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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
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a primit delegația siriană,
condusă de ministrul transporturilor
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
marți după-amiază, delegația si
riană, condusă de Noman Al- 
Zein, ministrul transporturilor 
al Republicii Arabe Siriene, care 
ne vizitează țara, cu prilejul 
zborului inaugural pe ruta Bucu
rești — Damasc — Kuweit.

La întrevedere au participat 
tovarășii Manea Mănescu, Ște
fan Andrei, Ion Ioniță, Traian 
Dudaș, ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor, general- 
maior Aurel Răican, comandan
tul aviației civile.

A fost de față ambasadorul 
Siriei la București, Walid Al 
Moualem.

Exprimînd profunda gratitu
dine, în numele său și al mem
brilor delegației, pentru onoa-

rea de a fi primiți de șeful sta
tului român, ministrul sirian a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea președin
telui Republicii Arabe Siriene, 
Hafez El Assad, un cald salut 
prietenesc. Totodată, oaspeții au 
formulat aprecieri elogioase a- 
supra celor văzute în timpul șe
derii lor în țara noastră a- 
supra realizărilor poporului ro
mân.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe conducătorul delega
ției să adreseze, la înapoierea 
în patrie, președintelui Hafez El 
Assad, un cordial salut priete
nesc și cele mai bune urări, iar 
poporului sirian prieten urări de 
noi succese, realizarea unei păci 
drepte și trainice, pentru a se 
putea consacra propășirii sale 
economice și sociale.

în timpul întrevederii a fost

exprimată satisfacția față de 
evoluția pozitivă a relațiilor de 
prietenie și colaborare * dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Siriană, subli- 
niindu-se rolul important în dez
voltarea acestor relații al întil- 
nirilor, convorbirilor și înțele
gerilor dintre cei doi șefi de 
stat. în acest context, s-a rele
vat că stabilirea liniei aeriene 
directe între București și Da
masc este o expresie a bunelor 
relații românc-siriene, o con
cretizare a înțelegerilor conve
nite între cei doi șefi de stat, 
care va permite dezvoltarea în 
continuare a conlucrării dintre 
România și Siria și va contribui 
la o mai bună cunoaștere reci
procă a ambelor popoare.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
9 ’

„Dezbaterea, în cadrul acestei sesiuni a Marii Adunări

Naționale, atit a problemelor dezvoltării economico-sociale a

tării, cit și a problemelor internaționale, adoptarea planului

pe 1976 și aprobarea politicii interne și externe a României

vor deschide perspective noi de înaintare fermă a țării pe ca

a primit delegația kuweitiană
participantă la zborul inaugural

pe ruta București-Damasc-Kuweit
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lea progresului și prosperității, de înfăptuire a Programului

partidului adoptat de Congresul al Xl-lea și care corespunde
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Aspect de muncă cotidian la Întreprinderea „Electrotehnica" Turda

pe deplin intereselor vitale ale poporului nostru, cauzei gene-
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rale a socialismului, colaborării și păcii in lume".

NICOLAE CEAUȘESCU

eue/tgetee îoo
1976

Noul plan cincinal 1976—1980, la realizarea că
ruia vom păși peste puțin timp, deschide în fața 
întregului nostru popor însuflețitoare perspective 
de muncă și creație, de valorificare pe un plan 
superior a capacităților și energiilor puse în 
slujba înaintării tot mai viguroase a patriei pe 
calea civilizației socialiste și comuniste. Va fi, 
potrivit hotărîrilor Congresului al Xl-lea al 
P.C.R., un cincinal al dezvoltării rapide și mo-

CU MINDRIE ȘI RESPONSABILITATE 
PATRIOTICĂ, TINERETUL, TOȚI CETĂȚENII 
TĂRII, APRORĂ DIN INIMĂ ȘI SPRIJINĂ 
NECLINTIT POLITICA INTERNĂ SI EXTERNĂ A 
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dernizării bazei tehnico-materiale a societății, al 
continuării ferme a politicii de industrializare, 
al afirmării plenare a revoluției tehnico-științi- 
fice în toate domeniile de activitate. Aceasta în
seamnă, practic, racordarea nemijlocită a în
tregii dezvoltări economico-sociale a țării la 
marile cuceriri ale științei, a produce incompa
rabil mai mult și mai bine, la nivelul înaltelor 
exigențe ale contemporaneității. înseamnă, în 
același timp. înnoire, modernizare, eficiență, ve
ritabile linii de forță ale progresului, hotărî- 
toare pentru ridicarea economiei românești pe o 
treaptă superioară de dezvoltare, pentru o parti
cipare mai actiuă a țării noastre la diviziunea 
internațională a muncii. Corespunzător acestor 
înalte comandamente, anul 1976— întîiul an al 
viitorului cincinal — statuează cu putere de lege, 
prin prevederile sale recent adoptate de Marea 
Adunare Națională, această orientare definito
rie pentru strategia dezvoltării economiei noas
tre. Este de remarcat, în acest sens, faptul că 
realizarea nivelului producției industriale prevă
zut pentru 1976, cu 10,2 la sută mai mare decît 
în 1975, va avea Joc în condițiile intensificării 
procesului de modernizare a structurii industriei. 
Ca urmare, ponderea ramurilor de vîrf, purtă
toare de progres tehnic, metalurgia, construcțiile 
de mașini .și chimia, în producția industrială va 
ajunge la peste 56 la sută, contribuind prin 
aceasta, într-o proporție sporită, la procesul de 
înnoire și modernizare a tuturor celorlalte ra
muri ale economiei naționale, la acoperirea în 
mai mare măsură a nevoilor interne cu produse 
de tehnicitate ridicată.

CONSTANTIN DUMITRU

(Continuare în pag. a Hl-a)
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X4 NE ORGANHĂM MUNCA Șl VIAȚA ÎN CONSENS CU NORMELE 

Șl PRINCIPIILE COMUNIȘTILOR, CU ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ

UN OM OBIȘNUIT
A fi patriot înseamnă, după cea mai elementară definiție, să-ți 

iubești patria. Să-ți fie drag pămînlul și zările asupra cărora ai 
deschis pentru prima oară ochii, să te mindrești cu inestimabi
lele valori făurite prin truda a nenumărate generații. Dar nu 
numai atit. „Tara nu se servește cu declarații de dragoste, ci cu 
muncă cinstită și la nevoie cu jertfe", spunea marele scriitor 
Mihail Sadoveanu. în timpul istoric pe care-1 trăim, conținutul 
patriotismului s-a îmbogățit și a căpătat noi și profunde sensuri. 
Patriotismul a devenit o dominantă a spiritualității întregului 
popor, o inegalabilă forță motrice a progresului social. Pentru 
noi, a fi patriot înseamnă a participa activ la opera de făurire 
a noii societăți, la îmbogățirea continuă a patrimoniului ei ma
terial și spiritual, la afirmarea tot mai puternică a națiunii ro
mâne în rindul națiunilor lumii.

Vorbim deci, despre patrio
tism ca despre un mod de a 
munci, de a crea, cu luciditate 
și dăruire, pentru prosperitatea 
țării. Exemplificăm cu realizări 
ale științei, industriei sau artei 
care ne-au adus lauri în con
fruntări internaționale, ne amin
tim nume de oameni de știință, 
de cultură, transformate de mult 
pe plan mondial in renume. E 
firesc să se întîmple așa — fap
tele ieșite din comun se fixează 
mai bine în memorie. Dar să nu 
uităm — ele sînt doar virfuri ale 
muncii de zi cu zi a unui în
treg popor, seîntei ale unor e- 
forturi neîntrerupte, care, alcă
tuiesc, la un loc, uriașa și unica 
iprtă capabilă să propulseze pa

tria pe culmi tot mai înalte. 
Ritmicitatea implacabilă cu 
care cărbunele este extras din 
măruntaiele pămîntului, focul 
nestins întreținut în cuptoare, 
perpetuumul ritual al lucrărilor 
agricole constituie nu numai i- 
negalabile dovezi de patriotism 
ci, chiar semnificația sa. Fiindcă 
patriotismul nu este o atitudine 
de clipe mari, ci o manifestare 
constantă, de zi cu zi, în în
treaga activitate socială. De 
aceea, am ales ca subiect al 
unei dezbateri despre patriotism 
un om obișnuit

Așa mi s-a și recomandat de 
la început Mircea Cheptroșu.

— Ce să vă spun eu ? Sint un 
om obișnuit 1

Ca să mă convingă, îmi expu
ne în două-trei vorbe o biogra
fie care poate aparține cîtorva 
zeci de mii de tineri : „școală 
profesională — muncitor în fa
brică — simultan elev la seral 
— maistru*4. Și totuși, dacă stă
rui, în viața oricărui asemenea 
om obișnuit, stimat și apreciat 
pentru marea dragoste și pasiu
ne cu care își desfășoară munca, 
oricît de modestă ar fi ea, de
scoperi fapte, gînduri, senti
mente, de o neasemuită fru
musețe morală. Maistrul Mircea 
Cheptroșu conduce în cadrul în
treprinderii „Automatica44 un a- 
telier mic și lipsit de o impor
tanță deosebită in circuitul pro
ducției. Un atelier ce ar putea 
trece cu totul neobservat, dar 
despre care se vorbește mult, 
chiar foarte mult in uzină. 
De ce ?

— Pentru că, îmi spune loc
țiitorul secretarului de partid pe 
fabrică, nimeni n-a auzit acolo 
niciodată spunîndu-se „nu se 
poate44. Orice lucrare, cît ar fi 
de dificilă, este primită, execu-

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a lll-a)

In ziua de 23 decembrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit delegația ku- 
weitiană, care întreprinde o vi
zită în țara noastră, cu ocazia 
inaugurării liniei aeriene Bucu- 
rești-Damasc-Kuweit.

La primire au participat to
varășii Manea Mănescu, Ștefan 
Andrei, Ion Ioniță, Traian Du- 
daș, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, general-ma- 
ior Aurel Răican, comandantul 
aviației civile.

Cu acest prilej Al-Nasrallah. 
șeful delegației, președinte al 
unei companii kuweitiene de 
turism și transporturi aeriene,

a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cald salut din 
partea Șeicului Sabah Al-Sa- 
lem Al-Sabah, emirul Kuweitu
lui. Mulțumind pentru întreve
derea acordată, oaspeții au îm
părtășit profunda lor satisfac
ție de a vizita România.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a rugat să se transmită șefului 
statului kuweitian un salut 
dial, împreună cu cele 
bune urări.

în timpul convorbirii, au 
subliniate bunele relații dintre 
cele două țări. S-a apreciat că 
deschiderea liniei aeriene di
recte cu Kuweitul va contribui

cor- 
mai

fost

Ia amplificarea schimburilor ro- 
mâno-kuweitiene, la dezvolta
rea relațiilor economice, cultu
rale și în alte domenii, la in
tensificarea vizitelor și contac
telor politice.

în cursul întrevederii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, răs- 
punzînd întrebărilor puse de 
ziariști kuweitieni, participant 
la zborul inaugural, a reafirmat 
poziția României cu privire ’a 
unele probleme internaționale, 
îndeosebi la căile de instaurare 
a unei păci juste și durabile în 
Orientul Mijlociu.

întrevederea a decurs într-o 
ambianță cordială, prietenească.

IN EDITURA POLITICA 
A APARUT:

HOTÂRIREA MARII 
ADUNĂRI NAȚIONA
LE CU PRIVIRE LA PO
LITICA EXTERNĂ A 
REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMÂNIA.

APELUL MARII A- 
DUNĂRI NAȚIONA
LE A REPUBLICII SO
CIALISTE ROMÂNIA 
ADRESAT PARLA
MENTELOR ȚĂRILOR 
PARTICIPANTE LA 
CONFERINȚA PEN
TRU SECURITATE Șl 
COOPERARE IN EU
ROPA.

19 decembrie 1975

T E M E I
de FLORIN COSTINESCU

Noi nu ne-am purtat țara in spate, nici in șei 
noi n-am putut niciodată să credem că un lac de odihnă

ne poate fi țară, 
pentru că n-am fost călători. Decit munții, in statornicie, mai grei, 
-- :□ noi virstele acestui pămint de rod și de singe aflară.de la

Temei are Dunărea să se verse in mare. Temei avem noi să curgem 
spre noi 

mai adincă ne este privirea spre astrele arzind subterane ;cu cît _ , __ _____ ____ ________ ,
sterp, fără izvoare e orice pămint neveșnicit de eroi
timpul pâmîntului nostru e viu și întreg în marile duratei cadrane.

Timpul nu cade-n genunchi, timpul îngăduința nu cere, 
cum nu cere sămînțâ să crească - nimănui, nimănui, nimănui, 
dar celor ce-l poartă in suflet pentru vis și putere 
le cere, ca azi, să-l urce in steme, să-l cinte-n statui.

Succese care întregesc
un rodnic bilanț

Valoarea producției realizate 
peste prevederile cincinalului -

UN MILIARD LEI
Centrala industrială de mașini 

și aparataje electrice Craiova a 
ridicat la un miliard de lei va
loarea producției obținute pînă 
în prezent peste prevederile pla
nului cincinal. Unitățile centra
lei respective, care în acest an 
realizează o producție cu aproa
pe 80 la sută și o productivitate 
a muncii cu 31 Ia sută superioa
re nivelurilor din .1970, au re
purtat succesul amintit în con
dițiile unei importante diversi
ficări și modernizări a fabrica

ției. Muncitorii și tehnicienii de 
aici au introdus în producția de 
serie, din 1971 și pînă acum, mai 
mult de 1 000 sortimente și tipo- 
variante de produse. Cele mai 
bune rezultate le-au înregistrat 
colectivele întreprinderilor „E- 
lectroputere" — Craiova, de ce
lule electrice prefabricate Băi- 
Iești, și de transformatoare mici 
din Filiași, „Electrobanat" — 
Timișoara și „Electroceramica" 
— Turda.

Prin ample acțiuni
de muncă patriotică

Pe șantierele locale 
de îmbunătățiri fun
ciare din județul Ti
miș, unde s-au des
fășurat în acest an 
ample acțiuni de 
muncă patriotică, au 
fost finalizate înainte 
de termen angaja
mentele asumate de 
consiliile populare pe 
anul 1975. Pe aceas
tă cale, s-au dislocat 
mai mult de 2 377 000 
mc. de pămint,^ care

au permis executa
rea de noi canale și 
diguri, despotmoliri 
de rigole și șanțuri 
de evacuare a apei de 
pe ogoare, pășuni și 
livezi și finalizarea 
altor lucrări de hidro
ameliorații.

Concomitent, au 
fost realizate de că
tre Trustul de con
strucții pentru îm
bunătățiri funciare 
din Timișoara lu-

crări de desecări, în
diguiri, regularizări și 
întrețineri de rețele 
de canale, pe șantie
rele de la Recaș- 
Chizătău. Pogăniș, 
Glavița și în alte zo
ne. unde pe această 
cale s-a redus sub
stanțial excesul de 
umiditate și au fost 
ameliorate peste 
30 000 ha terenuri a- 
gricole.

(Agerpres)

ȘTIAȚI CA IN BUCUREȘTI EXISTA UN CENTRU DE INIȚIERE AR
TISTICA SPECIAL DESTINAT COPIILOR ? VA INVITĂM IN CASA- 
MUZEU „THEODOR PALLADY", DIN STRADA SPĂTARULUI NR. 22

Există în București un „centru44 de 
inițiere a copiilor în tainele artei. Găz
duit în casa-muzeu Theodor Pallady, 
din strada Spătarului nr. 22 (fosta 
casă Melik, restaurată cu cîțiva ani în 
urmă, bijuterie a arhitecturii bucu- 
reștene din secolul al XIX-lea). Ală
turi de rafinata colecție Iosefina și 
Gheorghe Răut, cuprinzind piese de 
mobilier, artă decorativă, sculptură, 
gravuri și desene, pictură italiană și 
franceză (Prud’hon, Millet, Corot. De
gas), lucrări ale lui Theodor Pallady 
(cele mai multe din prima perioadă a 
creației sale), Muzeul de artă al R. S. 
România — casa-muzeu funcționează 
ca o secție a acestuia — a organizat o 
expoziție permanentă de pictură și 
sculptură românească, ca și un mic 
atelier de pictură, destinate exclusiv 
copiilor. Antologia, vădind un desăvîr- 
șit gust și o remarcabilă unitate, cu
prinde 'nume prestigioase ale artei 
noastre : Nicolae Grigorescu, Ștefan 
Luchian, Nicolae Tonitza, Gheorghe 
Petrașcu, Marius Bunescu, Francisc 
Șirato, Michaela Eleutheriade, Magda
lena Rădulescu. Corneliu Baba, Dimi- 
trie Paciurea, Gheorghe Anghel, Irina 
Codreanu. Lucrările sînt plasate în ori
zontul vizual al oamenilor de sub 
șapte ani, ori pe socluri pitice. Pentru

noi, ceilalți, „lectura" fiecărei lucrări 
se însoțește cu cite o genuflexiune.

Totul respiră aici aerul unei auten
tice candori, al unei delicate vibrații 
poetice. Chipuri de copii, în bronz și 
culoare, cîrciumărese, gura leului, obi
ecte familiare (cărora noi le spunem 
„natură statică44), cai fără frîu în miș
care, case, case simple ori case cu co
șuri de fabrică, un petec de plajă, o 
„poză" cu gară, trenuleț și oameni 
grăbiți („Peisaj din Sighișoara", pen
tru cataloage), un pește, un cățel... 
iată ce cuprinde, în cîteva vorbe, ex
poziția. Chiar dacă n-avem de-a face 
cu ceea ce s-ar putea numi universul 
copilăriei, intuim că un sentiment a- 
parte, o raportare constantă la datele 
fundamentale ale vieții scaldă în a- 
ceeași lumină toate lucrările. într-un 
anume fel, s-ar putea spune că înșiși 
copiii au făcut selecția. înainte de al
cătuirea expoziției li s-au arătat mai 
multe reproduceri de artă. Preferințele 
lor au configurat-o, după aceea, în 
bună măsură, au indicat, totodată, or
ganizatorilor optica ce a prezidat ale
gerile.

C.R. CONSTANTINESCU
(Continuare în pag. a ll-a)

CU PLANUL 
ÎNDEPLINIT

Zilnic, noi colective de 
muncă din unitățile econo
mice ale Capitalei, își în
scriu numele în rindul ace
lora care au îndeplinit pre
vederile planului pe 1975. în
tre cei care au obținut, re
cent, acest succes se află 
muncitorii, inginerii și teh
nicienii întreprinderii de ca
sete radio și televizoare, care 
pînă la 31 decembrie și-au 
propus să realizeze o pro
ducție suplimentară în va
loare de peste 5 milioane lei, 
superioară angajamentului a- 
sumat pentru acest an. A ra
portat îndeplinirea sarcinilor 
pe 1975 și colectivul între
prinderii de materiale de 
construcții „7 Noiembrie". 
Pînă la finele anului aici vor 
fi realizate peste ptevederi 
2,4 milioane cărămizi, valoa
rea totală a producției su
plimentare urmînd să ajungă 
la circa 4 milioane lei. în
deplinirea înainte de ter
men a planului anual a per
mis colectivului întreprinderii 
„Electroaparataj44 ca, pînă la 
această dată, să livreze su
plimentar beneficiarilor im
portante cantități de aparataj 
electric do joasă tensiune.

Cota realizărilor suplimen
tare la producția industrială 
pe 1975 se va ridica, la sfîr- 
șitul anului, la peste 4 mili
oane lei și la Bumbăcăria 
românească — Jilava.
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Cu mîndrie și responsabilitate patriotică, tineretul
toți cetățenii țării aprobă din inimă si sprijină neclintit

politica internă și externă a partidului și statului
Pentru ca toate popoarele 
să beneficieze de pe urma

Studiind expunerea prezentată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta sesiune a Marii Adunări 
Naționale am reușit să înțeleg 
mai bine de ce țara noastră mani
festă o deosebită simpatie 
față de popoarele care și-au 
cîștigat de curînd indepen
dența, de ce militează cu atîta 
consecvență pentru lichidarea 
subdezvoltării, exploatării și re
lațiilor de inechitate care repre
zintă un pericol permanent pen
tru pacea și colaborarea inter
națională. Fiind ea însăși o țară 
în curs de dezvoltare. România 
socialistă se situează în mod 
ferm de partea națiunilor care 
luptă pentru a înlătura această 
stare de lucruri, pentru instau
rarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, care să 
asigure condiții pentru progre
sul mai rapid al tuturor popoa
relor.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la înalta tri
bună, țările subdezvoltate tre
buie să depună mari eforturi 
pentru lichidarea decalajelor, 
pentru valorificarea mai efi
cientă a resurselor materiale și 
de forță de muncă, pentru Cre
area unei industrii moderne și 
a unei agriculturi avansate. 
Procedînd în acest fel, țara 
noastră a alocat an de an, pen
tru progresul său economic și 
social, o parte însemnată din 
venitul ei național, această po-

Ca și alțl colegi ai mei, am 
urmărit cu profundă satisfacție 
și cu un înalt sentiment de 
mîndrie patriotică magistrala 
expunere făcută de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în forul le
gislativ suprem al țârii și țin 
să-mi exprim deplina 'adeziune 
la ideile pe care le conține. Cu 
toate că dezbaterile Marii Adu
nări Naționale s-au referit în 
mod special la perioada relativ 
scurtă trecută de la Congresul 
al XI-lea al partidului, s-a con
turat cu pregnanță tabloul unei 
activități internaționale deosebit 
de bogate, caracterizată îndeo
sebi, prin eforturi perseveren
te și inițiative de mare ecou.

Dezbateri în învățămintul politico-ideologic U.T. C.

Noul mod de organizare a tn- 
vățămîntului politico-ideologic 
U.T.C. în cadrul unui ciclu de 
patru ani are drept scop asigu
rarea cunoașterii temeinice și în
sușirii depline de către întregul 
tineret a hotărîrilor istorice ale 
Congresului al XI-lea al P.C.R., 
a Programului partidului, apro
fundarea ideilor comunismului, a 
concepțiilor politico-filozofice, i- 
deologice, estetice marxist-leni- 
niste ale partidului, promovarea 
moralei revoluționare, modelarea 
întregului comportament al ti
nerilor în spiritul Codului co
munist de muncă și viață.

Măsurile privind stabilirea 
profilului cursurilor pe proble
me politico-ideologice, a tema
ticii lor constituie premisa 
reală pentru desfășurarea în 

...... a activității

care 
cu
te-

bune condiții 
în acest dome
niu. Organiza
țiile U.T.C. — 
așa cum a ho- 
tărît forumul ti
nerilor comu
niști —- sînt dâ- 
toarș să-și asu
me un rol activ, 
să antreneze 
marea masă a 
tinerilor la pre
gătirea și des
fășurarea tutu
ror acțiunilor 
care privesc în- 
vățămîntul poli
tico-ideologic. E 
o răspundere 
deosebit de im
portantă, 
presupune 
noașterea 
meinică a carac
teristicilor acti
vității pe ca
re tinerii o desfășoară în co
lectivele lor de muncă, a cerin
țelor pregătirii lor multilaterale, 
a obiectivelor actuale și de vi
itor.

în noua sa structură, învăță- 
mîntul U.T.C. are ca formă or
ganizatorică de bază cursuri pe 
probleme politico-ideologice. In
dicațiile C.C. al U.T.C. privind 
conținutul și organizarea învăță- 
mîntului politico-ideologic pre
cizează cu claritate care sînt 
cursurile programate pentru fie- 

categorie de tineri la a- 
' o

____  ______ _ ___ în 
acest domeniu presupune apli
carea acestor indicații în litera 
și în spiritul lor ; presupune, de 
asemenea, capacitate de inițiati
vă. în această perspectivă am 
analizat modul concret în care 
e organizată și se desfășoară ac
tivitatea cursurilor pe probleme 
politico-ideologice la întreprin
derea de confecții din Focșani. 
Prima problemă importantă a- 

care ------ — -
ceastă activitate. Desigur, 
bună organizare a muncii

litică înțeleaptă ducînd la dez
voltarea rapidă a bazei tehnico- 
materiale a societății, la ridi
carea nivelului de trai. Intensi- 
fieîndu-și și mai mult eforturile, 
peste un cincinal, România va 
depăși stadiul actual, se va a- 
propia de nivelul țărilor avan
sate. Odată cu intensificarea 
eforturilor proprii, țările slab 
dezvoltate trebuie să beneficieze 
însă din plin și de roadele unei 
colaborări internaționale multi
laterale care să le permită valo
rificarea plenară a resurselor 
lor, să participe tot mai activ la 
diviziunea internațională a mun
cii, la schimbul mondial de va
lori materiale și spirituale.

Noi, tinerii slderurgiști ai Hu
nedoarei, vedem în politica ex
ternă a partidului nostru întru
chiparea fidelă a ideilor de pace 
șl prosperitate ale patriei noas
tre, ale omenirii, ale tineretului 
de pretutindeni. Asigurăm 
conducerea partidului și statului 
nostru că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a susține din 
toate puterile această politică 
înțeleaptă și clarvăzătoare, pen
tru a contribui cu faptele noas
tre de muncă la sprijinirea e- 
dificiului atît de solid pe care 
se bazează politica internă și ex
ternă a României.

IOAN KLEP, 
oțelar la Combinatul 
siderurgic Hunedoara

desfășurate de partidul și sta
tul nostru pentru edificarea 
unei lumi mai drepte și mai 
bune. Această profundă analiză 
a problemelor se adaugă celor
lalte acte majore de politică 
externă ale României, cum au 
fost documentele prezentate de 
țara noastră cu privire Ia ne
cesitatea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, 
la imperativele dezarmării ge
nerale și, în primul rînd, ale ce
lei nucleare și documentul refe
ritor la întărirea rolillui Națiu
nilor Unite în viața internațio
nală. Aceste documente au în
trunit aprobarea entuziastă a 
studențimii noastre, a întregului 
nostru tineret, căci ele reflectă 

flată pe agenda de lucru a co
mitetului U.T.C. din această în
treprindere se referă la de
semnarea tinerilor care partici
pă la învățămintul politico-ideo
logic. E bine că au fost consti
tuite 52 de grupe de pregătire 
(cîte 2 sau 3 grupe în fiecare 
organizație), pentru ca fiecare 
propagandist să lucreze cu 40-45 
tineri. Cum, de asemenea, e me
ritoriu efortul de a-i cuprinde 
în învățămintul politico-ideolo
gic U.T.C. pe toți tinerii din în
treprindere, inclusiv pe cei 
nu sînt uteciști. Analizînd 
componența grupelor, am 
statat că nici unul dintre 
ciștii sub 26 de ani care 
membri ai P.C.R. nu participă la 
învățămintul politico-ideologic 
U.T.C. Ei au fost cuprinși cu 
toții, chiar și membrii birouri

care 
însă 
con- 
ute- 
sînt

„Previziunile44
din birou

și realitatea
din organizații

lor organizațiilor U.T.C., în ca
drul învățămîntului de partid. 
Indicațiile C.C. al U.T.C. pre
cizează că uteciștii care nu au 
împlinit vîrsta de 26 de ani și 
care sînt membri ai P.C.R. par
ticipă la învățămintul politico-i
deologic de partid sau U.T.C. în 
funcție de hotărîrea organizației 
de partid din care fac parte.

Am dezbătut aceste probleme 
cu tovarășul Ghidale Terclcr, 
locțiitor al secretarului comite
tului de partid, care e de părere 
că participarea unora dintre ute
ciști — membri ai P.C.R. — la 
învățămintul politico-ideologic 
U.T.C. e imperios necesară.

Potrivit indicațiilor C.C. al 
U.T.C., fiecare organizație, pe 
baza consultării tinerilor, trebu
ie să-și aleagă cursurile, pe pro
bleme politico-ideologice pentru 
anii 1975—1979 și să stabilească 
succesiunea lor pentru perioada 
respectivă. La baza alegerii tre
buie să stea specificul activității 
profesionale pe care o desfășoa- 
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grija permanentă pentru viito
rul țării și implicit pentru tînă- 
ra generație, care are nevoie de 
pace și înțelegere, pe toate me
ridianele, pentru a se afirma ca 
un autentic protagonist al apli
cării celor mai înaintate cuce
riri ale progresului tehnico-ști- 
ințific.

Avînd în ideile deosebit 
de valoroase cuprinse în 
expunerea secretarului gene-

Document politic de excepțio
nală semnificație teoretică și 
practică, expunerea susținută de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
fața Mării Adunări Naționale, 
primită cu unanimă adeziune 
de către partid, de către între
gul popor vine să se înscrie ca 
o nouă contribuție activă, ma
joră a României la dezbaterea 
destinului istoric al societății 
contemporane, la definirea căi
lor concrete, efective de reali
zare a unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Cu un spirit viu, dialectic, 
secretarul general al partidului 
pornește în analiza sa de la 
profundele mutații ce s-au pro
dus în configurația social-poli- 
tică a lumii, evidențiind rolul 
tot mai puternic pe care-1 joa
că forțele progresului și demo
crației în confruntarea politică 
și socială, reliefînd imperativul 
perfecționării instituțiilor politi
ce, economice și sociale în ve
derea asigurării unei păci trai
nice și durabile. în opoziție cu 
voci ce susțin inevitabilitatea 
războiului, fatalismul echilibru
lui prin forță și dictat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu sublinia
ză ideea că viitorul reprezintă 
o creație istorică conștientă la 
care au dreptul și datoria sa
cră să participe toate statele 
lumii, indiferent de mărimea și

Preocupare statornică pentru viitorul

tărie

Ca toți tinerii din tară, ne 
aflăm și noi, cei din Rîciu, sub 
puternica impresie a expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Marea Adunare Națională, care 
exprimă cu claritate și 
gîndurile și sentimentele tutu
ror cetățenilor României, 
cultînd această expunere, m-am 
gîndit din nou, pentru a nu știu 
cîta oară, cit de fidel întruchi
pează activitatea neobosită a to- 

As-

din a- 
între- 
și Ia

ră tinerii, necesitățile muncii 
concrete, cerințele asigurării cu
noașterii temeinice și însușirii 
Programului P.C.R., a politicii 
interne .și externe a partidului 
și statului nostru, dobîndirea u- 
nor cunoștințe de bază din do
meniul activității economice, fi
losofici, socialismului științific 
și istoric.

Aici, la întreprinderea de con
fecții din Focșani, în locul orga
nizațiilor a acționat, din birou, 
comitetul. în felul acesta secre
tarii și membrii birourilor or
ganizațiilor U.T.C. nu se mai 
simt răspunzători de organizarea 
învățămîntului. Ce cursuri pe 
probleme politico-ideologice ur
mează în acest an tinerii din 
organizația pe care o conduceți ? 
Cine sînt propagandiștii ? — iată 
întrebări adresate unui număr de 

8 secretari 
ai organizațiilor 
U.T.C. 
ceastă 
prindere 
care am primit 
același — incre
dibil — răspuns: 
„Nu știu”. Dar 
și mai greu de 
înțeles e fap
tul că întrebînd 
pe secretarul or
ganizației U.T.C. 
nr. 3 A. Valen
tina Luchian, 
cine sînt pro
pagandiști la 
cele două gru
pe de învăță- 
mînt politico- 
ideologic în ca
re au fost cu
prinși membrii 
acestei organi
zații, a răspuns 

că nu știe, deși, potrivit tabelului 
aflat la comitetul U.T.C., printre 
propagandiști... e chiar ea (!?). 
Reamintim aici, că. pentru tinerii 
care lucrează în industrie s-a sta
bilit un număr de 7 cursuri pen
tru care ei pot opta în cadrul 
învățămîntului politico-ideologid.

Tematica acestor cursuri — pe 
care tovarășii din conducerea or
ganizației trebuie să o cunoască 
în amănunțime — își propune să 
realizeze un deplin consens între 
activitatea de pregătire politică 
a tinerilor și dinamica vieții so- 
cial-economice, să asigure o cu
noaștere exactă a tuturor pro
blemelor economice, sociale care 
apar atît la nivelul întregii so
cietăți cît și în fiecare unitate, 
să contribuie la înarmarea ti
nerilor cu criterii înaintate în 
temeiul cărora să înțeleagă și să 
îndeplinească sarcinile profesio
nale și obștești care le revin în 
colectivele lor de muncă.

■ ■

ADRIAN VASILESCU 

ral al partidului un îndrumar 
sigur, dorim să ne angajăm ac
tiv, cu toate forțele, să depu
nem toate eforturile pentru a 
contribui la înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru.

ANCA POPESCU-FLOREA, 
studentă, Institutul de 
construcții București

potențialul lor, toți locuitorii 
planetei. Merită subliniat că 
în expunerea sa, secretarul ge
neral al partidului nu înfăți
șează teze abstracte ci fiecare 
idee reprezintă rezultatul unei 
analize științifice, prin prisma 
materialismului dialectic și is
toric. Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu dă expresie 
unei poziții consecvent susținu
te de către România socialistă, 
potrivit căreia înfăptuirea noii 
ordini politice internaționale nu 
reprezintă o acțiune restrînsă, 
apanajul unui grup redus de 
state, ci ea angajează toate po
poarele, toate forțele iubitoare 
de pace și progres care au o 
contribuție la configurarea pro
filului actual al lumii. Reținem 
în acest sens importanța acor
dată factorilor ce compun opi
nia publică a maselor populare, 
ca element activ și responsabil 
în transformarea lumii contem
porane, sublinierea rolului major 
ce revine forțelor progresiste și 
revoluționare, unității lor de ac
țiune în îndeplinirea acestor is
torice sarcini de emancipare so
cială și politică la scara pla
netei.

conf. univ. dr. 
STELIAN STOICA,

Facultatea de filozofie — 
Universitatea București

sa.
varășului Nicolae Ceaușescu, 
personalitatea sa. interesele 
majore ale țării, aspirațiile de 
veacuri ale poporului nostru la 
progres și civilizație, la liber
tate și independență, Ia pace șl 
înțelegere între popoare. Admi
răm în politica partidului și sta
tului nostru deplina concordan
tă între ceea ce urmărim să rea
lizăm în țară și pe plan inter
național, între ceea ce ne dorim

PREGĂTIRI
PENTRU

REVELION
DÎMBOVIȚA:

Vor avea loc revelioane ale 
tineretului in cluburile mai mul
tor întreprinderi din județ, in 
sate, în cabanele dimbovițene. 
Iată citeva detalii: pentru a- 
proape 500 de tineri din muni
cipiul Tirgoviște, fruntași in 
muncă, la învățătură, in viața 
de organizație, un revelion la 
restaurantul „Mondial". Vor fi 
invitați tineri de la Combinatul 
de oțeluri speciale, de la între
prinderile „SARO", „Romlux", 
de la Scjiela Tirgoviște, de la 
întreprinderea de utilaj petro
lier etc. Prin agenția B.T.T., un 
număr de tineri vor intimpina 
Anul Nou la cabana Peștera. In 
alte cabane, tabere școlare, ca 
și in municipiu și in orașele din 
județ se vor organiza revelioane 
pentru elevi. Nici tinerii din 
sate nu vor rămine mai prejos. 
Au fost anunțate revelioane ale 
tineretului la Răcari, Voinești, 
Vgleni-Dimbovița și în alte lo
calități rurale. La Malu cu Flori 
revelionul va avea loc în noul 
cămin cultural, construit prin 
contribuția cetățenilor, in spe
cial a tinerilor din comună, care 
au prestat aici multe mii de ore 
de muncă patriotică. Căminul 
cultural din Malu cu Flori, unul 
dintre cele mai mari din 
a fost inaugurat abia cu 
săptămîni in urmă.

județ, 
citeva

SIBIU
intre-Peste 600 de tineri 

prinderile din Sibiu, 
Agnita vor intimpina

din
Mediaș și 

_Sf.,.......................r__  noul an in
revelioanele tineretului organi
zate aici. în același scop, * un 
număr de tineri iși vor da întîl- 
nire la stațiunea turistică Pălti
niș. Din comunele Tălmaciu și 
AVrig, ca și din Săliște, se a- 
nunță pregătiri pentru alte te- 
Velioane ale tineretului.

Tineri de la întreprinderile si- 
biene „Independența", „Balan
ța", „7 Noiembrie", „Drapelul 
roșu", „Steaua roșie", de la 
„Automecanica", „Emailul roșu" 
„Tirnava" și „8 Martie" din Me
diaș. de la întreprinderea de în
călțăminte și pielărie din Agni
ta, de la 1MIX și de la fabrica 
de tricotaje din același oraș 
și-au luat angajamentul ca, pină 
la sfirșitul anului, să-și depă
șească zilnic normele de produc
ție.

DRAGOMIR HOROMNEA
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nouă și ceea ce se poate asigura 
pentru întreaga lume. Am 
dorit și vrem să fim un po
por liber și independent, 
stăpîn la el acasă — același 
lucru îl dorim tuturor popoarelor. 
Am dorit și dorim să avem o 
țară dezvoltată, cu un înalt ni
vel de civilizație ; aceasta co
respunde instaurării unei noi 
ordini economice internaționale 
care să ducă la eliminarea de
calajelor, la lichidarea subdez
voltării și a consecințelor a- 
cesteia asupra a două treimi din 
omenire. Așa cum pe plan intern 
promovăm cu consecvență ideea 
participării tuturor cetățenilor la 
viața economică, politică și so
cială, la adoptarea hotărîrilor 
care privesc întreaga societate, 
inclusiv la conducerea treburilor 
statului, pe plan extern milităm 
pentru democratizarea relațiilor 
internaționale, pentru partici
parea activă și egală în drepturi 
a fiecărei națiuni la soluționarea 
tuturor problemelor care con
fruntă omenirea. Avem o poli
tică externă profund științifică 
și umanistă care urmărește, atît 
în teorie, cît șl în practică, prin

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la lucrările Sesiunii 
Marii Adunări Naționale înaltă 
expresie a celor mai fidele aspi
rații, a intereselor vitale ale po
porului nostru — aduce emo
ționante argumente în favoarea 
ideii că România este la ora de 
față unul din statele cu o pre
zență deosebit de activă pe 
plan internațional. Ne bucurăm 
de stimă, grație muncii ,,de din
lăuntru” a poporului nostru, do
ritor de bine și de belșug. Sîn- 
tem o țară în care omul și vii
torul lui sînt la mare preț, o 
țară unde libertatea e reală și 
fericirea un lucru absolut reali
zabil. în același timp, sîntem o 
țară doritoare de pace și înțe
legere între popoare, sîntem o 
tară care vrea să fie liniște pe 
planetă și generațiile să se ur
meze în liniște. Avem principii 
de conviețuire pe care le-am 
învățat de la strămoși, avem un 
„cod de conduită” pe care-1 res
pectăm în dialogul cu națiunile 
lumii. Considerația și respectul 
de care ne bucurăm astăzi sînt, 
desigur, o consecință a princi
piilor în care credem, dar, în a- 
celași timp, și un rezultat al 
consecvenței și fermității cu 
care ne pronunțăm pentru 
transpunerea lor în fapte. Este 
vorba, deci, de o concordanță 
între ceea ce spunem și ceea ce 
facem, premisă esențială pentru 
împlinirea unei aspirații înalte. MIRCEA FLORIN ȘANDRU

Abecedarul artei
(Urmare dim pag. I)

Expoziția este un instrument 
de lucru. Aici funcționează de 
fapt, așa cum atrăgeam atenția 
de la început, un „centru” (unii 
zic că este numai pe cale de a 
deveni centru) de inițiere artis
tică. Printre puținele de acest 
gen din lume. înainte de vizio
narea expoziției, pictori profe
sioniști concep și execută „pe 
viu” în fața copiilor o natură 
statică, un peisaj, un portret, 
explică acestora — firește în cu
vintele și pe înțelesul vîrstei — 
de ce o culoare este mai fru
moasă în vecinătatea uneia și 
nu a alteia, de ce numim anu
mite îmbinări „reci” sau „calde”, 
de ce, în desen, oamenii mari 
ne sînt mai apropiați și oamenii 
mici ne sînt mai depărtați etc. 
etc. Mai apoi, „cursanții” vizio
nează expoziția unde sînt puși 
să recunoască o natură statică, 
un portret, un peisaj, o gamă. 
Rezultatele sînt de-a dreptul 
miraculoase. Fiindcă, arareori 
copiii greșesc. Tot aici, în ex
poziție. un specialist le oferă 
cîteva date despre întîmplările 
vieții și întîmplările mai aparte 
ale culorilor acestor „colegi” 
mai mari în ale picturii. După 
o vreme, din memorie, la grădi
niță sau acasă ei „reproduc” 
ceea ce au văzut, adică un Lu
chian, un Petrașcu, un Tonitza.

Nimic din ceea ce spunem nu 
poate sugera însă farmecul a- 
cestor „lecții”. Fie că este vorba 
de cele desfășurate în atelier, 
fie de cele desfășurate în expo
ziție. Deci, fie acolo unde copiii 
miros, pipăie și văd „misterul” 
unei picturi, paleta, culoarea de 
ulei, pensula, pînza, șevaletul 
(„șezlongul” cum îi spun ei), a- 
colo unde colaborează la naște
rea „misterului”, alegînd și a- » 
rânjind obiectele naturii statice, 
indicînd pictorului „executant” 
culorile ce trebuie folosite. Fie

numeroase acțiuni și Inițiative 
constructive edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte, a 
înțelegerii și cooperării. Această 
politică se bucură de adeziunea 
totală și de sprijinul întregu
lui nostru popor, care a dorit 
întotdeauna să trăiască în pace 
și înțelegere cu vecinii săi, cu 
toate statele. Personal nu pot de- 
cit să sper că popoarele lumii 
vor impune în cele din urmă 
definitiv normele universal va
labile ale dreptului și moralei 
internaționale, care să ducă la 
dispariția asupririi, nedreptății și 
tensiunii din lumea în care 
trăim. în ce ne privește, sîntem 
gata să facem tot ceea ce de
pinde de noi, aici, la locul nos
tru de muncă, pentru a ne aduce 
contribuția la realizarea sarcini
lor care ne revin și pe această 
cale, la înflorirea continuă, a 
României socialiste, la succesul

apoliticii interne și externe 
partidului și statului nostru.

DAVID CONȚIU,
secretar al Comitetului U.T.C. 
din C.A.P. Rîciu, județul Mureș

$1 la Con- 
partiduhii, 

Nicolae

„Așa cum am arătat 
greșul al XI-lea al 
spunea tovarășul 
Ceaușescu, noi considerăm că 
instaurarea noii ordini trebuie 
să pornească în primul rînd de 
la lichidarea cu desăvîrșire a 
politicii de inegalitate, domina
ție și asuprire a unor popoare 
de către altele, a politicii im
perialiste. colonialiste și neoco- 
lonialiste. Noua ordine cere ca 
în lume să fie instaurate rela
ții noi, bazate pe deplina egali
tate în drepturi între toate na
țiunile, pe respectarea dreptului 
fiecărui popor de a fi stăpîn 
deplin pe bogățiile naționale, de 
a-și alege liber calea dezvoltă
rii economico-sociale, fără nici 
un amestec din afară. La baza 
relațiilor sale România așează 
ferm principiile deplinei egali
tăți în drepturi, respectării in
dependenței și suveranității na- 
tionelc, neamestecului în trebu
rile ir terne și avantajului reci
proc, ale renunțării la folosirea 
torței și amenințarea cu forța”.

Acestea sînt doar cîteva punc
te de reper din biografia activă 
a țării noastre, care, constru- 
indu-se pe sine, își aduce con
tribuția, în spiritul celui mai 
înalt umanism. Ia construirea 
unei lumi mai bune și mai li
niștite, neamenințată de răz
boaie.

în expoziție, unde lecția artei 
nu se poate învăța fără lecția 
vieții, unde omul de cinci ani 
începe să întrezărească, dincolo 
de senzații, și altceva, un alt
ceva pe care noi l-am numi, 
căci el nu are încă cuvinte pen
tru aceasta, transfigurare și 
simbol. Albastrul, de pildă, în
tr-un peisaj marin e culoare 
rece pentru că „apa mării e 
rece”, pentru că în ea intrăm 
ca să ne „răcorim”, roșul e cu
loare caldă pentru că „așa este 
soarele și sîngele”. O linie ori
zontală e „leneșă”, o linie verti
cală „ e harnică”, o linie oblică 
„stă cuminte în bancă”, așa cum 
stau elevii care studiază.

în expoziție copiii sînt atrași de 
sculpturi (de „statui”, ca să fo
losim limbajul lor), în special 
de cele animaliere. Peștele de 
bronz al Irinei Codreanu este 
peștișorul de aur al basmelor, 
cățelul, în schimb, este cînd 
Grivei. cînd Azor, cînd Lăbuș, 
cind Michi... în fața lui. mici 
vizitatori recită. Niciodată ure
chile de bronz ale unui cline de 
bronz n-au ascultat de atîtea și 
atitea ori pe Arghezi, isprăvile 
lui „Zdreanță”. Puși în situația 
de a alege niște flori, copiii au 
ales o lucrare de Luchian. 
ce ? „Pentru că florile sînt 
și vesele”. Se poate cere 
mult la 4 sau 5 ani ?

Farmecul (noi, adulții, 
spune substanța) acestei 
cuții despre artă îl dă și inter
locutorul copiilor, „sufletul” a- 
cestei mici, dar mari și generoa
se întreprinderi, omul care știe 
să se apropie de ei atît de cald 
și firesc, să sădească în ei, pri
mul, respectul și dragostea pen
tru artă. Omul, care de la un 
vernisaj, petrecut cu mai multe 
luni în urmă, răspunde ori de 
cîte ori este solicitat apelurilor 
micilor săi prieteni : muzeogra
ful Marcela Săndulescu, de la 
Muzeul de artă al R.S. Româ
nia.

De 
roșii 
mai

am 
dis-

Noi construcții ct modifică „profilul" edilitar al orarului Sftntu 
Gheorghe

Foto f GH. CUCU

Secretul Iui
Tom Sawyer

șaseBăiatul — să aibă vreo .... 
ani. Fetița, prietena lui, e mică, 
e foarte mică : nu are.       decît,
cel mult, cinci, li pun umH că
rucior de copii o elice de hîrtid, 
suflă amîndoi în palele elicei, 
iar căruciorul se mișcă. Clă
desc și o casă, tot împreună și 
tot pe scenă, în văzul micilor 
spectatori ineîntați, care-i ur
măresc cu gurile căscate. Dar 
acoperișul e incomplet și cei doi 
inventează un fel de cric-minu- 
ne, cu ajutorul căruia vor urca 
și vor așeza la locul ei partea 
de construcție care lipsește. în 
acel moment de fericire genera
lă apare însăși Răutatea, dia
volul, spiritul distructiv. Spi
ritul distructiv are o atitudine 
persiflantă, umblă tot timpul 
cu mîinile vîrîte sfidător în bu
zunarele pantalonașilor și ame
nință că va preface în praf și 
pulbere opera micilor construc
tori. Spiritul distructiv are și el 
tot vreo șase 
ani, dar e mai . 
voinic. Și totuși, 
în bătălia dintre | 
cei doi prieteni 
și el, va învinge, 
firește, binele. 
O mulțime de 
păsărele vor veni -- 
ze pe acoperișul noii clădiri, che
mate prin fluierături (nu foarte 
reușite) de înșiși spectatorii- 
copii, care-i ajută în munca 
grea a fluieratului pe cei doi 
prieteni. Micii constructori de 
Aurel Crăciun, interpretat de 
colectivul Teatrului de păpuși din 
Alba Iulia (și de spectatorii a- 
cestui teatru) a fost, in retrans
misia de duminică seară, un 
moment îneîntător.

Se pare că emisiunile pentru 
copii împărtășesc soarta cărților 
destinate celor mici : sînt dis
cutate numai o dată pe an, în 
1 iunie. Atunci sau nici atunci. 
Și e păcat, pentru că Redacția 
emisiunilor pentru tineret 
pii face eforturi mari și 
încununate de succes de 
oferi nu numai tinerilor, 
preșcolarilor și școlarilor

CRONICA T.V.
de FLORIN MUGUR

să se așe-

și co- 
uneori

Notă: Ne aflăm în fața unor 
mici și reușite „lecții Bernstein”, 
deci. Cei ce-au fost mai demult 
copii vor încerca, perpetuu, în 
fața acestui exemplu, melanco
lia condiției pierdute. Pentru că 
lor nu le-au mai rămas decît 
conferințele de artă (urmate de 
film), cu alte cuvinte, acele două 
ore în care istoria artei este 
străbătută într-un galop sufo
cant, în care numărul nedume
ririlor în privința artei sporește 
în loc să scadă, acele două ore, 
după consumarea cărora ei dau 
un semn politicos că au devenit 
mai sensibili... Căci ce s-ar mai 
putea culege în urma unei den
se, exhaustive și fulgerătoare 
campanii estetice ? Ne întrebăm 
dacă asemenea „lecții” nu s-ar 
putea face și cu adulții, con
temporanii fiilor lor, în care în
trebările precise își găsesc răs
punsuri precise, cam ca la „poș
ta juridică” să spunem, în care 
omul pătrunde în universul artei 
încet, potolit și profund, înce- 
pînd (nu e nici o rușine în asta!) 
cu cele mai simple lucruri, Vă- 
zînd cum se pictează un tablou, 
explicîndu-i-se un tablou. Gîn- 
dim oare prea utopic ? Oricum, 
încercarea merită a fi făcută.

CASA DE CULTURA A SECTORULUI I 
anunță deschiderea următoarelor cursuri 

și activități permanente :
• DACTILOGRAFIE—SECRETARIAT cu durata de 15 

zile, o lună și două luni cu metodele cele mai moder
ne de lucru (cursurile încep la data înscrierii).

• CROITORIE femei cu durata de 6 luni (dimineața)
• COSMETICA
• BALET (copii)
• CHITARA, ACORDEON, BATERIE.
Informații la telefon 11 98 60 între orele 10—18 la Casa 

de cultură a sectorului I, str. Slătineanu nr. 16.

emisiuni plăcute ți de o I 
ținută educativă. Urmărind
emisiuni plăcute șl de o bună 
ținută educativă. Urmărind e- 
misiunile pentru copii din ulti
ma vreme s-a putut ob
serva un efort de a „coborî 
pe pămint** visurile, de a le da 
un conținut mai grav, de a așe
za cu mai multă limpezime în 
prim plan educarea în spirit pa
triotic și — strîns legat de aceasta 
— educarea în spiritul muncii, al 
muncii creatoare.

Sîntem niște vechi admiratei t 
ai emisiunilor care apar sub 
genericul atît de reușit (uneori 
mgi reușit decît ceea ce ur
mează) : 1001 de seri. Și aici 
am văzut, în această săptămină, 
un semn al preocupărilor noi, 
o agreabilă Poveste de seară de 
Victor Popa, cu șapte copii 
prieteni care se laudă cu pro
fesiile părinților. Poate pentru a 
contrazice axioma că nu 
actori mai naturali decît

a

există 
copiii, 

data 
partea 
slabă.

interpretarea fost, de 
aceasta, 
cea mai
Ne-am bucurat, 
de asemenea, de 
noutățile pe care 
ni le-a oferit 
Agenda pionie
rească : vom ur- 

cu noul an, pro- 
Mîini de aur.

mări, începînd 
bele concursului 
cu trei probe (una contracrono- 
metru, una obligatorie și una 
la liberă alegere), urmărind să 
pună în lumină destoinicia, dra
gostea pentru tehnică și spiritul 
imaginativ ale pionierilor care 
vor concura.

Nu cred că a fost întlmplătoare 
nici programarea filmului ame
rican Tom Sawyer, film Care 
conține una dintre lecțiile cele 
mai emoționante despre muncă 
și despre atitudinea față de 
muncă din întreaga literatură 
pentru copii. Vă amintiți scena 
gardului, scena vopsirii gardu
lui 7 Tom e pedepsit : va trebui 
să dea cu vopsea un gard lung, 
lung... Oftează și începe. Se o- 
prește un băiețel și se uită la 
el ce face. îl compătimește : ,,Ce 
e, șefule ? Te-a pus la treabă 7" 
Răspunsul lui Tom e uluitor : 
„Ce, tu zici că asta-i muncă 7" 
Și adăugă : „Ce crezi tu, că în 
fiecare zi iți pică norocul să 
pictezi un gard ca ăsta ?" Ur
marea se știe ; băieții ii fac tot 
felul de daruri, pentru a-i lăsa 
să muncească în locul lui. Dar 
să ne amintim și de comenta
riul lui Mark Twain, comenta
riu care, firește, nu apare in 
film : „Descoperise fără să știe 
una din marile legi ale activi
tății omenești — anume că pen
tru a face un om să dorească un 
lucru, fie omul bărbat in toată 
firea, fie băiețaș, trebuie să-i 
înfățișezi acel lucru ca greu 
de obținut". Posibilitatea de a 
munci, văzută ca un lucru ex
traordinar de frumos, ca un dar 
de Anul Nou, ca un cadou, ca 
o răsplată... Să adăugăm că, în 
film, copiii care munceau erau 
atît de voioși, incit ne-a tre
cut prin cap gîndul că Tom, cel 
care-i „dusese", se înșelase sin
gur : făceau munca lui, e ade
vărat, ba îi și plăteau în arșice 
pentru asta, dar fericiți ei erau, 
și nu el... Știți cine a învățat 
perfect lecția lui Tom 7 Stan,, 
celebrul Stan, care, pedepsit de 
tot atît de celebrul Bran să-și 
mănince pălăria, începe să se 
lingă pofticios pe buze, pînă ce 
amicul lui i-o smulge și începe 
s-o mestece el. (I-am revăzut 
simbătă, intr-un excelent Minl- 
recital, prezentat de Radu Cim- 
poneriu).

Pentru realizatorii emisiunilor 
destinate copiilor, Tom nu mai 
are demult nici un secret, sîntem 
aproape siguri. Dar nu total si
guri, pentru că altfel nu s-ar ex
plica de ce nu totdeauna este 
găsit tonul exact și nu totdeau
na munca este prezentată ca un 
joc și ca un dar de care trebuie 
să ne bucurăm, ci altfel, rigid, 
pompos, ne convingător. Con
struirea unui oraș este un lucru 
cel puțin tot atît de pasionant 
ca o vînătoare de tigri pe re
zervația celebrului Daktari. Tre
buie să găsim, însă, mijloacele 
de a o arăta. Ele sînt căutate cu 
și mai multă insistentă decît 
pînă acum și sint găsite. Nu 
totdeauna. Nu totdeauna, pentru 
că e vorba despre opere de artă 
(în prima și în ultima instanță), 
iar operele de artă adevărate nu 
pot fi confecționate pe bandă ru
lantă. Nu totdeauna, dar tot mai 
des.
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Jurnal de vacanțăPLENARA CONSILIULUI 
CENTRAL AL U.G.S.R. ACȚIUNI PENTRU BUCURESTENI

Marți s-au desfășurat lucrările 
plenarei Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România.

La plenară a luat parte tova
rășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R. Au par
ticipat membri și membri suple- 
anți ai Consiliului Central al 
U.G-S.R., ai Comisiei Centrale 
de Cenzori, președinți ai comite
telor uniunilor pe ramuri de ac
tivitate, consiliilor județene ale 
sindicatelor, invitați, reprezen
tanți ai presei centrale.

Lucrările plenarei au fost des
chise de tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C, al P.C.R., 
președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R.

Plenara a hotărît să convoace, 
în ultima decadă a lunii aprilie 
1976, Congresul Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, sta
bilind ca norma de reprezentare 
să fie de un delegat la 3 000 de 
membri și a adoptat un plan de 
măsuri pentru întîmpinarea Con
gresului U.G.S.R.

Participanții au dezbătut mo
dul cum au acționat organele șl 
organizațiile sindicale pentru an
trenarea tuturor oamenilor mun
cii la întrecerea socialistă pe a- 
nul 1975 și măsurile de întreprins 
în vederea sporirii contribuției 
sindicatelor la îndeplinirea pre
vederilor de plan pe anul 1976

In cadrul plenarei au fost dis
cutate. totodată, munca politico- 
educativă desfășurată de orga
nele sindicale în sprijinul reali
zării planurilor de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării și mo
dalitățile de perfecționare în 
continuare a formelor de activi
tate folosite în acest domeniu.

AGEXISA
VIZITĂ

Ia invitația ministrului aface
rilor exterbe al Republicii So
cialiste România, George Ma- 
covescu, vicepreședintele Con
siliului Executiv Federal, secre
tar federal pentru afacerile 
externe al R. S. F. Iugoslavia. 
Miloș Minici, va face o vizită 
prietenească de lucru In Repu
blica Socialistă România în zile
le de 24 și 25 decembrie 1975.

Cu această ocazie, re va efec
tua un schimb de păreri in pro
bleme de interes comun.

PLECARE
Marți a părăsit Capitala dele

gația gaboneză condusă de

Concurs republican de unde 
ultrascurte dedicat 

aniversării Republicii

Aflat anul acesta la cea de-a 
4-a ediție, concursul republi
can de unde ultrascurte de
dicat aniversării Republicii 
se bucură de o valoroasă 
participare și apreciere in 
rindurile radioamatorilor. 
De-a lungul edițiilor ante
rioare regulamentul concur
sului s-a îmbunătățit în sen
sul stimulării celor mai ti
neri radioamatori și a radio- 
cluburilor pionierești. Cităm 
din regulamentul actualei e- 
diții : „Programul întrecerii 
are trei etape : etapa I, vi
neri 26 decembrie, între ore
le 16,00—22,00 G.M.T. ; etapa 
a Il-a, simbătă, 27 decem
brie. între orele 16.00—22.00 
G.M.T. ; etapa a IlI-a, du
minică 28 decembrie, intre 
orele 04—07 G.M.T. Se va 
lucra in banda de 144 MHz, 
în telefonie și telegrafie. în 
cadrul unei legături bilatera
le se transmit : indicatorul 
propriu, controlul RS/T plus 
numărul de ordine al legătu
rii și QTH-locatorul. Prima 
legătură se va numerota cu

Participanții au aprobat infor
marea cu privire la activitatea 
internațională desfășurată în a- 
cest an de U.G.S.R.

Plenara a dezbătut, de aseme
nea, raportul cu privire la exe
cuția bugetului sindicatelor pe 
anul 1975 și a aprobat proiectul 
de buget pe 1976.

în încheierea plenarei, partici
panții au adoptat în unanimitate 
textul unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în caro 
se spune :

Plenara U.G.S.R. își exprimă 
adeziunea deplină la expunerea 
cu privire la mărețele realizări 
ale poporului român in cincina
lul 1971—1975 și la politica ex
ternă a României, pusă in slujba 
păcii și colaborării internațio
nale, făcută de secretarul general 
al partidului la tribuna Marii 
Adunări Naționale, față de hotă- 
rirea adoptată de forul legisla 
tiv suprem al țării, iși mani
festă cu însuflețire și răspundere 
aprobarea față de chemarea a- 
dresată de Marea Adunare Na
țională către parlamentele țări 
lor participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare U* 
Europa.

Milioanele de oameni ai mun
cii — români, maghiari, rermanl 
și de alte naționalități — mem 
bri ai sindicatelor, iși exprimă, 
prin glasul participanților la ple
nara U.G.S.R., sentimentele de 
adinei stimă și înaltă prețuim 
de mindrie și satisfacție pentru 
aportul inestimabil pe care dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe Nicolae Ceausescu, il adu
ceți la cauza păcii și colaborării 
internaționale. Prin dumneave**- 
tră, tovarășe secretar general 
România și-a înscris pentru tot

Francois Owcno N'Guema. 
membru al Biroului Politic al 
Partidului Democratic Gabonez 
— ministrul cercetării științifice 
și al mediului înconjurător, care 
a făcut o vizită în țara noastră 
la invitația Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

La plecare. Ia aeroportul Oto- 
peni au fost de față Octavian 
Groza, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, și Emilian 
Rodean. vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Energie 
Nucleară.

A fost prezent ambasadorul 
Republicii Gaboneze la Bucu
rești, Jean Firmin N’Gondet.

001. restul în continuare, in
diferent de etapa sau modul 
de lucru. Cu aceeași stație 
se va putea lucra o singură 
dată in fiecare etapă. Pentru 
o legătură sau recepție efec
tuată se acordă 2 puncte, iar 
legăturile (recepțiile) efec
tuate cu radio-cluburile pio
nierești primesc punctaj du
blu. Concurenții își vor tri
mite fișele de participare 
pină la data de 7 ianuarie 
197G, pe adresa ; căsuța poș
tală 1395, București 5. Toți 
concurenții vor primi diplo
me. Mai notăm că regula
mentul concursului a fost 
expediat tuturor radio-clubu- 
rilor județene.

Federația română de radio
amatorism și ziarul „Scînteia 
tineretului" — organizatorii 
acestui concurs — invită să 
participe Ia întrecere pe toți 
radioamatorii de recepție și 
emisie-recepție, aducind prin 
aceasta o cinstire apropiatu
lui eveniment — aniversarea 
Republicii.

C. VICTOR 

deauna numele în avanposturile 
luptei pentru marile idealuri și 
deziderate ale lumii contempn 
rane — securitate pe continen
tul european, dezarmare, nouă 
ordine economică și politică in 
ternațională, o lume mai bună 
și mai dreaptă sub auspiciile u- 
nor relații de tip nou intre state, 
ale păcii, libertății și colaborării 
popoarelor de pe întreaga noas
tră planetă-

Convinse pe deplin că tot ceea 
ce se făurește din îndemnul și 
sub conducerea partidului pen
tru propășirea țării constituie 
un aport la creșterea forței de 
influențare a socialismului in 
lume, la cauza înțelegerii și co
laborării între popoare, sindica
tele sînt hotărite să acționeze cu 
întreaga lor capacitate politică 
organizatorică, educativă pentru 
mobilizarea tuturor membrilor 
lor la o participare activă, entu
ziastă la întrecerea socialistă 
pentru înfăptuirea exemplară a 
planului național unic de dezvol
tare economico-socială a țării pe 
1976, primul an din noul cinci
nal al progresului României so
cialiste.

Ne angajăm în fața conducerii 
partidului, a dumneavoastră, 
iubite tovarășe secretar general 
al partidului, că sindicatele vor 
activa cu pasiune și răspundere 
pentru a fi la înălțimea marilor 
sarcini încredințate de partid, că 
vor face din intîmpinarea Con
gresului U.G.S.R. un prilej de 
a-si dovedi înțelegerea deplină a 
rolulai pe eare îl au in opera 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a țării spre comunism, cu
tezător si științific prefigurată 
de Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

Sport
• ÎN ZILELE DE 26 ȘI 27 

IANUARIE la Poiana Brașov 
•e vor desfășura întrecerile 
concursului de biatlon dotat 
cu „Cupa Federației". La 
acest concurs participă schiori 
de la Dinamo Brașov. Steagul 
roșu. A. S. Sinaia. Tractorul 
etc. La 28 ianuarie, tot la 
Poiana Brașov se vor disputa 
întrecerile tradiționalului eon* 
curs de deschidere a noului 
sezon. în program figurează 
probe alpine și de fond, la 
start fiind prezenți cei mai 
valoroși schiori din țară. 
Noul sezon internațional de 
schi din țara noastră va fi 
inaugurat la mijlocul lunii 
ianuarie cînd la Poiana Bra
șov va avea loc un concurs 
de biatlon cu participarea e- 
chipelor României. R. D. Ger
mane, R. F. Germania, Po
loniei, U.R.S.S. și Suediei.

Modernizare, înnoire, eficiență
(Urmare din pag. I)

Prin prevederile sale, planul 
național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială stabilește în a- 
celași timp, cu deosebită clarita
te, modalitățile practice de ac
țiune pentru atingerea ritmuri
lor și nivelurilor stabilite de 
creștere a producției industriale. 
Indicator sintetic al eficienței e- 
conomice. productivitatea mun
cii. care urmează să crească cu 
8.5 la sută față de nivelul pre
liminat pe 1975. va sta la baza 
realizării in anul viitor a peste 
70 la sută din sporul producției 
industriale. Așa insă, după cum 
s-a stabilit de conducerea parti
dului la ultima ședință a Comi
tetului Politic Executiv al 
P.C.R.. această sarcină trebuie 
considerată minimală, datoria 
fiecărui colectiv de oameni ai 
muncii din întreprinderi fiind 
aceea de a aprofunda acțiunea 
de valorificare a tuturor rezer
velor de sporire a productivită
ții prin extinderea mecanizării 
și automatizării proceselor de 
producție. îmbunătățirea tehno
logiilor și reproiectarea produ
selor, pregătirea temeinică a ca
drelor. mai buna organizare a 
producției. In același timp, un 
loc central in activitatea unită
ților economice din industrie și 
din construcții trebuie să-l ocu
pe asigurarea utilizării intensive 
a capacităților de producție in-

Conceput, pe baza unei 
largi consultări a elevilor, — 
principalii beneficiari — a 
profesorilor, activelor U.T.C. 
programul celor trei săptă- 
mini cină școlile se vor afla 
in „concediu" cuprinde ac
țiuni variate, sugestive. Unele 
reprezintă continuarea celor 
declanșate in acest an de in- 
vățămint cum ar fi, de e- 
xemplu ..București — centra 
industrial" — amplă acțiune 
de orientare profesională, in 
cadrul căreia mii de elevi vor 
vizita o seamă de întreprin
deri reprezentative : „23 Au
gust", Pipera, U.R.U.C.. Su
veica. ..Dacia" etc. Altele, re
prezintă ..debuturi". Ele se 
adaugă mijloacelor prin care 
organizațiile U.T.C. realizea
ză educarea elevilor în spiri
tul dragostei față de patrie 
și partid.

Instituțiile specializate : E- 
cran-club, Modern-club, Ate
neul tineretului devin, pentru 
scurt timp, locul cel mai pre
ferat. gazde ale unor mani
festări cultural-educative, a- 
tractive, adăugind un plus la 
zestrea spirituală a elevilor, 
așa cum a ținut să ne spună 
Angela Comșa. președinta 
Consiliului elevilor al Comite
tului municipal București al 
U.T.C.

„Carnavalul vacanței" va 
deschide — în sectoare — și
rul manifestărilor organizate 
pentru cei peste 80 000 de e- 
levi ai Capitalei.

Acțiuni ..debut" : Gala de 
filme patriotice (cinematograf

INTREPRINDEREA DE PIESE RADIO $1 SEMICONDUCTOR! 
-BĂNEASA -

cu sediul în București - Str. Erou lancu Nicolae, nr. 32, sec
torul 2 - încadrează urgent:

o electroniști - Ctg. 4-6
• fochiști medie putere
o instalatori tehnico-sanitari Ctg. 3-5
• izolatori termici
e lăcătusi-mecanici întreținere $i reparații universale - 

Ctg. 3-6
• mecanici compresoriști - Ctg. 3-6
o liftier
• zidar șamotor
o tinichigii - Ctg. 3-6
• primitori-distribuitori
o dactilografa

Totodată, anunță scoaterea la concurs a următoarelor 
posturi :

• șef birou energetic
o șef birou preț-cost
Solicitanții trebuie să aibă domiciliul stabil în Capitală 

sau în comunele subordonate și să îndeplinească condițiile 
prevăzute în Legea nr. 12/1971.

Relații suplimentare la telefon - 79 37 95 și la telefon - 
33 38 30 - interior — 127 și 171.

trucît, în anul viitor, aproape 
jumătate din sporul producției 
industriale se va realiza pe ca
pacitățile existente la sfîrșitul 
acestui an.

încadrarea în cheltuielile și 
consumurile planificate. redu
cerea continuă a acestora con
stituie la rindul său unul din ca
pitolele esențiale ale acțiunii de 
creștere a eficienței economice. 
Și în acest domeniu, planul na
țional pe 1976 reflectă pe de
plin indicațiile date de condu
cerea partidului privind econo
misirea și utilizarea rațională a 
resurselor naționale. Astfel, con
sumurile de energie primară și 
energie electrică la milionul de 
lei producție industrială urmea
ză să fie cu 5.5 la sută și res
pectiv 5.2 la sută mai mici decit 
in acest an : utilizarea resurse
lor energetice secundare va 
crește cu aproape 40 la sută față 
de 1975 iar valoarea deșeurilor 
recuperate cu 13 la sută. Pe 
baza reducerii consumurilor spe
cifice și prin sporirea gradului 
de valorificare a resurselor ma
teriale. costurile de producție se 
vor diminua în industrie cu 2.3 
la sută iar cheltuielile materia
le cu minimum 1.8 la sută. Este 
de la sine înțeles că realizarea 
acestor sarcini extrem de im
portante presupune o asiduă și 
permanentă preocupare, înce- 
pind de la ministere, organe 
centrale și pină li fiecare loc 

fele „Arta", „Capitol", „Glo
ria") ; intîlnirea tinerilor din 
sectorul I cu actori ai teatre
lor „Național", „Nottara" și 
„I. Creangă" ; ciclul de expu
neri ,,Primele aripi" (Muzeul 
tehnic) și Intîlnirea intre ge 
nerații (Liceul „D. Bolinti- 
neanu")...

Un număr mare de elevi 
vor participa la diferite con
cursuri „Cel mai bun recita
tor", „Patriei, inima și ver
sul", „Te cint, patrie socia
listă". In sectorul III, elevii 
se vor întîlni cu reprezentanți 
ai Oficiului forțelor de mun
că. Un prilej de a discuta des
pre frumusețea și utilitatea 
meseriilor viitorului. în sec
torul II elevii vor învăța cin- 
tece patriotice.

Sportivii afirmă că acțiu
nile lor se vor bucura de cea 
mai mare audiență la colegi. 
Cei din sectorul II și-au in
titulat concursul de șah „Că
luțul de fildeș". Nu lipsesc 
din agende întrecerile de te
nis de masă, concursul de pa
tinaj pe luciul gheței de la 
baza sportivă „Voinicelul" și, 
bineînțeles, concursuri de să
niuțe. Pe zăpadă, dacă... va fi.

Obișnuitelor vizionări de 
filme și spectacole, vizitări 
de muzee și monumente li se 
adaugă o manifestare care 
vine să ateste pregătirea 
multilaterală a elevilor, va
lorificarea talentului cu care 
unii sint înzestrați. Este vorba 
de expozițiile de desene ale 
căror vernisaje vor avea loc 
la sflrșitul anului. „Iți mul- 

de muncă pentru căutarea celor 
mai corespunzătoare soluții de 
înfăptuire a lor. necesită mai 
mult efort și gîndire creatoare.

Accentuarea procesului de în
noire și modernizare a produse
lor în pas cu cerințele progresu
lui tehnic pe plan internațional, 
problemă esențială a planului pe 
anul viitor, este pregnant ilus
trată de amplul program de a- 
similare ce ne stă în față. Cu 
deplin temei putem afirma că 
asumîndu-și sarcina introducerii 
în fabricație în 1976 a 438 pro
duse noi și reproiCctate. a ex
tinderii celor 158 tehnologii a- 
vansate. cercetătorii și proiec- 
tanții vor trebui să facă dovada 
înaltelor lor calități profesiona
le, a spiritului creator, contri
buind prin aceasta la satisface
rea într-o mai mare măsură a 
nevoilor economiei naționale, la 
reducerea la strictul necesar a 
importurilor.

Complexitatea sarcinilor ce 
revin în aceste d >menii colecti
velor de oameni ai muncii din 
întreprinderi, din institute de 
cercetare și proiectare, de pe 
șantiere necesită, firește, mari 
eforturi. La baza înfăptuirii lor 
stă insă încrederea pe care ne-o 
dau realizările de pină acum, 
temelia trainică de la care por
nim. conștiința limpede că 
prosperitatea noastră este rezul
tatul nemijlocit a tot ceea ce în

țumesc Republică iubită" 
și-au intitulat expoziția ele
vii din sectorul III și „Repu
blicii, slavă", cele pe care le 
vor deschide elevii sectorului 
IV in holurile cinematografe
lor „Gloria", „Flacăra" și 
„Doina".

Final de an — început de 
an. Confluență intre două 
cincinale. Bilanț și perspecti
vă. Mulți elevi din școlile 
profesionale își vor rosti ura
rea in cele 28 de revelioane 
organizate in întreprinderi de 
către comitetele U.T.C. și cele 
sindicale. Alți elevi din licee 
real-umaniste, licee de spe
cialitate se vor întîlni in 
noaptea Anului Nou in cele 7 
revelioane ale tineretului or
ganizate la Ateneul tineretu
lui, Universal-club. Club T4. 
Eran-club și Modern-club, șl 
la cele 2 revelioane ale stu
denților.

Printre cei peste 1000 de 
tineri care vor întîmpina a- 
nul 1976 la munte (14 reve
lioane) sînt și mulți elevi.

LIDIA POPESCU

Trenurile vacanței
Ieri dimineață, peroanele 

Gării de Nord au cunoscut 
din nou freamătul vacanței. 
Trenurile speciale, purtind 
însemnele Biroului de turism 
pentru tineret, au pornit 
spre locurile preferate de fc- 
levii și studenții bucureșteni. 
Astfel, peste 1 200 tineri vor 
fi oaspeți ai vilelor și ca
banelor din perimetru] Bu- 
cegilor. Alți 3 500 tineri, be
neficiind de serviciile I.T.H.R. 
București, au preferat pen
tru perioada 23—29 decem
brie a.c. stațiunile de pe Va
lea Prahovei, Slănic Mol
dova, Borsec, Sovata, Tușnad, 
Olăneștl, Govora, Călimă- 
nești, Căciulatâ, Breaza, 
Cheia și altele. Aceleași Iti
nerare vor avea alți tineri 
pentru perioada 5—11 Ianua
rie 1976.

Interesante 
acțiuni studențești

A început vacanța de iarnă a 
studenților. în toate centrele u- 
niversitare, la cluburile și casele 
de cultură studențești sînt pro
gramate, în această perioadă, 
numeroase acțiuni cultural-ar- 
tistice, spectacole, seri de poezie, 
concursuri pe teme politice, de 
artă și literatură.

Peste 5 100 de studenți își vor 
petrece o parte a vacanței în ta
berele de odihnă. La Bușteni, 
Brașov, Predeal. Pîrîul Rece. 
Singeorz Bâi, Slănic Moldova și 
în numeroase cabane au și în
ceput să sosească primii stu
denți.

făptuim. Avem o industrie pu
ternică, orientată ferm spre 
dezvoltarea ramurilor priorita
re. purtătoare de progres teh
nic ; producem mai mult oțel, 
mai multă energie electrică, mai 
multe utilaje ; dezvoltăm și 
construim într-un ritm înalt noi 
capacități de producție (numai 
în acest cincinal au intrat in 
funcțiune peste 2 200 de unități 
industriale și agrozootehnice). 
Toate acestea ne dau certitudi
nea să privim cu încredere vii
torul. să ne stabilim obiective și 
mai îndrăznețe, pe măsura pu
terii și cutezanței noastre. 
Avem in același timp o experi
ență cîștigată și verificată în 
bătălia pentru înfăptuirea cin
cinalului actual înainte de ter
men. Numeroasele acțiuni și ini
țiative apărute în întrecere pri
vind creșterea productivității 
muncii, reducerea consumurilor 
specifice. înnoirea producției 
se constituie de pe acum într-o 
experiență de muncă și viață ce 
ne propulsează energiile și efor
turile spre noi succese. Sint toa
te acestea suficiente temeiuri 
pentru ca munca noastră, hărni
cia și priceperea să devină te
melia înfăptuirii mărețelor o- 
biective ce ne revin în 1976, ho- 
tărîtoare pentru desfășurarea cu 
succes a întregii activități în 
perioada următorilor cinci ani.

căutaii un cadou deosebit 
PENTRU FAMILIA

ȘI PRIETENII dumneavoastră 1 
NIMIC MAI SIMPLU:

ALMANAHUL 
„SCÎNTEIA" 1976
• Un sumar pentru toate gusturile
• O lectură pentru toate vîrstele

Un om obișnuit
(Urmare din pag. I)

tată cu promptitudine și... iese 
întotdeauna altfel decit te-ai 
aștepta — mai economică, mal 
eficientă, chiar mai frumoasă !

Explicația constituie în sine 
o întreagă poveste. Cîndva, tî- 
nărului maistru i-au fost încre
dințați 50 de băieți, care nu mai 
munciseră niciodată, ba cîțiva, 
erau certați chiar cu ideea de 
muncă. Poate că într-un an ai 
să poți să-i formezi și pe ei, i 
s-a spus. S-a descurcat. Pe tă
cute, cu modestie, așa cum îi 
este felul. Pe lîngă cei 50 a mai 
adunat încă 50 și cînd s-a îm
plinit anul, număra 100. I-a îm
părțit : jumătate la un maistru, 
jumătate la altul... Toți o sută, 
fără excepție, muncitori !

— Am luat-o de la început de 
7 ori, precizează Mircea Chept- 
roșu. îi creșteam în mod con
știent pentru alții. în sfîrȘit, 
pentru fabrică fiindcă se mărea 
neîncetat. Nu știu dacă înțelegeți 
cît îmi este de greu. Știu, de 
fiecare dată, că mă voi despăr
ți de ei. tocmai cînd îmi vor 
deveni o părticică din suflet. 
Acum formez al optulea atelier...

Principala calitate a cadrelor 
„livrate" fabricii de Mircea 
Cheptroșu ..în termen și la ca
litatea cerută", este inventivita
tea. obiceiul de a munci gîn- 
dind. dorința, resimțită ca o o- 
bligație. de a-și îmbunătăți per
manent activitatea.

— Nu este ușor să le formez 
astfel de deprinderi, de con
vingeri ; vedeți, eu stau în fa
brică de dimineața pină seara 
și n-am o clipă de răgaz. Dar. 
a nu-i fi format așa ar fi fost 
treabă de mintuială. Cum aș fi 
putut să mă mai gîndesc la li
niștea și comoditatea mea ? Sînt 
cadrele pe care se sprijină și se 
va sprijini întreprinderea ani de 
zile de aici înainte, sînt o parte 
din cadrele cu care țara își pro
pune să realizeze revoluția teh- 
nico-științifică !

Tinerii „ucenici" ai maistrului 
n-au nimic altceva de făcut — 
sînt de părere oamenii fabricii — 
decit să urmeze, pas cu pas, mo
dul de a munci al celui ce s-a 
ocupat de ei. cel numit și „min
tea cea mai fertilă din „Auto
matica". Nu e nici o exagerare. 
Omul obișnuit este inventator și 
nu unul oarecare, ci deținătorul 
a 16 brevete, ca să nu mai 
vorbim de nenumăratele inovații 
și îmbunătățiri.

— Sînt convins că munca mea 
de zi cu zi în atelier e la fel 
de valoroasă, dacă nu chiar mai 
valoroasă decit invențiile. Intr-a
devăr, nu e foarte importantă, 
dar fără rodul ei „Automatica" 
n-ar merge, iar „Automatica" e 
foarte importantă pentru în
treaga economie națională! 
Simplul fapt că un asemenea loc 
de muncă există, e o dovadă că 
este necesar. Și apoi, nu stă 
decît în puterea ta să-i dai o 
altă valoare.

Un atelier modest, care poate 
pe un altul l-ar îndemna lâ 
comoditate, la rutină, poate de
veni în mîinile unui om devotat 
muncii și conștient de datoriile 
sale sociale, o pepinieră de ca
dre cu o excepțională pregătire 
pentru una dintre cele mai im
portante ramuri ale economiei. 
Un atelier modest poate deveni 
un loc în care să gîndești îm
bunătățirea muncii în punctele 
cheie ale producției, să con
struiești prototipuri, să experi
mentezi noi procedee.

— Pentru ce faceți toate a- 
ceste eforturi, care practic nu 
intră în sarcinile dumneavoastră 
de muncă ?

— Invențiile mele sînt utile, 
au rezolvat multe probleme a- 
cute, au adus economii «ub- 
stanțiale, dar nu duc, cum se 
spune, faima României peste 
hotare... Sînt alți oameni care 
au realizat și asemenea lu
cruri. Mă mîndresc și eu cu 
ei, așa cum se mîndrește toată 
lumea. Firesc, nu putem realiza 
toți sisteme, aparate, medica
mente de excepție. Dar există și 
o altă cale de a contribui la dez
voltarea țării tale, de a-i spori 
prestigiul, nu singur, ci unindu-ți 
eforturile cu ale Întregului 
popor. Ceea ce consider eu cu 
adevărat important este să pui o 
cărămidă cît de mică în zidirea 
patriei ; ca semn că al trecut 
prin lume. Stă în puterea oticul 
să o facă. Totul este să vrei și 
să fii conștient că nu există nici 
un loc de muncă lipsit de impor
tanță, că oricît de modest ar fi 
acest loc, nu depinde decit de 
tine să-1 faci important, folosi
tor, să contribui, de acolo, la 
construcția țării.

De aici și mindria de a fi și a 
te numi un om obișnuit.

LUNA CADOURILOR Cadouri plăcute pentru revelion - biletele pentru
Decembrie, ultima lună o 

anului, a devenit prin tradi
ție și „Luna cadourilor*. In 
magazinele comerțului de 
stat, împodobite sărbătoreș
te, forfota nu contenește de 
dimineața și pînâ seara tirziu. 
Cadoul, care nu are virstâ, 
dar este pentru toate virste- 
le, trebuie ales din timp. 
Daca alegerea cadoului n-a 
fost incâ hotâritâ, vâ amin
tim citeva produse, care pot 
fi oferite ca daruri celor 
dragi : jucării metalice, jocuri 
din carton poligrafiat, diverse 
jocuri de construcții, din 
lemn și material plastic, pă
puși și diafilme, schiuri, pa
tine și sânuițe, broșe din me
tal simple, cu strasuri și cu 
pietre colorate, cercei, clip
suri, coliere, agrafe, brâțâri 
și multe, multe alte articole I
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se acordă cîstiguri în
BANI.AUTOTURISME 
Șl EXCURSII

la alegere în U.R.S.S.. 
R.S.CEHOSLOVACĂ, 
TURCIA, GRECIA Si 
MONTREAL-CANADA

Rețineți I Se acordă cîștiguri suplimentare din fond special 
în total se extrag 38 de numere cîștigătoare.

La prima categorie de la toate fazele tragerii se atribuie ciștiguri fixe în autoturisme Dacia 1300 
sau Skoda S. 100. Cumpărați din vreme cît mai multe bilete !
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de peste hotare încheierea lucrărilor
Congresului P.C. din Cuba

SESIUNEA COMISIEI MIXTE Dezvoltarea
GUVERNAMENTALE ROMÂNO-BULGARE colaborării

A

ȘI-A ÎNCHEIAT lucrările româno-iugoslave
Semnarea unor acorduri de cooperare

Marți, tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele părții române în Co
misia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-bulgară de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, a 
fost primit de Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria.

Cu acest prilej au fost abor
date probleme ale relațiilor ro- 
mâno-bulgare și, în mod deose
bit, căile și modalitățile de 
ducere la îndeplinire a sarcini
lor trasate de conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, în vederea ex
tinderii și adîncirii, în continua
re, a colaborării și cooperării 
economice și tehnico-științifice 
pe multiple planuri dintre Româ
nia și Bulgaria.

La întîlnire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost prezenți 
Jivko Jivkov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
președintele părții bulgare în 
Comisia mixtă guvernamentală, 
Nicolae Mănescu, ministrul ener
giei electrice al Republicii So
cialiste România, și Petar Danai- 
lov, ministrul energeticii al R. P. 
Bulgaria.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Trofin Simedrea, 
României la Sofia, 
giev, ambasadorul 
București.

ambasadorul 
și Ivan Aba- 
Bulgariei la

în zilele de 22 și 23 decembrie, 
au avut loc la Sofia lucrările ce
lei de-a XH-a sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale ro- 
mâno-bulgare de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică. A 
fost examinat modul de realiza
re a indicațiilor și orientărilor 
stabilite la întîlnirile și convor
birile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, pri
vind dezvoltarea multilaterală 
a colaborării și cooperării eco
nomice și tehnico-științifice din
tre cele două țări.

Comisia a apreciat pozitiv ac
tivitatea desfășurată în ultima 
perioadă în domeniul dezvoltă
rii și diversificării colaborării 
economice și tehnico-științifice 
și a adoptat noi măsuri privind 
extinderea, în continuare, a 
relațiilor de colaborare îndeo
sebi în domeniile construcțiilor 
de mașini, electronicii și 
lectrotehnicii, metalurgiei, chi
miei, transporturilor, industriei 
ușoare. A fost examinat, ae 
asemenea, stadiul pregătirilor 
privind realizarea și exploatarea 
complexului hidrotehnic Turnu 
Măgurele — Nikopol și cele 
cu privire la transportul de e- 
nergie electrică din U.R.S.S. in 
R. P. Bulgaria prin teritoriul 
Republicii Socialiste România.

Cu prilejul sesiunii a fost 
semnat acordul comercial de 
lungă durată, pe perioada 1976— 
1980, care prevede un volum to
tal al schimburilor de mărfuri 
dintre cele două țări in valoare 
de peste un miliard de ruble, 
ceea ce reprezintă o creștere de 
circa două ori și jumătate față 
de prevederile acordului comer
cial din actualul cincinal și o 
dublare a livrărilor reciproce 
față de realizările obținute în 
aceeași perioadă, ponderea de- 
ținînd-o mașinile și utilajele.

A fost semnat, de asemenea, 
protocolul privind schimburile 
de mărfuri și plățile pe anul 
1976, precum și un program de 
măsuri pentru lărgirea colabo
rării dintre cele două țări în 
domeniul transporturilor prin 
dezvoltarea, în continuare, a re
țelelor de transport și a tranzi
tului de mărfuri și călători prin 
teritoriile celor două țări.

Rezultatele lucrărilor sesiunii 
au fost consemnate în protoco
lul semnat de tovarășii Leonte 
Răutu, președintele părții româ
ne în comisie, și de Jivko Jiv
kov, președintele părții bulgare 
în comisie.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească.

Cu prilejul sesiunii, Jivko 
Jivkov a oferit un dineu în cin
stea delegației române.

e-

Președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, Gemal Biedici. a 
primit, marți, pe Ion Ursu, 
președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Teh
nologie. aflat in vizită la Bel
grad. In cadrul convorbirii 
ce a avut loc cu acest prilej 
s-a apreciat pozitiv colabo
rarea dintre cele două țări pe 
planul științei și dezvoltării 
tehnologice, relevindu-se tot
odată necesitatea folosirii 
tuturor posibilităților exis
tente în vederea impulsio
nării conlucrării in acest do
meniu în spiritul indicațiilor 
date de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

La Belgrad a fost semnat 
Programul de colaborare și 
cooperare între Guvernul Re
publicii Socialiste România și 
Guvernul R.S.F. Iugoslavia 
în domeniul cercetării știin
țifice și dezvoltării tehnolo
gice pe perioada 1976—1980.

Situația din Liban
In capitala libaneză marți 

au fost semnalate noi con
fruntări armate, mai ales in 
sectorul estic și in suburbii. 
Schimburi de focuri au avut 
loc și în sectorul comercial și 
în zona din jurul clădirii 
Parlamentului, unde urma să 
aibă loc o întrunire parlaj 
mentară, care a fost amînată 
din acest motiv*.

Lupte violente au avut loc 
în orașul Zahle, unde au fost 
înregistrate noi victime ome
nești. Toate căile de acces 
spre aceâstă localitate sînt 
întrerupte din cauza prezen
ței grupurilor înarmate, se 
arată într-un raport al for
țelor de securitate.

La Tripoli situația a fost 
caracterizată, in buletinele 
de știri ale postului de ra
dio Beirut, drept „relativ 
calmă".

Sesiunea Adunării Naționale
a R. D Vietnam

în cadrul lucrărilor sesiunii 
Adunării Naționale a R.D. Viet
nam, care se desfășoară la Ha
noi, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Naționa
le, Truong Chinh, a prezentat 
două documente, adoptate de 
Conferința politică consultativă 
pentru reunificarea națională pe 
linie de stat : raportul privind 
rezultatele conferinței și un do
cument adoptat în unanimitate

de delegațiile Nordului și Sudu
lui Vietnamului.

..Conferința politică consulta
tivă, a subliniat Truong Chinh, 
a rezolvat bine toate probleme
le vizînd realizarea reunificării 
țării pe linie de stat, răspun- 
zind astfel așteptărilor poporu
lui nostru. Cele două delegații 
au ajuns la o perfectă unanimi
tate în toate problemele, atît în 
ceea ce privește punctele de ve
dere, cit și măsurile concrete.

ale reunificării Vietnamului
La Saigon a fost aprobat în unanimitate 

.Comunicatul Congresului reprezentanților 
populației sud-vietnameze"

La Saigon s-au încheiat lucră
rile Congresului reprezentanților 
populației sud-vietnameze.

Cu acest prilej, Pham Hung, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, secretar al 
Comitetului din Vietnamul de 
sud al acestui partid, conducă
torul delegației sud-vietnameze 
la Conferința politică consulta- 

• tivă pentru reunificarea națio
nală pe linie de stat a Vietna
mului, s-a referit la diferite as
pecte pe care le ridică reunifi
carea națională și a indicat sar
cinile imediate ale Comitetului 
din Vietnamul de sud al Parti
dului Celor ce Muncesc din Viet
nam, ale forțelor armate și ale 
populației sud-vietnameze. A- 
ceste sarcini, a spus el, constau 
în : edificarea la diferite nive
luri a unei puteri revoluționare 
capabile să-și asume îndatoririle 
legate de realizarea prefacerilor

și a construcției socialiste, ga
rantarea libertăților democrati
ce, menținerea ordinii, crearea 
unui sistem de organe ale jus
tiției și promulgarea legilor ce 
se impun ; reprimarea elemen
telor contrarevoluționare ; aboli
rea clasei capitaliștilor compra- 
dori și a tuturor vestigiilor cla
sei proprietarilor funciari feu
dali ; reorganizarea și dezvolta
rea producției.

Intr-o atmosferă de entuziasm 
general, delegații au adoptat, în 
unanimitate, „Comunicatul Con
gresului reprezentanților popu
lației sud-vietnameze“, aprobînd 
tot ceea ce s-a convenit între 
delegațiile din nordul și sudul 
Vietnamului la recenta Confe
rință politică consultativă pen
tru reunificarea patriei, respec
tiv principiile călăuzitoare și 
măsurile ce urmează să fie în
treprinse pentru a se realiza 
reunificarea națională.

La Havana au luat sfirșit lu
crările primului Congres al Par
tidului Comunist din Cuba. După 
încheierea dezbaterilor au fost 
anunțate rezultatele alegerilor 
pentru noile organe de conduce
re ale partidului : Comitetul 
Central, Biroul Politic și Secre
tariatul C.C. al partidului. In 
componenta Comitetului Central 
au fost aleși 112 membri și 12 
membri supleanți.

întrunit în prima sa ședință. 
Comitetul Central l-a ales, in u- 
nanimitate, pe tovarășul Fidel 
Castro în funcția de prim-secre- 
tar al C.C. al P. C. din Cuba. 
Raul Castro a fost ales în func
ția de al doilea secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba. Biroul Politic, 
care a fost lărgit de la 8 la 13 
membri, este format din tovarășii 
Fidel Castro, Raul Castro. Osval
do Dorticos, Juan Almeida. Ra
miro Valdes. Guillermo Garcia. 
Armando Hart. Sergio del Valle. 
Blas Roca, Jose Ramon Machado

Ventura, Carlos Rafael Rodri- 
guez, Pedro Miret și Arnaldo 
Millan.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Fidel Castro, 
care, referindu-se la importanța 
Congresului, a subliniat că el re
prezintă un moment de referință 
dintre cele mai semnificative în 
istoria Cubei, el reunind expe
riența acumulată de partid și de 
revoluție în cei 17 ani.

în Piața Revoluției din Havana 
a avut loc un mare miting popu
lar, în sprijinul hotărîrilor adop
tate de primul Congres al Parti
dului Comunist din Cuba.

★
Comitetul Central al P. C. din 

Cuba a oferit o recepție la care 
au participat delegații la Con
gres, precum și delegațiile de 
peste hotare. A luat, de aseme
nea. parte delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de to
varășul Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Politic E- 
xecutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

Un act care nu corespunde 
intereselor țărilor arabe
Reacții după atacul terorist la sediul O.P.E.C. 

de la Viena
Abu Ayad. membru al Consi

liului Central al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a 
condamnat operațiunea de co
mando de la Viena. subliniind 
că o consideră drept o acțiune 
criminală, care dăunează cauzei 
sacre palestiniene, intr-un mo
ment în care aceasta înregis
trează importante victorii poli
tice. El a adăugat că acest atac 
afectează imaginea luptei po
poarelor arabe și că. dacă in 
spatele lui a existat un obiec
tiv politic, acesta ar fi trebuit 
să fie exprimat pe o altă cale.

Referindu-se la aceeași acțiu
ne, un alt purtător de cuvint al 
O.E.P. a declarat că nici o or
ganizație purtînd numele ..Bra
țul revoluției arabe“ (din care 
pretind că ar face parte mem
brii comandoului de Ia Viena) 
nu este cunoscută in cercurile 
palestiniene și că O.E.P. nu 
nimic comun cu atacul din 
pitala Austriei.

Guvernul egiptean, reunit
președinția premierului Mam- 
douh Salem, a dat publicității 
o declarație referitoare la atacul 
de la Viena, în care se afirmă

are 
ca-

sub

ITALIA : Aspect din timpul unei demonstrații a studenților și 
cadrelor didactice din Roma, organizată in sprijinul revendică

rilor lor majore

NECESITATEA INTENSIFICĂRII
COOPERĂRII DINTRE STATELE AFRICII
Miniștrii africani ai industriei, 

reuniți la Nairobi, au căzut de 
acord asupra liniilor directoare 
ale dezvoltării economice a con
tinentului, care vor permite 
creșterea participării Africii la 
produsul industrial mondial de 
la 0,6 la sută, cit este in pre
zent, la 2 la sută, spre sfirșitul_ 
acestui secol. Participanții la 
reuniune — delegați din 27 de 
state, precum și reprezentanții 
unor agenții specializate ale 
O.N.U. și ai altor instituții in
ternaționale — au recomandat 
în acest sens intensificarea coo
perării dintre statele continen
tului. De asemenea, ei au ajuns 
la un acord în ceea ce privește 
necesitatea încurajării și libe
ralizării schimburilor comerciale 
dintre țările lor. Au fost înfiin
țate, totodată, Centrul african 
de servicii inginerești și admi
nistrație, un centru pentru de-

design, adaptare și transfer 
tehnologie industrială, precum 
și un centru pentru construcții 
industriale. Miniștrii au aprobat 
în principiu crearea unui cen
tru african pentru siderurgie, a 
unui centru pentru dezvoltarea 
industriei petrochimice în vestul 
și centrul Africii și un program 
regional de producere a pestici- 
delor. Participanții au recoman
dat, totodată, înființarea unui 
fond african pentru dezvoltare 
industrială, care va fi sprijinit 
de Banca africană pentru dez
voltare și de fondurile arabe 
pentru Africa.

Următoarea reuniune a miniș
trilor africani ai industriei va 
avea loc în 1977 la Lagos. Co
mitetul de legătură — care ac
ționează între reuniuni — și-a 
sporit numărul de membri de la 
4 la 12.

că în „asemenea acțiuni irespon
sabile vede o amenințare la a- 
dresa cauzei arabe, într-un mo
ment cînd cauza eliberării pă- 
miriturilor ocupate și a recu
noașterii drepturilor legitime 
ale poporului palestinian se 
află într-o etapă decisivă, în 
care au fost înregistrate multe 
rezultate pozitive și cînd ea se 
bucură de tot mai multă înțele
gere și sprijin din partea foru
rilor internaționale, a liderilor 
politici și a popoarelor lumii". 
Denunțind cu vigoare acest gen 
de acțiuni, declarația guvernu
lui egiptean afirmă ca ele „sînt 
inspirate de motivații, interese 
și forțe care urmăresc să sub
mineze prestigiul popoarelor a- 
rabe. în general, și al cauzei 
palestiniene, în particular, pre
cum și succesele obținute prin 
lupta și prin solidaritatea a- 
rabă".

La rîndul său, ministrul de 
stat kuweitian pentru afacerile 
cabinetului, Abdel Aziz Hussein, 
a spus, printre altele că „aceas
tă acțiune nu se poate solda cu 
vreun, rezultat pozitiv, iar o a- 
semenea metodă nu va fi nici
odată fructuoasă, ea aducind 
prejudicii cauzei arabe și repu
tației arabilor in străinătate".

Adoptînd o poziție similară 
față de atacul sediului O.P.E.C. 
cin Viena și luarea de ostateci, 
primul ministru al Iordaniei, 
Zeid Rifai. a condamnat acest 
gen de acțiuni, ca fiind dăună
toare intereselor și luptei po
poarelor arabe.

într-o declarație dată publi
cității la New York, secretarul 
general al O.N.U., Kurt Wald
heim. și-a exprimat regretul in 

l asupra sediu- 
Viena. denun- 

irespon-

legăTură cu aracul
Iui O.P.E.C. din___
tindu-1 ca pe un act 
săbii.

• Guvernul Austriei 
țat, marți dimineață, 
miniștrii O.P.E.C. și 
persoane luate ca ostateci 
către un grup de comando du
minică, de la sediul O.P.E.C. din 
Viena. au fost eliberați, iar te
roriștii s-au predat autorităților 
algeriene pe aeroportul Dar El 
Heida.

a anun- 
că toți 
celelalte 

de

După o oră si jumă
tate de mers cu mași
na, de Ia Frankfurt 
spre sud prin cîmpia 
joasă, cu sol nisipos, 
dar devenit darnic în 
recolte prin laborioa
sa grijă a oamenilor 
din această regiune, in 
aburul răcoros ce se ri
dică dimineața deasu
pra fluviului Oder, se 
profilează pe orizont, 
tot mai distincte, înal
tele coșuri ale Combi
natului siderurgic de la 
Eisenhuttenstadt. Pes
te cîteva momente, li
niile domoale, orizon
tale ale cimpiei ce
dează locul verticale
lor de beton și sticlă, 
suprafețelor și con
tururilor moderne ale 
unui oraș în întregi
me nou, aflat în ex
pansiune. Cel mai 
vechi bloc din oraș are 
doar 25 de ani, este de 
aceeași vîrstă cu fla
căra care de un sfert 
de secol arde neîntre
rupt în furnalele com
binatului. în jurul a- 
cestei flăcări nestinse, 
hrănindu-se parcă din 
ea, s-a ridicat orașul 
Eisenhuttenstadt. La 
lumina acestei flăcări 
au crescut și continuă 
să urce treptele per
fecțiunii, în dificilele 
profesii metalurgice, 
sute de tineri.

Orașul relevă la tot 
pasul cu pregnanță 
semnificațiile istoriei 
prezente. Pentru că 
prin tot ceea ce 
cuprinde, Eisenhut
tenstadt oferă vizi
tatorului un exem
plu concludent des
pre transformările pro
funde în economia ță
rii prietene, în viața 
oamenilor săi. Fiii pes
carilor, țăranilor și 
podgorenilor de ieri, 
din acest ținut care,

înainte de 1945, era u- 
nul din cele mai îna
poiate, sînt astăzi spe
cialiști, muncitori de 
înaltă calificare. în pre
zent combinatul produ
ce peste 70 la sută din 
oțelul necesar econo
miei R.D. Germane. 
Produsele sale — benzi 
trase la rece, tablă 
pentru industria de au
tomobile, tablă cosi

zare remarcabilă : in
trarea în exploatare a 
instalației de «inter, 
rod al colaborării cu 
România socialistă.

Eisenhuttenstadt este 
un oraș fără pensio
nari, un oraș al tine
rilor. Media de vîrstă a 
locuitorilor săi este de 
30 de ani și cîteva 
luni. Străbătîndu-i 
străzile ești surprins 
de la început de nu
mărul mare de copii și 
de trandafiri. Consec
venți în pasiunea lor 
pentru flori, localnicii 
au numit „culmea 
trandafirilor1*, locul, 
singurul dealtfel, înăl
țat cu cîteva sute de 
metri deasupra cim
piei, de unde Ie pla
ce să cuprindă într-o 
privire întregul oraș. 
Pe această colină, ti
nerii au plantat tran
dafiri de toate culori
le și soiurile, care ră-

Orașul oțelului și 
al trandafirilor 

însemnări din R.D. Germană

torită, tablă acoperi
tă cu material plastic, 
diferite sortimente de 
oțel, blocuri din fon
tă etc. — sînt expe
diate la peste 1 000 de 
întreprinderi benefi
ciare. Dar, Eisenhut
tenstadt nu este doar 
un oraș siderurgic. în 
ultimii 25 de ani aici 
s-au construit alte 34 
de unități economice, 
între care se numără : 
un combinat de mate
riale de construcții, uu 
altul de articole de pa
nificație și un șantier 
naval. încît se poate 
spune că fiecare an din 
istoria noului oraș a 
fost marcat de con
struirea unei noi în
treprinderi. Anul 1975, 
de pildă, va rămîne 
înscris printr-o reali

mîn înfloriți din pri
măvară pînă toamna 
tîrziu. Odată cu lăsa
rea frigului, florile 
gingașe se redeschid 
însă, în serele ame
najate la poalele ace
leiași coline, pentru ca 
tinerii din orașul oțe
lului să-și poată oferi 
trandafiri în orice zi a 
anului.

Aproape toți locui
torii acestui oraș al 
trandafirilor și oțelu
lui muncesc sau învață 
să muncească. Peste 
80 la sută din oamenii 
apți de muncă al ora
șului lucrează în trei 
schimburi. Tinerii din 
Eisenhuttenstadt pot a- 
lege între 85 de profe
sii. Școlile profesiona
le din oraș sînt frec
ventate de circa 5 000

de elevi anual. Ele pre
gătesc muncitori atît 
pentru nevoile proprii 
ale unităților econo
mice din localitate, cit 
și pentru altele din re
giune sau din țară. 
Tinerii care termină 
una din aceste școli 
posedă o pregătire te
meinică, se dovedesc 
de la început foarte 
buni muncitori. Ne-am 
convins de acest lucru 
vizitînd școala profe
sională patronată de 
combinatul siderurgic, 
una din cele 1 044 de 
școli profesionale din 
R.D. Germană. La a- 
ceastă școală se pre
gătesc metalurgist j, 
mecanici pentru în
treținerea utilajelor, 
strungari, frezori, elec- 
troniști etc. Aproape 
toate încăperile școlii 
sînt laboratoare sau a- 
teliere. Accentul se 
pune pe pregătirea 
practică. în primul an 
ucenicii sînt doar două 
zile pe săptămînă în 
școală, iar în anul II, 
doar o zi pe săptămînă. 
Restul timpului este 
destinat practicii în 
întreprindere. Ucenicii 
învață lucrînd efectiv 
ca muncitori în com
binat. Producția reali
zată de ucenici în a- 
cest an este de cîteva 
milioane de mărci. In
tegrarea lor în produc
ție este favorizată și 
de faptul că în pregă
tirea lor pentru muncă 
se acordă o mare aten
ție stimulării inventi
vității copiilor, mani
festării capacității lor 
de creație. Nu numai 
în întreprinderi, ci și 
în fiecare școală din 
R.D.G. se organizează 
anual expoziții ale 
meșterilor de mîine 
unde sînt expuse ino
vații, invenții, inge
nioase aparate și dis
pozitive concepute și 
realizate de tineri. 
După cum ne relata 
Klaus Ulrich Kiihne, 
secretarul Uniunii Ti
neretului Liber Ger
man din combinat, 
inovațiile și invențiile 
propuse de tineri vor 
aduce în acest an eco
nomii de peste 1,5 mi
lioane mărci.

I. MORARU

O.N.U.: Adoptarea unui 

proiect de rezoluție in 

problema Timorului

Consiliul de Securitate a 
adoptat, luni seara, în una
nimitate, un proiect de re
zoluție care cere guvernului 
indonezian să-și retragă în cel 
mai scurt timp toate forțele 
sale armate din Timor. Do
cumentul prevede necesita
tea respectării, de către toa
te statele, a integrității teri
toriale a Timorului. precum 
și a dreptului la autodetermi
nare al poporului său. In 
acest sens, secretarul general 
al O.N.U. este solicitat să 
trimită o misiune specială în 
zonă, care să ia contact cu 
toate părțile interesate în ve
derea soluționării politice a 
situației, pentru asigurarea 
decolonizării Timorului pre
cum și a respectării dreptu
lui la autodeterminare al lo
cuitorilor săi.

Situația sectorului agricol în țările
Pieței comune

RAPORT AL COMISIEI C.E.E,
La Bruxelles a fost dat pu

blicității un raport al Comi
siei C.E.E. asupra evoluției 
sectorului agricol.

După cum a precizat un pur
tător de cuvint al Comisiei, ra
portul are menirea să clarifice 
unele probleme in perspectiva 
adoptării de către țările membre 
ale C.E.E. a noilor prețuri agri
cole pentru viitoarea campanie.

Dezbaterile „celor nouă** pri
vind fixarea noilor prețuri 
agricole se află, deocamdată, 
în impas. Propunerile Comi
siei privind creșterea cu 7,5 
la sută a prețurilor au stîrnit 
nemulțumirea organizațiilor a- 
gricole din țările membre, care 
solicită o majorare minimă de
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10,4 la sută, în raport cu nivelul 
înalt al inflației.

In raportul Comisiei se arată, 
între altele, că producția agrico
lă a C.E.E. a crescut din 1967, în 
medie, cu numai 2 la sută.anu
al. Raportul constată, totodată, 
că față de 1973. în 1974. în Piața 
comună au dispărut 500 000 de 
ferme agricole, iar 300 000 de 
agricultori au fost nevoiți să-și 
caute de lucru în alt sector eco
nomic. Tot în 1974. suprafața a- 
gricolă a „celor nouă“ a scăzut 
cu 400 de mii de hectare, iar 
populația angajată în această 
ramură reprezenta 8,9 la sută din 
întreaga populație activă a C.E.E. 
In sfîrșit, în raport se relevă că 
veniturile acestei categorii so
ciale au înregistrat în 1975 o 
ușoară ameliorare, după ce scă- 
zuseră cu 19 la sută în anul 
precedent.

• LA SEMINARUL organizat 
Ia Varșovia, de „Comitetul Po
lonia — anul 2 000“, in cadrul 
Academiei Poloneze de Științe, 
prof. dr. Mircea Malița a pre
zentat o comunicare despre 
structura Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Socia
le a României, despre gindirea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în Republica Socialistă Româ
nia. La seminarul condus de a- 
cademicianul W. Nowacki, vice
președinte al Academiei Polone
ze de Științe, au participat aca
demicieni și oameni de știință 
polonezi.

DECLARAȚIE A MINISTRULUI 
PORTUGHEZ AL EDUCAȚIEI
• ÎNTR-O DECLARAȚIE 

transmisă de agenția de infor
mații A.N.O.P.. ministrul por
tughez al educației. Vitor 
Alves, a subliniat că alfabetiza
rea reprezintă primul pas in pro
cesul de democratizare a invă- 
țămintului. El a arătat insă că 
programele de instrucție popu
lară ce urmau a fi inițiate ince- 
pind din 1976 vor fi reduse, din 
cauza dificultăților bugetare, în 
contextul măsurilor de austeri
tate anunțate recent de guvern.
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CURSA • Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), 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 DEZNODĂ
MÂNT FERICIT: Bucegi (orele 
15,45; 18; 20).

TRESTIA e Festival (orele 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ADOPȚIUNE ț Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

JACK ȘI VREJUL DE FASOLE î 
Capitol (orele 12,45: 14,30; 16,30;
18,30; 20,30).

J. D. CAHILL e Patria (orele 
13,30; 16; 18,15; 20,30), București 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15
20,30), Favorit (orele 11,30; 13.45;
16: 18.15: 20,30).

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;
20.15) .

CALINA ROȘIE : Timpuri 
(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; 18,15; 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- 
rele 15.30: 18: 20.15).

TRECĂTOARELE IUBIRI : Da
cia (orele 20;15).

DRAGOSTE LA 16 ANI : Dacia 
(orele 9; 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 î Rahova (orele 
15.30; 18; 20,15).

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

ANA Șl COMANDORUL : Feren
tari (orele 15.30; 18; 20).

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

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

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

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Moșilor lo
vele 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20), Fla
căra (orele 15,30; 18; 20).

FIICE $1 MAME : Munca (ore
le 15.45; 18: 20).

MASTODONTUL : Vltan (orele 
15.30: 18: 20).

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

10,00 Muzică
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală.
populară, interpreți îndrăgiți. 10.20 
Biblioteca pentru toți : Cezar Pe
trescu. 11,15 Muzică ușoară. 11,35 
Documentar TV : Acești oameni 
minunați și mașinile lor. 11,55 Te-

lex. 12.00 închiderea programului. 
16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de lim
ba rusă. 17.00 Telex. 17,05 Pentru 
timpul dv. liber vă recomandăm... 
17.20 La volan. Emisiune pentru 
conducătorii auto. 17,30 Mult e dul
ce... 17.50 De la strămoși, către ne
poți. O întîlniie între generații, pe 
firul cîntecelor populare. 18.00 Lec
ții TV. pentru lucrătorii din agri
cultură. 18,30 Tragerea Pronoex- 
pres. 18,40 Cîntare țării. 18,55 Tri
buna TV. DialQg în acțiune. 19,20 
1001 de seri : „Pui de om“ — de 
Victor Eftimiu. 19.30 Telejurnal. 
20,00 Documentar TV : Economia 
românească la confluență de cin
cinale (II). 20.25 Publicitate. 20,30 
Telecinemateca. Ciclul : „Un mare 
cineast1- — Charlie Chaplin. Fil
mul artistic : „Luminile orașului**. 
21.55 Bijuterii muzicale. Miniaturi 
pianistice interpretate de Dan Gri- 
gore. 22,10 24 de ore. 22,30 * 
derea programului.
PROGRAMUL 2

20,00 Studio ’75. Emisiune 
ral-artistică realizată cu 
cursul unor tineri artiști amatori. 
20.35 Orchestre simfonice. Filarmo
nica de stat din Cluj-Napoca. 21.20 
Telex. 21,25 Roman-foileton : ,,Ci- 
mentul“. 22,30 închiderea progra
mului.

Inchi-

cultu-
con-

Vitor Alves s-a pronunțat, cu 
același prilej, pentru efectuarea 
unei activități profesionale la 
sfirșitul perioadei învățămîntu- 
lui secundar, înainte de accesul 
tinerilor in instituțiile de invă- 
țămint superior.

UNIUNEA SOVIETICA : LANSA
REA SATELITULUI DE TELECO

MUNICAȚII „RADUGA"

DEJUCAREA UNUI COMPLOT 
IN GHANA

• ÎN GHANA a fost desco
perit un complot, care avea 
drept scop răsturnarea actualu
lui guvern — relatează agenția 
Reuter. Participanții Ia complot 
au fost arestați și vor fi defe
riți justiției.

• LA 22 DECEMBRIE. în 
Uniunea Sovietică a fost lansat 
satelitul de telecomunicații „Ra- 
duga". avînd la bord aparatură 
de retranslate, pe lungime de 
unde centimetrice, capabilă^ să 
asigure, în permanență, legături 
radio și transmiterea în alb-ne- 
gru și color a programelor tele
viziunii centrale sovietice în

Producția mondială 
de alimente 
în anul 1975

Teatrul Operetă :
HELYETT — ora 19,30 ; 
trul Național (Sala Mare) : 
FLUTURE PE LAMPA — ora 19,30;
~ ' .......... COMEDIE DE

19.30; (Sala 
LIRICE ȘI 
20.30 ; Tea- 
Bulandra" 

FERMA —

(Sala Mică) : ____
MODA VECHE — ora 
Atelier) : MINIATURI 
COREGRAFICE — ora 
trul „Lucia Sturdza 
(Schitu Măgureanu) : _______
ora 19,30 ; Teatrul Mic : NU SÎN- 
TEM ÎNGERI — ora 15 : MANIA 
POSTURILOR — ora 19,30; Teatrul 
de Comedie : PREȘUL — ora 19,30 
Teatrul Giulești. Studio ’74 : IN- 
TÎMPLĂRI MAI MULT SAU MAI 
PUȚIN RIDICOLE — ora 17 ; CU 
OLTENCELE NU-I DE GLUMIT — 
ora 19,30 ; Teatrul „Ion Vasilescu**: 
BUNICA SE MARITA — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase** (Sala Savoy): 
CER CUVÎNTUL LA... DIVERSE 
— ora 19,30 ; (Sala Victoria) : CA
VALCADA COMEDIEI — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă" : CAPRA 
CU TREI IEZI — ora 10 ; Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Victoria) : PO
VESTEA TIMPULUI PIERDUT — 
ora 10 : Ansamblul „Rapsodia ro
mână" : NE-AM PUS DORURI- 
LE-N CÎNTEC — Ora 19,30.

• AGENȚIA Internațională 
pentru Energie (A.I.E.) a hotărît 
să recomande guvernelor sta
telor membre adoptarea unui 
preț minim la petrol în jurul a 
7 dolari barilul, a anunțat 
enne Davignon, președintele 
genției.

După cum se știe, A.I.E. a 
creată in noiembrie 1974 la —. 
țiativa S.U.A. în cadrul Organi
zației pentru Cooperare Econo
mică și Dezvoltare. Din această 
grupare fac parte 18 state occi
dentale, mai puțin Franța.

Eti- 
A-

fost 
ini-

• PREȘEDINTELE MAO 
TZEDUN a avut, marți, o între
vedere cu Manuel Pinto da Cos
ta, președintele Republicii De
mocratice Sao Tome și Principe, 
secretar general al Mișcării de 
Eliberare (țin Sao Tome și Prin
cipe, și a avut cu acesta o con
vorbire cordială, prietenească — 
relatează agenția China Nouă.

APEL PENTRU ELIBERAREA 
DEȚINUTILOR POLITICI 

DIN SPANIA

în cadrul primei confe
rințe de presă organizate în 
Spania. Uniunea Militară De
mocratică (U.M.D.) — orga
nizație ce grupează forțe 
antifranchiste din cadrul ar
matei — s-a pronunțat 
pentru amnistierea tutu
ror deținuților politici. In
tr-un comunicat remis pre
sei de purtătorii de cuvînt ai 
U.M.D., se subliniază că 
„amnistia generală este ne
cesară pentru crearea baze
lor unei veritabile reconci
lieri naționale". In ceea ce 
privește ofițerii arestați de 
autoritățile spaniole, „singu
rul lor delict — arată comu
nicatul — este acela de a se 
fi pronunțat pentru instaura
rea libertăților democratice 
și pentru respectarea drep
turilor omului în Spania".

viziunii centrale sovietice 
rețeaua stațiilor „Orbita".

Satelitul a fost înscris pe o 
orbită aproape circulară, la o 
altitudine de 35 800 kilometri. 
Perioada de rotație în jurul Pă- 
mîntului este de 23 ore și 54 
de minute. *

• SOCIETATEA „Montedison" 
a hotărît, sub presiunea sindi
catelor italiene, să redeschidă 
uzinele sale din localitățile Ver- 
celli și Pallanza, situate în nor
dul Italiei. Cele două uzine, care 
numără 4 000 de salariați, au fost 
închise săptămînă trecută, fiind 
declarate necompetitive.

Producția mondială de ali
mente în anul 1975 a fost 
mai ridicată decît cea de a- 
nul trecut, informează agen
ția United Press Internatio
nal, însă nu suficient de mare 
pentru a înlătura incertitudi
nile privind situația din 1976. 
In cazul unor recolte slabe 
anul viitor, penuria de ali
mente ar putea căpăta o for
mă chiar mai gravă decît 
cea din 1974.

Conform statisticilor Orga
nizației Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.), circa o treime 
din populația globului con
sumă două treimi din totalul 
produselor alimentare. 500 
milioane de persoane suferă 
de foamete cronică, iar 400 
de milioane, dintre care ju
mătate copii, sînt subalimen- 
tați.

• CELEBRUL DIRIJOR HERBERT VON KARAJAN a fost su
pus unei operații la coloana vertebrală, a anunțat un purtător 
de cuvint al Societății Filarmonice a Berlinului occidental. Sta
rea sănătății lui Karajan este bună, a precizat aceeași sursă, dar 
el nu va putea dirija o serie de concerte programate pentru 
sfirșitul acestui an și începutul lunii ianuarie. • O NOUA DES
COPERIRE A ANTROPOLOGILOR. Un grup de antropologi ame
ricani și francezi au descoperit recent, în Etiopia, oasele fosili
zate a doi copii și cinci adulți care au trăit cu peste trei mili
oane de ani în urmă. Savantul Donald Johanson de la Universi
tatea din Cleveland (S.U.A.) a declarat că cel mai bine s-au 
păstrat oasele mîinil, care demonstrează cu claritate că oamenii 
din acele timpuri puteau efectua mișcări precise și executa ope
rații de finețe. Noua descoperire confirmă afirmațiile cercetăto
rului american Mark Leakey, care a găsit, în luna octombrie, în 
Tanzania, dinții și maxilarele a 11 ființe umane, și care a apre- - 
ciat că acestea au trăit cu 3,3—3,7 milioane de ani în urmă. 
• NAUFRAGIU. 32 din cei 33 de membri ai echipajului unui 
cargou mexican, naufragiat în Golful Mexic, au fost dați dispă
ruți, operația de salvare soldîndu-se cu aducerea la Veracruz a 
unui singur supraviețuitor. Cargoul „Tlaxcala** — care făcea na
vigație de coastă între Statele Unite și porturile mexicane — a 
lansat un ultim mesaj în cursul zilei de sîmbătă. Mai multe uni
tăți ale marinei naționale mexiCc-ne au pornit în căutarea vasu
lui, dar abia duminică au reușit să repereze epava, la 90 km nord 
de Veracruz. „Tlaxcala** transporta o încărcătură de aluminiu 
și cărbune. « CUTREMURUL PRODUS, IN REGIUNILE VESTI
CE ALE GRECIEI, duminică, a atins intensitatea de 5,5 grade 
pe scara internațională Richter, a anunțat Observatorul din Ate
na. Seismul a fost resimțit mai puternic în zona golfului Patrai 
și în insula Corfu. Autoritățile elene; menționează că, potrivit 
primelor informații de care dispun, nu au fost înregistrate vic
time omenești, pagubele materiale redueîndu-se la cîteva zeci de 
locuințe distruse.
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