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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

PLANUL NAȚIONAL Șl BUGETUL DE STAT PE 1976

Repere ale înfloririi 
continue a patriei

„Ne exprimăm convingerea că întregul nostru popor — clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, toți oa menii muncii, fără deosebire de na
ționalitate - va face totul pentru a începe noul an cu succese tot mai 
însemnate în toate domeniile de activitate, pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan, pentru înfăptuirea politicii partidului nostru, pentru 

prosperitatea și măreția patriei noastre socialiste".
NICOLAE CEAUSESCU

Marea Adunare Națională a a- 
doptat în recenta sa sesiune 
Planul național unic de dezvol
tare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe anul 
1976 și Bugetul de 
1976, legi de im
portanță funda
mentală pen
tru înfăptuirea 
neabătută a ho- 
tărîrilor Congre
sului al XI-lea 
al partidului, 
pentru continua 
înflorire a pa
triei. Elaborate 
pe baza unor a- 
nalize aprofun
date efectuate 
la întreprinderi 
și centrale. în 
ministere și ju
dețe, a 
țiilor și 
mării 
nente a 
șului 
Ceaușescu. 
cretar general al 
partidului, ele 
jalonează, după 
criterii riguros 
științifice, efor
turile umane și 
materiale 
întregului 
por pentru pri-. 
mul an al cin
cinalului revo
luției tehnico- 
științifice. ina- 
u guri nd o nouă 
etapă în făuri
rea societății 
socialiste 
tilateral. 
voltate și 
intare a Româ
niei spre comunism, 
era firesc, toate prevederile pla
nului național și ale Bugetului 
de stat ‘ sîht fundamentate pe 
realizările remarcabile ale cla
sei muncitoare, ale țărănimii, ale 
intelectualității sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
toate domeniile muncii și crea
ției, atit în acest an, cit și în

stat pe anul

întregul cincinal 1971—1975. Pe 
ansamblul producției industria
le, actualul cincinal a fost rea
lizat cu 150 de zile înainte față 
de directivele Congresului ai 
X-lea al P.C.R. și cu 60 de zile
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A apărut în broșură:
NICOLAE CEAUȘESCU
Expunere la Marea Adunare 
privire la mărețele realizări 
român in cincinalul 1971-1975

Națională cu 
ale poporului 
ți la politica 

slujba păciiexternă a României, pusă in 
și colaborării internaționale.

18 decembrie 1975 Editura politică

TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

a primit pe ministrul cercetării
științifice și al mediului înconjurător

din Republica Gaboneză
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, luni după-amiază, pe 
Francois Owono N’Guema, 
membru al Biroului Politic al 
Partidului Democratic Gabonez, 
ministrul cercetării științifice și 
al mediului înconjurător din 
Republica Gaboneză, care efec
tuează o vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat to
varășul Octavian Groza, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.. 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui Național 
Tehnologie.

A fost de

pentru Știință și

față Jean Firmin

N’Gondet, ambasadorul Repu
blicii Gaboneze la București.

Exprimînd șefului statului ro
mân gratitudinea sa pentru cin
stea de a-1 fi primit, oaspetele 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald și frățesc 
mesaj din partea secretarului 
general al Partidului Democra
tic Gabonez, președintele Repu
blicii Gaboneze, Albert Bernard 
Bongo, și cele mai sincere urări 
de prosperitate și fericire po
porului român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
adreseze președintelui Albert 
Bernard Bongo un cordial salut 
din partea sa, iar poporului ga-

bonez cele mai bune urări de noî 
succese și prosperitate.

k în cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
evocate cu satisfacție bunele re
lații statornicite între țările, par
tidele și popoarele noastre. în 
același timp a fost evidențiată 
dorința reciprocă de a extinde 
și întări colaborarea româno-ga- 
boneză în diverse domenii de 
interes reciproc. O atenție 
deosebită s-a acordat, în timpul 
întrevederii, problemelor privind 
promovarea cooperării bilaterale 
in cercetarea științifică și dez
voltarea tehnologică.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Cu înaltă conștiință patriotică, toți cetățenii patriei își exprimă hotărîrea neclintită de a parti
cipa cu toate forțele la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru

indica- 
îndru- 

perma- 
t.ovară- 
Nicolae 

se-

ale 
po-

a crescut într-un ritm mediu a- 
nual de aproape 5 la sută. Cel 
mai sintetic indicator al dina
mismului economic, însă, îl re
prezintă venitul național, care a 
crescut cu peste 70 la sută în a- 

cest an față de 
nivelul anului 
1970, creindu- 
se, astfel, con
diții ca. paralel 
cu alocarea u- 
nor importante 
fonduri pentru 
investiții, să se 
asigure realiza
rea prevederilor 
în domeniul ni
velului de trai. 
Este semnifica
tiv, în acest 
sens, faptul că 
veniturile reale 
ale populației se 
prelimina să fie 
anul acesta cu 
45 la sută su
perioare celor 
obținute în 1970.

Prin conținu
tul său. planul 
național de
termină și în a- 
nul care vine 
ritmuri superi
oare în creș
terea produc
ției materiale —- 
factor hotărîtor 
în dezvoltarea 
și modernizarea 

‘întregii econo
mii, a întregii 
societăți. Ast
fel, producția 
industrială va fi 
eu 10,2 la sută 
-mai mare de- 
cit în anul a-

cesta, creștere ce se va rea
liza în condițiile intensifică
rii procesului de modernizare a 
structurii industriei atît în ve
derea satisfacerii mai depline a 
nevoilor economiei noastre, cit

ADEZIUNE UNANIMA, PROFUND ATAȘAMENT
FATA DE IDEILE
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TOVARĂȘULUI
9

Strălucită întruchipare 

a normelor milenarei

omenii românești

Responsabilități 

sporite pentru fiecare 

dintre noi

CUPRINSE IN EXPUNEREA
NICOLAE CEAUSESCU

9

Deplin acord, 

deplină

Pe măsura 

necesităților de
Mindria de a fi

angajare dezvoltare a tării
cetățean al 

României socialiste

RONICĂ DE 
ÎNTRECERE

• SIDERURGIȘTII REȘI- 
ȚENI au raportat luni înde
plinirea planului pe 1975, an 
în care Ia Reșița s-a realizat 
cea mai mare producție din 
actualul cincinal. Pină la 
sfîrșitul anului, oțelarii, 
furnaliștii, laminatorii și cei
lalți siderurgiști din cadrul 
combinatului vor elabora in 
plus față de prevederile pla
nului aproape 100 000 tone 
de oțel, fontă și laminate.

• ÎNTREPRINDERILE E- 
CONOMICE ALE MUNICI
PIULUI SATU MARE și-au 
onorat sarcinile planului a- 
nual de producție, la toți in
dicatorii, îndeplinindu-și, tot
odată, și angajamentele asu
mate în întrecerea socialistă 
pe anul 1975. Astfel, pină la 
sfîrșitul anului, industria mu
nicipiului Satu Mare va pune 
la dispoziția economiei na
ționale o producție industria
lă suplimentară în valoare 
de 160 milioane lei.

• RAFINĂRIA „PLO
IEȘTI", cea mai veche uni
tate cu acest profil din țară, 
este a 50-a mare între
prindere industrială a ju
dețului Prahova care a ra
portat realizarea sarcinilor 
de plan pe anul în eurs. Se 
estimează că pînă la finele 
lunii decembrie, lucrătorii a- 
cestef unități fruntașe vor 
prelucra, în plus, însemnate 
cantități de țiței, cu același 
potențial tehnic, furnizind 
economiei naționale, supli
mentar, derivate din țiței e- 
valuate la peste 100 de mi
lioane lei.

• UNITĂȚILE INDUS
TRIALE ALE MUNICIPIU
LUI BAIA MARE au intrat 
în ultima decadă a lunii de
cembrie cu prevederile pla
nului anual îndeplinit la toți 
indicatorii. Eforturile colec
tivelor de muncă băimărene 
se vor materializa în reali
zarea pînă la sfîrșitul acestui 
an a unei producții industria
le suplimentare în valoare 
de peste 200 milioane lei.

mai devreme față de prevederi
le maximale ale planului. Com
parativ cu 1970, producția este 
mai mare anul acesta cu 52 la 
sută la energia electrică, 48 la 
sută la oțel, 34 la sută la cărbu
ne, 48 la sută la ciment, de pes
te 2,1 ori la confecții, cu 39 la 
sută la încălțăminte, 70 la sută 
la carne, etc. Producția agricolă

Am simțit, cu o deosebită in
tensitate, in aceste zile de la 
sfîrșitul unui an de confluentă 
între cele două ‘cincinale, vi
brația acelei străvechi „omenii" 
românești. întruchipată magis
tral în cuvintele secretarului 
nostru general, președintele 
Nicolae Ceaușescu. Sînt prezen
te în ampla expunere rostită în 
fața forului legislativ suprem al 
țării de tovarășul Ceaușescu. 
trăsăturile acelui umanism de o 
factură deosebită, lucidă și plină 
de pasiune, expresie a înălțimii 
unor norme de umanitate. în care 
poporul român a crezut întot
deauna din vremea strămoșilor 
săi și pină astăzi. Cinstea, ome
nia. setea de libertate, curajul, 
voința făuririi unei lumi mai bu
ne. mai curate, în care fiecare po
por să-și poată consacra plenar, 
in condiții de libertate deplină, 
fără amestec străin, energiile și 
resursele pentru împlinirea as-

La fel ca și ceilalți tovarăși 
de muncă din întreprinderea 
noastră — români, maghiari, 
germani, și de alte naționalități 
—, am urmărit cu deosebită 
atenție dezbaterile, precum și 
expunerea magistrală prezentată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in fata Marelui .sfat, al tărlf. A- 
ceastă expunere reprezintă o 
mărturie elocventă a responsa
bilității și grijii partidului și 
statului nostru față de viitorul 
poporului nostru, față de soarta 
păcii in lume. Poporul nostru se 
bucură din toată inima de ma
rile succese obținute in ultimul 
deceniu, cel mai rounic din is
toria patriei. Succese atît in ța
ră. cit și in dezvoltarea pe mul
tiple planuri a relațiilor noastre 
cu celelalte țări ale lumii. Nu. 
este om care să nu muncească

ROMULUS LAL CEZAR BALTAG

MARIA BOTHAR, 
muncitoare la întreprinderea 

de tricotaje din Miercurea Ciuc

Magistrala expunere rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta sesiune a Marii Adunări 
Naționale ne dă satisfacția și 
mindria patriotică de a constata 
încă o dată că, acționînd în spi
ritul orientărilor stabilite de 
Congresul al XI-lea al partidu
lui. poporul român a făcut noi 
păși pe ytalea edificării societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate și înaintării spre comunism. 
Promovînd activ în relațiile in
ternaționale principiile deplinei 
egalități în drepturi, ale respec
tării independenței și suverani-* 
tații naționale, ale neamestecu
lui în treburile interne, ale ne- 
recurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța. România so
cialistă, datorită neobositei ac
tivități a președintelui țării 
noastre, și-a dobîndit. în lume un 
prestigiu fără seamăn.

Ca ostaș al țării, în calitate de 
comandant al unei subunități d‘e 
grăniceri, am reflectat din nou,
Locotenent MIHAI MÎNZATU

în expunerea sa, secretarul 
general a partidului a relevat cu 
profunzime și adine spirit ana
litic atît efortul pe care întregul 
nostru popor l-a depus în cinci
nalul ce se va încheia, peste 
cîteva zile, cit și marile realizări 
obținute in toate domeniile de 
activitate, realizări ce ne apro
pie CWți'ecare pas' de 'îrnpKnireu 
dezideratului națiunii noastre 
socialiste : făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea României spre co
munism. Nouă, tinerei generații, 
ne revine o sarcină extrem de 
importantă: aceea de a milita 

■consecvent pentru pace și priete
nie între toate popoarele lumii, 
între toate 
tovarășului 
analizează 
condițiile

națiunile. Expunerea 
Nicolae Ceaușescu 
în spirit dialectic 
necesare pentru ca

ALEXANDRU SAXON 
elev, anul IV, Liceul mecanic 

nr. 1 Tg. Mureș, secretar al 
comitetului U.T.C.

Revenit de curînd în țară după 
o ședere mai îndelungată in 
străinătate, am urmărit cu mare 
interes și vie participare ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la sesiunea Marii A- 
dunări Naționale. Vasta și pro
funda analiză a politicii externe 
românești și a problemelor car- 
'dîhale1' ale lumii'- contemporane 
întreprinsă de secretarul gene
ral al partidului nostru mi-a 
dat prilejul să mă gindesc din 
nou la mutațiile intervenite în 
anii socialismului, în poziția 
României pe plan internațional, 
în acest sens, faptele sînt grăi
toare. In expunere se arată, 
spre exemplu, că România în
treține relații diplomatice și 
consulare cu 126 de state, prac
tică schimburi economice cu 
peste 130 și a încheiat numai în 
perioada de un an de zile care 
a trecut de la cel de al XI-lea

HORIA HUDIȚA,
arhitect, București

(Continuare în pag. a ÎI-a) (Continuare în pag. a IlI-a) (Continuare în pag. a IlI-a) (Continuare tn pag. a IÎI-a) (Continuare tn pag. a IlI-a) (Continuare tn pag. a III-a)

ITINERARIILE VACANTEI
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SARCINI PRIORITARE PE AGENDA DE LUCRU A ORGANIZAȚIILOR U. T. C.

9 150 000 de elevi ți studenți în tabere 
de odihnă, de instruire și excursii • O 
sută tabere de odihnă, 24 tabere sportive 
și circa 151 de baze turistice și-au întim- 
pinat primii oaspeți • Excursii și drumeții 
în Capitala țării • Bogat program de ac
tivități educative

De două zile, de cînd s-a stins 
ultimul sunet al clopoțelului, 
toate drumurile au dus și duc 
încă spre locurile destinate va
canței de iarnă a elevilor 
studenților. Pe masa de 
a tovarășului Ion Epure, 
biroului circulație-călători 
gionala C.F.R. București), 
cererile de suplimentare a

£
Prezentă

I

1 Ți

lucru 
șeful 
(Re- 
toate 

_ _______ __ ___ _____ - unor 
trenuri au aviz favorabil. în zi
lele de 21 și 22 decembrie, di
mineața, la interval de 10 mi
nute, două trenuri speciale au 
fost puse la dispoziția elevilor 
și studenților bucureșteni. Ast
fel, zilnic aproximativ 3 400 de 
elevi și studenți au ajuns în 
taberele de pe Valea Prahovei 
cu aceste ..trenuri ale vacanței". 
Ei sint insă doar o mică parte 
din cei 150 000 ciți sint cuprinși 
în taberele sportive de odihnă, 
de instruire a activului U.T.C. 
și pionieresc și în excursii : cu 
40 000 mai mulți decit anul tre
cut. Aici, prin programe judi
cios gindite și întocmite se pre
gătesc diverse activități cultu- 
ral-distractive, educative și ac
țiuni sportive, se vor asigura tu
turor condiții optime pentru o 
odihnă bine meritată, premisă 
importantă pentru un start bun 
în noul an. La rîndul lor, 
excursiile și drumețiile consti
tuie un capitol la fel de impor
tant în „preocupările" vacanței. 
Peste 300 de elevi constănțeni 
și tot atiția brăileni vor trece 
zilele acestea, cu un scurt popas 
în București, spre stațiunile tu
ristice ale Văii Prahovei și Tîr- 
goviște. vechea cetate de scaun 
a Țării Românești. La fel ca 
ei, colegii lor din alte locali
tăți se vor îndrepta spre alte 
locuri și monumente istorice de 
pe întreg cuprinsul țării — un
de vor evoca momente glorioa
se din istoria patriei, a poporu
lui și partidului nostru — spre 
centre și obiective social-econo-

pretutin- 
Noi am

Exuberantă și 
explozivă, vacan
ța de iarnă a e- 
levilor este pre
zentă 
deni.
surpyins-o Ia pa
tinoarul Floreas- 
ca din Capitală, 
prea puțin încă
pător in aceste 
zile.

Foto :
V. RAVESCU

pentru aniimice reprezentative , 
construcției socialiste. Totodată, 
circa 50 000 de elevi din toate 
județele țării vor vizita Bucu- 
reștiul, cu popasuri educative și 
instructive la Muzeul de istorie 
a R.S.R., Muzeul de is
torie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și demo
cratice din România. la alte 
muzee și expoziții reprezenta
tive, în noile cartiere și zone 
industriale.

★
în județul Mehedinți, vacan

ța elevilor și școlarilor cuprin
de un program bogat de activi
tăți politico-educative, cultural- 
artistice. sportive și turistice. 
Un loc deosebit îl ocupă acțiu
nile dedicate aniversării Repu
blicii. In toate școlile din ju
deț și municipiul Drobeta-Turnu 
Severin se vor prezenta expu
neri despre semnificația acestui 
eveniment istoric, urmate de 
programe culturale. în această 
vacanță se organizează o labă-

ION MIHALACHE 
C. STANCULESCU

(Continuare In pag. a ll-a)

si activă
Judecind după registrul de 

evidență, organizația U.T.C. din 
Șantierul naval Constanța care 
cuprinde peste 3 500 de tineri 
este una dintre cele mai pu
ternice din municipiu. Ea repre
zintă, de fapt, însuși centrul 
de greutate al forței de muncă 
din șantier dacă ne gîndim că 
ponderea tineretului este aici de 
aproximativ 70 la sută din to
talul personalului productiv. în 
aceste condiții nu ne va surprin
de constatarea că media de 
vîrstă la S.N.C. este de 21 de 
ani. Colectivul constănțean a 
devenit, dealtfel, în ultimii ani 
un principal pivot al industriei 
noastre, specializat în realiza
rea navelor de mare tonaj. Dacă, 
pînă nu de mult, cargourile cu 
cel mai mare deplasament lan
sate aici la apă aveau ca limi-

zilnică, nemijlocită 
în mijlocul tinerilor

la acțiunile cultural-educative
Un rol important în munca de educație a ti

nerei generații revine, așa cum se sublinia în 
Raportul Comitetului Central al U.T.C. la Con
gresul al X-lea, unirii eforturilor organe
lor și organizațiilor U.T.C. cu acelea ale 
Consiliului Culturii și Educației Socialiste, sindi
catelor pentru îmbunătățirea conținutului educa
tiv al activităților din instituțiile culturale, pentru 
atragerea în conceperea și realizarea acestora 
a tuturor categoriilor de tineri. Diversificarea 
formelor de propagare a culturii și artei, preo
cuparea deosebită pentru manifestările cultural- 
artistice de masă cu un accentuat caracter edu
cativ, patriotic și cetățenesc, sînt aspecte actuale 
ale sarcinilor acestor instituții.

Pentru a urmări modul cum în fiecare oraș

este 
destinată 
cuvîntul, 
paralele", 
de cultură 
comitetelor

concepută activitatea 
tinerilor, ne-am 
prin intermediul 
președinților comitetelor 
și educație socialistă și 
municipale U.T.C. Astăzi,

cultural-educativă 
propus
unor

să dăm 
„interviuri 

municipale 
secretarilor 
la întreba-

rea „CE ACȚIUNI IMPORTANTE, AL CĂ
ROR FACTOR PRINCIPAL DE CONCEPȚIE, OR 
GANIZARE Șl EDUCARE SINT TINERII, AU LOC 
IN INSTITUȚIILE CULTURALE ALE ORAȘULUI 
DUMNEAVOASTRĂ ne răspund tovarășii 
ZENOVIE PĂUN, președintele Comitetului pen- 
tru cultură și educație socialistă al municipiu
lui Pitești, și MARIA MĂGURĂ, secretar al Co
mitetului municipal Pitești al U.T.C.

(ÎN PAGINA A 2-A)

tă 1920 tdw, astăzi, „Tomis“, 
primul mineralier de 55 000 tdw 
lansat de pe calele sale de con
strucție navighează, cel de al 
doilea, „Bocșa44, s-a întors din 
probele de mare, iar „Indepen
dența", cel dinții petrolier româ
nesc de 150 000 tdw urmează să 
intre curînd în fabricație.

— îndemnurile pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu ni le-a 
adresat, ne spunea tovarășul 
Costică Poteră, secretarul comi
tetului U.T.C. din șantier, au 
reprezentat pentru noi un pri
lej în plus de a înțelege în ce 
spirit trebuie să muncim, care 
ne sînt îndatoririle, ce avem să 
ne pretindem pentru viitor.

Mărturisim că precizarea a- 
ceasta a determinat caracterul 
dialogului purtat nu doar cu se
cretarul comitetului U.T.C. din 
șantier, ci și cu alți secretari de 
organizații din secția I nava
lă. Insistențele noastre se ex
plică prin aceea că ne-a in
teresat să aflăm prin ce se 
materializează „activitatea de 
fiecare zi“, pentru că, în de
finitiv, ea este și singura care 
poate chezășui succesul în tot 
ceea ce întreprindem. Așa
dar, am întrebat, ce se 
află înscris pe agenda dumnea
voastră de lucru dacă, de pildă, 
ne-am opri la săptămîna 8—13 
decembrie ?

— In ceea ce mă privește, ne-a 
răspuns tovarășul Costică Po
teră, trebuie să-mi încep rela
tarea referindu-mă la zilele an
terioare. între 3 și 5 decembrie 
am avut instruirea activelor după 
care, imediat, au fost declanșa
te adunările generale deschise 
care au ocupat întregul interval 
al săptămînii. De asemenea, 45 
din cele 48 de cercuri de învă- 
țămînt politic au dezbătut tema 
consacrată cunoașterii și însuși
rii temeinice a cuvintării tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a ce
lorlalte documente ale Congresu
lui. Am alcătuit, apoi, în vede
rea plenarei noastre, un proiect 
de plan de măsuri. Am stabilit,

în funcție de condițiile specifice 
locurilor de muncă, criteriile de 
desfășurare a întrecerii „Ti
neretul, factor activ în înde
plinirea cincinalului revolu
ției tehnico-științifice". Am or
ganizat o dezbatere operativă 
pentru repartizarea cîtorva teme 
majore de cercetare. Inginerii 
Tiberiu Hălmăgeanu și e- 
xandru Stoiciu, de pildă, se vor 
ocupa de mecanizarea sudurii 
automate și de căile de creștere 
a productivității muncii în șan
tier, tehniciană Victorița Vă- 
dineanu de îmbunătățirea teh
nologiei de montare în doc, 
muncitorul Iuliu Tudor de un 
stand pentru probarea reduc- 
toarelor de la podurile rulan
te ale mineralierelor. Fiecare 
din ei s-a și apucat de treabă. 
Am luat parte la două adunări 
generale deschise, m-am întîl- 
nit cu tinerii al căror delegat la 
Congres am fost, am trecut prin 
toate cele 41 de organizații din 
șantier, am discutat despre cele 
mai eficiente modalități de îm
plinire a planurilor de măsuri 
adoptate. Ca să fiu sincer, săp
tămîna trecută mi s-a părut 
foarte scurtă.

Senzația aceasta au avut-o și 
Dumitru Țup și Nicolae Chiriac, 
secretarii organizațiilor U.T.C. 
nr. 6 și 9 din secția I navală, 
în primul caz am putut con
semna : pregătirea unui concurs 
„Cine știe meserie, cîștigă". co
lectarea a 5 tone metal, și două 
acțiuni în sprijinul producției (ti
nerii de aici lucrează la ultimul 
bloc al celui de al treilea mi
neralier de 55 000 tdw. a cărui 
execuție se află în avans) 
în cel de al doilea des
chiderea cursului de reciclare 
solicitat de tineri în adunarea 
generală deschisă, colectarea a 
10 tone metal, și, printr-o e- 
xemplară angajare de energie, 
predarea cu 5 zile mai devreme 
la probele de etanșeitate a penei

MIRCEA TACCIU

(Continuart In pag a ll-a)
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SESIUNEA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Lucrările din zilele de 19 și 20 decembrie

Expunerea Ia proiectul de Lege 
privind creșterea și ameliorarea 

animalelor și Ia proiectul de Lege 
privind regimul tăierii animalelor 

prezentată de tovarășul ANGELO MICULESCU, 
viceprim-ministru ol guvernului, ministrul agriculturii

Si industriei alimentare

In expunerea prezentată, vor- 
bitorul a spus, printre altele :

Unul din obiectivele politicii 
agrare a partidului nostru, 
consfințit în Programul de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism, a 
cărui înfăptuire este în atenția 
permanentă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului și președin
tele republicii, îl constituie creș
terea continuă a producției ani
maliere, precum și a ponderii 
acesteia în activitatea generală 
agricolă, în producția bunurilor 
agroalimentare. în ultimele două 
cincinale, efectivele de animale 
din țara noastră au sporit 
cu peste 1,2 milioane bovine, 
3.7 milioane porcine și peste 1,7 
milioane ovine. .

Proiectul Legii creșterii și ame
liorării animalelor consacră, pe 
plan legislativ, principiile pe 
care trebuie să se întemeieze în 
viitor creșterea animalelor, ca 
activitate economică de interes 
național. în care scop stabilește 
necesitatea și obligativitatea a- 
plicăril prevederilor cuprinse în 
programul național de dezvol
tare a zootehniei si creștere a 
producției animaliere, pentru 
toti deținătorii de animale.

Pentru dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor se prevede stabilirea 
ponderii speciilor pe zone geo
grafice și administrative, alege
rea raselor și a sistemului de 
creștere și exploatare, care să 
asigure valorificarea superioară 
a pajiștilor naturale și a tutu
ror resurselor furajere, din pro
ducția vesetplă. industria ali
mentară și din alte sectoare de 
activitate ale economiei națio
nale. în vederea satisfacerii în 
fiecare județ a nevoilor pronrii 
de consum si realizării dispo
nibilităților stabilite prin planul 
național unic de dezvoltare eco
nomică și socială. *

în scopul stimulării creșterii 
animalelor în gospodăriile popu
lației. statul va asigura reprodu
cători. material seminal fără pla
tă. mijloace financiare pentru 
îmbunătățirea și amenajarea pa
jiștilor, sprijin în vederea pro
curării de animale de producție, 
îndrumare tehnică și asistență 
zooveterinară și alte avantaje 
prevăzute de lege. Ca urmare, 
în lege se prevede obligativita
tea pentru toți locuitorii din me
diul rural și urban, care au con
diții de creștere a animalelor, să 
realizeze sarcinile de SDorire a 
efectivelor și producțiilor în 
funcție de posibilitățile existente 
și cele care se vor asigura în 
fiecare gospodărie.

O subliniere aparte necesită 
prevederile proiectului de lege 
referitoare la măsurile de inte
res general, pentru ameliorarea 
și organizarea reproducției ani
malelor. un loc esențial ocupîn- 
du-1 producerea și folosirea ra

Raportul Comisiilor permanente
ale Marii Adunări Naționale

prezentat de tovarășul VASILE VÎLCU,
președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură 

și gospodărirea apelor
După ce a subliniat că proiec

tul Legii creșterii și ameliorării 
animalelor reflectă grija perma
nentă a conducerii partidului și 
statului, personal a tovarășului 

țională a materialului de repro
ducție. pentru a răspunde cerin
țelor îndeplinirii planurilor a- 
nuale de creștere a efectivelor 
și de sporire a producției-marfă.

Proiectul Legii privind regimul 
tăierii animalelor, se arată în 
expunere, reglementează organi
zarea activității de tăiere și des
fășurarea acesteia în unități spe
cializate după norme unitare, sub 
controlul sanitar-veterinar al 
statului. Prevederea ca în aba
toare și secții ale acestora să se 
poată face și tăierea animalelor 
proprietatea persoanelor fizice, 
precum și pregătirea acestora 
pentru consumul familial, are în 
vedere aspecte de ordin igienico- 
sanitar și, în același timp, se în
scrie pe linia măsurilor de apro
piere a condițiilor de viață ale 
locuitorilor satelor de cele ale 
populației de la orașe.

Posibilitatea ca tăierea porci
nelor, ovinelor și caprinelor des
tinate consumului propriu să se 
poată face $i la domiciliul per
soanelor fizice deținătoare este, 
de asemenea, reglementată, cu 
condiția certificării stării sănătă
ții animalelor de către medicul 
veterinar de circumscripție.

întărirea controlului asupra 
tăierilor de animale în gospodă
riile populației este obiectiv ne
cesar, datorită potențialului de 
transmitere a unor boli de la 
animale la oameni, pe care îl 
au aceste tăieri, și a pagubelor 
însemnate ce pot fi provocate 
prin îmbolnăvirea restului ani
malelor deținute de populație, a 
efectivelor mari, din fermele u- 
nităților socialiste și îndeosebi, 
a celor existente in complexele 
de creștere și îngrășare a ani
malelor.

Stabilirea condițiilor în care 
se efectuează tăierile de animale 
pentru fondul de stat, sub as
pectul corelării cu sareinile ce 
decurg din planul național unic 
de dezvoltare economico-socială 
și al greutăților minime ale ani
malelor supuse tăierii, preve
derea că bovinele se vor tăia 
numai de întreprinderile de in
dustrializare a cărnii și celelalte 
condiții cuprinse în proiectul de 
lege asigură desfășurarea activi
tății de tăiere în condițiile res
pectării unor norme si reguli 
unitare.

în încheiere, vorbitorul și-a 
exprimat convingerea că adopta
rea acestor proiecte de lege de 
către Marea Adunare Națională 
va completa cadrul juridic adec
vat pentru dezvoltarea zootehniei 
și îmbunătățirea activității de 
valorificare, în condiții de efi
ciență economică ridicată, a ani
malelor destinate tăierii, va duce 
la eliminarea unor factori de 
răspîndire a bolilor, cu influențe 
directe asupra creșterii septetului 
și apărării sănătății publice, a ri
dicării nivelului de trai al între
gului nostru popor.

Nicolae Ceaușescu, pentru dez
voltarea zootehniei și creșterea 
potențialului productiv al rase
lor de animale deținute de uni
tățile agricole socialiste și cres

cătorii individuali, în continuare 
vorbitorul a spus :

Proiectul de lege definește 
cadrul unitar — tehnic, organi
zatoric și juridic — prin care 
se asigură creșterea, ameliora
rea și reproducția animalelor și. 
pe această bază, efective înalt 
productive, corespunzător nece
sităților sporite ale economiei 
naționale și aprovizionării popu
lației cu produse animaliere.

Comisiile au evidențiat im
portanța prevederilor referitoa
re la obligativitatea tuturor u- 
nităților agricole socialiste și a 
celorlalți crescători de animale 
de a asigura condiții optime 
desfășurării reproducției și se
lecției. prin respectarea tehno
logiilor de creștere stabilite de 
către Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, condiții 
ce vor influența favorabil asu
pra sporului de efective și îm
bunătățirii calității șeptelului.

în urma examinării și dez
baterii proiectului Legii privind 
regimul tăierii animalelor, co
misiile au apreciat că. prin pre
vederile sale, cuprinde într-un 
tot unitar regulile și măsurile 
prin a căror aplicare se va asi
gura o eficiență economică ri
dicată a animalelor la valorifi
care, în vederea satisfacerii ne
voilor actuale și de perspectivă 
ale aprovizionării populației cu 
produse de origină animală, în

Expunerea la proiectul Legii cu privire 
la producția bunurilor alimentare 

prezentată de tovarășul 
CONSTANTIN IFTODI,

șeful Departamentului

Vorbitorul a scos în evidență 
faptul că în țara noastră se ela
borează pentru prima oară o ast
fel de lege, reglementarea pro
pusă reflectind consecvența 
cu care conducerea partidu
lui și statului, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
urmărește și asigură perfecțio
narea tuturor laturilor activități
lor economice din patria noastră. 
Istoricele documente ale Con
gresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, pe baza ana
lizei critice a rezultatelor înre
gistrate pînă acum, direcționea- 
ză pentru următorii ani activi
tatea în industria alimentară, cu 
accente deosebite pe latura ca
litativă. pentru a răspunde astfel 
cerințelor mereu crescînde ale 
tuturor categoriilor de consu
matori. Vorbitorul a arătat apoi 
că dezbaterea publică a acestui 
proiect de act normativ, a cărui 
inițiere aparține secretarului 
nostru general, a prilejuit o 
participare activă a specialiștilor, 
ca și a multor cetățeni. care 
au contribuit, prin propunerile 
făcute, la îmbunătățirea proiectu
lui.

Proiectul de Lege cu privire la 
producția bunurilor alimentare 
— s-a arătat, în continuare, în 
expunere — pornește de la 
ideea că această activitate 
constituie un factor hotărîtor 
pentru satisfacerea nevoilor vi
tale ale poporului și ca atare 
constituie o problemă de stat, de 
majoră importanță și responsabi
litate. Dezvoltarea producției ali
mentare se va realiza pe baza 
unui program unitar pe întreaga 
economie națională, bine și ar
monios îmbinat, pentru a valo
rifica resursele de materii prime 
de care dispune țara noastră și 
a asigura, în același timp, o ali
mentație rațională. în conformi
tate cu noile condiții de muncă 
și de viață din patria noastră.

A fost scoasă în evidență sar
cina de coordonator al produc
ției de bunuri alimentare ce re
vine Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, care 
răspunde atît de planificarea și 
îndrumarea unitară la nivelul 
întregii țări a acestei producții, 
cît și de evidențierea tuturor 
realizărilor, pentru a avea o 

condițiile unei exigențe mereu 
sporite față de asigurarea nor
melor de igienă și sanitar-vete- 
rinare.

Comisiile au reliefat, de ase
menea. prevederile privind con
dițiile stabilite pentru tăierea 
animalelor, menite să contribuie 
la prevenirea fenomenelor nega-; 
tive de diminuare a numărului 
de animale și de tăiere a aces
tora la virste și greutăți neeco
nomice.

După ce a subliniat că proiec
tele de lege au fost su
puse unei ample dezbateri pu
blice, în cadrul căreia s-au făcut 
observații și propuneri de care 
s-a ținut seama în definitivarea 
acestora, în încheiere vorbitorul 
a arătat :

Considerînd că reglementările 
examinate asigură cadrul juri
dic adecvat pentru dezvoltarea 
zootehniei și îmbunătățirea ac
tivității de valorificare superi
oară a animalelor destinate tă
ierii, în interesul creșterii bu
năstării întregului popor, comi
siile permanente au avizat fa
vorabil, în unanimitate, proiec
tul Legii creșterii și ameliorării 
animalelor și proiectul Legii pri
vind regimul tăierii animalelor 
și propun adoptarea lor în for
ma în care sînt supuse spre 
dezbatere Marii Adunări Na
ționale.

industriei alimentare

imagine atotcuprinzătoare la 
scara întregii economii. Toate 
unitățile de producție alimenta
ră, precum și din alimentația 
publică și turism, indiferent de 
subordonare, sînt coordonate de 
Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare în ce pri
vește tehnologiile, normarea 
consumurilor specifice, dotarea 
tehnică, mecanizarea și condi
țiile de calitate. Produsele ali
mentare se vor realiza în unită
țile socialiste de bază de rețete 
aprobate prin acte de omologa
re, după o prealabilă consultare 
și testare a preferințelor consu
matorilor.

Ministerul. împreună cu con
siliile populare, vor organiza în 
comune centre de prelucrare a 
materiei prime de care dispune 
populația rurală, pentru satisfa
cerea unor cerințe locale de cpn- 
sum public, ceea ce va redhce 
vehicularea materiei prime și 
a produselor alimentare finite, 
valorificînd. totodată, prin pro
cesul de' industrializare, resurse 
suplimentare.

Dată fiind importanța materi
ei prime, expunerea a evidențiat 
că o secțiune întreagă a proiec
tului se referă la producătorii a- 
gricoli, care trebuie să asigure 
produse vegetale și animale în 
cantități și la termenele prevă
zute în contracte, urmărind tot
odată ridicarea continuă a con
ținutului în substanță utilă și a 
valorii nutritive a produselor pe 
care le furnizează.

în expunere s-a mai subliniat 
Importanța pe care reglementa
rea propusă o acordă cercetării 
științifice, chemată să participe 
în mai mare măsură la rezolva
rea multiplelor aspecte pe care 
le ridică producția de bunuri a- 
limentare, în special în domeniul 
creșterii valorii nutritive, al în
noirii produselor, al realizării 
de produse sub formă dp semi- 
preparate. al celor dietetice și 
pentru copii.

în încheierea expunerii s-a 
exprimat convingerea că adop
tarea proiectului de lege va 
aduce o contribuție importantă 
la îmbunătățirea activității în 
industria alimentară, pe măsura 
dezvoltării impetuoase a întregii 
noastre societăți.

Raportul Comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale 

prezentat de tovarășul IULIAN DRĂCEA, 
secretar al Comisiei pentru agricultura, silvicultura 

și gospodărirea apelor

Proiectul de lege a fost supus 
unei ample dezbateri publice — 
se arată în raport — mulți 
oameni ai muncii făcînd pro
puneri judicioase de îmbu
nătățire, care au fost introduse 
în forma supusă dezbaterii. 
Comisiile au relevat că, prin 
prevederile sale, proiectul con
stituie o nouă și convingătoare 
expresie a preocupării partidu
lui și statului nostru, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru continua ridicare a nive
lului de trai al poporului. 
Comisiile au evidențiat că pro
iectul de lege creează cadrul 
juridic corespunzător pentru re
zolvarea problemelor pe care le 
ridică producția bunurilor ali
mentare. în mod deosebit s-a 
subliniat faptul că pentru prima 
dată se reglementează la noi în 
țară. în mod unitar, problemele 
legate de valorificarea superi
oară a materiilor prime agricole, 
dezvoltarea producției de bu
nuri alimentare, diversificarea

Expunerea la proiectul Legii pentru 
stabilirea normelor privind 

proiectarea, construirea 
și modernizarea drumurilor 

prezentată de tovarășul TRAIAN DUDAȘ, 
ministrul transporturilor și telecomunicațiilor

în expunere s-a arătat că sta
diul actual și de perspec
tivă al dezvoltării economiei na
ționale și al întregii activități 
sociale determină creșterea în 
ritm susținut a cerințelor de co
municații rutiere.

în scopul obținerii unor con
diții de înaltă tehnicitate și de e- 
ficiență economică în proiecta
rea. construirea și modernizarea 
drumurilor, s-a prevăzut prin 
art. 4 al Legii nr. 13 din 1974 
aprobarea unor norme obliga
torii în acest domeniu. Ur
mărind obiectivul realizării u- 
nei rețele unitare de drumuri. 
— s-a arătat, în continuare, în 
expunere — prin normele pro
puse se stabilesc elementele ge
ometrice' ale drumurilor de toate 
categoriile, fixîndu-se limitele 
maxime și minime ale acestora, 
se legiferează utilizarea de pro
iecte tip la elementele compo
nente ale drumurilor și podu
rilor, se prevăd norme care au 
în vedere realizarea calitativă a 
lucrărilor de drumuri și obține
rea unei eficiente sporite.

în scopul evitării ocupării de 
terenuri productive, pentru 
folosirea intensivă .și rațională a 
căilor de comunicații — s-a 
subliniat în expunere — se sta
bilește obligația ca la construi
rea de drumuri noi să se ia în 
considerare posibilitățile de 
transport pe rețeaua de drumuri

Raportul Comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale 

prezentat de tovarășul MIHAIL HAȘEGANU, 
vicepreședinte al Comisiei pentru industrie și activitatea 

economico-financiarâ

Dacă Legea drumurilor, adop
tată anterior, definește principii
le generale, actualul proiect de 
lege — se arată în raport — sta

sortimentelor și ridicarea valorii 
nutritive a acestora. Preve
derile întăresc convingerea că, 
în acest important sector de 
activitate al economiei noas
tre naționale, se vor ob
ține bunuri alimentare de ca
litate tot mai bună, ca urmare 
a asigurării de materii prime în 
cantitățile și de calitatea im
pusă de procesele de producție, 
folosirii rețetelor și tehnologii
lor de fabricație stabilite potri
vit normelor legale, în concor
danță cu cerințele unei alimen
tații raționale. Comisiile perma
nente care au analizat proiec
tul de lege au făcut propuneri 
de îmbunătățire a unor preve
deri, care au fost însușite de 
inițiator și introduse în forma 
supusă dezbaterii. Comisiile per
manente — ținînd seama și de a- 
vizul Consiliului Legislativ — 
au avizat favorabil proiectul de 
lege și au recomandat adoptarea 
lui.

existentă sau pe alte căi de co
municații din zonă, iar la mo
dernizarea drumurilor să se fo
losească, în cea mai mare măsu
ră, traseele existente.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că, pentru realizarea, la 
nivelul cerințelor economiei na
ționale. a coordonării tuturor 
lucrărilor importante, se preve
de ca aceasta să se facă, în mod 
centralizat, prin decret prezi
dențial. Prin aplicarea noilor 
prevederi se asigură legături 
raționale între diferitele ca
tegorii de drumuri, localități, 
centre industriale și zone de ex
ploatare. urmărindu-se totodată 
respectarea prevederilor Legii 
privind sistematizarea teritoriu
lui și localităților urbane și 
rurale.

Adoptarea proiectului de lege 
pentru stabilirea normelor pri
vind proiectarea, construirea și 
modernizarea drumurilor, pre
cum și amplasarea unor con
strucții și instalații în zona 
acestora — s-a arătat în înche
ierea expunerii — vor asigura 
creșterea nivelului tehnic, a efi
cienței economice și a siguranței 
transporturilor rutiere, dezvolta
rea judicioasă și armonioasă a 
întregului sistem de drumuri, 
păstrarea și valorificarea drumu
rilor existente, precum și eco
nomisirea și folosirea rațională 
a terenurilor.

bilește. în cadrul acelor princi
pii, normele obligatorii pentru 
proiectarea, construirea și mo
dernizarea drumurilor, precum și 

amplasarea unor construcții și 
instalații în zona acestora. 
Comisiile constată că din în
treaga concepție care a stat la 
baza elaborării prevederilor se 
degajă grija pentru asigurarea u- 
nei eficiente ridicate în această 
activitate, hotăririle privind e- 
fectuarea unor căi rutiere trebu
ind să fie luate pe baza unor 
temeinice analize tehnico-econo- 
mice. Discuțiile purtate în co
misii au relevat că normele de 
proiectare privind construirea 
sau modernizarea drumurilor 
cuprinse în proiectul de lege țin 
seama de celelalte reglementări 
în vigoare și converg spre gos
podărirea cu maximum de gri
jă a terenurilor, spre folosirea 
rațională a fondurilor materiale 
și bănești. Precizarea în proiec
tul de lege a tuturor detaliilor

Expunerea la proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere de lege 

emise de Consiliul de Stat
prezentată de tovarășul SILVIU CURTICEANU, 

secretar prezidențial și al Consiliului de Stat

Au fost supuse 
probare decretele 
norme cu putere 
emise după sesiunea

spre a- 
conținînd 
de lege 

I a Marii
Adunări Naționale, în diferite 
domenii de activitate. Astfel, în 
domeniul economiei, în vederea 
creșterii continue a calității pro
duselor, a gradului de competi
tivitate a acestora pe piața mon
dială, a reducerii consumurilor 
specifice de materii prime, ma
teriale și de manoperă, au fost 
adoptate Decretul nr. 97/1975 
prin care s-au stabilit măsuri 
de îmbunătățire a calității pro
duselor din ramura industriei 
ușoare și Decretul nr. 100/1975 
referitor la elaborarea de noi 
standarde d*e stat și norme in
terne departamentale pentru 
bunurile de consum din această 
ramură a industriei. în același 
interval a fost reglementat re
gimul goldărilor de mărfuri din 
comerț, au fost stabilite măsuri 
privind îmbunătățirea activității 
de producere și valorificare a 
plantelor medicinale și aroma
tice, s-a dat o reglementare uni
tară pe economie tuturor activi
tăților legate de colectarea, pre
darea, gospodărirea și valorifi
carea deșeurilor și celorlalte re
surse secundare, au fost stabi
lite unele măsuri referitoare la 
amplasarea și executarea con
strucțiilor de orice fel în zona

Raportul Comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale 

prezentat de tovarășul TUDOR DRĂGANU, 
președintele Comisiei constituționale și juridice

Comisiile permanente ale Ma
rii Adunări Naționale au exami
nat, discutat și avizat în mod 
favorabil reglementările din 
proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cuprinzînd nor
me cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat, supuse gpre 
dezbatere și adoptare, regle
mentări care constituie o impor
tantă contribuție la perfecțio
narea activității economice, so- 
cial-culturale și de stat, s-a a- 
rătat în raport.

Observațiile și propunerile for
mulate de comisiile permanente 

privind proiectarea, construirea 
și modernizarea drumurilor 
creează posibilitatea executării 
în mod unitar a lucrărilor, cu c- 
fecte din cele mai favorabile 
pentru desfășurarea traficului 
rutier la noi în țară, creșterea 
siguranței circulației și asigura
rea unor transporturi rapide și 
economicoase.

Comisiile — s-a arătat în în
cheierea raportului — își expri
mă convingerea că adop
tarea acestei legi este de na
tură să dea un nou impuls ac
tivității de construcție și mo
dernizare a arterelor de cir
culație ale țării, oferind un 
cadru juridic și organizatoric 
corespunzător pentru desfășura
rea activității la un nivel su
perior în acest sector de activi
tate al economiei naționale.

funcțională turistică a litoralu
lui românesc al Mării Negre.

în domeniul financiar a fost 
emis Decretul nr. 151/1975 prin 
care se reglementează, în mod 
unitar, regimul autofinanțării în 
instituțiile de stat, în vederea 
stimulării și cointeresării aces
tora la realizarea și dezvoltarea 
unor activități producătoare de 
venituri.

Au mai fost prezentate spre 
aprobare decrete cu putere de 
lege emise în domeniul învăță- 
mîntului și al cercetării științifi
ce (regimul trimiterii cetățeni
lor români la studii, doctorat și 
specializare în străinătate), în 
domeniul organizării de stat, 
Decretul nr. 96/1975 prin care a 
fost stabilit un sistem de coor
donare unitar al întregii activi
tăți privind protecția nucleară 
a mediului înconjurător și a 
populației, Decretul nr. 117/1975 
emis în scopul cinstirii și eterni
zării memoriei celor căzuți în lup
tele purtate de poporul român 
pentru apărarea pămîntului stră
moșesc, pentru libertatea și In
dependența patriei.

în expunere s-a menționat că 
toate decretele au fost avizate 
favorabil, în stadiul de proiect, 
de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale și de 
către Consiliul Legislativ, efici
ența reglementărilor pe care le 
conțin fiind verificată în activi
tatea de aplicare a lor.

au fost avute în vedere la emi
terea acestor decrete.

Recent, Comisia constituțională 
și juridică a analizat din nou 
reglementările cuprinse în aces
te decrete și. constatînd că apli
carea lor le-a învederat ca fiind 
pe deplin eficiente și întru totul 
corespunzătoare cerințelor de 
continuă dezvoltare a societății 
noastre socialiste, le-a avizat fa
vorabil în unanimitate.

Comisiile au propus spre a- 
doptare aceste reglementări sub 
formă de legi.

LA ACȚIUNILE CULTURAL-EDUCATIVE

Toți tinerii — organizatori 
și pârtiei panți

— Pot spune — afirma tovară
șul profesor Zenovie Păun, 
președintele Comitetului pentru 
cultură și educație socialistă al 
municipiului Pitești — că cea 
mai mare parte a manifestări
lor. a acțiunilor organizate în 
instituțiile culturale ale orașului 
nostru sînt realizate de și pen
tru tineret. în primul rînd, 
în cadrul Universității popu
lare am inițiat cicluri ce 
vizează direct formarea și edu
carea tineretului. Iată cîteva ti
tluri semnificative de cursuri : 
„Tineretul viitorului și viitorul 
tineretului" (la Palatul culturii), 
„Clubul tinereții (la Casa de cul
tură a sindicatelor), „Pagini din 
istoria U.T.C", „Figuri de sea
mă ale științei și culturii româ
nești", „Cu tinerii despre...", „E- 
ducația ateist-științifică“, „Pro
fesiunile viitorului și viitorul 
profesiilor", „Religia și lumea 
contemporană" (toate la Clubul 
elevilor și studenților), „Să tră
im și să muncim în chip comu
nist", „Tinerilor, în pragul vie
ții", „Legalitatea socialistă și ti
neretul" (la Tehnic-Club). Atît 
Casa de cultură a sindicatelor 
cît și Palatul culturii susțin o 
parte din cursuri în cluburile în
treprinderilor piteștene. Un al 
doilea aspect al activității edu
cative destinate tinerilor îl îm
bracă activitatea artistică de 
masă. De un mare succes 
s-a bucurat mereu „Dialogul ar
tistic al liceelor și școlilor pro
fesionale" (aflat acum la a șap

tea ediție) care desfășoară pe 
parcursul unui întreg an. La el 
participă toate formațiile corale, 
instrumentale, de dansuri, bri
găzi artistice de agitație în spec
tacole ce se dau în școli și clu
buri, în case de cultură. Avem, 
apoi, concursul județean al bri
găzilor artistice de agitație, in
titulat : „Tăiem răul de la rădă
cină" (cele 28 de brigăzi din în
treprinderi sînt formate aproape 
exclusiv din tineri), un concurs 
inițiat de curînd. de dans tema
tic — deocamdată avem opt ast
fel de formații —, un concurs 
de teatru politic. La 15 decem
brie a început festivalul „Lau
dă muncii, laudă țării" care a 
debutat cu o serie de recitaluri 
de poezie patriotică ce au avut 
loc în toate cluburile și institu
țiile culturale ale orașului și care, 
apoi, s-a diversificat pe zile de
dicate unei arte sau gen cultural 
(Ziua cărții social-politice, Ziua 
tehnicii. Ziua datinilor și tradiții
lor. Ziua fruntașului în produc
ție etc.). Pentru a contribui la 
educația prin intermediul artei, 
pentru a facilita tinerilor înțele
gerea artei am organizat cu Li
ceul de muzică și arte plastice o 
serie de concerte-lecții la Palatul 
culturii iar la M.I.U., concerte 
bilunare însoțite de vernisaje de 
expoziții de artă plastică. în ace
lași sens. Casa de cultură a sin
dicatelor în colaborare cu tea
trul a inițiat o stagiune artistică 
permanentă la clubul T.C.I. 
Casa de cultură a sindicatelor s-a 
oferit să fie, în fiecare simbătă, 

gazda activităților cultural-edu
cative concepute de organizația 
U.T.C. a cite unei întreprinderi. 
Acțiunea se intitulează „Azi 
casa e a noastră".

— Principalul obiectiv al acti
vității cultural-educative pe care 
o ducem acum — ne-a spus to
varășa Maria Măgură, se
cretar cu propaganda al Comite
tului municipal Pitești al U.T.C. 
— este dezbaterea în rîndurile 
tineretului a documentelor celui 
de-al X-lea Congres al U.T.C. 
în cluburi de întreprinderi, la 
casele de cultură am organizat 
multiple dezbateri cu delegați 
la congres, cu membri ai comi
tetului municipal de partid 
Pornind de la aceste dezba
teri, organizăm un concurs 
intitulat „Congresul U.T.C. — 
congresul tinereții". Din do
rința de a educa tineretul în spi
ritul eticii și echității socialiste, 
zilele acestea va debuta con
cursul „Codul de principii și 
norme ale vieții și muncii co
muniștilor, al eticii și echității 
socialiste" care se va desfășura 
în urma întîlnirilor, dezbaterilor, 
simpozioanelor ce vor avea loc 
în toate instituțiile culturale ale 
orașului. Pentru educația patri
otică a tinerilor din Pitești am 
declanșat concursul „100 de ani 
de la cîștigarea independenței 
țării" care se va finaliza cu 
formarea, din rîndul celor ce 
s-au evidențiat, a unor echipaje 
ce vor concura între ele la ni
vel de municipiu. în cluburile 

muncitorești iubitorii de poezie 
vor da mai multe spectacole, 
iar cei mai buni recitatori vor 
participa Ia un concurs de poe
zie patriotică. Pentru ca tinerii 
din întreprinderi și instituții să 
cunoască și să învețe cît mai 
multe cîntece revoluționare, u- 
teciștii de la Liceul de muzică 
vor merge în cluburi și-i vor în
văța pe colegii lor noi cîntece 
revoluționare, unele dintre me
lodiile premiate la recentul fes
tival inițiat de C.C. al U.T.C. 
Astfel îneît în primăvară îi vom

Repere ale înfloririi 
continue a patriei

(Urmare din pag. I)

și a participării mai active a 
României la diviziunea interna
țională a muncii. Corespunzător 
suprafețelor și recoltelor medii 
prevăzute, producția de cereale 
va atinge nivelul de peste 20 
milioane tone, iar ponderea sec
torului zootehnic în producția 
agricolă va trebui să ajungă la 
45 la sută. Aproape 0.9 miliarde 
lei vor fi alocate pentru activi
tatea de cercetare științifică, 
orientată cu prioritate spre lăr
girea bazei proprii de materii 
prime, diversificarea și moder
nizarea producției, spre perfec
ționarea tehnologiilor de fabri
cație. în direcția soluționării 
problemelor protecției mediului 
ambiant. Volumul investițiilor 
va fi în 1976 cu peste 19 la sută 
mai mare ca anul acesta. însu- 
mînd aproape 160 miliarde lei. 
Urmează sa intre în exploatare 
355 capacități industriale și a- 
grozootehnice mai importante.

Deosebit de important este 
însă faptul că în cea mai mare 
parte sporurile prevăzute pen

putea aplauda pe cei mal buni 
la spectacolul final al concursu
lui „Cîntecul revoluționar pen
tru tineret". Cu prilejul marilor 
evenimente culturale ale muni
cipiului și județului ne-am pro
pus să deschidem cite un ciclu 
de activități în toate Instituțiile 
culturale ale orașului, cum ar 
fi, de pildă, cu prilejul „Memo
riei Argeșului" sau al „Primă
verii culturale piteștene".

MIRUNA IONESCU

tru 1976 se vor obține pe seama 
ridicării calitative a întregii 
activități economice, în sensul 
obținerii unei eficiente maxime 
în fiecare unitate de producție, 
de cercetare, de învățămînt. Este 
edificatoare în acest sens preve
derea potrivit căreia productivi
tatea muncii va crește cu 8,5 la 
sută față de nivelul preliminat 
pentru 1975, urmînd ca pe a- 
ceastă bază să se obțină 70 la 
sută din sporul producției indus
triale. în același timp, activita
tea din economie este orientată 
spre reducerea corespunzătoare 
a costurilor de producție, care 
urmează să fie în industrie cu 
2,3 la sută mai mici, iar cheltu
ielile materiale cu minimum 1.8 
la sută, comparativ cu acest ăn. 
Organizațiile U.T.C. din in
dustrie, din agricultură, din
institutele de cercetări, din
școli și facultăți, acționind 
în spiritul prețioaselor in
dicații și îndemnuri ale se
cretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
formulate în cuvint&rea rostită 

la cel de-al X-Iea Congres al 
U.T.C., trebuie să militeze prin 
întreaga lor ‘ activitate politică 
și educativă pentru întărirea 
disciplinei și ordinii in produc
ție, pentru ridicarea nivelului 
de pregătire profesională a ti
nerilor. îndeplinind cu înaltă 
responsabilitate hotăririle Con
gresului al X-lea al U.T.C. și 
ale Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R., tineretul își va adu
ce întreaga contribuție la înfăp
tuirea marilor sarcini pe care 
partidul Ie pune în fața națiu
nii noastre. Numai așa va fi po
sibilă realizarea exemplară a 
tuturor prevederilor planului pe 
1976, inclusiv a celor referitoa
re la creșterea nivelului de via
ță și care sînt, prin ele însele, 
pe deplin edificatoare. într-ade- 
văr. veniturile reale ale popu
lației pe un locuitor vor spori, 
conform Planului național unic, 
cu 8—8,5 la sută, iar retribuția 
medie nominală va ajunge Ia 
2 025 lei lunar ; veniturile reale 
ale țărănimii provenite din pro
ducția agricolă vor crește cu 9—

Prezență zilnică, nemijlocită
(Urmare din pag. I) 

cîrmei de la nava nr. 3, de 
55 000 tdw.

Cu îngăduința tovarășului COs- 
tică Poteră frunzărim agenda 
în care el își notează obiectivele 
de urmărit. Adaosurile de pe 
margini dovedesc o permanentă 
adaptare la nevoile zilei dincolo 
de proiectele stabilite inițial. De
și discuția noastră are loc sîm- 
bătă. 13 decembrie, filele care 
urmează sînt deja împestrițate 
cu un scris grăbit. Reținem, 
printre altele : „pregătirea șe
dinței de birou, accent pe învă- 
țămîntul politic ; atenție la an
gajamentele în legătură cu pre
darea navei ..Bocșa" către bene
ficiar și montarea secțiilor de 

12 la sută ; volumul cheltuieli
lor social-culturale ale statului 
va însuma 57 miliarde lei, re
venind pe o familie 8 200 lei față 
de 7 500 în anul curent. Se pre
vede. de asemenea, construirea 
a 145 000 apartamente, din care 
80 000 din fondurile statului și 
65 000 din fondurile populației 
cu sprijinul statului, precum și 
construirea a circa 80,5 mii 
locuri în cămine pentru nefami- 
liști ; se va acționa pentru o 
mai bună satisfacere a nevoilor 
populației cu mărfuri și servi
cii, asigurîndu-se desfacerea 
unui volum de mărfuri de a- 
proape 155 miliarde lei, cu 10 la 
sută mai mult decît în 1975. Fie
care cifră, fiecare procent, fie
care prevedere din Planul na
țional și din Bugetul de stat pe 
1976 demonstrează încă o dată 
justețea politicii partidului și 
statului nostru ferm orientată 
spre progresul rapid și armonios 
al întregii economii, spre accen
tuarea laturilor calitative ale 
dezvoltării și ridicării pe aceas
tă bază a bunăstării poporului.

bordaj și punți la nava nr. 3 ; 
neapărat acțiuni educative pen
tru formarea tinerilor în spi
rit muncitoresc, de ordine și 
disciplină ; să trec din nou 
prin secțiile navală, meca
nică și lemnoase pentru urmă
rirea modului cum se împlinesc 
planurile de măsuri adoptate 
conform sarcinilor reieșite din 
documentele Congresului" etc.

Pentru tovarășul Costică Po
teră. secretarul comitetului 
U.T.C. din Șantierul naval Con
stanța, începuse, deja, o nouă 
săptămînă de muncă al cărei 
principiu director continua să fie 
același din săptămînă trecută : 
prezența zilnică, nemijlocită și 
activă in mijlocul tinerilor.

Itinerariile 
vacantei

9
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ră de instruire cu activul pio
nieresc (in perioada 6—12 ia
nuarie. in localul Liceului pe
dagogic din Drobeta-Turnu Se
verin) la care vor participa 150 
de pionieri. în toate unitățile 
școlare vor funcționa pe întrea
ga perioadă a vacanței cluburi 
ale elevilor in care se vor des
fășura activități artistice și 
sportive, unde se vor organiza 
întilniri, mese rotunde, vizio
nări de filme sau programe TV. 
De un deosebit interes din par
tea elevilor aflați in vacanță se 
bucură vizitele și excursiile or
ganizate la Muzeul regiunii Por
ților de Fier, la Cula lui Tudor 
Vladimirescu de la Cerneți, la 
alte obiective turistice și eco
nomice. Tot in această perioadă 
sâ va desfășura faza pe comune 
a concursului de teatru, poezie 
patriotică și revoluționară, „Sub 
flamura partidului" și „Te slă
vim Românie socialistă". între 
5 și 10 ianuarie se vor desfă
șura etapele pe județ și zonă 
la lupte greco-romane și libere 
și etapa pe județ la schi, probe 
alpine și fond. Pionierii și șco
larii vor organiza „Marșul vic
toriei". în comunele de deal și 
de munte (Cireșu, Godeanu, Po
poarele) și în orașul Baia de 
Aramă vor lua ființă centre de 
inițiere pentru schi și se vor 
organiza concursuri pentru în
cepători șl avansați. în cola
borare cu întreprinderea cine
matografică județeană se va or
ganiza „Festivalul filmului pen
tru tineretul școlar" în cadrul 
căruia vor fi vizionate cele mai 
reprezentative filme din produc
ția națională inspirate din isto
ria patriei»
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ADEZIUNE UNANIMA,
PROFUND ATAȘAMENT

St/ă’ucită întruchipare 

a normelor milenarei deplină

omenii românești

(Uf mare din pag. I)

angajare
(Urmare din pag. I)

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 

MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Australiei, 
JOHN MALCOLM FRASER, următoarea telegramă :

pirațiilor sale de fericire sînt 
virtuți care străbat de la un 
capăt la altul acest document 
de o mare valoare teoretică și 
practică. Umanismul înalt- al 
politicii românești, atît pe plan 
extern, cît și pe plan intern, te
meliile sale de dreptate și de 
voință de afirmare constructivă, 
pașnică, a valorilor moralități 
și omeniei, de afirmare a dem
nității și respectului ființei u- 
mane, atît in lume, pe plan in
ternațional, cît și în propria 
noastră lucrare de progres și ci
vilizație, toate acestea se oglin
desc în rolul atît de dinamic al 
României în lumea contempora
nă, în aportul ei în căutarea so
luțiilor la problemele ce preocu
pă azi omenirea.

Este un fapt de mîndrie a ști 
că aparții acestui popor, ale că
rui însemne distinctive au fost 
și vor fi întotdeauna respectul 
pentru valorile omeniei și dem
nității, voința de a acționa și 
lupta pentru o lume mai curată 
și mai dreaptă.

toată răspunderea, la

Responsabilități

sporite pentru fiecare

dintre noi

(Urmare din pag. I)

eu mai mult drag, cu mai mult 
spor, atunci cind este animat 
de conducerea clarvăzătoare a 
partidului. Modul strălucit in 
care conducerea noastră de 
partid și de stat promovează 
idealurile de apropiere, priete
nie și colaborare intre toate ță
rile ne dă certitudinea că in 
întreaga lume avem prieteni. Și 
nimic nu cred că poate oferi un 
mai bun sentiment de siguranță, 
de mindrie și încredere decît 
faptul că România socialistă se 
bucură de respect și înaltă apre
ciere pe toate meridianele lu
mii. Iar' pentru anii care vor 
urma, așa cum am înțeles 
clar din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, România va 
contribui din plin la procesul 
continuării șl ducerii la bun 
sfirșit a ceea ce orice om de 
bună credință își poate dori : 
pace și înțelegere, un viitor paș
nic și prosper întregii omeniri.

Sînt muncitoare și mă Intere
sează absolut orice problemă 
care se află la ordinea zilei, atit 
in țară, cit și peste hotare. Știu 
pentru ce trebuie să muncesc 
cit se poate de bine, înțeleg 
rostul atitor schimbări care se 
petrec în lume, mă simt atașată 
de tot ce reprezintă nou, pro
gres. înțeleg sensul chemărilor 
exprimate ca fiecare din noi 
să-și sporească aportul la efor
turile generale vizind dezvolta
rea patriei noastre, detașament 
activ al luptei pentru pace, secu
ritate și colaborare internațio
nală.

Aceasta este expresia cea mai 
grăitoare a responsabilității fie
căruia dintre noi, care invită 
tineretul, alături de întregul po
por, la cunoașterea și înfăptui
rea activă a politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru.

CU
blemele militare internaționale 
pe care comandantul nos
tru suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le abordează cu o 
strălucită putere de ânâliză. De
sigur, cu toți pașii făcuți spre 
destindere, în lume, și mai cu 
seamă în Europa, sînt încă mul
te probleme nesoluționate. De 
aceea, împreună cu toți oame
nii muncii, cu toți cei ce slujesc 
țara sub drapel, aprob din ini
mă sublinierile făcute de secre
tarul general al partidului și șe
ful statului nostru privitoare la 
Întărirea necontenită a capaci
tății de apărare a Republicii 
Socialiste România.

Deplin conștient de misiunea 
nobilă încredințată armatei 
populare, de sarcinile ce-mi re
vin ca instructor și educator al 
ostașilor din subordine, voi mi
lita, în continuare, cu toată răs
punderea, pentru a cultiva la 
militarii subunității patriotismul 
înflăcărat și internaționalismul 
socialist, spiritul revoluționar, 
atitudinea înaintată față de 
muncă și îndatoriri, hotărîrea 
fermă de a înfăptui neabătut 
cerințele Codului eticii și echi
tății socialiste. în calitate de se
cretar al biroului organizației 
U.T.C., mă voi preocupa ca, prin 
inițierea de activități cu un 
bogat conținut politico-educa- 
tiv, să asigurăm cunoașterea te
meinică, de către fiecare mili
tar, a politicii interne și exter
ne, profund științifice, a Parti
dului Comunist Român, ajutora
rea acestora pentru a îndeplini 
cu rezultate calitativ superioare 
a planului pregătirii de luptă și 
politice.

Sîntem ferm hotărîți să dove
dim prin fapte că ne facem da
toria cu răspundere și devota
ment, că sîntem gata în orice 
moment la ordinul patriei, po
porului și partidului, al coman
dantului nostru suprem.

Pe măsura

pro-

necesităților de 

dezvoltare a țării

(Vmutre din pag. I)

munca noastră de zi cu zi să dea 
rezultatele de care avem nevoie, 
roadele pentru care noi sîntem 
hotărîți să facem totul. Căci con
dițiile excepționale pe care le 
avem pentru studht și pregătire 
profesională, pentru muncă și 
afirmare trebuie să beneficieze 
de liniște și pace pe întregul 
pămînt. Nu poți nutri iluzia că 
munca ta este indiferentă de ceea 
ce se intîmplă în lume. De ace
ea, chemarea adresată de lo 
înalta tribună a M.A.N. tuturor 
forțelor iubitoare de pace și pro
gres reprezintă o dovadă _ eloc
ventă a atenției cu care sintem 
înconjurați. Ea se bazează pe o 
sinteză profund științifică a pro
punerilor de soluții pentru ca 
lumea să devină mai bună și 
mai dreaptă. Intr-o lume în care 
din bugetele unor state se alocă 
fonduri gigantice pentru înar
mări. limitîndu-se fondurile alo
cate dezvoltării și modernizării 
învățămîntului, într-o lume în 
care mulți tineri de o seamă cu 
noi mor de foame și nu-și pot 
permite să se adape de la izvoa
rele învățăturii, glasul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu îndeamnă 
la luciditate și responsabilitate 
în tratarea marilor probleme cu 
care se confruntă omenirea. Sin-

tem hotărîți să muncim astfel 
incit, ca și pină acum, să adu
cem lumii exemplul unei țări 
preocupată de propriul ei destin, 
hotărită să-și împlinească prin 
efort propriu și prin colaborare 
marile obiective pe care și le-a 
propus. Nimeni nu poate munci 
in locul altuia, fiecare sîntem 
datori să lucrăm, și să luptăm 
pentru împlinirea multilaterală 
a personalității umane.

Avem asigurate toate condițiile 
pentru ca să ne dezvoltăm și să 
ne împlinim pe toate planurile. 
Dar avem și datoria de tineri 
comuniști să milităm neabătut 
pentru ca, odată cu noi, toți ti
nerii din lume să trăiască in 
pace, să aibă posibilitatea de a 
studia și de a se perfecționa. Am 
înțeles din acest document de o 
excepțională însemnătate că or
ganizația noastră revoluționară, 
fiecare utecist, fiecare tinăr, are 
datoria de a acționa neabătut 
pentru ca întreaga politică ex
ternă a partidului și statului, în 
adincă concordanță cu politica 
internă, să fie tradusă in viață, 
contribuind astfel la făurirea 
unei lumi mai bune și mai drep
te, in care fiecare tinăr să se 
poată realiza pe măsura voinței 
și capacităților lui, a necesități
lor de dezvoltare a patriei sale. 
In acest fel vom contribui la 
făurirea unei lumi a progresului 
și civilizației, deasupra căreia să 
zboare in albastrul nepoluat al 
cerului porumbeii albi ai păcii.

Mindria de a fi

cetățean al 

României socialiste

(Urmare din pag. I)

Congres al partidului peste 130 
de instrumente de colaborare e- 
conomică cu alte țări. Aceste 
cifre sînt de-a dreptul uluitoare 
pentru cine se gîndește ce loc 
ocupa în viața mondială Româ
nia antebelică, cu economia ei 
înapoiată și aservită intereselor 
capitalului străin și cu izolarea 
ei politică. Prin principialitatea, 
consecvența și dinamismul po
liticii sale externe, România și-a 
cîștigat, intr-adevăr, numeroși 
prieteni pe toate meridianele lu
mii. în călătoria de care vor
beam, care m-a purtat prin di
verse orașe ale Columbiei și 
Braziliei, țări aflate la mii și 
mii de kilometri depărtare, am 
avut de nenumărate ori prilejul 
să constat prestigiul înalt de, 
care se bucură astăzi, în lume 
țara noastră. M-am întîlnit și 
am discutat cu o mulțime de oa
meni din aceste țări latino-a- 
mericane, oameni de cele mai 
diverse categorii. De la cetățea
nul de pe stradă sau din fabrica 
pînă la oamenii de știință, artă 
și cultură, toți cei cu care m-am 
întîlnit „la sud de Rio Grande“ 
mi-au vorbit cu stimă și respect, 
cu căldură și prietenie despre 
România și președintele Nicolae 
Ceaușescu. dovedind o cunoaș
tere deosebit de bună a țării 
noastre, a progreselor ei pe ca
lea dezvoltării economice și so
ciale și a acțiunilor ei de po
litică externă. De o apreciere cu 
totul aparte se bucură poziția 
României privind instaurarea 
unei noi ordini economice mon
diale. democratizarea relațiilor 
internaționale, edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte, a 
păcii. înțelegerii și colaborării, 
bazată pe respectarea dreptului 
popoarelor la existență liberă și 
independentă. Mărturisesc că am 
fost profund impresionat de a- 
ceste incontestabile și reconfor
tante dovezi ale prețuirii pe 
care România și-a ciștigat-o pe 
plan mondial și că m-am simțit 
deosebit de mîndru și fericit de 
a fi cetățean român.

Cu ocazia investirii dumneavoastră în funcția de prim-ministru 
al Australiei, vă transmit felicitări cordiale și urări de succes.

îmi exprim convingerea că bunele relații existente între țările 
noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele popoarelor 
român și australian, al cooperării și păcii internaționale.

PREZENTĂRI

DE CONDOLEANȚE

Luni dimineața a avut loc, la 
Ambasada Republicii Populare 
Chineze din București, prezen
tarea de condoleanțe în legătură 
cu încetarea din viață a tova
rășului Kan Șen. vicepreședinte 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, vicepre
ședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a 
R. P. Chineze.

Pentru a prezenta condoleanțe, 
la ambasadă au venit tovarășii 
Ștefan Voitec, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Paul Nicu- 
lescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Aurel 
Duma, membru al C.C. al P.C.R, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Bujor Almășan, Traian Dudaș 
și Emil Nicolcioiu. miniștri, 
Constantin Matei și Vasile Șan- 
dru, adjuncți de șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

După ce s-a păstrat un mo
ment de reculegere în fața por
tretului îndoliat al tovarășului 
Kan Șen și s-a semnat in cartea 
de condoleanțe, tovarășul Ște
fan Voitec a exprimat, în nu
mele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a] 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, al Marii Adunări 
Naționale, al Consiliului de 
Stat și al guvernului, sin
cere condoleanțe ambasado
rului Republicii Populare 
Chineze, Li Tin-ciuan. și a 
transmis întreaga compasiune a 
conducerii de partid și de stat 
familiei defunctului.

SOSIRE
Luni la amiază a sosit la Bucu

rești S. L. Kaul Kilam. noul 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii India 
în Republica Socialistă România.

PREMIERE
La cinematograful „Scala“ din 

Capitală a avut loc, luni, pre
miera unui nou film românesc 
„Cursa44. Pelicula, producție a 
Casei de filme nr. 1. este reali
zată după un scenariu semnat 
de Timotei Ursu, în regia lui 
Mircea Daneliuc.

în aceeași seară a fost pre
zentat, în premieră, scurt me
trajul „Robinson de bună voie44, 
producție a Studioului cinema
tografic „Alexandru Sahia“, în 
regia lui Ion Bostan.

Simbătă, 27 decembrie 1975, 
la Palatul sporturilor și cul
turii din București, începînd 
de la ora 16, va avea loc, 
intr-un festival unic,

GALA FESTIVALURILOR 
FLACARA 1975

Biletele se pot procura de 
Ia casa de bilete a Teatru
lui „Ion Creangă" - Piața 
Amzei nr. 13, între orele 
9-12 și 15-18.

CRONICA 
U. T. C.

Ieri s-a înapoiat în Capi
tală delegația Uniunii Tine
retului Comunist, condusă de 
tovarășul Nicolae Croitoru, 
secretar al C.C. al U.T.C., care 
a luat parte la lucrările ce
lui de al XX-lea Congres al 
Federației Tineretului Co
munist Italian.

★
Luni după-amiază s-a îna

poiat in Capitală delegația 
U.T.C., condusă de tovarășul 
Zaharia Vlăsceanu, membru 
al Biroului C.C. al U.T.C., 
care, la invitația Comitetului 
norvegian pentru informații 
și relații internaționale pe li
nie de tineret, a efectuat o 
vizită in Norvegia.

★
Luni a sosit in Capitală o 

delegație a Uniunii Tineretu
lui Comunist Dimitrovist din 
R.P. Bulgaria, condusă de to
varășul Petăr Parișkov, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al U.T.C.D., care, la invita
ția Uniunii Tineretului Co
munist, va efectua o vizită în 
țara noastră.

RECEPȚIE
Cu prilejul celei de-a 34-a ani

versări a Armatei Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, a- 
tașatul militar, aero și naval al 
acestei țări la București, colonel 
Stanimir Milosevic, a oferit, luni, 
o recepție.

Au participat general colonel 
Ion Coman. prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Major, general 
maior Gheorghe Gomoiu, adjunct 
al ministrului apărării naționale, 
secretar al Consiliului Politic Su
perior al Armatei, general colo
nel Vasile Ionel, adjunct al mi
nistrului apărării naționale, Ta
mara Dobrin. vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste. Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, generali și ofi
țeri superiori, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organi
zații obștești, ziariști.

Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

CONCERT OMAGIAL
în cadrul manifestărilor prile

juite de împlinirea unui sfert de 
veac de la moartea lui Dinu Li- 
patti, remarcabil compozitor și 
interpret, luni seara a avut loc, 
în sala mică a Palatului Repu
blicii, un concert omagial.

ALMANAHUL 
„SCÎNTEIA

1976
• Ca în fiecare an, o bibliotecă într-o carte 

o carte pentru biblioteca dumneavoastră.

A apârut

- Cincinalul revoluției tehnico-științifice expli
cat și ilustrat în 10 capitole pe înțelesul tuturor.
- O idee cucerește conștiința popoarelor : 

Noua ordine economica internaționala.
- Istoria se scrie sub ochii noștri - o selecție 

a principalelor evenimente din ultimul an.
- Două „dosare" internaționale de mare 

tualitate : Terra ne poate hrăni pe toți, 
zilnic pe Terra mor de foame mii și mii de
meni și Știința se pregătește pentru intîlnirea cu 
noul mileniu.
- Omul „audio-vizual” de la „galaxia Gu

tenberg" la videosferâ — o explorare în universul 
mass-media.
- O lume in criză reflectată in propria oglindă. 

Economiști, ideologi, experți din țări occidentale 
despre capitalismul contemporan.

- Pagini de reportaj : Spectacolul lumii In 
10 tablouri.

ce
dar
oa-

- Pentru părinți, educatori și tineretul studios : 
Ghidul învățămîntului liceal, postliceal, universitar. 
Rețeaua instituțiilor de învățămînt din întreaga 
țară : condiții de înscriere ; orientări practice.

- Un Breviar juridic de larg interes : Reper
toar legislativ 1975 și Consultații privind regle
mentările in domeniul retribuției muncii.
- Și totuși, pentru fumător țigara rămine o 

necunoscută, Mitul și realitatea „mărețului biftec" 
sînt subiectele rubricii „Vrem să fim sănătoși, dar 
știm să trăim rațional F
- Olimpiada de la Montreal - 21 de olimpiade, 

21 de sporturi olimpice. Documentar, tabele și 
Ilustrații color.

- La pagina... 449 : O invitație pentru toți 
cititorii almanahului.

- Doua enigme universale : Ce se întîmplă cu 
clima ? și Cine a ucis dinozaurii ?

„Recordurile lumii — de la infinitul mare 
la infinitul micu, umor fi curiozități, sute de 
ilustrații inedite completează sumarul bogat 
și variat al celei de-a 10-a ediții a Almana
hului „Scînteia".

Cereți la chioșcuri și librării ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1976

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
După finala campionatului național De ieri, la Brașov

Pe cind un reviriment
in jocul șahiștilor noștri ?

Ultima ediție — a 39-a — a fi
nalei individuale de șah mascu
lin disputată la Sinaia s-a în
cheiat, după cum se știe, cu 
victoria maestrului internațio
nal V. Ciocîltea. Din punctul de 
vedere al antrenorilor și jucăto
rilor, finala trebuia să constitu
ie principalul criteriu de selec
ție pentru marile competiții in
ternaționale ale anului 1976 
(semifinala campionatului eu
ropean din ianuarie din Elveția, 
campionatul balcanic din sep
tembrie la Atena, olimpiada din 
octombrie din Israel). Previziu
nile celor care așteptau o con
fruntare interesantă, de mare 
luptă, între consacrații șahului 
nostru (Ciocîltea, Partoș. Ghi
țescu, Ungureanu. Radovici, Pa
vlov) și reprezentanții „noului 
val*4 (Urzică, Stoica, Ghindă, 
Ilijin) au fost însă din păcate 
doar în parte confirmate... în 
mod neașteptat, cei care au ma
nifestat o mai mare poftă de

sătesc de trintă
începînd de ieri și pînă 

miine se desfășoară, la Bra
șov; întrecerile finale ale Cam
pionatului național de trintă. 
competiție organizată de C.C. al 
U.T.C., cu sprijinul C.N.E.F.S., 
Federației române de lupte și 
U.N.C.A.P. în cadrul etapelor pe 
comună, centre de comună și 
județ ale celei de a Vl-a ediții 
a competiției celor puternici, 
voinici, au participat sute și mii 
de tineri dornici de afirmare. 
La finala pe țară de la Brașov 
participă 294 de tineri din me
diul rural, campionii pe județe, 
la cele 6 categorii prevăzute in 
regulament, după cum urmează : 
categoria pînă la 56 kg ; catego
ria 56,100 kg — 62 kg ; categoria 
62,100 kg — 68 kg ; categoria 68,100 
kg — 76 kg ; categoria 76,100 kg
— 87 kg ; categoria peste 87 kg.

Programul 
vede pentru 
„Tractorul",
16,30—18,45 — întreceri din ca
drul tururilor III și IV și in ca
drul turneului de recalificare ; 
mîine, în noua Sală a spor
turilor, începînd de la ora 8,30
— finalele pe categorii. Înainte 
de orele 11,00 cind este prevăzu
tă festivitatea de premiere și 
închidere a manifestării, în ca
drul unor demonstrații de lupte 
și judo, vor evolua componenți 
ai loturilor naționale.

Pentru concurenți, organizato
rii au mai prevăzut, in prima zi, 
un tur al municipiului Brașov, 
iar în ziua a doua de eoncurt, 
respectiv, astă seară, va 
avea loc un program artistic 
dat în cinstea participanților de 
către formațiile tineretului bra
șovean. (C. V.).

joc, de dorință de afirmare (!) și 
de menținere a pozițiilor în șa
hul nostru masculin au fost con- 
sacrații, tinerii practicînd un 
șah tehnic, la curent cu noută
țile teoretice, dar în practică 
ineficient ! Clasamentul final 
reflectă de altfel, justețea aces
tei afirmații : 1. Ciocîltea — 13 
puncte ; 2—4 Partoș, Ghițescu, 
Ungureanu — 11 puncte ; 5—6
Radovici, Pavlov — 10,5 puncte; 
7—8 Botez, Stoica — 10 puncte 
etc. Campionul de anul trecut 
A. Urzică s-a clasat doar pe 
locurile 9—11, la egalitate cu 
Ghindă și Mititelu (aceasta re
flectă, de altfel, și o altă veche 
lacună a jucătorilor noștri frun
tași, inegalitatea rezultatelor. 
După cum se știe, anul trecut 
doar, Urzică și Mititelu au ocu
pat primele două locuri ale fi
nalei). In plus, finala de la Si-, 
naia a suferit de o maladie (de
venită se pare cronică a șahu
lui nostru) cea a remizelor. Este 
foarte greu de explicat cum este 
posibil ca la cea mai importantă 
competiție internă a șahului ro
mânesc spiritul combativ să fie 
atit de scăzut ! Procentul de 
remize pe runde și pe ansam
blul întregului concurs a fost 
ridicat, de circa 60 la sută, fiind, 
se pare, cel mai mare din ultimii 
ani... Din această cauză au fost- 
stricate, din păcate, și o serie 
de partide interesante, de nivel 
ridicat teoretic, în care jucăto
rii au căzut de acord asupra re
mizei după faza de deschidere. 
E de așteptat ca schimbările de 
regulament care se vor introduce 
începînd cu anul viitor de către 
F.R. de Șah să producă un re
viriment în jocul șahiștilor 
noștri în fața cărora stă un 
program competition al extrem 
de încărcat și dificil.

întrecerilor pre- 
astăzi, în sala 

orele 8,30—12,00 și

• Competiția internațională 
feminină de volei de la Berlin 
a fost ciștigată de echipa locală 
Dynamo — 10 puncte, urmată 
de selecționata secundă a R.D. 
Germane — 9 puncte, formația 
Dinamo București — 8 puncte, 
reprezentativa Cubei — 7 punc
te, echipele Ruda Hvezda Bra
tislava — 6 puncte și Spartak 
Levski Sofia — 5 puncte.

In ultimele două jocuri susți
nute, echipa Dinamo București 
a pierdut cu 1—3 (15—12. 3—15. 
9—15. 6—15) la cîștigătoarea tur
neului și a întrecut în numai 43 
de minute, cu 3—0 (15—9, 15—1, 
15—7), formația Spartak Levski 
Sofia.

• Comentînd succesul echipei 
Suediei, care a cîștigat a 64-a 
ediție a „Cupei Davis“. între- 
cînd în finala de la Stockholm 
cu 3—2 selecționata Cehoslova
ciei, corespondentul agenției 
„France Presse44 scrie printre 
altele : „Din anul 1933. pentru 
prima oară două echipe euro
pene s-au întîlnit în finala pres
tigioasei întreceri, iar Suedia 
este, după Anglia, prima na
țiune europeană victorioasă din 
anul 1937. Desigur, acest lucru 
arată progresele făcute de ju
cătorii europeni, dacă ne amin
tim și de faptul că România a 
fost de trei ori finalistă în ul
timii sase ani44.

se pot
12—14

de 15 
anun- 
partea

FLORIN GHEORGHIU

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI

COMERȚUL
PRIN CORESPONDENȚĂ

Forma de comerț moderna, eficienta și de larga accesibi
litate practicată de cooperația de consum „Comerțul prin 
corespondența" vine direct în sprijinul tuturor acelora care 
doresc sâ-și procure prin poștă unele articole de îmbră
căminte, de uz casnic, aparate electrotehnice etc.

Oricare dintre articolele solicitate se poate primi direct 
la domiciliu, pe baza unei simple cărți poștala*expediate pe 
adresa : UNIVERSALCOOP - COMERȚUL PRIN CORESPON
DENȚĂ, București, Str. Vulturi, nr. 31, Sectorul 4. Pentru a 
cunoaște produsele existente în depozit se poate solicita mai 
întii o listă a acestora.

Orice comandă făcută unității „Comerțul prin corespon
dență" trebuie să fie în valoare de cel puțin 100 lei sumă 
ce se achita la primirea coletului.

Pentru ca trimiterile poștale expediate de dv. să ajungă la 
destinatar, înscrieți înaintea denumirii localității acestuia și a 
dv. numărul de cod, astfel:

POSTA ROMANA
Destinatar : IANCULESCU 

MARIA, Str. Nicolae Băl- 
cescu nr. 38 blocul A-3, sca
ra C, etajul II. ap. 14, jude
țul DOLJ.

Oficiul poștal CRAIOVA 1 
Codul 1100, localitatea CRA
IOVA.

Expeditor : POPESCU GRI- 
GORE, Splaiul Independen
ței nr. 193, blocul OD. scara 
B, etajul XII, ap. 215 secto
rul 7. Județul ILFOV. Ofi
ciul poștal BUCUREȘTI 15 
Codul 77 201. Localitatea 
BUCUREȘTI.

anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice
I. FACULTATEA DE ECO

NOMIA INDUSTRIEI. CON
STRUCȚIILOR ȘI TRANSPOR
TURILOR

a) Catedra de Conducerea, or
ganizarea și planificarea unită
ților industriale

— Asistent, poz, 30, disciplina:
Organizarea și planificarea u- 
nităților economice

II. FACULTATEA DE CIBER
NETICĂ ECONOMICA ȘI STA
TISTICA

a) Catedra de Cibernetică e-
conomică

— Asistent, poz. 57, discipli
nele : Cibernetică ; Proiectarea 
și organizarea sistemelor de 
conducere

— Asistent, poz. 45, disci
plina : Limbaje de programare

— Asistent, poz. 58, disciplina:
Programe aplicative

— Asistent, poz. 60. discipli
nele : Proiectarea și organizarea

centrelor de calcul ; Sisteme de 
calcul

— Asistent, poz. 65, disciplina: 
Statistică industrială

III. FACULTATEA DE CO
MERȚ

a) Catedra de Socialism știin
țific

— Asistent, poz. 18, disciplina: 
Socialism științific

b) Catedra de Filozofie-socio- 
logie

— Asistent, poz. 15, disciplina: 
Materialism dialectic și istoric

c) Catedra de Limbi străine
— Asistent, poz. 53. disciplina: 

Limba germană
IV. FACULTATEA DE FI

NANȚE ȘI CONTABILITATE
a) Catedra de Eficiența eco

nomică a investițiilor și fonduri
lor fixe

— Asistent, poz. 12. discipli
nele : Eficiența economică a in
vestițiilor și a fondurilor fixe,

Eficiența economică a investi
țiilor — Metode de calcul

— Asistent, poz. 13, discipli
nele : Metode și tehnici de cal
cul a eficienței economice : E- 
ficiența economică a investiții
lor și a fondurilor fixe.

b) Catedra de Analiza activi
tății economice

— Asistent, poz. 12. disciplina: 
Analiza activității economice a 
întreprinderilor

V. FACULTATEA DE ECO
NOMIE POLITICĂ ȘI PLANI
FICARE

Catedra de Economie poli
tică

— Asistent, poz. 41, disciplina: 
Economie politică

— Asistent, poz. 42, disciplina: 
Economie oii ti că

★
Candidații la concurs vor de

pune la secretariatul rectoratu
lui Academiei de studii econo-

mice din București, Piața 
mană nr. 6, cererea de înscriere 
împreună cu actele prevăzute 
de Legea nr. 6 privind Statutul 
personalului didactic din R.S. 
România, publicat în Buletinul 
Oficial partea I, nr. 33 din 15 
martie 1969 și de Instrucțiunile 
Ministerului Educației și învă- 
țămîntului nr. 84.539/1969.

Cei care funcționează într-o 
instituție de învățămînt superior 
sînt obligați să comunice în 
scris, rectorului acesteia, în
scrierea la concurs.

Termenul de înscriere pentru 
posturile de asistent este 
zile de la data publicării 
țului în Buletinul Oficial 
a III-a.

Informații suplimentare 
obține zilnic între orele 
la secretariatul rectoratului.



Perspective largi cooperării rodnice
dintre România și Sao Tome și Principe

„Scînteia tineretului"
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România socialistă, consecven
tă politicii sale internaționale, 
desfășoară o vastă activitate 
menită a lărgi și intensifica co
laborarea multilaterală cu toate 
statele lumii, cu tinerele state 
independente, în dorința expre
să de a așeza temelii trainice 
cursului de înțelegere, prietenie 
și cooperare internațională. In 
folosul tuturor popoarelor lumii.

în acest cadru s-a înscris vi
zita oficială de prietenie între
prinsă în țara noastră, la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, de către secretarul 
general al Mișcării de Eliberare 
din Sao Tome și Principe, pre
ședintele Republicii Democrati
ce Sao Tome și Principe, Ma
nuel Pinto da Costa, și tovarășa 
Amelia da Costa, în cursul căre
ia au avut loc convorbiri — des
fășurate într-o atmosferă cor
dială, de sinceră prietenie 
și deplină înțelegere. Schimbul 
rodnic de păreri privind relații
le dintre cele două state și po
poare, asupra problemelor inter
naționale actuale a fost concre
tizat de documentele semnate 
de cei doi președinți, de alte 
acorduri și înțelegeri, care des
chid noi și ample perspective 
conlucrării fructuoase dintre ță
rile noastre.

Declarația solemnă comună 
proclamă voința și hotărîrea co
mună a celor două state de a 
acționa în vederea fundamentă
rii relațiilor dintre ele, precum 
și a relațiilor cu toate celelal
te state ale lumii, pe baza prin
cipiilor și normelor dreptului in
ternațional, de a dezvolta rela
ții de colaborare în toate dome
niile de interes reciproc și de a 
milita, împreună cu toate state
le, pentru instaurarea unei 
epoci de pace, justiție și colabo
rare în lume. Declarația aminti
tă așază la loc de frunte, între 
principii, dreptul sacru al fiecă
rui stat la existență liberă, la in
dependență și suveranitate na« 
țională, la pace și securitate.

dreptul inalienabil al 
popor de a-și decide 
stătător soarta, de a-și

fiecărui 
dc sine 

--------, — „ alege și 
dezvolta liber sistemul politic, 
economic și social, corespunză
tor voinței și intereselor proprii, 
fără nici un amestec din afară. 

In cursul convorbirilor oficia
le, președintele Manuel Pinto 
da Costa a exprimat întreaga 
recunoștință pentru sprijinul 
politic, diplomatic, moral și ma
terial acordat de România so
cialistă poporului din Sao Tome 
și Principe in lupta pentru cu
cerirea independenței, a dat o 
înaltă apreciere succeselor re
marcabile dobindite de România 
în dezvoltarea sa economico-so- 
cială și a omagiat cu căldură 
politica externă promovată de 
șeful statului român, președin
tele Nicolae Ceaușescu, orienta
tă spre instaurarea unor relații 
noi între statele lumii. în 
scopul intensificării raporturilor 
de prietenie și colaborare din
tre cele două țări, s-a convenit 
ca reprezentanți ai celor două 
părți să continue consultările 
în vederea negocierii unor 
înțelegeri și acorduri în 
meroase domenii de interes 
ciproc.

Abordîndu-se aspecte ale „ 
tuației internaționale s-au evi
dențiat mutațiile profunde din 
lume, creșterea continuă a ro
lului și influenței forțelor 
progresului, democrației și păcii, 
s-a relevat necesitatea elimină
rii practicilor politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonia- 
liste, de dominație și asuprire, 
pentru asigurarea accesului nes
tingherit al tuturor popoarelor 
Ia binefacerile progresului și ci
vilizației.

In contextul problemelor com
plexe care confruntă omenirea 
s-a apreciat că realizarea dezar
mării generale, in primul rînd 
a celei nucleare, reprezintă o 
condiție esențială pentru asigu
rarea adîncirii procesului des
tinderii, pentru înlăturarea pe
ricolului unei conflagrații nimi
citoare ; adoptarea unor măsuri 
concrete în această direcție ar fi 
de natură să favorizeze tendin-

noi
nu-
re-

si

țele de securitate și pace din 
viața internațională. S-a subli
niat. (le asemenea, necesitatea 
îmbunătățirii și democratizării 
activității O.N.U., în vederea 
prevenirii crizelor și conflicte
lor între state, pentru crearea 
unei noi ordini economice inter
naționale, pentru sporirea rolu
lui organizației mondiale în a- 
sigurarea păcii, securității și 
colaborării internaționale.

Cu deosebită satisfacție, cei 
doi președinți au evidențiat suc
cesele importante obținute de 
mișcările de eliberare națională 
din Africa, contribuția pozitivă 
pe care o aduc cauzei cooperării 
internaționale tinerele state in
dependente și au condamnat po
litica de discriminare rasială 
promovată de regimurile din 
Africa de Sud și Rhodesia.

Felicilîndu-se pentru rezulta
tele convorbirilor, de-a lungul 
cărora s-a constatat cu satisfac
ție identitatea punctelor de ve
dere privind cooperarea bilate
rală și situația internațională, 
cei doi șefi de stat au apreciat 
vizita ca o contribuție la întări
rea prieteniei și dezvoltarea 
colaborării dintre cele două țări. 
Exprimind satisfacția pentru re
zultatele rodnice ale dialogului 
de la București, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea : „A- 
preciez că, pe baza documente
lor semnate astăzi, relațiile din
tre partidele și popoarele noas
tre vor putea cunoaște o dez
voltare puternică în toate do
meniile de activitate. Putem, 
deci, spune, că vizita dumnea
voastră în România, documente
le pe care le-am semnat mar
chează un moment important în 
relațiile dintre partidele și sta
tele noastre". La rîndul său, to
varășul Manuel Pinto da Costa 
arăta : „Plecăm cu convingerea 
că, începînd de astăzi, relațiile 
noastre, atit cele economice cît 
și cele politice, vor intra într-o 
nouă fază... Sîntem convinși că 
această cooperare între poporul 
nostru și poporul român va fi 
mereu mai fructuoasă".

I. TIMOFTE

CONFERIREA UNEI
ÎNALTE DISTINCȚII

ROMÂNEȘTI MINISTRULUI

încheierea Congresului Federației
Tineretului Comunist Italian

EDUCAȚIEI PUBLICE
DIN MEXIC

La ambasada țării noastre 
din Ciudad de Mexico a avut 
loc ceremonia luminării or
dinului „Tudor Vladimires- 
cu“, clasa 1, conferit de 
președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, ministrului edu
cației publice din Mexic, 
Victor Bravo Ahuja, pentru 
contribuția adusă la dezvol
tarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România 
și Mexic.

Manifestîndu-și gratitu
dinea pentru înalta onoare 
de a fi decorat de șeful sta
tului român, Victor Bravo 
Ahuja a exprimat, in aloca
ți unea sa, sentimentele sale 
de respect și prețuire pen
tru președintele Nicolae 
Ceaușescu, admirația față de 
realizările României.

La ceremonie au participat 
guvernatori, rectori universi
tari, directori generali din 
Ministerul Educației Publice, 
cadre didactice, personalități 
marcante din domeniile ști
inței, artei și culturii, zia
riști.

Duminică după-amiază au luat 
sfirșit la Genova, după cinci zile 
de dezbateri, lucrările celui de-al 
XX-l’ea Congres al Federației 
Tineretului Comunist Italian 
(F.G.C.I.). în încheierea lucrări
lor Congresului a luat cuvîntul 
secretarul general al Partidului 
Comunist Italian, Enrico Ber- 
linguer, care a arătat că cel 
de-al XX-lea Congres al F.G.C.I., 
a confirmat adeziunea profundă 
și semnificativă a tineretului 
comunist la linia strategică și la 
perspectivele P.C.I. Referin
du-se la situația politică din 
țară, vorbitorul a subliniat că 
cele șase luni care au trecut de 
la alegerile administrative din 15 
iunie, soldate cu victoria stîngii, 
au reprezentat una dintre perioa
dele cele mai dense de schim
bări în situația politică italiană 
și a trecut apoi în revistă rolul 
crescînd al tinerilor în viata po
litică, economică și socială a 
țării în acțiunile pentru demo
cratizarea școlii, pentru asigura
rea locurilor de muncă, împo
triva șomajului.

în încheierea lucrărilor sale. 
Congresul F.G.C.I. a ales noul 
Comitet Central format din 94 
de membri. Secretar național al 
F.G.C.I. a fost ales Massimo 
d’Alema.

în unanimitate a fost adoptată 
o rezoluție politică în care se re
levă necesitatea intensificării

eforturilor pentru realizarea uni
tății de acțiune a tinerei gene
rații pentru reînnoirea democra
tică- și socială a Italiei și s-au 
adoptat o serie de modificări la 
statutul organizației.

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale
româno-bulgare de colaborare economică

și tehnico-științifică
La 22 decembrie au început la 

Sofia lucrările celei de-a XH-a 
sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-bulgare de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică.

Delegația guvernamentală ro
mână la sesiune este condusă de 
tovarășul Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C, al P.C.R., pre
ședintele părții române în co
misie, iar delegația guvernamen
tală bulgară de Jivko Jivkov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Bulgar, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții bulga
re în comisie.

în centrul atenției actualei

sesiuni se află sarcinile trasate 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov pentru lărgirea 
și adîncirea în continuare, in pe
rioada următorului cincinal, a 
colaborării și cooperării econo
mice și tehnico-științifice dintre 
România și Bulgaria.

★
Cu prilejul acestei sesiuni, 

ambasadorul României la Sofia, 
Trofin Simedrea, a oferit un 
cocteil în saloanele ambasadei.

La cocteil, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească, au luat parte tovarășii 
Leonte Răutu și Jivko Jivkov, 
miniștri, experți — membri 
celor două delegații, ziariști.

Un remarcabil succes
al constructorilor români
In R.D.G. a intrat in probe tehnologice

ai

o instalafie metalurgică realizată in cea mai
mare parte de specialiști din fora noastră

La Combinatul siderurgic din 
Eisenhuttenstadt din R. D. Ger
mană a avut loc o premieră in
dustrială —- intrarea în probe 
tehnologice a unei moderne in
stalații de aglomerare a mine
reului, proiectată și realizată în 
cea mai mare parte de întreprin
deri românești. La festivitățile 
inaugurale au participat Kurt 
Singhuber, ministrul industriei 
miniere, metalurgice și a pota- 
siului. Klaus Oppermann, secre
tar de stat, conducători ai unor 
mari întreprinderi industriale 
din R.D.G., reprezentanți ai or
ganelor locale de partid, membri 
ai Ambasadei române de la Ber
lin, reprezentanți ai unor între
prinderi românești, precum și un 
mare număr de specialiști din 
România și R.D.G. care au par
ticipat la realizarea acestei in
stalații.

Fabrica de aglomerare, cu o 
capacitate anuală de 4 milioane

terorist de laDupă atacul
sediul O.P.E.C. din Viena

Grupul de comando care, în 
dimineața zilei de 21 decembrie, 
a pătruns în sediul O.P.E.C. din 
Viena, unde se desfășurau lu
crările celei de-a 46-a Confe
rințe ministeriale a Organizației 
țărilor exportatoare de petrol, 
luînd ostatici din rîndul partici- 
panților a părăsit, luni dimi
neață, capitala Austriei, la bor
dul unui avion aparținând com
paniei ..Austrian Airlines". în 
avion se aflau și 33 de ostatici, 
între care miniștrii petrolului a 
nouă țări membre ale O.P.E.C.

Avionul a aterizat, luni la a- 
miază, pe aeroportul din Alger, 
în urma tratativelor desfășurate 
între autoritățile algeriene, re
prezentate de ministrul afaceri
lor externe. Abdelaziz Boutefli- 
ka. și grupul de comando, cea 
mai mare parte a ostaticilor au 
fost eliberați, între aceștia aflîn-

a!
Belaid

PE SCURT «PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

du-se și ministrul algerian 
energiei și industriei, 
Abdessalem.

După 
burant 
decolat, 
într-o 
Printre 
dul avionului se numără miniș
trii petrolului ai Arabiei Saudi- 
te, Irakului, ministrul de inter
ne al Iranului și șefii delegații
lor la Conferința O.P.E.C. din 
Libia. Kuweit. Qatar și Emira
tele Arabe Unite. Ministrul de 
externe algerian a declarat că 
avionul va face escale succesive 
în mai multe capitale arabe, 
unde ostaticii respectivi vor fi 
eliberați. El a adăugat, totodată, 
că ministrul algerian al energiei 
și industriei, Belaid Abdessalem, 
s-a alăturat de bunăvoie grupu
lui de ostatici de la bordul a- 
vionului din spirit de solidarita
te cu aceștia.

în cursul nopții avionul a ate
rizat în Libia, la Tripoli.

aprovizionarea cu car- 
și alimente, aparatul a 
în cursul după-amiezii, 
direcție necunoscută, 

ostaticii rămași la bor-

tone, este cea mai mare insta
lație complexă realizată de me
talurgia românească în străină
tate.

Proiectul a fost elaborat de 
..Ipromet", ___
încredințată întreprinderii 
construcții și montaje 
gice Galați. De asemenea, și-au 
adus contribuția întreprinderea 
„Progresul" din Brăila. Uzina 
,.23 August" din București. Uzina 
de construcții metalice Bocșa, 
întreprinderea „Independența" 
din Sibiu și Centrala industrială 
de echipament pentru telecomu
nicații și automatizare. Pentru 
construirea acestei instalații, 
care se întinde pe o suprafață 
de 10 ha. livrările părții române 
au totalizat 19 000 tone utilaje, un 
volum important de echipament 
și aparatură electrotehnică și de 
automatizare.

în cuvîntarea pe care a rosti
t-o. ministrul- Kurt Singhuber 
a relevat calitățile noii instala
ții : îmbunătățirea condițiilor de 
muncă ale siderurgiștilor, cos
turi de producție mici, produc
tivitate.' ridicată, respectarea 
normelor de protejare a mediu
lui înconjurător. El a subliniat 
că specialiștii celor două țări au 
realizat o instalație la nivel 
tehnic mondial. ..Mulțumim pro- 
iectanților și constructorilor ro
mâni pentru contribuția lor la 
realizarea acestui obiectiv ; ei 
au arătat că România a obținut 
remarcabile succese în dome
niul construcțiilor metalurgice" 
— a spus el în încheiere.

iar execuția a fost 
de 

siderur-

Miting organizat
de P. C. Portughez 

in sprijinul 
reformei agrare

Lucrările Congresului
Partidului Comunist din Cuba

Raportul prezentat de Fidel Castro

• LUNI a sosit Ia Belgrad, în
tr-o vizită oficială, tovarășul 
Ion Ursu, președintele Consiliu
lui Național pentru Știință și 
Tehnologie. La gara „Dunav", 
oaspetele a fost intîmpinat de 
Trpe Iakovlevski, membru al 
Consiliului Executiv Federal, 
președintele Comitetului federal 
pentru Știință și Cultură, și alte 
persoane oficiale.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți Ion Avram, însărcinat eu 
afaceri al României la Belgrad, 
și membri ai ambasadei.

în aceeași zi, au început con- 
■ vorbirile dintre Ion Ursu și Trpe 

Iakovlevski. Au fost abordate 
probleme privind colaborarea pe 
termen lung dintre România și 
Iugoslavia în domeniul cerce
tării științifice.

partidului său „Noua Democra
ție4.

Totodată, premierul Karaman
lis a relevat că „Grecia acțio
nează cu moderație și este ani
mată de dorința reglementării 
pașnice a diferendelor sale cu 
Turcia".

FUNERALIILE TOVARĂȘULUI 
KAN ȘEN

• PREȘEDINTELE Comitetu
lui Permanent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților Popu
lari a R.P. Chineze, Ciu De, a 
avut, luni, o întrevedere cu 
Manuel Pinto da Costa, pre
ședintele Republicii Democratice 
Sao Tome și Principe, aflat în
tr-o vizită oficială în R.P. Chi
neză, anunță agenția China 
Nouă. în aceeași zi, precizează 
agenția, au continuat convorbi
rile dintre Li Sien-nien, vice- 
premier al Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze și președintele 
Manuel Pinto da Costa.

* LA PEKIN au avut loc fu
neraliile tovarășului Kan Șen, 
vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepreședinte al Corni- . 
tetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților 
Populari a R. P. Chineze. La ce
remonie, la care au luat parte 
conducători de partid și de stat 
ai R. P. Chineze, au fost depuse 
coroane de flori din partea pre
ședintelui Mao Tzedun și a al
tor conducători chinezi, din 
partea C.C. al P.C.C.. a altor 
organe conducătoare chineze.

planetar și magnetosferei Pă
mintului.

• LA TANANARIVE au fost 
anunțate rezultatele preliminare 
ale referendumului care propune 
aprobarea „Cartei revoluției so
cialiste și proiectul de constitu
ție elaborat pentru punerea in 
aplicare a acesteia. într-un stat 
condus de președintele tării, 
Didier Ratsiraka". în capitală, 
procentul celor care s-au pro
nunțat pentru aceste proiecte 
constituționale este de 86 
sută din totalul votanților.

SITUAȚIA DIN ARGENTINA

• UN COMUNICAT al Car
tierului General al forțelor ae
riene argentiniene difuzat luni 
a anunțat că grupul de ofițeri 
rebeli din cadrul forțelor ae
riene, care au ocupat începînd 
de joi baza aeriană Moron și 
partea militară a aeroportului 
metropolitan din Buenos Aires, 
s-au predat și se supun autori
tății centrale.

Un purtător de cuvînt al for
țelor aeriene a anunțat, după 
cum relatează agenția United 
Press International, că liderul 
rebelilor, generalul Orlando Ca
pellini, și alți ofițeri au fost puși 
sub stare de arest și vor fi ju
decați de Curtea Marțială.

• PALESTINIENII nu sint 
parte în conflictul libanez și 
depun toate eforturile pentru 
a se pune capăt definitiv 
situației de criză din aceas
tă țară — a declarat dumi
nică seara, la Beirut, Farouk 
Kaddoumi, membru al co
mitetului executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea 
Palestinei, șeful departa
mentului politic al O.E.P. 
Subliniind că mișcarea pa
lestiniană nu a fost parte 
implicată în conflictul intern 
libanez, Kaddoumi a declarat 
că acesta nu este util nici 
Libanului, nici mișcării pa
lestiniene. O.E.P., a spus el, 
se pronunță pentru indepen
dența, suveranitatea și inte
gritatea Libanului.

• „RESTABILIREA PRIETE
NIEI dintre Grecia și Turcia este 
o necesitate vitală pentru cele 
două țări“, a declarat primul 
ministru grec, Constantin Kara
manlis, adresindu-se deputaților

LANSAREA STAȚIEI AUTOMATE
sovietice „r----------

• LA 22 DECEMBRIE, în U- 
niunea Sovietică a fost lansată 
stația automată „Prognoz-4‘‘. Ca 
și stat'iile precedente de acest 
tip, „Prognoz-4“ va realiza cer
cetarea radiațiilor corpusculare 
și electromagnetice ale Soare
lui. precum și a timpurilor mag
netice ale Pământului, în spa
țiul circumterestru, în scopul 
'stabilirii influenței' activității 
solare asupra mediului inter-

(Țl_. _______
.PROGNOZ-4*

nală pentru a se realiza dezar
marea generală și totală.

Noi salutăm succesele Confe
rinței pentru securitate și coo
perare în Europa și vom face 
țot ce depinde de noi pentru 
a extinde și consolida rezulta
tele ei. Aceasta va fi o parte 
a luptei atît de necesare pen
tru conferirea unui caracter ire
versibil procesului de destin
dere.

Primul secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba s-a referit pe larg la 
relațiile de prietenie și solida
ritate cu țările socialiste, între 
care și România, relații care au 
permis Cubei să supraviețuias
că blocadei impuse de imperia
lism. Aceste țări, a spus el, 
ne-au oferit colaborarea lor 
încă din primele zile ale blo
cadei.

Vorbitorul a subliniat că vi
zitele efectuate în Cuba de că
tre secretarul general al P.C.R., 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicola* 
Ceaușescu, și de alți conducă
tori de partid și de stat ai unor 
țări socialiste, „au oferit po
porului cubanez posibilitatea de 
a-și exprima sentimentele fră
țești față de țările socialiste". 

Politica noastră externă, a 
continuat raportorul, ne unește 
cu toate forțele antiimperialiș- 
te. cu guvernele progresiste din 
America Latină, Africa si Asia, 
cu participants la mișcarea ță
rilor nealiniate.

Fidel Castro a arătat că^ în 
America Latină se manifestă o 
conștiință generalizată, în sen
sul că contradicțiile cu imperia
lismul reclamă o rezistență 
unită și care este în plină des
fășurare. Legat de aceasta, el a 
arătat că politica anticubaneză, 
impusă de imperialism prin in
termediul O.S.A., acum 13 ani, 
a eșuat, că se manifestă în di
ferite țări concepții politice de 
înfăptuire a unor aspirații so
cialiste, sau de protejare a bogă
țiilor naturale,, de naționalizare 
a unor sectoare importante ale 
economiei, de apărare a suvera
nității naționale.

Vorbind despre poziția Cubei 
în relațiile cu Statele Unite, 
Fidel Castro a arătat că nu tara 
sa a fost aceea care a rupt 
aceste relații, și, de aceea, par
tea cealaltă este datoare să 
schimbe, o dată pentru tot
deauna, atitudinea ei față de 
Cuba. Sîntem gata, a spus el, 
să ducem tratative, dar repetăm 
aici, la Congresul nostru, în fața 
întregului popor cubanez, că tra
tativele oficiale vor putea începe 
atunci cînd politica blocadei va 
fi abrogată, în esența ei, de gu
vernul S.U.A.

în încheiere, Fidel Castro 
a declarat că anul primului 
Congres al partidului a fost un 
an de muncă dirză pentru toate 
cadrele de partid și revoluțio
nare. Dar și anii viitori nu vor 
fi mai puțin încordați. Va trebui 
șă se desfășoare o muncă-, grea 
și complexă pentru îndeplinirea 
hotărîrilor care vor fi adoptate 
în cadrul acestui Congres.

★
în continuarea lucrărilor pri

mului Congres al Partidului 
Comunist din Cuba, participan- 
ții la dezbateri au adoptat o 
serie de rezoluții. între acestea 
se află rezoluția privind direc
tivele primului plan cincinal, pe 
perioada 1976—1980. O altă re
zoluție se referă la noul sistem 
de conducere a economiei na
ționale, bazat pe calculul eco
nomic.

Au fost, adoptate, de aseme
nea. rezoluții cu privire la con
stituirea organelor locale ale 
puterii de stat pe întreg terito
riul țării, documentul referitor 
la problema agrară și relațiile cu 
țărănimea, precum și în legătură 
cu asigurarea deplinei egalități 
în drepturi a femeilor cu bărba
ții. Participants au aprobat, tot
odată, rezoluția privind politica 
internațională.

mice obiective cărora trebuie să 
ne supunem. Nu am fi cu ade
vărat revoluționari cinstiți dacă, 
trecind in revistă etapele revo
luției, nu am releva cu aspri
me. in fața primului Congres al 
partidului, faptul că nu întot
deauna am fost capabili să des
coperim la vreme problemele e- 
xistențe, să evităm greșelile, să 
depășim omisiunile, și să acțio
năm în absolută convergență cu 
metodele de muncă ce trebuie 
să călăuzească conducerea și 
funcționarea partidului".

Apoi, vorbitorul s-a ocupat 
de unele probleme ale construc
ției economice.

Industria de bază a țării a 
crescut, în ansamblu, de 2.9 ori 
din momentul triumfului revo
luției, cu un procent anual de 
creștere de 6.4 la sută. în ulti
mii cinci ani acest procent a 
fost de 11 la sută.

Raportul a scos apoi în evi
dență creșterile considerabile de 
producție în alte sectoare indus
triale față de 1958. Producția 
de nichel s-a dublat, rafinarea 
petrolului a sporit de la 3,6 mi
lioane tone la 5.9 milioane tone, 
producția de energie electrică a 
crescut de la 2 550 000 000 kWh 
la 6 500 000 000 kWh, producția 
industriei constructoare de ma
șini s-a triplat.

Vorbitorul a arătat apoi că, în 
primul cincinal (1976—1980), sint 
prevăzute investiții mari pentru 
dezvoltarea economică și socia
lă a țării, că procesul de indus
trializare a țării se va accelera în 
ritm considerabil și că. în pa
ralel cu atenția ce se va acorda 
în continuare agriculturii, ac
centul principal se va pune pe 
industrializare. Produsul social- 
global va crește cu 34 la sută 
în anul 1980, în comparație cu 
anul 1975.

Se prevăd măsuri importante 
în domeniul culturii, în mod de
osebit în domeniul învățămin- 
tului, unde se va extinde prin
cipiul educativ al îmbinării stu
diului cu munca. Se va acorda o 
atenție deosebită rezolvării unor 
probleme de ordin politic, social 
și juridic.

Tovarășul 
nunțat, de 
cursul anului 1976 va fi apro
bată prin referendum popular 
noua constituție a Cubei și va 
intra în vigoare noua împărțire 
politico-administrativă a țării, 
care va ridica de la 6 la 14 nu
mărul de provincii.

Un capitol al raportului este 
consacrat problemelor de partid, 
în anul 1965. numărul membri
lor și al candidaților de partid 
era de aproximativ 50 000. iar la 
30 septembrie 1975 îri rîndurile 
partidului erau înscriși 202 807 
membri și candidați.

Printre documentele discutate 
în cadrul organizațiilor de bază 
și comitetelor de partid de către 
toți membrii partidului și de 
către cadrele conducătoare de 
partid, în timpul pregătirii Con
gresului.’ se află Statutul și 
Platforma-Programatică a parti
dului.

Platforma-Programatică — a 
spus Fidel Castro — reprezintă 
documentul cel mai important din 
cele care au fost prezentate în 
cadrul primului Congres. Idei
lor și principiilor ei trebuie să 
li se subordoneze întreaga po
litică internă și externă a țării.

Referindu-se la problemele 
politicii externe. Fidel Castro a 
relevat că trăsătura caracteris
tică a acestei perioade a fost 
destinderea încordării interna
ționale. Totuși, destinderea nu 
înseamnă că imperialismul și-a 
pierdut esența agresivă. Destin
derea nu a devenit încă un pro
ces ireversibil și pentru ea tre
buie să luptăm. Partidul nostru, 
a spus raportorul, aderă la po
litica de pace. Pentru comuniș
tii și poporul Cubei pacea are 
o importanță atotcuprinzătoare. 
Partidul Comunist din Cuba 
sprijină toate eforturile care se 
întreprind pe arena internațio-

în raportul prezentat la primul 
Congres al P.C. din Cuba. Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, a arătat că acest 
congres al partidului, care con
duce destinele primei țări so
cialiste de pe continentul ame
rican, are o importanță politică 
internă și internațională deose
bită.

în prima parte 
Fidel Castro a evocat pe 
trecutul de 
cubanez, 
momente 
boaiele 
Cubei și 
colonial 
potriva aservirii 
rialismului american, 
în 1925 a primului 
marxist-leninist din Cuba, lupta 
clasei muncitoare împotriva re
gimurilor dictatoriale instaurate 
de Machado și Batista, asaltul 
asupra căzarmii Moncada la 26 
iulie 1953, apoi lupta armată de 
eliberare, care a dus la triumful 
revoluției la 1 ianuarie 1959. 
Raportorul a subliniat că parti
dul comunist din Cuba este con
tinuatorul acestor glorioase tra
diții de luptă ale poporului.

Trecînd în revistă măsurile 
revoluționare adoptate în Cuba 
după victoria insurecției armate, 
Fidel Castro a menționat refor
ma agrară, lichidarea aparatului 
de stat reacționar, naționaliza
rea succesivă a companiilor 
străine, a băncilor, a principa
lelor mijloace de producție și, 
în primul rînd, a industriei za- 

' harului, combaterea șomajului, 
îmbunătățirea învățămintului și 
asistenței sociale.

Fidel Castro a făcut anoi un 
istoric al acțiunilor agre ze în
treprinse de S.U.A. și O'.S.A. îm
potriva Cubei. Dar aceste acți
uni — a spus Castro — nu au 
făcut decît să accelereze pro
cesul revoluționar, creșterea 
conștiinței revoluționare a po
porului cubanez. în acest con
text, el s-a referit la unificarea 
organizațiilor revoluționare din 
Cuba — mișcarea 26 Iulie. 
Partidul Socialist Popular și Di
rectoratul revoluționar — în
tr-un singur partid marxist-le
ninist — Partidul Comunist din 
Cuba.

în această primă etapă a re
voluției — a spus raportorul — 
efortul principal al națiunii a 
fost orientat spre supraviețui
rea, în fața subversiunii impe
rialiste, a agresiunilor militare 
și a blocadei economice. Bloca
da a existat și continuă să exis
te, dar. în ultimii ani, poporul 
cubanez, în cadrul unui climat 
de pace, a putut să se dedice 
problemelor dezvoltării econo
mice.

Datorită unor măsuri adecva
te, cu caracter politic și eco
nomic, care s-au aplicat Ia 
timpul oportun, agricultura și 
industria cubaneză au progre
sat, în ultimii ani, într-un ritm 
accelerat.

Aceste rezultate — a spus Fi
del Castro — ar fi fost, firește, 
mai bune dacă am fi fost mai 
capabili, dacă metodele noastre 
de administrare și de conducere 
a economiei ar fi fost mai efi
ciente. Dacă în perioada anilor 
1961—1965 produsul social global 
a crescut într-un ritm de numai 
1.9 la sută, între 1971 și 1975 el 
a atins un nivel mediu de creș
tere anuală de peste 10 la sută. 
„S-au realizat multe în crește
rea bunăstării poporului, satis
facerea necesităților sale, crea
rea unei serii întregi de opere 
în domeniul infrastructurii eco
nomice, iar, în ultimii ani, a- 
ceastă evoluție a cunoscut un 
ritm înalt". Fidel Castro a ară
tat apoi : „Este necesar sâ re
cunoaștem că, în numeroase ca
zuri, resursele nu au fost utili
zate la maximum. Gestiunea 
noastră economică nu a fost atît 
de eficientă pe cit ar fi putut fi. 
Metodele de conducere ale eco
nomiei care au fost aplicate nu 
au fost cele mai bune posibile, 
în cadrul conducerii economiei 
noastre s-au făcut, fără îndoială, 
greșeli de idealism și, în unele 
ocazii, nu am ținut cont de rea
litatea existenței legilor econo-

a raportului.
larg 

luptă al poporului 
măreînd principalele 

ale acestei lupte : răz- 
pentru independența 

înlăturarea jugului 
spaniol, lupta îm- 

țării impe- 
crearea 
partid

Fidel Castro a a- 
asemenea. că în

La Lisabona a avut loc un mi
ting. organizat de Partidul Co
munist Portughez, în sprijinul 
reformei agrare. Luînd cu
vîntul, A. Gervasio, membru 
al C.C. al P.C.P.. a relevat 
că reforma agrară repre
zintă o cucerire majoră a re
voluției de la 25 aprilie. Ea a 
adus transformări în modul de 
viață al oamenilor muncii de la 
sate și a pus capăt, practic, ex
ploatării de către marii moșieri 
a proletariatului agricol, care re
prezintă aproape 90 la sută din 
populația activă de la sate, a 
spus vorbitorul. El a relevat că 
în sudul țării exproprierea lati
fundiilor a fost, practic. înche
iată. ceea ce înseamnă că pu
terea marilor moșieri a fost li
chidată în sudul Portugaliei.
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20.00 Film serial : ..Janosik". O 
producție a studiourilor de tele
viziune poloneze. Episodul XI. 
20.45 Recital de violoncel Cătălin 
Ilea. La pian Marilena Dobre-Iiea. 
21.15 Telex. 21,20 Ce știm și ce nu 
știm despre... 21,50 Din filmoteca 
TV. : Fantezie pe gheață. 22,30 în
chiderea programului.

• INTR-O CUVÎNTARE ros
tită la posturile de radio și te
leviziune. primul ministru al 
Pakistanului. Zulfikar Aii Bhut
to a declarat că guvernul său 
urmărește normalizarea relațiilor 
cu India, Bangladesh și Afga
nistan.

Referindu-se la dezvoltarea e- 
conomică a țării, premierul pa
kistanez a relevat că în ultimii 
trei ani venitul național a cres
cut cu 15 la sută, iar producția 
industrială

CURSA : Scala (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30), Flamura (o- 
rele 9; 11,15: 13,30: 16: 18.15; 20,30).

CERCUL MAGIC : Grivița (o- 
rele 9: 11; 13: 16; 18: 20,15), Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15). Modern (orele 9; 11.15; 13.30; 
16; 18,15; 20.30).

CAZUL A AVUT UN DEZNODA- 
MÎNT FERICIT : Bucegi (orele
15.45; 18; 20).

TRESTIA : Festival (orele 9.30; 
11,30; 13,30; 16; 18,15; 20.30).

ADOPȚIUNE : Central (orele 
0,15; 11,30, 13,45: 16; 18,15; 20,30).

JACK SI VREJUL DE FASOLE î 
Capitol (orele 12.45; 14.30; 16.30;
18,30; 20,30)

J. D. CAHILL« Patria (orele 
13,30; 16; 18,15; 20,30). București 
(orele 9; 11,15; 1.3,30; 16; 18,15
20.30) , Favorit (orele 11.30; 13,45;
16: 18.15: 20.30)

SUSPECTUL : Sala Palatului (o- 
rele 17,15; 20).

TOAMNA BOBOCILOR : Doina 
(orele 18,15: 20.15) la orele 9,30; 
11,15; 13; 14,45; 16,30 program de 
desene animate.

AMORUL VRĂJITOR : Luceafă
rul (orele 9: 11,15; 13.30: 16: 18,15;
20.30) . Viitorul (orele 15,30; 18 J-
20,15).

CĂLINA ROȘIE : Timpuri Noi 
(orele 9.30; 12; 14.30; 17; 19.45).

MARELE GATSBY : Victoria (o- 
rele 9; 12 30; 16; 19,15), Floreasca 
(orele 9; 12; 16; 19).

SEARA CELEI DE A ȘAPTEA

ZILE : Drumul Sării (orele 15.30; 
18 ; 20.15)

CORUPȚIE LA PALATUL DE 
JUSTIȚIE : Feroviar (orele 9; 
11.15; 13.30, 16; 18.13; 20,30).

SPLENDOAREA PULBERII : 
Volga (orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20.15).

EVADATUL: Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Melo
dia (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 
20.30). Tomis (orele 9, 11.15; 13.30; 
15,45; 18: 20,15). Gloria (orele 9; 
11.15! 13,30; 16, 18,15; 20.30)

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : Uni
rea (orele 16. 18; 20), Popular (o- 
relo 15.30- 18: 20.15)

TRECĂTOARELE IUBIRI î Da
cia (orele 20,15).

DRAGOSTE LA 16 ANI : Dacia 
(orele ă; 11.15; 13.30; 15,45; 18).

UNDE ESTE COMPANIA A 
7-A ? : Lira (orele 15.30; 18; 20.15). 
Cosmos (orele 15.30; 18: 20,15).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL : 
Cotroceni (orele 10; 12.15; 15; 17.45; 
20).

POLIȚISTA : Giulești (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

CANTEMIR : Rahova (orele
15.30; 18; 20,15).

UN REGE LA NEW YORK : Mio
rița (orele 9,30; 12; 15; 17,30: 20).

ANA ȘI COMANDORUL : Feren
tari (orele 15,30; 18; 20).

MUȘCHETARUL ROMAN : Pro
gresul (orele 15,30; 18; 20,15).

RAPSODIE NORDICA : Pacea 
(orele 16; 18: 20).

ACTORUL ȘI SĂLBATICII : Arta 
(orele 13: 16; 19).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Moșilor (O- 
rele 9; 11.15; 13.30: 16; 18; 20), Fla
căra (orele 15.30; 18; 20).

FIICE ȘT MAME : Munca (ore
le 15,45; 18; 20).

MASTODONTUL: Vitan (orei* 
15.30: IR: 20).

ULTIMUL BAL LA PISCINA 
DIN ROZNOV : Crîngași (orele 17).

Opera Română : SEARĂ VIENE- 
ZA — ora 19; Teatrul de Operetă : 
VICTORIA Șl-AL EI HUSAR — 
ora 19,30; Teatrul Național (Sala 
Mare) : OAMENI ȘI ȘOARECI — 
ora 19.30; (Sala Mică) : COMEDIE 
DE MODĂ VECHE — ora 19.30; 
(Sala Atelier) : CAPUL — ora
19; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
HEDDA GABLER — ora 19; (Sala 
Studio) : TITANIC VALS - ora 
19: Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19,-30 : (Sala Studio) : NU AM ÎN
CREDERE ÎN BĂRBAȚI — 
ora 19 ; Teatrul Mic : MA
NIA POSTURILOR — ora 15.30 ; 
PROFESIUNEA DOAMNEI WAR- 
RfiN - ora 19.30 ; Teatrul de 
Comedie : NOAPTEA LA MADRID 
— ora 19,30; Teatrul Giulești ; Stu
dio '74 : ÎNTIMPLARI MAI MULT 
SAU MAI PUȚIN RIDICOLE - 
ora 17 ; CU OLTENCELE NU-I DE 
GLUMIT — ora 19,30: Teatrul „Ion 
Vasilescu" : CADOURI MUZICA
LE — ora 19,30; Teatrul „C. Tă- 
nase (Sala Savoy) : CER CUVIN- 
TUL LA... DIVERSE — ora 19,30; 
(Sala Victoria) : CAVALCADA 
COMEDIEI — ora 19.30; Teatrul 
„Ion Creangă" : POVEȘTILE DE 
AUR - ora 17 ; Teatrul „Țăndă
rică" (Sala Victoria) : POVESTEA 
TIMPULUI PIERDUT - ora 10 ; 
Ansamblul „Rapsodia română" : 
TARĂ BOGATĂ-N FRUMUSEȚI — 
ora 19,30.

9,00 Teleșcoală. 10.00 Emisiune 
de educație estetică. Interferări : 
Muzica și artele plastice. 10,20 
Film artistic : Tom Sawyer. 11.45 
Muzică populară. 11,55 Telex. 12,00 
închiderea programului. J.6,00 Te
leșcoală. 16,30 Curs de limba fran
ceză. 17,00 Telex. 17,05 Cibinium 
’75. Imagini dintr-un film. Scena. 
Emisiune de actualitate și critică 
teatrală. 17,55 Pentru sănătatea 
dv. Călirea organismului și spor
turile de iarnă. 18.15 Lecții TV 
pentru lucrătorii din agricultură. 
18,45 Teleglob : Ghana. Documen
tar. 19.00 Spre noi împliniri. Cîn- 
ță corul „Hilaria" al Casei de cul
tură din municipiul Oradea, .jude
țul Bihor, la 100 de ani de ac
tivitate. 19,20 1001 de seri : „Pui 
de om“ — de Victor Eftimiu. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Documentar TV : 
Economia românească la confluen
ță de cincinale (I). 20.20 Seară de 
teatru : „Gaițel6“ de Alex. Kiri- 
țescu. Premieră TV. Adaptarea 
pentru televiziune și regia : Ma
tei Alexandru. 22.10 24 de ore. 22,30 
închiderea programului.

• UN TRAFIC SUPERSONIC INTENS în pătuinle superioare 
ale atmosferei riscă să genereze o reducere cu aproximativ un grad, 
în următorii 20 de ani, a temperaturii atmosferei terestre, fenomen 
cu implicații climatice dezastruoase pentru agricultură — se apre
ciază într-un raport elaborat de experți ai Departamentului ame
rican al Transporturilor. Consecințele financiare ale unei ase
menea modificări de temperatură sint evaluate la 200 miliarde 
dolari. Răcirea progresivă a atmosferei, generată de zborurile 
frecvente ale avioanelor supersonice, ar fi cauzată, potrivit stu
diului, de particulele de acid sulfuric emanate de reactoare. 
Acestea ar forma un ecran care ar diminua cantitatea de ener
gie provenită de la Soare. La elaborarea raportului, care are 
1 200 de pagini, au lucrat peste 100 de specialiști. Ei consideră, 
pe de altă parte, că un număr limitat de zboruri la viteze super
sonice poate fi chiar util, servind la evaluarea mai precisă a 
repercusiunilor anticipate în prezent. • HOLD-UP. La un mare 
magazin parizian, situat pe malul Senei, s-a produs o spargere 
în cursul căreia au fost furați 500 000 franci bani lichizi și cecuri 
în valoare de un milion de franci. La închiderea magazinului, 
cinci oameni mascați i-au atacat pe funcționarii care transpor
tau încasările efectuate, după care au dispărut fără ca poliția să 
poată da de urmele lor. « SEISM IN GRECIA. Un cutremur de 
pămînt a fost înregistrat duminică după-amiază în Grecia. în 
zona de nord a Peloponezului; aproximativ 30 de locuințe, de pe 
coasta Golfului Corint au fost avariate. Pe de altă parte, visco
lele deosebit de puternice din mările Egee și Ionică au de
terminat autoritățile portuare grecești să interzică tuturor na
velor ieșirea din port. In partea centrală și de nord a Greciei au 
avut loc importante căderi de zăpadă și scăderi de temperatură, 
fiind anunțate perturbări ale traficului și comunicațiilor. • UN 
INCENDIU URIAȘ se extinde de trei zile pe o suprafață imensă 
acoperită cu culturi cerealiere în provincia argentiniană Santa 
Rosa, a anunțat duminică poliția din capitala acestei provincii 
situată la circa 700 kilometri de Buenos Aires. Datorită căldurii 
- 37 grade Celsius —. incendiul nu poate fi stăvilit și cele cinci 
focare ale sale riscă să se întindă și în provincia vecină, San 
Luis — adaugă poliția. Duminică dimineața, focarul principal se 
întindea pe o suprafață de 70 kilometri lungime și 5 kilometri 
lățime. • NAUFRAGIU ÎN „TRIUNGHIUL BERMUDELOR“. O 
navă cu pînze a fost descoperită, răsturnată, în partea nordică 
a faimosului „triunghi al Bermudelor", zona unor numeroase ac
cidente aviatice și navale pentru care experții nu au reușit încă 
să găsească explicații satisfăcătoare. Vasul nu a fost, pentru 
moment, identificat. Se consideră că naufragiul s-a produs în 
timpul uneia din furtunile ce s-au abătut asupra Atlanticului în 
ultimele luni. Mărginit de Insulele Bermude la est, portul Nor
folk (Virginia) la nord-vest și coastele Floridei la sud-vest, tri
unghiul respectiv a constituit pînă acum scena unor fenomene 
misterioase, soldate cu dispariția a aproximativ 200 nave si 
avioane.
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