sfat, dar dumneavoas
tră ați spus că este mai bine 
să vă trimit o scrisoare. Sint 
elev al Liceului „Tudor Vladi- 
mirescu" și vreau să vă rog a- 
mi da și mie anumite informa
ții. Terminînd acest an de li
ceu, aș vrea să urmez o școa
lă profesională de unde pot să 
ies depanator de radio și televi
zoare ori să ies muncitor în u-

INSTITUTUL POLITEHNIC 
IASL FACULTATEA DE 
CONSTRUCTS : Pentru un 
studiu aflat în lucru, stu
denții fac. o . analiză geoteh- 
nică in noile laboratoare

Foto : AGERPRES 

în dezbatere publică:

Proiectul Legii creșterii 
și ameliorării animalelor
• Și noi, tinerii, putem face mai mult I
• Valorificarea superioară a pășunilor naturale 

din zonele de deal și de munte.

(In pag. a 3-a)

instalații de emailare și trefllare 
pentru fabricarea conductorilor 
electrici, contoare electrice cu 
dublu tarif, baterii pentru com
plexe avicole, mașini de recol
tat mazăre, standuri de probă și. 
control pentru aparatura elec
trică ce se remarcă prin ca
racteristici tehnico-economice și 
funcționale superioare.

Drept urmare a creșterii gra
dului de competitivitate, produ
sele industriei timișene sint cu
noscute in prezent în 70 de țări 
ale lumii, volumul exportului 
crescind în 1975 cu 78,6 la sută 
față de 1970.

Succese însemnate s-au obți
nut și în agricultura județului. 
In anii actualului cincinal, s-au 
înregistrat cele mai mari produc
ții din istoria acestor meleaguri, 
livrîndu-se fondului central 1.9 
milioane tone cereale, 5,9 mili
oane hl lapte, 373 000 tone carne 
și 323 000 tone legume.

Odată cu dezvoltarea econo
miei județului, au fost înfăptu-

(Continuare în pag. a lll-a)

zina „Electronica" din -Bucu
rești sau în uzina „Tchnoton" 
din Iași. De aceea, vă rog, dacă 
binevoiți, a mă îndruma spre r» 
astfel de școală sau dacă pot 
urma, și dacă txîstă o astfel 
de școală și cu cursuri de cali
ficare de 6 sau de 9 luni”.

Asemenea acestui elev sînt mii 
și mii de adolescenți aflați la 
răscruce de drumuri și pentru 
că drumurile acestea ale lor se 
suprapun mai mult ca oricînd cu 
însuși destinul patriei, mi-ar li 
greu să răspund prin acești 
cuadrâți de ziar unei întrebări 
anume, unei dorințe anume.

Nu ne putem limita la elec
tronică și nici nu vom indica 
mai jos școala profesională unde 
pot învăța viitorii depanatori de 
radio și televizoare, sau locul 
de muncă unde, prin cursuri de 
calificare de 6 sau 9 luni, să se 
poată deprinde această meserie 
sau o meserie similară. Este 
emoționantă. însă, setea de 
împlinire, sub semnul muncii, al 
responsabilității, care îl deter
mină pe acest prieten al nostru, 
să scruteze cu seriozitate pro
priile perspective, să țină sea
ma atît de înclinația sa, de 
pasiunea sa, cît și de posibilită
țile ce le are pentru a se rea
liza în cutare sau cutare dome
niu. Nu ne îndoim că înainte 
de a bate la porțile electronicii, 
tînărul respectiv, și atîția alții 
ca el, înțeleg să bată, la ..por
țile" cărților de chimie, a o- 
relor de fizică și matematică, a 
orelor de laborator și atelier.

E tonică tocmai asumarea de 
către tineri a răspunderii fată 
de clipa opțiunii, a răspunderii 
de a crește în spiritul muncii și 
a face o muncă utilă ca muncitor 
cu bună calificare, ca specialist, 
ca om al timpului nostru.

Sînt numai cîteva săntămîni de 
cînd. în atmosfera sărbătorească 
a ședinței de deschidere a Con
gresului U.T.C., a Conferinței 
U.A.S.C.R. și a Conferinței na
ționale a Organizației pionierilor, 
prin glasul secretarului general 
al partidului, tineretului nostru i 
se puneau în față înălțătoare și 
mobilizatoare perspective. Mo
ment de angajare politică, re
voluționară a tuturor resurselor 
tineretului nostru, perioada ce 
umează acelui eveniment mar
chează tocmai însușirea în 
viată, în practica muncii, a a- 
cestor îndemnuri. Reliefarea deci 
a concepției despre muncă și 
a aspirațiilor fiecăruia sub sem
nul înaltelor obiectiv^ trasate de 
partid tinerei generații.

(Continuare tn vas.. a 11-a)
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în urmă cu numai o săptâmî- 
nă doi elevi dintr-o clasă a Li
ceului centenar „Mihai Vitea
zul" din Ploiești, primiseră, în 
aceeași zi, nota 4 la fizică. Se
cretara organizației U.T.C. din 
liceu, eleva Viorica Iancu, din 
pnul II, a fost invitată imediat, 
alături de dirigintele clasei și 
îndrumătorul U.T.C., prof. Ion 
Vrabie, la o adunare fulger con
vocată de întreg colectivul cla
sei. Resorturile ce au determi
nat această opinie imediată, a- 
ceastă luare de poziție deschisă 
și fermă. în cadrul căreia s-a fi
nalizat nedorita și neplăcuta si
tuații creată, au fost desigur 
generate atit de faptul că cei 
doi elevi Aurelian Baron și An- 
dreiaș Bajzat aveau pînă atunci 
numai note bune și foarte bune, 
cit mai ales de însuși profilul 
„real“ al clasei, aflate în fața 
importantului pas al trecerii de 
la treapta I la cea de a Il-a de 
liceu. Și a mai existat un motiv 
care a cumpănit greu în balanța 
hotărîrii colective : respectiva 
clasă fusese investită cu încre
derea întregului liceu de a par
ticipa la concursul organizat de 
ziarul nostru „Cea mai bună 
clasă“, încredere de care s-au 
bucurat numai 6 clase ale Li
ceului ,,Mihai Viteazul*, cîști- 
gătoare ale concursului organi
zat anul trecut, în liceu.

Exemplul acesta nu este deloc 
singular. Puținul timp petrecut 
în mijlocul elevilor acestui li
ceu centenar, cu mărturisită in
tenție de a schița un reportaj 
de întrecere, mi-au relevat as
pectele multiple ale seriozității 
și spiritului de emulație creat 
de participarea la concursul re
publican. cum este denumit 
aici. Seriozitate reliefată de în
suși modul în care s-a înțeles 
participarea la concurs. De în
săși înscrierea făcută, numai în 
urma stabilirii cu certitudine a 
celor mai bune șase clase ale 
liceului. De consecvența cu care 
sînt urmărite toate „punctele* 
întrecerii de către biroul orga
nizației U.T.C. Imediat după 
înscrierea în concurs a celor 6 
clase s-au organizat adunări ge
nerale U.T.C. în cadrul cărora 
au fost dezbătute toate aspec
tele legate de onorata încredere 
acordată, stabilindu-se măsuri 
precise menite să conducă la o 
reprezentare valoroasă a liceu
lui ploieștean, liceu cu o tradi
ție de peste 100 de ani.

Răsfoim cataloagele. Peste tot 
numai note bune și foarte bune. 
„La nivelul acestor clase — ne 
mărturisește VioRca Iancu — 
ea însăși participantă la concurs, 
se duce o luptă susținută pen

Manifestări dedicate „ZILEI TIPIIGRAFUIUI“

In această perioadă pre
mergătoare zilei de 13 de
cembrie, în Capitală și în țară 
au loc numeroase manifestări 
dedicate „Zilei tipdgrafului". 
Prezenți la întreprinderea po
ligrafică „Bucureștii Noi" din 
Capitală, am consemnat ieri 
o asemenea manifestare or
ganizată de comitetul U.T.C. 
din unitate. Tineri zețari, ti- 
păritori tipar înalt, legători 
de carte, mașiniști, tipografi 
tipar ofset s-au întrecut in
tr-un interesant concurs pro
fesional „Cine știe meserie 
cîștigă". Toți participanții la 
întrecere au dovedit o te
meinică pregătire profesiona
lă atit practică cît și teore

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
CONSTANTA

anunță scoaterea la concurs 
a următoarelor posturi:

Catedra de educație fizică

— Lector, poziția 7 din statul de funcțiuni, disciplina fizio
logie și biochimie, control medical, gimnastică terapeutică 
și masaj.

— Lector, poziția 8 din statul de funcțiuni, disciplina volei.
— Asistent, poziția 15 din statul de funcțitini, disciplina 

gimnastică și demonstrații sportive de masă.
— Asistent, poziția 16 din statul de funcțiuni,* disciplina, 

baschet.
— Asistent, poziția 17 din statul de funcțiuni, disciplinele: 

natație, lupte, tenis.

Catedra de științe sociale, pedagogie, psihologie.

— Asistent, poziția 7 din statul de funcțiuni, disciplina filo
zofie și socialism științific.

Căndidații la concurs vor depune la Biroul plan-personal 
din cadrul Institutului Pedagogic Constanța. B-dul Lenin nr. 
124, în termen de 30 zile pentru posturile de lectori și de 15 
zile pentru posturile de asistenți, de la data publicării aces
tui anunț în Buletinul Oficial, cererea de înscriere la care 
vor anexa (in dublu exemplar, pentru posturile de lector) 
actele prevăzute de Legea nr. 6 privind statutul personalu
lui didactic din Republica Socialistă România publicată în 
Buletinul Oficial, partea I. nr. 33 din 15 martie 1969 și de 
Instrucțiunile M.E.I. nr. 84538,1969.

Concursul se va desfășura la sediul institutului, în urmă
toarele termene, de la data expirării termenului de înscriere:

— 60 zile pentru posturile de lector
— 15 zile pentru posturile de asistent
Informații suplimentare privind condițiile de înscriere la 

concurs se pot obține la Biroul plan-personal, telefon 14576, 
interior 902.
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tru transformarea notelor de 9, 
predominante după cum vedeți, 
în 10. In afară de situația la 
învățătură, de activitatea de 
practică productivă sau de pre
gătire pentru apărarea patriei, 
unde obținem, de regulă, rezul
tate frumoase, ne străduim să 
organizăm numeroase acțiuni 
cultural-educative care să con
stituie exemple pentru toate 
celelalte clase de liceu**.

Fiecare dintre cele 6 clase are 
un specific aparte. Clasa II I, 
de exemplu, clasă cu profil u- 
manist, ce cuprinde pe cei mai 
buni poeți ai liceului, editează 
trimestrial o revistă intitulată 
sugestiv „Freamăt", revistă ce 
cuprinde creațiile artistice ale 
tuturor elevilor-poeți din fi
nii II. Aceeași clasă este ini- 
țiatoarea sesiunilor de referate

Așteptăm primul bilanț!
Ora școlii spune că, acum, 

la această dată se „rotun
jesc" situațiile primului bi
lanț al anului de învățămînt. 
în general, tezele, etapa de
finitorie de control a unui 
trimestru, s-au consumat. 
Sînt așteptate aprecierile, 
prin note, ale profesorilor. 
Se cunosc fruntașii dar și la 
cine „bate la ușă" corigența. 
Poate fi oprită prin efort 
propriu, dar și prin ajutorul 
colectiv — prin fermitatea o- 
piniei colegiale, care nu lasă 
pe cei in culpă să perseve
reze în ne-învățătură, ne- 
muncă. dar și prin ajutor 
concret dat, tot colegial, ce
lor rămași în urmă la învă
țătură. In atmosfera unei 
clase aceste lucruri sînt de 
mare actualitate, cu atit mai 
mult in clasele înscrise în în
trecere. Ele pot oferi adevă
rate modele privind spiritul 
unei echipe care acționează u- 
nit pentru ca în final toți 
componenții acesteia să în
cheie o etapă dc muncă tu 
rezultate bune. Meritul unei 
echipe numită clasă și consti
tuind, totodată, o organizație 
U.T.C. nu constă în realiza
rea unor performanțe la în
vățătură și muncă de către 
un număr de elevi, fie ei și 
jumătate din efectiv, pe sea
ma cărora media genera
lă a clasei să fie ri
dicată. Adevărata perfor
manță este rezultatul omo
gen, — bun. foarte bun, Nici
decum mediocru — în con

tică, dînd răspunsuri exacte 
la toate întrebările puse de 
examinatori. întrecerea ă 
avut o desfășurare strînsă 
pină în final, cind cîștigătorii 
au fost desemnați după în
trebări de baraj. Pe primele 
trei locurios-au clasat uteciș- 
tii Vasile Tîrcă (locul I), Za- 
haria Brodceanu (locul II) și 
Alexe Bițică (locul III).

Alte manifestări dedicate 
„Zilei tipografului" mai au 
loc în această săptămînă la în
treprinderea poligrafică „Arta 
Grafică", întreprinderea poli
grafică „13 Decembrie", 
C.P.C.S. București.

N. MILITARU

Concursul „CEA MAI BUNA CLASA"
Un zîmbet 

pentru
CULTURĂ

DUMINICĂ
în cadrul cercului de literatură, 
unde fiecare elev susține cel 
puțin un referat din materia de 
an. Cele mai valoroase sînt îna
intate la sesiunea de referate 
pe liceu. Remarcabil ni s-a pă
rut faptul că elevii umaniști au 
deschis ușa clasei lor pentru 
toți iubitorii de literatură din 
liceu, convingindu-se în acest 
mod că numărul lor este mult 
mai mare decit se credea.

Elevii anului IV C organizea
ză frecvent întîlniri cu tinerii 
muncitori de la Rafinăria nr. 1 
Ploiești, unde își desfășoară o- 
rele de practică productivă, în- 
tilniri-dialog în cadrul cărora 
își împărtășesc reciproc expe
riența de muncă și de viață. în
tîlniri tradiționale desfășurate 
sub semnul educării prin mun
că , pentru muncă și viață.

textul căruia se pot include 
performanțele, rezultatele 
excelente ale vîrfurilor cla
sei.

în acest spirit s-au angajat 
să lucreze, ca’adevărate co
lective de tineri care mun
cesc și trăiesc in chip co
munist, clasele înscrise la 
concurs. Se apropie data cînd 
trebuie raportat dacă anga
jamentul a fost respectat, ce 
s-a făcut bun, ce trebuie co
rectat ori perfecționat, pen
tru a atinge noi haremuri in 
viitorul trimestru. Bilanțu
rile trebuie să ne parvină și

Curierul 
concursului 

nOuă, la redacție, iar pen
tru a nu repeta situația de 
anul trecut, cind s-a întîr- 
Ziat în comunicarea rezulta
telor în ziar, solicităm expe
dierea rezultatelor către re
dacție în ultima zi a trimes
trului, atunci cînd se dau 
carnetele de note. Birourile 
U.T.C. de clasă, cerînd spri
jinul dirigintelui, să lucreze 
de pe acum la elaborarea a- 
cestui prim bilanț, care va 
trebui să cuprindă : media 
clasei la învățătură — cu 
precizarea numărului medii
lor peste 7 ; a celor între 7 
și 5 și al mediilor sub cinci, 
deci al corigenților : . media 
la purtare — cu specificarea

PROFIL IN METAL
(Urmare din vag. I)

servă că n-ai lucrat în viața ta 
la strung sau nu cunoști ulti
mele noutăți tehnice, degeaba 
bați cu pumnul in masă și strigi, 
nu te faci auzit. Pe de altă 
parte trebuie să-i înțelegi pe 
oameni și să fii alături de ei, 
nu să le aduci mereu aminte 
că le ești șef. Oamenii nu sea
mănă niciodată unul cu altul; 
de aceea, fără să renunți la 
intransigență, este necesar să-ți 
modifici atitudinea de la caz la 
Căz, să fii aspru, încurajator 
sau familiar, potrivit cu firea 
fiecăruia".

De-a,lungul celor cițiva ani, 
Pavel Dedu și-a format o echi
pă puternică cu care, la nevoie, 
poate lucra din zori și pină 
noaptea și pe care in orice îm
prejurare poate conta. „N-a 
mers totul bine de la început, 
pentru că nu oricine e făcut 
pentru o asemenea meserie. 
Unii au înțeles singuri că n-au 
chemare și au plecat, cu alții, 
care au venit in locul lor, a 
trebuit să iau munca de îndru
mare de la capăt, dar pînă la 
urmă grupul nostru s-a conso

DECEMBRIE, ULTIMA LUNĂ A ANULUI, A DEVENIT PRIN TRADIȚIE Șl

„Luna cadourilor44

Să nu-i uităm însă pe spor
tivi. Cei mai mici participant 
la concurs, cei dintr-a VIII-a A, 
clasă specială de volei, au de 
apărat în acest an titlul de 
campioni republicani. Sportul și 
învățătura sînt la loc de frunte 
în preocupările lor, deși uneori, 
e greu, foarte greu, ca după ore 
îndelungate de antrenament o- 
bositor, sâ te așezi în fața me
sei de lucru. Dar titlul de cam
pion și de clasă fruntașă la în
vățătură obligă.

Oricît de puțin ai rămîne 
printre elevii Liceului „Mihai 
Viteazul" din Ploiești nu poți să 
nu „simți", să nu sesizezi frea
mătul acesta atît de caracteris
tic unei întreceri.

DAN VASILESCU

numărului de note scăzute 
și a cauzelor care au dus la 
aceste scăderi, precum și 
modul cum a intervenit bi
roul U.T.C. de clasă pentru 
a îmbunătăți disciplina ; 
realizarea planului de pro
ducție — procentual, dar și 
cu detalieri : in ce a constat 
planul, cit reprezintă el va
loric ; numărul orelor de 
muncă patriotică — valoarea 
lor ; activități științifice or
ganizate ; numărul de elevi 
cuprinși în cercuri — ce fel 
de cercuri, ce activități au 
realizat ; inițiative deosebite 
ale organizației U.T.C. ți- 
nînd seama de faptul că pe
rioada coincide cu desfășu
rarea forumului politic al ti
neretului și trecerea la rea
lizarea în practică a sarcini
lor stabilite de Congres.

In funcție de promptitudi
nea cu care se vor expedia 
rezultatele — vizate de co
mitetul U.T.C. pe școală — 
Vom putea realiza intenția ca 
in prima zi â trimestrului al 
doilea să publicăm clasa
mentul.

Și o sugestie. In adună
rile generale U.T.C. ale lu
nii decembrie clasele con
curente pot realiza dezbate
rea activității din prima e- 
tapă a concursului la care să 
invite birourile U.T.C. din 
celelalte clase, incit expe
riența lor să devină un bun 
al întregii organizații a școlii.

L. LUSTIG

lidat. în prezent, ne preocupă 
ridicarea nivelului de pregătire 
a întregii echipe".

CE ÎNSEAMNĂ O TURBINĂ ?

Știam, de la lecțiile de, fizică 
din anii de liceu, că o turbină 
este, dacă se poate spune astfel, 
inversul unui motor electric, Că 
prin intermediul ei energia ca
lorică eliberată de combustibil 
se transformă in energie cine
tică și aceasta — in electricitate. 
Mă gîndisem de asemenea, ade
seori. la semnificația poetică a 
acestei metamorfoze, datorită 
căreia puterea ascunsă in căr
bunii mohorîți și greoi poate fi 
transportată prin fire subțiri la 
distanțe de sute de kilometri, 
pentru a pune in mișcare o ga
mă întreagă de aparate Și uti
laje, de la delicata bormașină 
cu care se fac broderii în me
tal și pină la masivul strung 
Carusel. Pavel Dedu, însă, mi-a 
dezvăluit și semnificația morală 
a colosului de fontă și oțel. 
„Montarea unei turbine este un 
examen pentru oamenii din 
toate secțiile care au contribuit 
la realizarea pieselor compo
nente. Orice eroare iese, in a- 
cest stadiu, la iveală și adeseori 
mi se întâmplă ca turnători, 
strungari sau sudori să vină să 
mă întrebe dacă totul merge

fiecare
Deschisă în holul Casei 

Centrale a Armatei, expozi
ția de caricaturi a lui 
Octavian Covaci este a treia.

— Este exact — ne spune 
O. Covaci — mă aflu la â 
treia expoziție. Am expus 
ultima oară în 1970.

— Atunci, am realizat îm
preună un interviu : eu îți 
puneam întrebări, iar tu îmi 
răspundeai prin... caricaturi. 
Ce ai făcut de atunci ?

— Mi-am îndeplinit un vis 
scump : am absolvit Institu
tul de artă teatrală și cine

matografică „I. L. Caragia- 
le" — secția operatorie-film.

— Cum se împacă Octavian 
Covaci — operatorul de film, 
cu Octavian Covaci — cari
caturistul ?

— Se împacă de minune ! 
In prima ipostază pictez — 
pictez cu imagini cinetice ■— 
in cea de-a doua... desenez. 
Caricatura mă ajută să eva
dez din canoanele tehnicii 
cinematografice, ale scenariu
lui, în ultimă instanță, ale 
cuvîntului. De aceea, cum 
singur ai observat, am optat 
pentru caricaturi fără... ex
plicații prin cuvinte. Cred că 
o buriă caricatură nici nu are 
nevoie de cuvinte...

— Un cuvînt totuși pentru 
cititorii ziarului nostru...

— Mai întîi. aș $rea să 
mulțumesc redacției ziarului 
care mi-a deschis, de multe 
ori, cu generozitate, coloane
le pentru caricaturile mele. 
Iar tinerilor cititori, o urare 
de muncă rodnică și sănătate 
în noul an câre se apropie 
și o invitație : să-mi viziteze 
expoziția. Ea cuprinde un 
zîmbet pentru fiecare.

TEODOR POGOCEANU

bine. în același timp, operațiile 
de montaj constituie și pentru 
noi un examen. Noi n-avem. Voie 
să greșim, noi sîntem ultimii 
care vedem turbina, înainte dă 
a o expedia beneficiarilor. A- 
vem, desigur, diferite mijloace 
științifice de verificare pe care 
nu vi le mai înșir, însă unul, 
care pare o glumă a noastră, 
din folclorul uzinei, mă emoțio
nează cel mai mult la proba 
de funcționare, la peste 3 000 
de turații pe minut, așezăm pe 
carcasa bombată o monedă pen
tru a ne da seama dacă am 
reușit să reducem intr-atât vi
brațiile incit să n-o facă să 
alunece. Să-i vedeți pe toți ai 
noștri cu ochii țintă asupra ei 
și să le simțiți inimile bătând 
ca una singură...".

în lăzile in care se ambalea
ză sub ansamblurile pentru a fi 
expediate, PaVel Dedu are obi
ceiul strecoare și o scrisoare 
către tovarășii lui de muncă, 
de pe șantierele pe care a lu
crat și el, sau către cei pe care, 
deși nu-i cunoaște, îi simte 
alături. Pentru cine știe însă să 
înțeleagă, adevăratul său mesaj 
adresat timpului și societății în 
care trăiește îl constituie însuși 
uriașul agregat, în forța și în 
precizia căruia se contopește și 
ceva din personalitatea sa exem
plară.

in magazinele comer
țului de stat, împodobite 
sărbătorește, forfota nu 
contenește de dimineață 
pînă seara tîrziu. Ca
doul, care nu are vîrstă, 
dar este pentru toate 
vîrstele, trebuie ales din 
timp. Dacă alegerea ca
doului n-a fost încă hotă- 
rîtă, vă amintim cîteva 
produse care pot fi ofe
rite ca daruri celor 
dragi:

- Broșe din metal sim
ple, cu strasuri și cu pie
tre colorate, cercei, clip
suri, coliere simple și cu 
strasuri și cristale, măr
gele perlate și colorate, 
inele simple și cu pietre 
colorate, agrafe cu stra
suri și brățări din metal 
simple și cu strasuri.

RECOM

Așadar, în Orașul Călărași se 
face mare consum de chibri
turi : mecanicul Gheorghe Tă- 
năsescu. lucrind timp de opt 
luni, cite douăsprezece ore pe 
zi (inclusiv nopțile), a construit 
din bețe de chibrit lipite 
unul de celălalt o machetă a 
Domului din Milano.

Așadar, la Sibiu trăiește in
tr-un cămin de pensionari Li- 
viu Buzilă, om de șaptezeci și 
doi de ani, care s-a hotărit sâ 
adune tot ce-a mai rămas din 
uriașa bibliotecă a lui badea 
Cîrțan, „cel mai mare și cel 
mai autentic librar călător" din 
Ardealul înrobit de dinainte de 
1918. Liviu Buzilă se interesează 
de tot ce-1 privește pe cioban 
și a strîns trei mii patru sute 
de pagini de documente cu pri
vire la existența lui quasi-le- 
gendară.

Așadar. în plin Bărăgan cresc 
bradul și pinul, iar plopii sta
țiunii silvice Jegălia se înalță 
in fiecare an cu patru-cinci 
metri. Parcurile orașelor de 
cîmpie se îmbogățesc cu coni
fere furnizate de respectiva sta
țiune.
Aristide Buhoiu — pe care-1 

auzim și pe care uneori il și 
vedem in fiecare duminică pe 
Ia orele prînzului — are întot
deauna ceva de arătat. In ulti
ma duminică ne-a înfățișat co
niferele din Bărăgan, cu o săp- 
tămină înainte pe bătrînul din 
Sibiu care le povestește copiilor 
despre badea Cîrțan, acum trei 
săptămini clădirile lui Gheor
ghe Tănăseseu sau instrumen
tele muzicale ale lui Traian 
Georgescu din București, con
struite toate din bețe de chi
brituri. Pe ‘viola de chibrituri a 
lui Traian Georgescu poți să și 
citiți ! Iar violoncelul cu sunet 
curat al aceluiași e rodul unor 
eforturi care au durat timp de 
doi ani și jumătate.

Dar. pentru numele zeului 
Chibriturilor, de ce să nu con
struiești un violoncel ca lumea? 
Ce instrumentist întreg la cap 
o să șe apuce să folosească în 
concert o violă făcută din bețl- 
gaȘe ? Și la urma urmei, de ce 
neapărat... ?

Nu. n-avem voie să încălcăm 
regulile jocului și să-i cerem

„Alexandra și infernul"
Cu filmul „Alexandra și infer

nul" față de romanul „Alexan
dra și Infernul" de Laurențiu 
Fulga se petrece un fenomen de 
Schimbare a tonalității, structu
rii chiar, modalității de investi
gare, destul de neobișnuit. Lau
rențiu Fulga concretiza vizual, 
cu o neobișnuită putere pene
trantă ideile, ceea ce, contrar a- 
pârențelor este deosebit de cine
matografic. Iulian Mihu, dimpo
trivă. abstractizează cadrul, con
cretul, ceea ce aparține mai ales 
literaturii. Cel mai izbitor e- 
xempluf din film este însăși 
mutația petrecută cu personajul 
Alexandra. în carte, obsesia iu
birii se traduce prin confunda1- 
rea tuturor femeilor din lume cu 
această Alexandra. Ceea ce dă 
Cărții o profundă originalitate. 
Iulian Mihu dimpotrivă, rezolvă 
ideea de iubire în Vecinătatea 
morții neașteptat de., comun — 
pentru un autor care s-a dorit 
întotdeauna original : Alexandra 
este femeia din vis, femeia care 
„revine", ce-i drept cu multă 
concretețe, în gind, ceea ce s-a 
văzut de nenumărate ori. Pen
tru Cititorii lui Laurențiu Fulga 
este lucrul cel mai șocant la 
vizionarea acestei transpuneri 
cinematografice. Discuția, purtată 
de altfel de multe ori, in legă
tură cu ce are autorul unui film 
voie să facă atunci cind ecra
nizează, n-are firește sens, este 
vorba de două genuri diferite de 
artă, deci autorul de film ar fi 
liber să facă ce vrea, în mo
mentul cind i se permite accesul 
la un text și Iulian Mihu ne-a 
mai demonstrat că este adeptul 
acestei idei, mai ales in „Felix 
și Otilia". Numai că atunci cînd 
textul poartă cu sine toate da
tele pentru a ajunge un film 
deosebit este iarăși lipsit de 
sens să te străduiești cu tot di
nadinsul să-l bagi in tipare 
banale. Este drept insă că auto
rul filmului face din această 
Alexandră o fantomă extrem de 
vie, palpabilă, păstrînd ideea de 

Pentru turiștii individuali din provincie care 
doresc să viziteze Capitala 

întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante 
București

Asigură programe pentru 1—2 zile care cuprind : ca
zare, masă, vizitare muzee, seară de bar, la tarife variind între 
284—238 lei pe zi și 299—366 lei pe 2 zile.

De asemenea, se asigură pensiune completă (cazare, masă de 
la 3—12 zile la prețul de 108 lei pe zi, cu cazare la hoteluri de 
categ. I și 92 Iei pe zi cu cazare în hoteluri de categ. II.

Solicitările se vor transmite în scris pe adresa I.T.H.R. filiala 
III — Str. 13 Decembrie nr. 4, sector I București, sau la telefon 
14 62 35 și vor fi confirmate de către I.T.H.R.B. în scris.

Rezervarea serviciilor se face numai după primirea confirmă
rii și achitării de către solicitanți prin mandat poștal la adresa : 
întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante, str. 13 De
cembrie nr. 4, cont 303200201 B.N.R.S.R. Filiala sector I.

reporterului ceea ce el nu și-a 
propus să ne dea. Calitățile lui 
Aristide Buhoiu sînt două. în 
primul rind, el are „ochi", ochi 
ae mare reporter, de om care 
știe să descopere în jurul nos
tru mici comori ascunse ale vie
ții. mici minurii neobservate de 
alții. în al doilea rind, el are 
putere de muncă și izbutește să 
ne arate pe micul ecran, în fie
care duminică, ceea ce a desco
perit. Să-i mulțumim pentru 
performanța lui și să-1 rugăm 
să nu-și ceară nici el însuși lu
cruri imposibile. Imaginile pe 
care le urmărim și informațiile 
pe care ni le dă le primim tot-

cronică tv.
de FLORIN MUGUR

deauna cu interes. Comentariile 
emfatice pe care le face pe mar
ginea faptelor nu sînt decit o 
încărcătură inutilă a micilor 
filme, inutilă și uneori de-a 
dreptul dăunătoare ; ele ne a- 
mintesc (înzestratul reporter o 
să ne ierte că glumim) anecdota 
despre insul acela atît de miop 
îneît ce scria cu mina ștergea 
cu nasul. Micul Dom din Milano 
cu ferestrele strîmbe și nesigu
re, filmat cu pricepere, ne emo
ționează și ni se pare fermecă
tor, iar pasiunea pașnică a celor 
doi iubitori de construcții din 
chibrituri spune tot ceea ce tre
buie să spună despre viața unor 
oameni poate puțin bizari, dar 
însuflețiți de dorul nobil de a 
crea. Ideea de a cultiva conifere 
în Bărăgan, îmbogățind și mai 
mult un loc al tuturor bogății
lor, ni se va părea și mai fru
moasă, în absența unei fraze 
ca : „Mirabila sămînță a venit 
să șteargă zbîrciturile cîmpiei" 
sau a unor înșiruiri de vorbe 
de tipul : „cîmpia cu matusale
mica ei vîrstă geologică" sau 
„parfumul cu iz de brădet"...

Reportajele surprinzînd mi
cile sărbători ale cotidianului 
semnate de Aristide Buhoiu re
prezintă unul dintre aspectele

„concretizare" a gindului, totuși 
este păcat că n-a încercat di
ficila întreprindere de a păstra 
acest adevăr al cărții care nu 
este nu numai tulburător, dar 
este in consens logic cu specta
colul moral terifiant pe care-l 
creează războiul, alienarea pro
gresivă a combatanților tîriți în 
permanenta vecinătate a morții. 
El creează acel spațiu de haos 
tragic in care evoluează cele ci
teva perenăje care sînt chemate 
să concretizeze moartea și iubirea. 
Cuplul Romeo Partenie — Violeta

Andrei mai ales. Primul este ne- 
profesionist și regizorul a intuit 
bine că un om care nu e actor 
poate ignora dificultatea partitu
rii și se poate integra în atmo
sfera aceasta de „clor" în care 
morbiditatea este însăși culoa
rea ăerulili. Dimpotrivă, foarte 
profesionistă, Violeta Andrei a 
citit probabil, cu multă atenție 
cartea, ă dat aparițiilor ei con
crete acea aură de straniu, de 
spectral chiar, care puteau su
geră miilti plitaf ea obsesiilor. 
Finalul filmului este intr-adevăr 
excelent, el sintetizează tema 
filmului. Eroul e rănit, nu se 
știe dacă scapă sau moare, rămi- 
nCm în minte cu privirile în
grozite ale iubitei și roțile acelei 
trăsuri sanitare care calcă peste

UN PRIETEN NECUNOSCUT ÎNTREABĂ
(Urmare din pag. L)

Privim astăzi cu și mai multă 
răspundere pașii ce urmează să 
îi facem în producție, în viața 
socială a țării.

Dumitru Gîrjabu și cei de-o 
s€amă cu el bat la porțile in
dustriei noastre intr-o perioadă 

tipice ale emisiunilor duminica
le. Dar tot duminică își găsesc 
loc în program și mările emi
siuni sărbătorești, clădite pe 
idei majore, contribuind în alt 
mod, mai direct, la educarea 
tineretului. între ele, un loc de 
primă însemnătate va ocupa, 
sîntem siguri, emisiunea-con- 
curs Drum de glorii, inaugurată 
în ultima duminică. Acest con
curs pentru tineret, dedicat (o 
idee fericită !) sărbătoririi a 100 
de ani de la cucerirea indepen
denței de stat a României, va 
cuprinde — numai în prima sa 
etapă — un număr de patruzeci 
de emisiuni (susținute de repre
zentanți ai județelor țării și ai 
orașului București). Prima, cea 
de la Arad, a fost pregătită cu 
evidentă competență. De subli
niat este grija cu care s-a oco
lit capcana întrebărilor mărun
te, privind subiecte neglijabile, 
și atenția care s-a acordat — 
așa cum o cere tema concursu
lui — chestiunilor importante, 
legate în primul rînd de istoria 
patriei. Au fost puse în mișcare 
forțe mari, s-a verificat cu suc
ces capacitatea organizatorică a 
forurilor care tutelează con
cursul, iar citeva dintre mo
mentele emisiunii ni s-au părut 
deosebit de reușite. Pentru că ne 
aflăm la început de drum, să ob
servăm că emisiunea iși va a- 
tinge pe deplin înaltele țeluri 
educative și prin atragerea la 
pregătirea fiecărei etape, cu 
sprijinul comitetelor județene 
U.T.C., a unui mare număr de 
uțeciști, de tineri. In fond, parti
ciparea la munca de pregătire 
a fiecărei emisiuni este ea în
săși o parte integrantă în acți
unea de educație patriotică re
alizată prin, această valoroasă 
emisiune. Ar fi bine, ca. în vii
tor. să ni se dea mai multe 
ocazii de a-i cunoaște pe con- 
curenți și de a le vedea pusă la 
încercare nu numai memoria, ci 
și inteligența. Dacă în ce pri
vește calitatea de festivitate a 
Drumului de glorii nu sînt ob
servații de făcut, în privința ca
lității de concurs, de competiție 
mai sînt de adus serioase îm
bunătățiri. Ele vor veni, sîntem 
siguri. Avem tot timpul în față.

o mină. Alta. O mină anonimă, 
de om, care face inutilă, intro- 
dueînd-o în anonimat, întrebarea 
dacă tânărul va trăi sau va muri.

Despre filmul „Alexandra și 
infernul" nu se poate scrie în 
afara analizei imaginii. Oamenii 
care au înțeles cel mai bine spi
ritul și atmosfera cărții lui Lau
rențiu Fulga, artiștii cei mai în
zestrați din această echipă — de 
film — care sînt fără îndoială 
Alexandru întorsureahu și 
Gheorghe Ficher — care par a 
fi inventat „grafis-colorul" bre
vetat și folosit la scară mondia
lă pentru a experimenta cel mai 
concludent în „Alexandra și In
fernul". Imaginea are o forță de 
metaforă neobișnuită, autorii ei 
stăpinesc lumina și întunericul și 
le fac să vorbească, să semnifi
ce, să eserițializeze. Ei reușesc 
să creeze o atmosferă de mister 
concret, sugerează din jocuri 
de culori și umbre prezența per
manentă a morții — care. iată, 
poate fi colorată — și mai ales 
conferă peliculei un aer de în
cordare tragică ca și cind spațiul 
acela larg, în care nu mai există 
granițe, spațiul războiului ar fi 
dimpotrivă un spațiu închis în
tre sirmele ghimpate dintre care 
nu există scăpare, sirmele ghim
pate ale distrugerii. Este sufi
cient ca filmul să trezească un 
real interes și să merite a fi 
văzut.

SMARANDA JELESCU

de intensă mobilizare a resurse
lor umane ale țării, de mobili
zare a resurselor de inteligen
ță, creativitate și hărnicie in 
vederea apropiatului cincinal, 
cincinal a'b afirmării revoluției 
tehnico-științifice pe pămintul 
României.

Cincinalul pe care îl încheiem, 
sub semnul îndeplinirii în avans 
a sarcinilor asumate, sub sem
nul afirmării tineretului ca pro
motor al noului, al calității, al 
unor romantice obective ale 
creației socialiste reprezintă 
cadrul propice al înfloririi, mai 
mult ca oricînd, a aspirației de 
a fi cît mai folositor patriei, de 
a ne afla la locul de muncă cel 
mai potrivit și a ne închina 
toate forțele propășirii României 
socialiste.

Acolo unde este nevoie de noi, 
acolo unde comandamentele 
timpului nostru ne cer, ne aș
teaptă muncitori cu experiență, 
ne așteaptă colegii noștri mai 
mari care s-au integrat deja pro
ducției materiale și spirituale.

în căldura acelor colective, 
exigența și solidaritatea munci
torească ne vor ajuta să deve
nim oameni cu rost major, oa
meni cu profunde satisfacții in
terioare, oameni de nădejde ai 
societății. Aflați încă în băncile 
școlii, să scrutăm drumul ce ne 
așteaptă cu sentimentul că ni
meni nu are dreptul să ceară de 
la viață ceea ce el însuși nu dă 
acestei vieți a noastre, a tuturor.

Pașii viitori ne sînt continua
rea efortului , de a învăța cît 
mai temeinic încă din școală, in
clusiv în liceu. De a spori zi de 
zi atit volumul cunoștințelor și 
al deprinderilor noastre practice 
cit și orizonturile de cunoaștere, 
înțelegerea superioară de către 
fiecare dintre noi a sensului a- 
dînc al devenirii comuniste, al 
iubirii de patrie.

Nu ne îndoim că atît priete
nul nostru din Bilteni cit și alții 
ca el, care doresc să îmbră
țișeze meserii pline de conținut, 
foarte folositoare societății, vor 
primi neîntîrziat, din partea co
mitetelor U.T.C., a conducerii 
școlilor și întreprinderilor, răs
punsuri corespunzătoare. răs
punsuri angaiante. Răspunsuri 
în temeiul cărora opțiunea unei 
inimi de tînăr va însemna im
plicit aderentă la progresul 
României, la demnitatea, hărni
cia și abnegația acestui popor.
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AI.EXIfA
TELEGRAME

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a adresat tovarășei DOLORES IBARRURI. pre
ședintele Partidului Comunist din Spania, următoarea telegramă :

Stimată tovarășă Dolores,
Cu prifejul împlinirii virstei de 80 de ani, doresc ca, în numele 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al tuturor co
muniștilor și oamenilor muncii din România, precum și al meu 
personal, să vă adresez cele mai calde felicitări și urări de sănă
tate și fericire personală.

întreaga dumneavoastră viață și activitate de conducător în
cercat al Partidului Comunist din Spania, de militant de seamă al 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, de luptător ho- 
tărît și neînfricat pentru cauza libertății și progresului, pentru so
cialism și pace se bucură de o înaltă cinstire și prețuire în rîndu- 
rile partidului nostru, ale întregului popor român, ale comuniști
lor și revoluționarilor din întreaga lume.

Prestigiul și respectul pe care Partidul Comunist din Spania și 
Ie-a dobîndit atit în țara dumneavoastră cît și peste hotare sînt 
indisolubil legate de lupta sa eroică, plină de sacrificii purtată îm
potriva dictaturii fasciste, de responsabilitatea față de interesele 
clasei muncitoare și ale poporului spaniol, de contribuția remar
cabilă adusă la întărirea unității și solidarității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, pe baza egalității, a respectării drep
tului fiecărui partid de a-și elabora de-sine-stătător întreaga po
litică potrivit condițiilor istorico-sociale concrete din țara sa. Sin- 
tem ferm convinși că, în noile condiții apărute astăzi în viața poli
tică a Spaniei, Partidul Comunist, împreună cu celelalte forțe 
patriotice, progresiste, democratice, va acționa cu succes in ve
derea mobilizării largi a maselor populare pentru recucerirea drep
turilor și libertăților politice, pentru instaurarea unui regim de
mocratic, asigurarea independenței și libertății Spaniei, a unui 
viitor de bunăstare și fericire pentru poporul spaniol prieten.

Subliniez și cu acest prilej, cu multă satisfacție, relațiile bune, 
de prietenie, colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din Spania, la care o contribuție în
semnată au adus-o întilnirile și schimburile, rodnice de vederi ce 
le-am avut în ultimii ani, cu dumneavoastră, tovarășă Dolores 
Ibarruri, cu tovarășul Santiago Carrillo. îmi exprim convingerea 
că aceste relații vor continua să se dezvolte și mai puternic în 
viitor, în interesul celor două partide și popoare, al unității miș
cării comuniste și muncitorești internaționale, al tuturor forțelor 
democratice, progresiste, antiimperialiste.

Vă utez. stimată tovarășă Dolores, noi succese în activitatea 
dumneavoastră viitoare, viață îndelungată, multă sănătate și putere 
de muncă spre binele poporului spaniol. în folosul cauzei generale 
a socialismului, democrației și păcii în întreaga lume.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Emiratelor Arabe 
Unite, ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN, următoarea tele
gramă :

Poporul și guvernul Emiratelor Arabe Unite mi se alătură pen
tru a mulțumi Excelenței Voastre, guvernului și poporului țării 
dumneavoastră, pentru amabilul mesaj de felicitare transmis cu 
prilejul celei de-a patra aniversări a zilei noastre naționale.

La rîndul meu. vă transmit aceleași sincere salutari personale 
și urări de bine pe care mi le-ați adresat mie și țării mele.

PLECĂRI
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, â plecat, luni 
după-amiază. la Budapesta, 
unde, lâ invitația ministrului a- 
facerilor externe al Republicii 
Populare Ungare. Frigy.es Puja, 
va efectua o vizită oficială de 
prietenie. *

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni erau prezeriți Vasile Gli- 
ga și Cornel Pacoste, adjuncți 
ai ministrului afacerilor externe, 
alte persoane oficiale.

Au fost de față dr. Irrire Far- 
kaș, însărcinatul cu afaceri a.i 
al R. P. Ungare la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Luni dimineața a plecat la 

Praga delegația de acti
viști ai P.C.R., condusă de to
varășul. Lucian Drăguț, vicepre
ședinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Acti
vității Economice și Sociale, 
care, la invitația C.C. al P.C. 

.din Cehoslovacia, va face o vi
zită de schimb de experiență in 
R. S. Cehoslovacă.

conferință

DE PRESĂ
Cu prilejul apropiatului Con

gres al Partidului Comunist din 
Cuba, ale cărui lucrări se vor 
desfășura între 17 și 22 decem
brie, la ambasada acestei țări a 
âvut loc o conferință de presă, 
la care au participat ziariști ro
mâni și corespondenți ai presai 
Străine acreditați în România, 
reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe. .

Ambasadorul Cubei la Bucu
rești. Humberto Castell â Alda- 
hăs. a vorbit despre semnificația 
acestui eveniment pentru istoria 
contemporană a țării sale. Vor
bitorul a făcut o amplă trecere

Măsuri concrete de acțiune
(Urmare din pag. I)

cunoștin- 
diversele 
la cort-

Ne-arri gîndit că trebuie 
să pregătim din timp in
struirile activelor printr-o te
meinică punere în 
ță a tinerilor cu 
probleme discutate 
greș. De aici și succesele instru
irilor care s-au desfășurat de 
curînd : instruirea cu activele 
U.T.C. din întreprinderi și in
stituții și instruirea cu activele 
U.Ț.C. din școli. Curioscînd bine 
documentele, am putut axa a- 
ceste instruiri pe aspecte prac
tice menite a pune în valoare 
posibilitățile noastre de acțiune 
in conformitate 
cifice orașului 
fiecărui loc de

cu sarcinile spe- 
nostru, specifice 
muncă.

— Puteți să ne ~ vorbiți, 
acum, după o lună de la 
congres, despre rezultatele 
pe care tinerii din orașul 
Urziceni le obțin la diverse
le lor sectoare de muncă ?

— Pe scurt, am să amintesc 
Cîteva din acțiunile la care au 
participat, de cufind, sute de 
tineri ai orașului Urziceni : 
două zile, muncind cu multă 
tragere de inimă, uteciștii au 
participat la deszăpezirea în
treprinderii de prelucrat ulei de 
soia. Alături de muncitorii din 
întreprinderea respectivă au lu
crat și elevii Liceului industrial 
de construcții. Peste 150 de ți
neri au participat la lucrările 
de deszăpezire de la șantierul 
de construcții al Fabricii de ză- 
hăr și Ia deszăpezirea căilor de 
acces. De asemenea, peste 500 
de uteciști au muncit la conso
lidarea digurilor, astfel incit să 
evităm, pe viitor, efectele inun
dațiilor. Tot in această^ perioa
dă s-au declanșat „săptămini 
de muncă record" la întreprin
derea de prelucrat ulei de soia 
și la șantierul de construcții al 
Fabricii de zahăr, soldate cu în
semnate sporuri de bunuri ma
teriale. 

în revistă a principalelor mo
mente ale luptei poporului pen
tru libertate socială și națională, 
evidențiind faptele care au con
dus la victoria revoluției cuba
neze.

Ambasadorul Humberto Cas
tello Aldanas s-a referit pe larg 
la etapele pe care le-a parcurs 
tara sa în perioada celor 17 ani 
care au trecut de lâ victoria re
voluției și a evidențiat impor
tanța primului Congres al Parti
dului Comunist din Cuba, che
mat să adopte primul plan cin
cinal de dezvoltare economico- 
socială a țării.

TELEGRAMĂ

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, Nicolae Giosan, 
a adresat o telegramă de felici
tare președintelui Adunării Na
ționale a Republicii Coasta de 
Fildeș. Philippe Yace. cu prile
jul realegerii sale în această 
funcție. ■ •

CRONICA 
U. T. C.

Ieri a sosit în Capitală o 
delegație a Consiliului Stu
dențesc din U.R.S.S., condu
să de Alexandr Zarikov, 
președintele Consiliului Stu
dențesc din U.ft.S.S., care va 
participa la lucrările celei 
de-a 13-a îtitilriiri europene 
a Uniunii Naționale Studen
țești. La sosire, pe aeropor
tul internațional București 
Otopeni, delegația â fost sa
lutată de tovarășul Ion 
Sasu, președinte al Consiliu
lui Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din 
România, de activiști ai Con
siliului U.A.S.C.R.

— Ce proiecte are comite
tul orășenesc pentru perioa
da care urmează ?

— în luna aceasta se desfă
șoară în toate organizațiile 
U.T.C. adunări generale des4 
chise in care tinerii dezbat sar* 
cinile concrete ce le revin din 
documentele celui de al X-leâ 
Congres al U.T.C. Cu acest pri* 
lej vor fi adoptate și planuri de 
măsuri conținînd obiective C.on* 
crete, specifice fiecărei organic 
zații în parte. Ele vor fi ee»1 
tralizate la comitetul orășenesc 
U.T.C. și, sînt convinsă, vom 
putea vorbi de un vast și cori- 

. creț program de acțiune. Ne-am 
gîndit insă și noi, membrii 
biroului, la cîteva inițiative 
izvorite din ideile cuprinse in 
cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Pentru a veni în 
sprijinul îmbunătățirii calității 
ne-am propus să extindem ini
țiativa „Eu lucrez, eu contro; 
lez. eu răspund" ; pentru de
clanșarea unei mișcări de ma
să în fâvoarea economiilor de 
materii prime și combustibili# 
vom înființa în fiecare între
prindere un „registru al econo
miilor" ; vom deschide un șan
tier local al tineretului la între
prinderea de ferite, un alt șan
tier va fi deschis la I.A.S. „Ur
ziceni", tinerii preluînd reali
zarea unor lucrări de investiții 
in valoare de 800 000 lei ; ca o 
noutate și totodată un experi
ment, ne-am gîndit că noi, ti
nerii din oraș, am putea să pre
luăm de la I.A.S. „Urziceni" 
cultura a 50 hectare de po
rumb ; sintem în curs de per
fectare cu organele locale și 
în ceea ce privește prelua
rea unor lucrări de canali
zare aici, in Urziceni. Iată pe 
scurt doar citeva dintre obiec
tivele noastre la care. în urma 
adunărilor generale, așa cum 
aminteam, sînt convinsă că se 
vor adăuga și altele, toate în 
măsură să întărească prestigiul 
și stima de care se bucură în 
Urziceni organizația de tineret.

JUDEȚUL TIMIȘ 
A ÎNUEPL1NIT 

CINCINALUL 
(Urmare din pag. I)

ite cu succes măsurile prevăzute 
în planul cincinal privind creș
terea nivelului de trai material 
și spiritual al celor ce muncesc, 
în această perioadă au fost date 
în folosință peste 20 000 aparta
mente, 13 7Q0 locuri în cămine 
muncitorești, 3 130 locuri în creșe 
și grădinițe, 400 săli de clasă și 
50 laboratoare școlare, spitalul 
județean cu 770 paturi, spații 
destinate comerțului și servicii
lor către populație însumind 
peste 50 000 mp, s-au dezvoltat 
transporturile și telecomunica
țiile și s-au desfășurat largi ac
țiuni cu caracter edilitar-gospo- 
dăresc. Sporirea desfacerilor de 
mărfuri cu amănuntul însu
mează în actualul cincinal 24,7 
miliarde lei, cu 40,2 la sută mai 
mult decit în cincinalul anterior;

Realizările obținute in peri
oada 1971—1975 constituie pre
mise sigure pentru înfăptuirea în 
cele mai bune condițiuni a sarci
nilor însuflețitoare ale anului 
1976.

Raportîndu-vă aceste rezultate, 
— se scrie în încheierea telegra
mei — comuniștii, toți oamenii 
muncii de pe meleagurile noas
tre vă adresează și cu acest pri
lej, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde mul
țumiri pentru grija permanentă 
ce o manifestați față de progre
sul continuu al județului Timiș, 
față de creșterea neîncetată a 
bunăstării și fericirii întregului 
nostru popor. Vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar gene
rai, că organizația județeană de 
partid Timiș va face totul pen
tru a pune în valoare capacita
tea și energia muncitorilor, ță
ranilor și intelectualilor timi- 
șeni, fără deosebire de națio
nalitate. în vederea înfăptuirii 
exemplare a mărețului program 
elaborat de Congresul al XI-lea 
al partidului.
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Caracteristica principală a 
etapei a 16-a au constituit-o, din 
păcate, arbitrajele slabe, trei 
dintre ele influențind chiar re
zultatele partidelor. Ne referim 
la cele de la Pitești, Iași și 
Clu.i-Napoca. Socotim bineveni
te și interesante declarații de la 
„fața locului", de natură să per
mită formarea unei imagini e- 
xacte a ceea ce s-a întimplat.

• Să-i dăm mai întîi cuVintul 
președintelui clubului Dinamo : 
„Sînt surprins de arbitrajul păr
tinitor al clujeanului Vasile To- 
pan, pâ care pînă duminică îl 
consideram un arbitru bun și 
corect. Cu largul său concurs pi- 
ieșienii au înscris ambele goluri, 
primul în urma unei lovituri de 
la 11 m, acordată la o cădere 
teatrală a lui Doru Popescu, iar 
al doilea în condițiile unor fa
ulturi evidente săvîrșite de ata- 
canții locali asupra fundașilor 
noștri. în careul celălalt, Topan 
a lăsat nesanctionată o intrare 
violentă a portarului Ariciți, la 
un duel cu Dudu Georgescu, a- 
corclîndu-ne, în compensație !,... 
corner. La faza amintită, subli
niez, jucătorul nostru, lovit pu
ternic, și-a pierdut cunoștința, 
țevenindu-și după cîteva minute, 
la vestiare, unde fusese tran
sportat pe brațe.

Nu piitem fi însă de acord, in
diferent de deciziile arbitrului, 
cu atitudinea jucătorilor Deleanu 
și Sătmăreanu II, eliminați pe 
drept de pe teren pentru ne- 
Sportivitate. Dealtfel clubul Di- 
hamo a hotărît să-i sancționeze 
pe cei doi jucători, hdtărîri co
municate și federației".

• Iordănescu, căpitanul echi
pei Steaua, ne-a mărturisit : 
„Intilnirii de la Iași i-am acor
dat o atenție specială, avizați de 
rezultatele și jocurile bune ale 
echipei lui Ilie Oană. Cufioscind 
punctele forte ale partenerilor 
am luat măsuri de contracarare 
a lor, hotăriți. în ciuda indispo
nibilităților din echipă, să obți
nem un scor favorabil. Nu ne-am 
giftdit că vom înfrunta un arbi
traj potrivnic, care rie-a deza

Fiecare dintre noi — copii 
fiind — ne-am bucurat de 
jucăriile aduse de părinți, 
ne-am oprit lingă vitrine 
exaltînd de bucurie și ne-am 
desprins cU lacrimi și cu 
promisiunea de a avea în 
ziua următoare ceea ce ne-am 
dorit cu ardoare. Și astăzi 
copiii sînt la fel. iar noi ii 
privim îngăduitori și le fa
cem voia. Aproape fără să-mi 
dau seama, furat de aminti
rile copilăriei, am pătruns în 
urma băiețelului.. zglobiu ca- 
re-și trăgea nerăbdător mă
mica de mină spre intrarea 
magazinului de pe Calea Vic
toriei. Urmîndu-1. m-am aflat 
dintr-o dată într-un univers 
al copilăriei în miile de ipos
taze înfătișațe de jucăriile 
.multicolore așezate în raf
turi. N-am văzut niciodată 
laolaltă, atitea jucării. Am 
exprimat’uimirea șefei de ra
ion Ioana Bîlea. „Anul aces-r 
ta, mă lămurește dînsa, avem 
o mai bună aprovizionare cu 
jucării. Sîntem și mai mult 
solicitați decit în anii ante
riori. Np străduim să-i satis
facem cit mai bine pe micii 
cumpărători. în timpul liber 
mergem la depozit și com
pletăm necesarul cu cele mai 
căutate jucării".

Solicitate sînt toate, pen
tru că și creatorii de păpuși 
și jucării s-au gîndit mai 
mult la copii, au reușit să le 
ofere o gamă mult mai mare 
și pe gustul tuturor vîrsteior.

Iată rafturi întregi cu. pă
puși din material plastic, 
brunete, blonde, șatene. Toa
te sînt foarte frumoase și 
îmbrăcate în rochii viu colo
rate din țesături textile și 
tricot. De pe alte rafturi su- 
rîd „surorile" lor mai mari 
Liliana, Ancuța, Nela, Călin, 
Nicoleta, at.ît de ,-adevăra
te" incit parcă aștepți să-ți 
spună ceva. Chiar au voce,

Și noi, tinerii, putem face mai mult!
Proiectul legii aflate în dez

batere vine direct in sprijinul 
ridicării continue a nivelului de 
trai al poporului nostru — sco
pul fundamental al orinduirii so
cialiste — și ea a întrunit ade
ziunea deplină și a miilor de 
tineri care trăiesc și muncesc în 
județul nostru. în acest sens, în 
preambulul legii se spune lim
pede : „Edificarea societății so
cialiste mutlilateral dezvoltate în 
țara noastră, creșterea continuă 
a nivelului de trai și a capaci
tății de consum a populației ne
cesită ridicarea ponderii zooteh
niei în producția agricolă, prin 
sporirea efectivelor de animale, 
îmbunătățirea potențialului pro- 

1 duc.tlv al, acestora și perfecționa
rea tehnologiilor de exploatare 
și valorificare eficientă a tuturor 
resurselor de furaje". Pentru a- 
tingerea . acestor importante obi
ective, statul nostru, partidul 
comunist creează condiții optime 
de dezvoltare corftinuă a crește
rii animalelor, atit în unitățile 
agricole socialiste, cit și în gos
podăriile populației.

Asupra acestui ultim aspect aș 
vrea să mă refer în continuare, 
el vizînd un-domeniu în cadrul 
căruia activitatea specifică a or
ganizației noastre poate avea e- 
fecte din cele mai bune.

Desigur, și în județul nostru 
a existat o tradiție în ceea ce 
privește creșterea animalelor în 
gospodăriile populației și livra
rea lor pe bază de contract sta
tului, o tradiție susținută con
tinuu și prin preocuparea facto
rilor cu răspunderi în acest do
meniu. O contribuție și-a adus 
și organizația noastră U.T.C. Sînt 
mulți tineri care, la îndemnul 

vantajat net, refuzîndu-ne un 
penalty (Zamfir a fost faultat în 
careu). Gazdele și-au deschis 
drumul spre victorie beneficiind 
de un 11 m — cadou — dictat 
la un henț comis involuntar in 
careul nostru...".

• Dar nu numai centralii au 
greșit duminică, ci și arbitrii de 
linie. La Cluj-Napoca, M. Buzea 
a semnalizat, deși nu era cazul, 
ofsaid la o acțiune a re.șițenilor 
soldată cu gol (autor Căprioru), 
arbitrul de centru fiind nevoit 
să-i respecte semnalizarea.

• Și în divizia secundă au 
fost, ca întotdeauna. arbitrajG 
părtinitoare. Antrenorul echipei 
Dinamo Slatina, Dungu, ni s-a 
plîns că la Motru, cu toate că 
formația lui a realizat cel mai 
bun joc din acest sezon, a pier
dut datorită arbitrului. „Cu re
gularitate ne-a oprit acțiunile în 
preajma careului advers, inven- 
tind fel de fel de neregularitățî 
săvîrșite, chipurile, de jucătorii 
moi. Recunosc insă valabilitatea 
golului înscris de localnici, căro
ra le reproșez duritatea in du
eluri".

o în derbiul seriei I a diviziei 
B. F.C. Brăila a învins la li
mită pe lidera clasamentului, 
F.C.M. Galați. Ion Marinescu, 
observator federal la meci, a- 
preciază că întîlnirea nu s-a ri
dicat la nivelul așteptărilor. 
„Brăilenii au fost, parcă, ceva 
mai buni, ne-a spus Marinescu, 
cîșligînd cu două minute îna
inte de final printr-un autogol".

D. VIȘAN

CAMPIONATUL MONDIAL 
FEMININ DE HANDBAL

După o zi de odihnă, turneul 
final al campionatelor mondiale 
feminine de handbal, care se 
desfășoară la Kiev se reia astăzi 
cînd sînt programate următoa
rele meeiuri : România — Un
garia : Cehoslovacia — U.R.S.S. 
și R.D. Germană — Iugoslavia.

ochi mobili, membre articu
late. Mai moderne. îmbrăca
te după ultima modă, pur- 
tînd și diverse podoabe. Au 
apărut recent în Magazinul 
copiilor păpușile Crenguța, 
Mariiiela, Doru, Romana, Mi
oara, Olimpia, Ozana. Ală
turi de ele, personaje cu
noscute de copii, prieteni 
de-ai lor, din desenele ani
mate; sau din basme, ani
male. Sînt din material plas
tic. cu muzicuță, sînt frumos 
pictate, in toate nuanțele co- 
loristice, și se pot curăța 

JUCĂRIILE - 
IPOSTAZELE 
COPILĂRIEI

foarte ușor. în plus, prezin
tă avantajul prețurilor iefti
ne (intre 5—25 lei). Fetițele 
găsesc aici, pentru păpușile 
lor, pătuțuri, cărucioare. Cele 
mai mici gpspodine își pot 
cumpăra din magazin garni
turi de mobilă (pat, dulap, 
masă, scaune), înfățișînd în 
miniatură camera de locuit, 
bucătărie cu aragaz, frigider, 
mașină de spălat, fier de căl
cat etc., din lemn și metal 
(foarte ieftine). Băieților lise 
oferă betoniere, tamburine, 
unelte ^e grădină, puști, 
mingi etc„ sau jocuri de 
construcții din lemn și ma

PROIECTUL LEGII CREȘTERII 
Șl AMELIORĂRII ANIMALELOR

organizației, au luat spre creș
tere animale pe care le-au li
vrat apoi statului. Aș vrea să 
amintesc astfel pe Alexandru 
Turnagiu, Tudorache Ciocănescu 
și Nicu Bizdeabea din comuna 
Cervenia, pe Ion Simion, Petre 
Pencescu. Florea Neicu, Ion Gu- 
ran. Marin Tănase, din comuna 
Izvoarele, care, an de an, li
vrează statului însemnate canti
tăți de carne.

Daf, așa cum atestă realitatea 
concretă a faptei, nu avem incă 
motive să ne declarăm mulțu
miți. Dacă in privința asigură
rii fondului de stat cu carne de 
vită planul la nivelul județului 
este îndeplinit, același plan, in 
ceea ce privește carnea de porc, 
este mult rămas în urmă. In 
chiar comunele din care am citat 
exemplele pozitive, obligațiile 
contractuale se află doar_j>e ju
mătate onorate. Lor li s-ar pu
tea adăuga și alte localități ca : 
Săceni, Crîngu. Piatra, Trivale- 
Moșteni, Conțești.

Dincolo de modul în care se 
va încheia anul, datoria noastră 
rămîne aceea de a milita, cu e- 
forturi și răspunderi sporite, 
atit pentru ca cerințele statului 
să fie riguros îndeplinite, cit și 
pentru satisfacerea mai deplină 
a propriilor nevoi de consum. Tn 
această privință, și noi, tinerii, 
putem face mai mult. Mă gîn- 
desc la faptul că perioada de 
timp care se deschide este cea 
mai prielnică pentru desfășura
rea unor activități politico-edu
cative susținute în rîndul tineri
lor de la sate. Această perioadă 
coincide și cu acțiunea de con
tractări cu populația a animale
lor ce urmează a fi livrate în

De Ia C.N.E.F.S.
în ziua de 8 decembrie a.c. a 

avut loc o consfătuire de lucru 
organizată de conducerea 
C.N.E.F.S. și a F.R. Fotbal cu 
antrenorii principali ai echipe
lor de Divizia A. antrenori ai 
unor echipe divizionare B frun
tașe, conducători ai unor secții 
do fotbal, âlți specialiști.

S-au discutat probleme legate 
de pregătirea echipelor noastre 
reprezentative pentru apropiate
le întîlnirî cu cele ale Scoției, 
din cadrul preliminariilor cam
pionatului european, programa
te la 16 și 17 decembrie, la 
Glasgow.

Au fost prezentate concluziile 
ultimelor evoluții ale echipei 
naționale și în special ale slabei 
comportări din întîlnirea cu e- 
chipa olimpică a Franței, da la 
Blois.

A urmat o largă consultare a 
tehnicienilor prezenți, in legă
tură cu desemnarea colectivului 
de antrenori ai echipei naționa
le în vederea meciului cu Sco
ția. alcătuirea lotului pentru 
acest meci, programul de pre
gătire imediată. îri cuvîntul lor, 
numeroși antrenori, conducători 
de cluburi și de secții de fotbal 
au făcut observații critice și su
gestii importante.

Din dezbateri a rezultat nece
sitatea intensificării pregătirilor, 
a eliminării tuturor deficiențelor 
constatate, a întăririi ordinii și 
disciplinei.

în urma acestor consultări, 
Biroul F.R. Fotbal a numit la 
conducerea tehnică a echipei na
ționale pentru întîlnirea cu Sco
tia pe antrenorii Cornel brăgu- 
șiri, D. Nicolae-Nicușor și Eme- 
rich Jenei.

Conducerea tehnică a echipei 
naționale a propus, și Biroul fe
deral a aprobat, următoarele 
ioturi de jucători pentru meciu
rile cu Scoția, echipele A și de 
tineret

F.CHIPA A : Răducanu. Ioniță, 
Cheran, Sătmăreanu II, Gh. 
Sandu, Sameș, Anghelini. Haj- 
nal, Romilă. Dinu, Boloni, Dudu 
Georgescu. Iordănescu, Lucescu, 
Crișan. FJorescu. Kun. Zamfir.

ECHIPA DE TINERET : Mo- 
raru. Ștefan. Porațchi, Ciocan,. 
FI. Marin. Mateescu, Agiu. Pu- 
rima. Bălăci, Ion Ion, Dobrău, 
V. Mureșan. Troi. Atodiresei, 
Radu II, M. Răducanu, Manea.

terial plastic de diverse mă
rimi (Ăr-co, Combino, Plas
ticon, Micul arhitect, Vito- 
comb).

Sînt jucării care deschid 
o mai largă cunoaștere a co
piilor asupra diverselor acti
vități casnice, meșteșuguri, 
profesii, Ie dezvoltă imagina
ția. Cum tot astfel sînt și ju
căriile adresate celor care au 
început urcușul primelor 
tFepte ale învățăturii.

Jocurile poligrafiate din 
carton, într-un colorit atrac
tiv, ilustrează, într-o succe

siune logică, scene din bas
me, sau facilitează cunoaște
rea animalelor domestice și 
sălbatice. Majoritatea sînt 
jocuri de grup contribuind nu 
numai la distrarea copiilor, 
ci mai ales Ia educarea lor 
în spirit colectiv.

Valoarea instructivă a unui 
joc ca „Să țesem frumos", 
destinat fetelor din clașa în
tîi,, se înțelege, de la sine. La 
fel și, j,Să ne orientăm pe 
hartă", care lărgește univer
sul de cunoaștere al copiilor 
între 9 și 14 ani. Tot vîrste- 
lor mai mari (băieților în
deosebi), Ie sînt oferite 

anul 1976. Tn plănui de muncă 
al consiliului tineret sătesc din 
cadrul comitetului județean 
U.T.C., această acțiune a fost 
înscrisă cu majuscule, sarcina 
urmind a fi realizată prin for
mele și mijloacele organizației 
noastre : adunări generale, dez
bateri, discuții de la om la om. 
Numai în cooperativele agricole 
de producție din județul nostru 
muncesc peste 9 300 de uteciști. 
în mediul rural numărul total al 
uteciștilor fiind de 22 000. Dacă 
fiecare contractează cu statul un

Valorificarea superioară a pășunilor 
naturale din zonele de deal și de munte
întreprinderea noastră execută 

un amplu Program de fertili
zări. regenerări, defrișări și cu
rățiri de pajiști pe o suprafață 
de citeva zeci de mii de hec
tare în zona de deal și de mun
te. Aș aminti, de pildă, numai 
faptul că deținem în adminis
trare directă 2 864 hectare. Anul 
acesta volumul lucrărilor a cres
cut cu o treime față de anii 
trecuți. Anual executăm lucrări 
de regenerare, prin supraînsă- 
mînțări și înființări de pajiști 
cultivate pe cca. 1 500—2 000 hec
tare. Sînt de reținut, de aseme
nea, lucrările în complex, de a- 
menajare a unor pășuni model 
cum sînt cele pe care le-am 
realizat la Săcelu — 420 hectare, 
la Căpreni — 86 hectare etc. 
Toate aceste lucrări și amena
jări — și am menționat numai 
cîteva dintre ele — sînt destina
te valorificării superioare a pă
șunilor din' aceste zone, sporirii 
producției de furaje, asigurării 
hranei satisfăcătoare — din

CONTINUĂRI «CONTINUĂRI^CONTINUĂRI

Conținut adecvat cerințelor cincinalului
— Așadar, un accent deosebit 

pe legarea modului de desfă
șurare și a conținutului învăță- 
mintului agrozootehnic de acti
vitatea productivă. Ce alte ele
mente vin să adincească acest 
caracter practic, această anco
rare nemijlocită în activitatea 
concretă a unităților agricole ?

— Programul de lecții al fie
cărui cerc se va întocmi ținind 
seama de specificul de produc
ție al unității, al fiecărei for
mații de muncă și va include 
măsurile agrozootehnice și or
ganizatorice ce trebuie între* 
prinse pentru îndeplinirea sar
cinilor din planul de producție. 
Fiecare lecție va aborda în mod 
obligatoriu : sarcinile cuprinse 
îri planurile de producție ale 
fermelor și brigăzilor și măsu
rile concrete pentru îndeplini
rea și depășirea acegtorâ-; for
mele și metodele, cele mai bune 
de organizare a producției și a 
muncii și aplicarea sistemului 
perfecționat de retribuire ; ele
mente de tehnologie care tre
buie folosite în mod obligato
riu pentru a asigura sporirea 
producției ; rezultatele obținute 
în producție, element determi
nant în cointeresarea personală 
a cooperatorilor și a celorlalți 
lucrători din agricultură.

— Această enumerare a ca
pitolelor principale ce vor con
stitui conținutul lecțiilor teo
retice este relevantă atit pentru 
bogăția măsurilor de natură 
tehnică și organizatorică supuse 
dezbaterii cît și, mai ales, pen
tru valențele lor politico-edu
cative, pentru aprofundarea cu
noașterii politicii agrare a part’- 
dului, a hotărîrilor adoptate de 
partid în acest domeniu.

— Tocmai acesta a și fost 
principalul obiectiv pe care ni 
l-am propus- și anume o largă 
dezbatere, o temeinică însușire 
a hotărîrilor și documentelor de 
pârtid cu imediată -aplicabilita
te la sarcinile de producție ale 
fiecărei unități, cu însușirea u- 
nui volum de cunoștințe de spe- 

jocurile mecanizate, imagi- 
nînd construcția de radio, 
vapoare sau avioane,, precum 
și trusele de traforaj, de dul
gher etc.

Să nu uităm valoarea ar
tistică a diafilmelor cu o bo
gată tematică de basme și 
povești, alb-negru și color 
(peste. 40 la număr). Este de 
ajuns să amintim doar titlu
rile basmelor Făt-frumos 
din lacrimă, Prîslea cel voi
nic și merele de aur, Fru
moasă din pădurea adormită; 
a legendelor istorice despre 
Mănăstirea Argeșului și Ian- 
cu Jianu; a poveștilor lui 
Creangă (Pupăza din tei), 
sau a creațiilor argheziene 
(Zdreanță), ca să ne facem 
o părere despre ceea ce ar 
putea îrisemna ele pentru 
copiii noștri — un pririi con
tact. de puternică impresie, 
cu valorile literaturii româ
nești. Cu atit mai accesibile 
sînt tuturor aceste diafilme, 
cu cît 'se găsesc la toate ma
gazinele sau raioanele de ju
cării ale librăriilor sau alte 
unități comerciale și la pre
țuri ieftirie (între 7—14 Iei). 
Magazinele I.C.S. Materna, 
raioanele organizate în acest 
sezon în alte unități au pre
gătit un număr fără prece
dent de cadouri peritru copii.

I-am văzut pe cei mici asal- 
tînd rafturile cu „comori ale 
copilăriei" .și am avut ima
ginea cea mai limpede a 
bucuriei. Am văzut în fie
care jucărie copilăria in 
ipostazele ei cele mai diver
se. Am citit în ochii vînză- 
torilrir și părinților satisfac
ția de a putea oferi copiilor, 
în acest sfîrșit de an, tot 
mai multe și mai frumoase 
jucării.

Cumpărați copiilor jucării 
și vă veți întîlni cu propria 
voastră copilărie!

singur animal, contribuția noas
tră în acest domeniu cred că 
s-ar bucura de apreciere. De a- 

■ceea, vom întreprinde tot ce 
ține de noi. pentru ca și ti
nerii teleormăneni să participe, 
cu fapte pe măsura virstei și ca
pacității lor de muncă, la această 
înaltă datorie patriotică.

MARIN DANCIU,
președintele consiliului tineret 
sătesc al Comitetului județean 

Teleorman al U.T.C.

punct de vedere cantitativ și ca
litativ — pentru un număr cît 
mai mare de animale. Or, toc
mai acestui scop, reglementării 
acestei activități de mare impor
tanță în dezvoltarea șeptelului, 
îi este destinat articolul 2 din 
proiectul Legii creșterii și ame
liorări animalelor, articol în 
care se stipulează : „Pentru dez
voltarea creșterii animalelor, 
stabilirea ponderii speciilor pe 
zone geografice și administrati
ve, alegerea raselor și a siste
mului de creștere și exploatare, 
Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare și comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București vor asigura valorifi
carea superioară a pășunilor și 
fînetelor, îndeosebi a celor din 
zona de deal și munte, precum 
și a tuturor resurselor furajere 
din agricultură, industria ali
mentară și din celelalte activi
tăți ale economiei".

In dezbaterea ' asupra proiec

cialitate care să permită în
făptuirea în cit mai bune con
diții a cerințelor izvorite din 
ho.târirile Congresului al XI-lea 
al P.C.R. în sprijinul acestei a- 
firmații aș vrea să mai adaug 
faptul că primele două lecții 
inaugurale au ca obiect : poli
tica agrară a partidului și sta
tului nostru, principalele sar
cini ale agriculturii și unităților 
în anul 1976 ; căile sporirii pro
ductivității muncii în unitățile 
agricole, reducerea cheltuielilor 
de -producție ; activitatea echi
pelor riiixre de mecanizatori și 
cobp'eratori ; democrația coope
ratistă ; probleme statutare și de 
legislație: Prin modul .în care 
este conceput și organizat, prin 
conținutul său. învățămîntul a- 
grozootehnic de masă răspunde 
unor cerințe de actuălitate; este 
menit să devină o;-pirghie im
portantă în ridicarea riiyelului 
politico-ideologic ' și. profesional 
al lucrătorilor ogoarelor, să 
ducă la antrenarea acestora îri 
reâliXar.eă sarcinilor irrt'portani^ 
pe care Congresul' al'XI-lea ăl 
partidului le pune în fața agri
culturii noastre socialiste. Cu

Rezervele producției, 
bine valorificate!

bricarea firelor propilenice, in 
acest fel obținindu-se o econo
mie de materiale de peste 1,1 
milioane lei și un spor de pro
ducție de cel puțin 84 tone de 
fire pe an. Procedeele de recu
perare a deșeurilor de propilenă 
propuse de ing. Elena Staicu și 
ing. Dora Berari vor aduce com
binatului. in 1976, o economie in 
valoare de 1,23 milioane lei. La 
rîndul său, inginerul Valentin 
Vatâmana de la secția fibră II 
a reușit să mărească randamen
tul de funcționare a utilajelor 
de fabricare a bumbacului poli- 
esteric cu 46 kg pe schimb. 
,,Este o experiență care arată 
cît de eficientă poate deveni 
munca tinerilor specialiști dacă 
sini antrenați în rezolvarea unor 
probleme tehnice pe măsura 
pregătirii lor, ne spune Gheor- 
ghe Baban, secretarul comitetu
lui U.T.C. Pentru a mări, însă, 
și mai mult eficiența unor astfel 
de lucrări, comisia profesional- 
științifică va orgmiza colective 
mixte, formate din ingineri, teh
nicieni și operatori ehimiști care 
vor prelua spre rezolvare o se
rie de probleme tehnice'1.

LA UN LEU INVESTIT - 22 LEI 
BENEFICIU

Concomitent cu acțiunile de 
reducere a consumurilor specifi
ce, de creștere a producției, de 
o deosebită eficiență s-a dove
dit, de asemenea, preocuparea 
specialiștilor de la C.F.F.S. Iași

CONCURS PROFESIONAL
La Brașov, se va desfășura 

în ziua de 12 decembrie a.c., 
sub auspiciile Ministerului 
Turismului, Uniunii Sindica
telor din Comerț și Coope
rație și Asociației bucătarilor 
și cofetarilor, finala pe țară 
a concursului „Cel mai bun 
bucătar, cofetar și patiser". 
Competiția a atras la fazele 
de masă peste 1 500 tineri, 
specialiști, maeștri îri arta 
culinară. Concursul, deschis 
tuturor lucrătorilor din re
țeaua Ministerului Turismu
lui și-a propus ca obiective 
principale : îmbunătățirea și 
diversificarea calității prepa
ratelor și orientarea spre o 
alimentație rațională, extin
derea gamei de preparate 

tului-de lege pe care am reali
zat-o recent, s-a subliniat grija 
partidului și statului nostru pen
tru dezvoltarea acestui impor
tant sector al creșterii animale
lor în vederea mai bunei apro
vizionări a populației și indus
triei. Răspunzînd acestei preo
cupări, colectivul nostru de 
muncă și-a reafirmat deplina a- 
deziune la proiectul de lege și 
hotărîrea de a acționa în con
tinuare pentru înfăptuirea sar
cinilor ce ne stau în față.

în încheiere aș dori să fac și 
o propunere care se referă la 
mai exacta stabilire a responsa
bilităților în ceea ce privește 
conservarea acestei importanțe 
bogății care sînt pășunile și fi- 
nețele naturale amenajate. Din 
cifrele prezentate la începutul 
intervenției mele s-a văzut ce 
efort face statul pentru mai 
buna valorificare a pășunilor și 
pajiștilor. Pentru ca imaginea 
acestui efort, a investițiilor ma
teriale și de forță de muncă ce 
se fac să fie și mai clară, aș 
mai adăuga faptul că, în acest 
an, unitatea noastră a fost în
zestrată cu 6 tractoare U 650, 10 
pluguri, 8 grape, 2 freze, 1 bul
dozer etc. Experiența de pînă 
acum arată că, în multe cazuri, 
beneficiarii noștri nu exploatea
ză rațional pășunile amenajate 
cu ătîta cheltuială, că, prin ne- 
respectarea unor norme cit de 
cît elementare, le degradează 
foarte repede. De aceea, as pro
pune să se analizeze posibilita
tea stabilirii unor responsabili
tăți în acest sens și, atunci cînd 
e cazul, aplicarea unor sancțiuni.

MARIN BRATU, 
director al întreprinderii 

pentru execuția lucrărilor 
de îmbunătățire și exploatare 

a pajiștilor

atit mai mult, doresc să subli
niez acest context, rolul deose
bit ce revine organizațiilor 
U.T.C. de la sate care prin an
trenarea tuturor uteciștilor la 
participarea la aceste cursuri, 
prin urmărirea modului în care 
aceștia își însușesc noile cu
noștințe. au datoria, subliniată 
de altfel și în documentele Con
gresului al X-lea al U.T.C., de 
a contribui activ la ridicarea 
eficienței învâțămîntului agro
zootehnic de masă, a cursurilor 
de calificare pșntru diferite 
rrieserii, în special pentru cele 
legate de modernizarea agri
culturii. Fac această precizare, 
•întrucît prin conținutul său 
strîns legat de sarcinile cinci
nalului revoluției tehnico-știin- 
țifice. învățămîntul agrozooteh
nic de masă se adresează în 

■ mod/deosebit tinerilor de la sa
te. chemafî să-și însușească teh
nologiile de lucru cele mai 
avansate, să asigure alături de 
ceilalți lucrători ai ogoarelor 
condifii optime sporirii conti
nue a producțiilor agricole, dez
voltării multilaterale a locali
tăților rurale.

pentru perfecționarea organiză
rii producției și a muncii. în. 
acest an, pentru fiecare leu in
vestit in elaborarea sau mate
rializarea unor studii de organi
zare rezultă, in medie, un be
neficiu anual de 22,5 lei. Tot
odată, pe baza studiilor elabora
te pînă in prezent, in anul vii
tor se vor realiza economii în 
valoare de peste 4,5 milioane 
lei. „Trebuie să precizez, ifisă, 
că această reprezintă abia in- 
ceputul unei acțiuni de amploa
re care vizează creșterea pro
ductivității muncii, reducerea 
consumurilor specifice și îmbu
nătățirea calității firelor prin 
mijloace de mare eficacitate, o- 
fefite de metodele și tehnicile 
moderne de perfect ion are a or
ganizării, ne spune Vasile Hliza. 
șeful serviciului O.P.M. Rezul
tatele obținute pînă acum, dar 
mai ales sarcinile deosebit de 
mobilizatoare ce ne revin în vi
itorul cincinal, ne-âu determinat 
să dăm o amploare din ce in ce 
mai mare acestor preocupări. 
Avem în vedere organizarea mai 
judicioasă a muncii in toate 
compartimentele de activitate, 
perfecționarea procesului tehno
logic pentru fiecare produs în 
parte și optimizarea consumu
rilor de energie, combustibil și 
măterii prime. Studiile pe care 
le voiii elabora în anul viitor 
vor contribui, de asemenea, la 
Obținerea unor economii de cel 
puțin 5 milioane leii(.

specifice bucătăriei româ
nești, creșterea producției 
proprii și a planului de des
facere, întărirea disciplinei 
tuturor lucrătorilor din rețea.

La finala de la Brașov vor 
Putea participa. îri afara con- 
curențilot clasați pe primul 
loc Ia etapele interjudețene, 
maeștrii îri arta culinară din 
unitățile reprezentative ale 
ministerului.

Concursul vă prilejui, tot
odată, organizarea unei expo
ziții cu produsele realizate 
în concurs, cu care ocazie va 
avea loc și un „gustos" 
schimb de experiență cu par
ticiparea publicului consu
mator.

I. BODEA

Frigy.es


Imperativul creșterii rolului
O.N.U. în domeniul

dezarmării

Varșovia: Lucrările
Congresului P. M U. P.

LAOS: Eforturi
susținute pentru 

refacerea economiei

România coautoare a proiectelor de rezoluție 
adoptate la Națiunile Unite

Portugalia a rupt
Comitetul pentru proble

mele politice și de securitate 
al Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat o serie de 
rezoluții la punctele vizînd 
dezarmarea.

Comitetul a adoptat cu 101 
voturi nici unul contra, și 17 
abțineri un proiect de rezoluție 
semnat de 9 state, intre care și 
România, în care se afirmă im
perativul creșterii rolului O.N.U. 
in domeniul dezarmării.

Documentul invită statele 
membre ale organizației să 
trimită secretarului general o- 
piniile și sugestiile lor vizînd 
creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite in acest dome
niu și hotărăște crearea unui 
Comitet ad-hoc al Adunării Ge
nerale. deschis participării tu
turor statelor membre, in scopul 
evaluării rolului organizației in 
sfera dezarmării. Această eva
luare trebuie să aibe următoa
rele obiective : exercitarea de 
către O.N.U. a unui rol deplin 
în eforturile multilaterale de 
dezarmare, informarea largă de 
către O.N.U. a opiniei publice 
asupra situației din domeniul 
dezarmării, sporirea contribu
ției O.N.U. în transpunerea in 
viață a acordurilor multilatera
le de dezarmare.

De asemenea. Comitetul poli
tic a adoptat, cu 104 voturi, nici 
unul contra, și 12 abțineri, un 
proiect de rezoluție semnat de 
7 state, intre care și România, 
urmărind îmbunătățirea activi
tății și întărirea diviziei pentru 
problemele dezarmării din ca
drul Secretariatului Națiunilor 
Unite, pentru a face față sarci
nilor crescînde care ii revin.

Rezoluția vizînd evaluarea, la 
mijloc de termen, a rezultate
lor deceniului dezarmării — do
cument semnat de 12 state, in
tre care și România — a fost 
adoptată prin consens.

Exprimînd îngrijorarea state
lor în legătură cu lipsa unor a- 
corduri efective de dezarmare 
și de limitare a înarmărilor, 
precum și cu efectele dăunătoa
re 8supra păcii și economiei lu
mii ale cheltuielilor .neproducti
ve ale cursei înarmărilor și. in

special, a celei nucleare, rezo
luția reafirmă obiectivele «tipu- 
late in. documentul prin care 
a fost lansat deceniul dezarmă
rii. De asemenea, documentul 
reafirmă interesul major al 
Națiunilor Unite in orice nego
cieri de dezarmare, precum si 
faptul că dezarmarea și dezvol
tarea facilitează realizarea unui 
climat de înțelegere și coopera
re internațională.

Deplorind risipa de resurse 
canalizate pentru înarmări și. 
in special, pentru cele nucleare, 
rezoluția cheamă toate statele 
membre să-și intensifice efor
turile pentru promovarea nego
cierilor de dezarmare și elibe
rarea de resurse in scopul pro
movării progresului economic și 
social al tuturor țărilor și în
deosebi a’, celor in curs de dez
voltare. Conferința Comiteturji 
pentru dezarmare de la Genera 
este invitată să-și evalueze acti
vitatea privind transpunerea in 
viață a scopurilor si obiective
lor deceniului dezarmări: ia 
lumina reevaluării sarcir.zior $i 
obligațiilor comitetului și pen
tru a accelera ritmul negocieri
lor unor acorduri de dezarmare 
și de limitare a înarmărilor.

De asemenea, prin rezoluția 
adoptată se hotărăște înscrie
rea pe agenda provizorie a se
siunii următoare a punctului 
..Adoptarea de măsuri efective 
pentru transpunerea in viață a 
scopurilor și obiectivei» dece
niului dezarmării-.

Comitetul pentru problemele 
politice și de securitate a adop
tat apoi, cu 112 voturi pentru, 
nici unul contra și 5 abțineri, 
un proiect de rezoluție semnat 
de 6 state, intre care si Româ
nia, in legătură cu tratatul pen
tru interzicerea amplasării de 
arme nucleare și a altor arme 
de distrugere :n masă pe fundul 
mărilor si oceanelor, precum și 
în subsolul acestora. Rezoluția 
hotărăște formarea ur.ui Comi
tet pregătitor pentru convoca
rea unei conferințe a statelor 
semnatare ale tratatului aminti*.. 
în scopul evaluării modului de 
funcționare a tratatului la cinci 
ani după intrarea sa in vigoare.

parlamentare române
relațiile diplomatice

cu Indonezia

ITALIA

Evoluția ascendentă
a relațiilor dintre
P. C. R. și P.S.I.

Secretarul general al Parti
dului Socialist Italian, Frances
co de Martino, l-a primit, du
minică după-amiază. la Napoli, 
pe tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care, l-a invita
ția C.C. al P.S.I., efectuează o 
vizită în Italia.

Tovarășul Ștefan Andrei a 
transmis conducătorului P.S.I.. 
din partea secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. un 
salut prietenesc și cele mai bu
ne urări. Mulțumind cordial, se
cretarul general al’ P.S.I. a 
transmis, la rîndul său, tovară
șului Nicolae Ceaușescu un sa
lut călduros și cele mai sincere 
urări de succes.

Secretarul general al P.S.I. a 
evocat cu căldură întîlnirile și 
convorbirile pe care le-a avut 
la București și la Roma cu se
cretarul general al P.C.R.. tova
rășul Nicolae Ceaușescu. In

cursul întilnirii s-a releva: evo
luția continuu ascendentă a re
lațiilor dintre cele două partide 
și a fost evidențiată importan- 
ța dezvoltării in continuare a 
raporturilor dintre P.C.R. și 
P.S.I.. spre binele priete
niei și conlucrării dintre po
poarele român și italian, in fo
losul dezvoltării relațiilor. pe 
multiple planuri, dintre Româ
nia și Italia, ca o contribuție 
concretă la intărirea tendințelor 
pozitive din viața internaționa
lă. la cauza păcii, securității și 
colaborării internaționale. In 
cadrul întilnirii. s-a efec
tuat. de asemenea, un schimb 
de păreri in legătură cu 
o serie de probleme ale mișcării 
muncitorești și ale vieții inter
naționale.

La întîlnire. care s-a desfă
șurat într-o atmosferă 
tovărășească, au fost
Pietro Lezzi. membru al Direc
țiunii P.S.I. și Iacob 
ambasadorul României la Roma.

caldă, 
prezenți

Ionașcu,

poporului
giaiitud:-

in Pakistan

oi

u

Republicii Kam.c? Pakistan. 
Șeful delegație: române a trans
mis primulu; zunistra șt doam
nei Xusrat Bkzzzo un călduros 
salut din panea președintelui 
Nicolae Ceaușescu si a tovarășei 
Elena Ceaușesca. împreună cu 
ceie mai bune urâr» de feriere 
personală, de bunâs*^re și pro
gres pentru pooorX pakistanez. 
A fost exprimată satisfacția 
pentru rezultatele deosebit de 
fructuoase ale receato: vizite in- 
treprm.se in ara noastră de 
primul ministru al Pakistani?j:. 
subininndB-se mccr.ar.ta docu
mentelor adootote și a înțelege
rilor convenite per.mu amplifi
carea reiauilor economice, teh- 
nico-știintifice s: cxnturale 
ire Romania «î Rakistan. 
mul ministru nakistar.ez. Zulfi
kar Aii Bhutto, a rugat să se 
transmită președintehn Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. din partea sa și a 
doamne: Nosrat 3ou::o. cele
mai călduroase urări de fericire, 
de succese și prosuer.tate pen
tru poporul român pr.eten. a 
exprimat vii mul turnir, pentru 
căldura si ospitalitatea care :-au 
fost rezervate cu ocazia vlctei 
efectuate in Roc-.?r.i in kxra 
octombrie ax. A fost r?>vyâ 
importanta docuHoenteâor «ero
nate cu aceasta ocazie pestra 
amulificarea si «tversifxarea re
lațiilor dintre cele două țâri, 
necesitatea întreprinderii de 
măsuri concrete in vederea tra
ducerii in viață a acestora.

în timpul vizitei au avut loc 
convorbiri intre delegația Marii 
Adunări Naționale și o delegație 
a Adunării Naționale a Republi
ci; Islamice Pakistan, condusă 
de Sahibzada Farooq Ai . pre
ședintele Adunării Naționale. 
Cu acest prilej, s-a orocedat la 
o informare redprocâ in legă
tură cu organizarea, funcționarea 
și preocupările actuale aie ce
lor două parlamente, evidentiîn- 
du-se cu satisfacție relațiile de 
prietenie dintre cele două foruri 
legislative, colaborarea dintre a- 
cestea in cadrul Uniunii Inter
parlamentare. S-a aprec a: că vi
zita in Pakistan a
M.A.N. reprezintă un moment

seu.

an

din-

Imponanî in relațiile dintre cele 
ocuâ țâri, avind in vedere rolul 
pe care trebuie să-l aibă par la- 
rrentele in intensificarea colabo
rării și intărirea prieteniei din
tre cele două țâri și popoare, 
contribuția parlamentarilor la 
materializarea înțelegerilor con
venite cu ocazia intilnirilor 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru 
Zulfikar Aii Bhutto.

Ca o expresie a dezvoltării 
continue a relațiilor dintre cele 
două foruri legislative, in cadrul 
Adunării Naționale a fost anun
țată constituirea Grupului par
lamentar de prietenie pakista- 
nezo-român. urmind ca in cadrul 
Marii Adunări Naționale să fie 
creat Grupul parlamentar pen
tru relațiile de prietenie Roma
nia-Pakistan.

Cu ocazia dineului oferit în 
cinstea delegației române de 
Sahibzada Farooq Aii s-a toas
tat in sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. a președin
telui pakistanez. F.E. Chaudhry, 
și a primului ministru Zulfikar 
Aii Bhutto, pentru continua dez
voltare a relațiilor prietenești 
dintre popoarele român și pa
kistanez. dintre cele două par
lamente.

In cadrul întrevederilor dele
gației cu ministrul finanțelor, 
planificării și dezvoltării și cu 
ministrul justiției și afacerilor 
parlamentare s-a trecut m re- 
vistă stadiu] relațiilor român o- 
pakistaneze in domeniile econo
mic și al cooperării, al relații
lor pe linie parlamentară.

Delegația a vizitat obiective 
social-economice și culturale in 
Islamabad, in provinciile Fron
tiera de nord-vest. Punjab și 
Smd. unde au avut loc intre- 
vederi cu guvernatorii și miniș
tri: șefi ai provinciilor, cu pre
ședinții adunărilor provinciale. 
In nmoul deplasării la Lyallpur. 
au fost vizitate Universitatea a- 
gncolâ. Institutul de cercetări a- 
gricole și Institutul nuclear pen
tru agricultură și biologie, unde 
au avut loc discuții cu cadre 
universitare și specialiști, in le
gătură cu cooperarea romano- 
pakîstanezâ in domeniul agricul
turii.

Delegația a depus coroane de 
fieri la monumentul lui Muham
mad Aii Jînnah. fondatorul Pa
kistanului. precum și la mor- 
mintul poetului pakistanez AUa- 
ma Iqbal

Consiliul de Miniștri al 
Portugaliei, reunit în sesiune 
extraordinară, după interven
ția trupelor indoneziene în 
Timorul de est, a hotârît ru
perea relațiilor diplomatice cu 
Indonezia și a cerut întru
nirea urgentă a Consiliului 
de Securitate al O.N.U., pen
tru a determina încetarea i- 
mediată a luptelor — preci
zează un comunicat oficial, 
dat publicității la Lisabona, 
la sfirșitul ședinței guvernu
lui. Comunicatul cere, de a- 
semenea, Națiunilor Unite să 
intervină pentru eliberarea 
imediată a 23 de militari por
tughezi deținuți în Timor.

Guvernul portughez — se 
spune în comunicat — consi
deră că Indonezia a violat a- 
cordul încheiat la Roma cu 
guvernul de la Djakarta, care 
prevedea „o conjugare a e- 
forturilor pentru a se ajunge 
la convorbiri între „Portuga
lia și cele trei partide din 
Timor, condamnarea de către 
Portugalia a oricărei inter
venții străine și recunoaște
rea de către Indonezia a su
veranității portugheze în ca
litate de putere admini- 
strantă".

irea

La •venirea in Capitală, de- 
a fost Cutată La aero- 

Oopeni de Ar.eta Soomic. 
r*ei£aa7e al Mani Adunări 

N&ttooaÂe. presetLr:: de comisii 
permanente, deputați.

A f<y=T de față ambasadorul 
Islamice F*akistan ia 
S. A. MomL
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SALUTUL C.C. AL P.C.R. 
ADRESAT CONGRESULUI P.C.

DIN COLUMBIA
• IN continuarea lucrărilor 

celui de-al XII-lea Congres 
Partidului Comunist din 
lumbia, care se desfășoară 
Bogota, au fost prezentate salu
turile reprezentanților partide
lor comuniste și muncitorești de 
peste hotare.

Reprezentantul Partidului Co
munist Român, Gheorghe Dobra, 
membru al C.C. al P.C.R.. prim- 
adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, a pre
zentat salutul C.C. al P.C.R., care 
a fost primit cu multă căldură, 
fiind viu aplaudat.

• AFLAT in vizită in R.A. E- 
gipt, Iustin Rogoz, adjunct al 
ministrului industriei chimice 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a avut convorbiri cu con
ducerile Ministerului Economiei 
și Cooperării Economice. Minis
terului Industriei. Organismului 
general Dentru industria chi
mică și Organismului pentru 
industrializare. Cu acest prilej 
a fost examinat stadiul realiză
rii obiectivelor de cooperare e- 
conomică și tehnică în domeniul 
industriei chimice, stabilindu-se 
măsuri concrete in vederea în
făptuirii hotărîrilor adoptate în 
cursul întilnirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Anwar El Sadat.

CONVORBIRI ECONOMICE 
ROMÂNO-INDIENE

• LA DELHI au început luni 
convorbiri economice româno- 
indiene privind dezvoltarea co
operării economice bilaterale 
pe următorii cinci ani și ampli
ficarea schimburilor comerciale 
dintre România și India.

Delegația română este condu
să de tovarășul Nicolae M. Ni
colae, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice 
Internaționale, iar delegația in
diană — de D. P. Chattopadhya- 
ya. ministrul comerțului.

al 
Co
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• LA BUDAPESTA au înce
put. luni, lucrările celui de-al 
XXIII-lea Congres al Sindicate
lor ungare. La lucrări participă 
789 delegați ai sindicatelor din 
R. P. Ungară, precum și delega
ții din aproximativ 50 de țâri.

Din țara noastră participă o 
delegație a Uniunii Generale a 
Sindicatelor, condusă de tovară
șul Pavel Ștefan, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

DECLARAȚIE DE PROTEST 
FAȚA DE REPRESIUNILE 

DIN URUGUAY

Cea de-a IV-a Conferință 
interamericană in probleme 
de învățămînt, care se desfă
șoară în aceste zile la Cara
cas, cu participarea a 350 de 
delegați din diverse țâri ale 
regiunii, a aprobat o declara
ție de protest față de repre
siunile declanșate in Uru
guay împotriva persoanelor 
cu vederi democratice. Docu
mentul se pronunță împo
triva arestării, la începutul 
lunii noiembrie, a matemati
cianului Uruguayan Jose Luis 
Massera, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C. 
din Uruguay, cerind punerea 
sa în libertate, imediat, și a- 
cordarea de garanții și liber
tăți democratice tuturor deți- 
nuților politici uruguayeni.

• CONSILIUL DE SECURI
TATE AL O.N.U. s-a întrunit 
luni pentru examinarea proble
mei atacurilor aviației israe- 
liene asupra unor așezări eu 
populație palestiniană din Li
ban. In intervențiile lor din ca
drul ședinței Consiliului de Se
curitate. reprezentanții Cameru
nului, Guyanei, Suediei și Fran
ței au apreciat că atacurile în
treprinse de Israel contravin 
normelor dreptului internațional 
și contribuie Ia agravarea situa
ției din Orientul Apropiat.

PLOI TORENȚIALE 
IN VENEZUELA

• PLOILE TORENȚIALE care 
au căzut in ultimele două zile in 
zonele Barlouento, Tucacas și 
Nueva Espârta din Venezue.z 
au provocat importante pagube 
materiale, soldindu-se ți cu nu
meroși sinistrați. La Barloreu- 
to. apele riului Tuy au inundat 
întinse suprafețe de teren, șapte 
localități fiind practic acoperite 
de puhoaie.

• LUNI au început la Mos
cova convorbirile dintre Andrei 
Gromiko. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.. mi
nistrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, și Miloș Mi- 
nici, membru al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, secre
tar federal pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia, 
aflat în vizită in U.R.S.S. După 
cum informează agenția TASS. 
s-a procedat la un schimb de 
păreri privind extinderea, in 
continuare, a relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și Iugoslavia, 
precum și asupra unor probleme 
actuale internaționale de interes 
reciproc.

PLENARA
AL P. C. DIN

A CC.
NORVEGIA

avut loc o ple-• LA OSLO a 
nară a Comitetului Centra! al 
Partidului Comunist din Norve
gia, la care au fost analizate e- 
fectele crizei eeonomice cu care 
este confruntată lumea occiden
tală asupra situației economiei 
norvegiene. Plenara a adoptat 
o hotărire in care se propun 
măsuri concrete menite să ducă 
Ia creșterea influenței oameni
lor muncii asupra evoluției eco
nomice, precum și la limitarea 
puterii capitalului monopolist.

Plenara i-a ales in funcția de 
vicepreședinți ai partidului pe 
Rolf Nettum și Hans Kleven.
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Luni după-amiază. in sala Congreselor de la Palatul științei 
și culturii din Varșovia, s-au deschis lucrările celui de-al VII-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez care, în urma 
hotâririi celei de-a 18-a plenare a C.C., are următoarea ordine 
de zi : Raportul C.C. al P.M.U.P., precum și sarcinile partidului 
în dezvoltarea dinamică continuă a construcției socialiste în 
R. P. Polonă.

Acest punct de pe ordinea de 
zi cuprinde : Darea de seamă a 
C.C. al P.M.U.P. privind activi
tatea în perioada dintre Con
gresele al VI-lea .și al VII- 
lea. document publicat an
terior. și Raportul-program al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. — „Pentru o nouă dez
voltare dinamică a construcției 
socialiste, pentru o calitate su
perioară a muncii și condițiilor 
de viață ale națiunii" ; Darea de 
seamă a Comisiei Centrale de 
Revizie ; Direcțiile de dezvoltare 
social-economică a țării în anii 
1976—1980 ; Alegerea Comitetului 
Central și a Comisiei Centrale de 
Revizie.

La lucrări participă 1 811 dele
gați, aleși in cadrul conferințe
lor voievodale ale P.M.U.P., pre
cum și la conferințele de partid 
ale marilor unități industriale și 
aie forțelor armate. Sint pre
zente delegații ale unor partide 
comuniste și muncitorești in
vitate de C.C. al P.M.U.P. să ia 
parte la lucrările congresului, 
precum și reprezentanți ai unor 
partide socialiste și ai mișcărilor 
de eliberare națională — în ca
litate de observatori.

Delegația Partidului Comunist 
Român este condusă de tovară
șul Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

în sala congreselor se află ca 
invitați numeroși activiști de 
partid și de stat, reprezentind

organele centrale și locale, expo
nent! ai organizațiilor obștești 
si de tineret, veterani ai mișcării 
comuniste și muncitorești polo
neze, ai luptei de eliberare na
țională.

Deschizind lucrările congresu
lui, tovarășul Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
a salutat cu căldură pe dele
gați și invitați.

După alegerea prezidiului și 
organelor de lucru ale congresu
lui, tovarășul Edward Gierek a 
dat citire Raportului-program al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. „Pentru o nouă dezvol
tare dinamică a construcției so
cialiste, pentru o calitate superi
oară a muncii și condițiilor de 
viată ale națiunii".

Lucrările Congresului continuă.

naționale»

în Laos se desfășoară în 
prezent eforturi susținute Pe 
diverse planuri pentru re
construirea și dezvoltarea e- 
conomiei naționale.

în toate provinciile tării a 
început campania de recoltare a 
orezului și de pregătire a însă- 
mînțărilor din primăvara anului 
viitor. în provincia Luang Pra- 
bang, recoltatul decurge în con
diții foarte bune, intr-un ritm 
superior celui de anul trecut, o 
contribuție substanțială la înfăp
tuirea lucrărilor agricole adu- 
cînd-o organizațiile de tineret 
din această provincie.

Organizat în brigăzi speciale, 
tineretul desfășoară întrecerea 
pentru încheierea cu succes a 
recoltării, pentru micșorarea 
pierderilor în timpul treieratu
lui și transportului. In regiunea 
capitalei laoțiene. mii de locui
tori ai orașului Vientiane îi 
ajută pe cei din zonele rurale 
adiacente la strîngerea recolte
lor de legume.

Revendicări studentesti
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Ample demonstrafii ale tineretului

Convorbiri româno-ungare studios din unele fări capitaliste

Luni după-amiază au început 
la Budapesta convorbirile ofi
ciale dintre George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, și 
Frigyes Puja, ministrul afaceri
lor externe al R. P. Ungare. La 
convorbiri au participat din 
partea română loan Cotoț. am
basadorul țării noastre la Buda
pesta. Ion Ciubotaru, director în 
M.A.E.. iar din partea ungară — 
Istvan Roska. adjunct al minis
trului afacerilor externe, Gyorgy 
Biczo, ambasadorul R. P. Ungare 
la București, Elek Toth și Jo- 
zsef Nemet, directori în M.A.E., 
precum și funcționari superiori 
ai ministerelor de externe din 
cele două țări.

In timpul convorbirilor, cei doi 
miniștri s-au informat reciproc 
asupra realizărilor oamenilor 
muncii din țările lor în construc
ția socialistă și au făcut un 
>chimb larg de păreri cu privire 
Ia stadiul actual și la posibili
tățile de dezvoltare a relațiilor 
dintre cele două țări în intere- 
sul propășirii economice și so
ciale a poporului român și po
porului ungar. Cu acest prilej 
au fost discutate, totodată, unele 
probleme internaționale actuale.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o ambianță de înțelegere 
reciprocă și caldă prietenie tovă
rășească.

în seara aceleiași zile, minis
trul afacerilor externe al R. P. 
Ungare a oferit. în saloanele

hotelului Gelert, un dineu în o- 
noarea ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. Au participat Ferenc 
Havasi, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Josef Bondor, 
ministrul construcțiilor și dez
voltării orașelor, dr. Karoly Po- 
linszky, ministrul învățămîntu- 
lui, miniștri adjuneți, precum și 
persoane oficiale care au 
parte la convorbiri.

în timpul dineului, care 
desfășurat într-o atmosferă 
dială. de prietenie, cei doi 
niștri au rostit toasturi.

luat

Ambasadorul Româmei
in Republica Democratică 

Sao Tome și Principe 
și-a prezentat scrisorile 

de acreditare

• IN DRUM SPRE ANTARCTICA. La 7 decembrie, a pornit 
re Antarctica cea de-a 26-a expediție științifică franceză. Ea 
i efectua cercetări in domeniile meteorologiei, seismologiei, 
. Oamenii de știință francezi vor studia, de
e er.ea. _stcr.a Antarcticii și evoluția climei planetei noastre.
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• UNUL DINTRE CEI MAI CELEBRI INVENTATORI ȘI CON
STRUCTORI britanici de avioane, sir George Herbert 
O. . .; , a ..-.xia: dm viață, in virstă de 74 de ani. Incepind din 
anul 1935. el a fost autorul unor invenții care au contribuit, în 
mare măsură, la dezvoltarea construcțiilor aeronautice britanice 
< — or.ckale. Pr-.ir.re acestea se numără primul sistem de oprire 
a a-.anelor pe pon-avioane și trenul de aterizare. Sir George 
Herbert Dowry a fost, in deceniul al șaselea, președintele So- 
c e.A;:: aeronautice britanice, iar incepînd din 1960. președintele 
A< :<.«»• e. britanice a constructorilor de avioane. • JOHN 
WATNE IN PIERDERE DE POPULARITATE? Pentru prima 
da-.â in ultimii zece ani. cunoscutul actor John Wayne nu se 
a-.'.ă pe i:s:a primilor zece actori preferați de publicul american. 
A- :e. de clasamente se efectuează pe baza sondajelor, in fie
care an. Clasamentul din 1975 il desemnează drept cel mai 
popular actor pe Robert Redford, căruia îi urmează Al Pacino. 
Charles Bronson, Paul Newman. Clint Eastwood și alții. John 
Wayne se situează pe locul al 15-lea. In clasamentul feminin, 
cea rr.a: populară actriță a fost, în 1975, Barbara Streisand.
• PLATFORMA IN DERIVA. O platformă de acostare gigant, 
des.mată petrolierelor care operează în Marea Nordului, des- 
pr.nsă duminică de vintul puternic care atingea viteze de peste 
129 km h. a pornit in derivă pe o distanță de aproape 180 kilo
metri. alungind in largul portului norvegian Stavanger. Patru 
lucrător, au fost evacuați de pe platformă cu ajutorul eiicopte- 
relor. Platforma era ancorată pe zăcămîntul petrolifer de la Beryl 
Field, al doilea ca importanță din Marea Britanie. Potrivit zia-

..Financial Times". acest accident va amina cu aproxima
tiv 6 luni darea în exploatare a zăcămîntului, prevăzută pentru 
iama -------- - "2 " . 'T_
necticut) a încetat din viață. în virstă de 78 de ani. scriitorul ame
rican Thornton Wilder, laureat al premiului Pulitzer. El a fost au
torul mai multor romane și piese de teatru de succes, iar mu- 
sicalul adaptat după o lucrare a sa sub numele de ..Hello 
Dolly- a fost „cap de afiș" mai mult timp pe scenele de pe 
Broadway.

aceasta. THORNTON WILDER... La New Haven (Co-
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FIICE ȘI MAME : Timpuri 
(orele 9; 11.15; 13.30; 15.45: 
20.15).

SUSPECTUL : Patria (orele 
12: 14.30; 17; 19.30).

CĂLINA ROȘIE : Central (orele 
9.15; 11.30: 13.45: 16; 10.15: 20.30); 
Cotroceni (orele 9; 11: 13,15; 15.30; 
17.45: 20)

EVADATUL : Sala Palatului (o- 
rele 17.15 ; 20.15) : Scala (orele 9; 
11.15; 13.30: 16: 18,30; 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 ȘI INFERNUL : 
Volga (orele 9; 11.15: 13.30: 15,45; 
18; 20) ; Tomis (orele 9; il; 13,30; 
15.45: 18: 20.15).

CORUPȚIE LA PALATUL 
JUSTIȚIE : Luceafărul (orele 
11.15: 13.30; 16: 18,15 -------
ti val (orele 9: 11.15: l 
20.30) ---------- '
13.30;

UN 
pitol 
18.15: 
11.45: .............  ,
(orele 8.45; 11 
20.45)

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

9;
Noi
18:

DE 
-9; 

20.30) : Fes- 
____  13.45; 16; 18,15; 

; Melodia (orele 9; 11,15;
16: 18,15: 20.30).
REGE LA NEW YORK : Ca
drele 9.15; 11,30; 13,45; 16;
20.30): Feroviar (orele 9.15; 
14.15; 16,45: 19.15) ; Modern 

............... 13.30: 15.45: 18.15;

• Aproximativ 90 000 de studenti și profesori din 
Olanda au participat săptămîna ^trecută la o serie de 
demonstrații și greve • Peste 20 000 de studenți și 
cadre didactice din diferite instituții de învățămini 
superior din Belgia au întrerupt cursurile timp de o 
zi • Studenții facultăților de medicină din Statele 
Unite au declanșat o acțiune generală revendicativă. 
Asemenea informații pro

vin și din Franța. Italia, An
glia, Canada etc., toate avînd 
ca numitor comun protestul 
studenților și profesorilor 
față de intențiile guvernelor 
țărilor lor de a reduce fon
durile destinate desfășurării 
procesului de învățămînt.

După cum este cunoscut, in 
aceste ultime luni ale anului, 
fiecare guvern face cunoscut 
bugetul pentru anul care ur
mează, cu sumele ce vor fi 
alocate fiecărui sector de ac-

mint, democratizarea aces
tuia. Din păcate, tentația de 
restringere a alocațiilor bu
getare destinate învățămîntu- 
lui și, paralel cu ea. crește
rea inflației au consecințe 
negative directe asupra ca
pacității materiale a unei 
mari părți a tinerilor de a 
frecventa cursurile școlare și 
îndeosebi cele universitare, 
unde taxele sînt cu fiecare 
an tot mai mari. Există astfel 
riscul ca eforturile bănești 
mereu mai ridicate de la an
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Președintele Republicii De
mocratice Sao Tome și Prin
cipe. Manuel Pinto da Costa, 
l-a primit pe Porfir Negrea, 
care și-ța prezentat scrisorile 
de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România in aceas
tă țară.

Cu acest prilej, ambasado
rul român a transmis din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
un mesaj de sănătate și fe
ricire personală președintelui 
R.D. Sao Tome și Principe, 
iar poporului acestei țări 
urări de progres și prosperi
tate.

Președintele Pinto da Costa 
a mulțumit pentru urările 
transmise și, la rîndul său, 
a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu urări de 
sănătate și fericire persona
lă. iar poporului român urări 
de progres neîntrerupt și de 
noi succese în construcția 
societății socialiste multila- i 
teral dezvoltate.

Dolores Ibarruri 
despre actuala situați» 

din Spania
Intr-un interviu acordat zia

rului ..L’Unita", președintele 
Partidului Comunist din Spania, 
Dolores Ibarruri, arată 
„marile mase ale Spaniei 
ales de-acum calea unității 
regele se lovește nu numai 
opoziția forțelor muncitorești, ci 
și de cea a păturilor medii ale 
populației". „în aceste condiții
— a subliniat Dolores Ibarruri
— se accentuează tot mai mult 
rolul Partidului Comunist. Nu 
există posibilitate de democra
ție în țară fără participarea 
noastră la viața politică. Asupra 
acestui lucru nu există nici un 
dubiu".

că 
au 
și

de

După obținerea unei diplome, zi de zi, in fața birourilor de 
plasare, în speranța găsirii unui loc de muncă.»

tivitate. Valul de nemulțu
mire a studenților și cadre
lor didactice din țările amin
tite, ca și din alte țări occi
dentale este determinat de 
constatarea că, în anul vii
tor, fondurile destinate in
strucțiunii publice sînt mult 
amputate. în Olanda de pil
dă, planul guvernamental 
pentru învățămînt, din ca
drul exercițiului financiar al 
anului 1976, prevede o redu
cere de 10 la sută. adică 
„economisirea" sumei de 160 
milioane de guldeni. Studen
ții din S.U.A. își exprimă la 
rîiidul lor îngrijorarea față 
de majorarea masivă a taxe
lor universitare, susceptibile 
de importante creșteri și în 
anul viitor. Nivelul mediu al 
taxelor universitare ating în 
prezent 5 000 de dolari, fiind 
superioare cu circa 1 800 de 
dolari celui existent în anul 
de învățămînt 1974—1975. In 
Italia, in actualul an școlar 
nu au putut fi cuprinși peste 
750 000 de copii, din cauza 
numărului insuficient de lo
caluri școlare, consecință di
rectă a fondurilor diminuate.

Cifrele prezentate lapidar 
mai sus conturează un ta
blou îngrijorător, reclamînd 
aplicarea unor măsuri care 
să asigure desfășurarea nor
mală a procesului de îfivăță-

la an să facă imposibilă 
pentru mulți din cei ce se 
angajează în învățămîntul 
superior parcurgerea celor 
patru—cinci ani de studii.

La acțiunile de protest par
ticipă și un număr remarca
bil de cadre didactice, care 
critică forurile guvernamen
tale pentru supraaglomerarea 
școlilor, datorită insuficienței 
sălilor de cursuri, pentru 
slaba înzestrare a laboratoa
relor și bibliotecilor, pentru 
încetineala cu care se preo
cupă de modernizarea învă- 
țămintului. Restrîngerea fon
durilor destinate școlii, meto
dă practicată cu regularitate 
in ultimii ani, intervine în
tr-un moment în care, mai 
mult ca orieînd. se cere o 
restructurare a procesului de 
învățămînt în raport cu ce
rințele actuale. Forurile de 
resort justifică însă că am
putarea sumelor necesare 
școlii trebuie calificată ca un 
fapt impus de dificultățile fi
nanciare ale economiei țâri
lor respective. Dar cum pot 
fi convinși copiii, tinerii că 
tocmai ei trebuie să șuporte 
aceste „economisiri", cînd 
pentru înarmare, de exemplu, 
sînt cheltuite sume de zeci 
de ori mai mari ?

RODICA TEPEȘ

PROGRAMUL 1
INVINCIBILUL LUKE î Doina 

(orele 9.30; 11,15; 13: 14.45; 16.30).
SPLENDOAREA PULBERII: " 

toria (orele 9,15; 11.30; 13.45; 
18.15; 20.30).

EVADAREA : Dacia (orei* 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15).

CAZUL A AVUT UN DEZNO- 
DAMÎNT FERICIT : 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; 16.30: 19,30) ;
Grivița (orele 9: 12,30: 16; 19,15) ; 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19) ; 
Flamura (orele 9; 12,30; 16; 19.15).

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

RAPSODIE NORDICA : Giuleștf 
(orele 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15) ; Cosmos (orele 15.30; 18;
20.15) .

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN Șl BRAN : Lira (orele 
15.30; 18; 20.15).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALTENI ÎN RUSIA: 
Bucegi (orele 15.45: 18: 20)

CANTEM1R î pacea (orele 15.30; 
18; 20,15).

Vic- 
16;

9;

COMEDIE FANTASTICA 
rea (orele 16).

RUY BLAS : Unirea (orele 18; 
20).

TRECĂTOARELE IUBIRI : Vii
torul (orele 15.30; 18; 20).

POLIȚISTA ; Aurora (orele 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18: 20.15).

ANA ȘI COMANDORUL ; 
greșul (orele 16; 18; 20).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS 
ta (orele 15,30: 17.45:- 20).

UNDE ESTE COMPANIA A
Popular (orele 15.30: 18: 20.15)

TATAL RISIPITOR : Crîngași 
(orele 17).

O ANCHETA î Flacăra (orele 
15.30; 18; 20)

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR î 
Munca (orele 16; 19).

ELIXIRUL TINEREȚII : Vitan 
(orele 15.30; 18; 20).

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

Fro-
; Ar-

7-A?î

Opera Română : LILIACUL — 
ora 19: Teatrul de Operetă : VIC
TORIA ȘI-AL EI HUSAR — ora

19.30 ; Teatrul Național (Sala Ma
re) : PERIPEȚIILE BRAVULUI 
SOLDAT SVEJK — ora 19.30; (Sa
la Atelier) : CAPUL — ora 17; Tea
trul „Lucia Sturdza ~ ’
(Schitu Măgureanu) : ]
ora 19,30: (Sala Studio)
ȘI MUZICA — 
„C. I. Nottara" 
ÎNTOARCEREA 
ora 19,30 ; (Sala
ÎNCREDERE ÎN BÂRBAȚI — ora 
19 ; Teatrul de Comedie : MUSA
FIRUL CARE N-A SUNAT LA U- 
ȘA — ora 19,30; Teatrul Mic : NU 
SÎNTEM ÎNGERI — ora 19,30; Tea
trul Giulești : CU OLTENCELE 
NU-I DE GLUMIT — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : CÎNTE- 
CUL STRĂBATE LUMEA — ora 
19,30; Teatrul „C. Tănase" (sala 
Savoy) : UITE CA NU TAC — ora 
19,30; (Sala Victoria) CAVALCA
DA COMEDIEI — ora 19.30: An
samblul „Rapsodia Română" : 
ȚARĂ BOGATA-N FRUMUSEȚI 
— ora 19.30; Circul București: CE 
VRĂJI MAI FACE IOSEFINI — 
ora 19,30.

Bulandra“ 
FERMA — 

) : POEZIE 
ora 19,30: Teatrul 
(Sala Magheru) : 
LA MICENE —. 

Studio) : NU AM

9.00 Teleșcoală. 10,00 Artă plas
tică. 10,20 Film artistic : „O stea 
de primă mărime" (reluare). 11,35 
Bărăganul fără ciulini — repor
taj TV. 11,50 Telex. 11,55 închide
rea programului. 16,00 Campiona
tul mondial de handbal feminin : 
România — Ungaria (turneul fi
nal). Transmisiune directă de la 
Kiev. 17.00 Telex. 17,05 Scena — 
emisiune de actualitate și critică 
teatrală 17.25 Pentru sănătatea 
dv. „Atenție... examenele !“. 17.& 
Poem reșițean — spectacol mu- 
zical-literar-coregrafic (II). 18.00 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18.30 Melodii popu
lare. 18,40 Teleglob : De-a lungul 
Vistulei. 19.00 Actualitatea cultu- 
ral-artistică. 19,20 1001 de seri : 
Pic și Poc. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Foileton satiric : „Unde te gră
bești ?" — de Valentin Silvestru. 
20,30 Seară de 
nosul" de Carlo 
24 de ore. 22,40 
gramului.
PROGRAMUL 2

20.00 Film serial : „Janosik" — 
episodul IX 20.45 Muzica deceniu
lui opt. 21.15 Telex. 21.20 Univers 
științific. 21,40 Din 
Cîntece bătrînești. 
rea programului.

teatru : „Minci-
Goldoni. 22,20 

închiderea pro-

filmoteca TV :
22,25 închide-
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