
Proletari din toate țările, uniti-vă I
ANUL XXXI, 

SERIA II, 

Nr. 8 273

4 PAGINI
30 BANI

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

VINERI

26 DECEMBRIE

1975

LINIILE DE FORȚĂ ALE UNEI NOI ETAPE DE MARI ÎNFĂPTUIRI

FO AGRICULTURA MODERNA 
DE ÎNALTA PRODUCTIVITATE

Primit cu îndreptățită în
suflețire și unanimă aproba
re de întregul nostru popor, 
Planul național unic de dez
voltare economico-socială a 
Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1976 — devenit 
lege prin votul Marii Adu
nări Naționale — se consti
tuie intr-un amplu și mobi
lizator program de acțiune 
pentru înfăptuirea neabătu
tă a Directivelor Congresu
lui al XI-lea al partidului.

Agricultura. ramură de 
bază a economiei naționale, 
va cunoaște in anul viitor o 
puternică . dezvoltare prin 
veritabilul, salt calitativ de
terminat de creșterea cu 
15—26,6 la sută a producției 
globale agricole — ritm fărâ 
precedent în istoria con
strucției socialiste din țara 
noastră — în scopul unei 
mai bune aprovizionări a 
populației cu produse agrn- 
nlimentare si al satisfacerii 
altor nevoi ale economiei 
naționale. Se prevede ca. în 
condițiile unui an agricol 
normal. să se obțină o pro
ducție de cereale boabe re
cord. totaHzînd 20.57 milioa
ne tone. Niveluri superioare 
de producție sint prevăzute 
și la celelalte produse agri
cole principale : sfeclă de 
zahăr — 7.2 milioane tone, 
floarea-soarelui — 1,28 mi- 

k lioane tone, cartofi de toam- 
<___________________________

„ESTE NECESAR SĂ LUĂM TOATE 
MĂSURILE PENTRU REALIZAREA, IN 
CELE MAI BUNE CONDIȚII, ÎNCĂ DIN 
PRIMELE ZILE, A PREVEDERILOR PLA
NULUI PE ANUL VIITOR. ACEASTA ARE 
0 IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ PENTRU 
DESFĂȘURAREA CU SUCCES A ÎNTREGII 
ACTIVITĂȚI ÎN PERIOADA URMĂTO- 
RILCR CINCI ANI, ESTE 0 CONDIȚIE 
ESENȚIALĂ A ÎNDEPLINIRII MARILOR 
OBIECTIVE STABILITE DE CONGRESUL

AL XI-LEA AL PARTIDULUI"

NICOLAE CEAUSESCU

nâ — 4.85a milioane tone, 
legume de cimp — 4.093 mi
lioane tone, carne în viu — 
2.974 milioane tone, lapte de 
vacă — 56.960 milioane hec
tolitri. ouă — 7 698 mili
oane bucăți. Pentru realiza
rea exemplară a acestor ni
veluri de producție partidul 
și statul nostru au inițiat, in

spiritul prevederilor Con
gresului al XI-lea al P.C.R.. 
un amplu program de dez
voltare și modernizare a ba
zei tehnico-materiale a a- 
griculturii. Dacă in anul 
1975 agricultura dispunea de 
117 mii tractoare, in primul 
an al cincinalului revoluției 
tehnico-științifice unitățile

de mecanizare vor primi 
încă 14 mii de tractoare, ceea 
cc înseamnă că. in 1976. pe 
ogoarele țării vor lucra 
131 000 tractoare. Parcul teh
nic va crește cu incă 5100 
combine autopropulsate, pre
cum și alte mașini și utila
je agricole. Industria va 
furniza 1 454 mii tone îngră

șăminte chimice în substan
ță activă. Se va amenaja 
pentru irigații suprafața de. 
150 mii hectare, se vor . feke- 
cuta, din fondurile statului, 
lucrări de desecări pe o su
prafață de 222 mii hectare*, 
precum și lucrări de comba
tere a eroziunii solului pe 
127 mii hectare. Pentru rea
lizarea tuturor acestor obiec
tive mobilizatoare, capabile 
să satisfacă cerințele impu
se de mai buna aproviziona
re a populației, de satisfa
cerea nevoilor economiei na
ționale. de accentuarea pro
cesului de transformare a a- 
griculturii intr-o variantă 
a muncii industriale Planul 
național unic de dezvoltare 
prevede un amplu program 
de măsuri care să asigure 
valorificarea superioară a 
fondului funciar, folosirea 
parcului tehnic la capacita
tea maximă, respectarea ri
guroasă a tehnologiilor tu
turor culturilor. aplicarea 
celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii moderne, 
întronarea unei discipline 
ferme a muncii în unitățile 
agricole cooperatiste și de 
stat.

AL. DOBRE

(Continuare în pag. a 111-a)

LA START-VIITORUL CINCINAL

sarcini mobilizatoare
In această perioadă a anului, oamenii 

muncii, tinerii din întreprinderi șî de pe 
șantiere, din institutele de cercetări și pro
iectări, din toate unitățile economice lu
crează intens pentru a întregi cu noi reali
zări bogatul bilanț al cincinalului, pentru

pregătirea temeinică, sub toate aspectele, a 
producție* anului viitor. Experiența ciștigatâ 
in întrecerea „Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului înainte de termen* 
se cere valorificată, acum cind organizațiile 
U.T.C. pregătesc lansarea acțiunilor de

II masa și a inițiativelor stabilite de forumul 
tineretului comunist. Esențial este ca fiecare 
organizație U.T.C. sâ acționeze hotărit, să 
inițieze noi măsuri pentru realizarea, in cele 
mai bune condiții, incâ din primele zile ale 
noului an, a sarcinilor de producție.

1. CE A ÎNSEMNAT CINCINALUL Șl ANUL 1975 
PENTRU TINERII DIN UNITATEA DVS.?

2. CARE SINT SARCINILE CE VĂ REVIN ÎN 1976 
Șl CUM ACȚIONAȚI PENTRU ÎNFĂPTUIREA LOR?

din trei unități economice : Radu 
_____ _ _ ___ ___ __ ___ ____ _______ ___ Apostol, de la Combinatul de celu

loză și hirtie „Leiea“ din Bacău, și ing. Sergiu Medar, de la Instit utul de cercetări și proiectări ma
șini unelte și agregate din București.

La aceste întrebări ne răspund secretarii comitetelor U.T.C. 
Donciu de la întreprinderea ,.23 August“ din Capitală, Constantin

C.C.H. „LETEA“
BACĂU

Acum, în aceste ultime 
zile ale anului, 
colectivului nostru 
concentrate pentru 

lizarea unei ' investiții 
va determina triplarea 
ducției combinatului. De 
multe luni, echipe x de 
neri lăcătuși, electricieni 
ameciști, numeroși specia
liști lucrează din zori pînă 
noaptea tîrziu, alături de mon-

(Continuare în pag. a ll-a)
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I.C.P.M.U. A.— ÎNTREPRINDEREA

1
BUCUREȘTI

Mai bine de jumătate 
din specialiștii care lu
crează în Institutul de 

• cercetări- și proiectări
mașini? unelte și agregate din 
București, sint tineri, au devenit 
proiectanți sau cercetători in 
acest cincinal. înființat în 1966, 
se poate spune că abia in ulti
mii cinci ani institutul și-a de
finit profilul, și-a conturat per
sonalitatea. De la un an la al-

„23 AUGUST
Pentru noi cei

7 000 de tineri de la ma
rea întreprindere bucu- 

• reșteană .,23 August", 
cincinalul parcurs a însemnat o 
perioadă deosebit de bogată în 
împliniri.

Producția realizată în plus 
pe întregul cincinal de colecti
vul nostru se ridică la 1.5 mi-

IUSTIN MORARU

1

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
a primit pe tovarășul Miloș Minici

în ziua de 25 decembrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiște România, a 
primit pe tovarășul Miloș Mi
nici. vicepreședinte al Consi
liului Executiv Federal, secretar 
federal pentru afacerile externe 
al R.S.F. Iugoslavia, care a făcut 
o vizită prietenească de lucru în 
țara noastră.

La întrevedere a participat to
varășul George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe.

Oaspetele- a transmis tovarășu
lui Nicolae CeaUșescu. din. nar? 
tea tovarășului Iosip Br.oz Tito, 
președintele Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor' 
din Iugoslavia, un cald salut de 
prietenie și cele mai cordiale 
urări.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
adreseze, la întoarcerea în pa
trie, călduroase salutări prie
tenești, și cele mai bune urări

de sănătate și succes tovarășului 
losip Broz Tito.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Miloș Minici au a- 
vut, apoi, o convorbire, în cursul 
căreia s-a apreciat cu satisfac
ție că relațiile româno-iugo- 
slave cunosc o evoluție rodnică 
și mereu ascendentă, pe plan po
litic. economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii de 
interes reciproc. S-a subliniat că 
în dezvoltarea conlucrării mul
tilaterale dintre țările, partidele 
și popoarele noastre un factor 
esențial hotărîtor il constituie 
întîlnirile și convorbirile directe, 
devenite tradiționale, dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și lo
sip Broz Tito. A fost exprimată 
hotărîrea comună de a extinde 
și aprofunda necontenit rapor
turile de prietenie și cooperare 
dintre statele noastre. în deplină 
concordanță cu hotăririle și mă
surile stabilite cu prilejul dia
logului la nivel înalt, cu cerin
țele construcției socialiste in 
România și Iugoslavia, in folosul 
ambelor țări și popoare, al cau

zei generale a socialismului și 
păcii în lume.

în cadrul schimbului de pă
reri asupra unor aspecte ale ac
tualității internaționale, s-au e- 
vidențiat mutațiile profunde care 
s-au produs . în raportul de forțe 
pe plan mondial în favoarea so
cialismului, a destinderii și co
operării pașnice.

Cu acest prilej, a fost reafir
mată voința României și a Iu
goslaviei de a-și aduce o con
tribuție activă și în viitor la 
transpunerea în fapt a prevede
rilor documentelor Conferinței 
general-europene, la instaurarea 
unei securități reale pe continen
tul nostru, la afirmarea relații
lor de bunăvecinătate, colaborare 
și pace in Balcani, la soluționa
rea politică a problemelor com
plexe ce confruntă omenirea, la 
instaurarea unei noi ordini po
litice și economice internaționa
le, care să asigure independen
ța. dezvoltarea liberă, progresul 
și bunăstarea tuturor națiunilor.

întrevederea a decurs într-o 
ambianță de cordialitate și caldă 
prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu au primit

pe editorul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

președintele Republicii Socialiste 
România, și tpvarășa Elena 
Ceaușescu au primit, joi după- 
amiază, pe Abdul Rahim, direc
tor general al editurii ..Natio
nal Publishing House" din Pa
kistan.

Oaspetele a înmînat șefului 
statului român volumul omagial 
..Nicolae Ceaușescu. România — 
realități și perspective", subli-

• Bogat și atractiv program în tabăra de in
struire și odihnă a secretarilor comitetelor U.T.C. 
din liceele industriale. • Fructuos schimb de ex
periență în diverse domenii de activitate. • Ini
țiativele interesante — o permanență a vacanței 
petrecute la Brașov. • Expoziția elevilor mehedin- 
țeni — un argument al hărniciei.

(Amănunte in pagina a 2-a)

Ateneul Tineretului din sectorul l al Capitalei s-a dovedit, în 
zilele vacanței, o gazdă bună pentru „Carnavalul fulgilor de nea~ 

al pionierilor șt elevilor, care a avut loc ieri
Foto: CHEORGHE CUCU

(Continuare în pag. a U-a) (Continuare în pag. a Il-a)

„Pe toți ne-a chemat aici
ceva comun: DATORIA a

pakistanez Abdul Rahim
niind că această lucrare a pu- 
blicat-o în semn de înaltă con
siderație față de țara noastră, 
față de președintele ei, strălucită 
personalitate politică a istoriei 
contemporane, care își consacră 
activitatea sa laborioasă prospe
rității și fericirii poporului ro
mân, cauzei Înțelegerii și colabo
rării internaționale.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat că editarea

acestei cărți reprezintă o contri
buție la mai buna cunoaștere a 
României, a realizărilor ei pe 
calea edificării socialismului, a 
politicii sale de pșce și colabo
rare, la întărirea legăturilor de 
prietenie dintre popoarele român 
și pakistanez.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate.

SENSUL MILITANT
AL UMANISMULUI

SOCIALIST
de PETRU

Ideea de umanism a cunoscut 
pledoarii celebre și contestări re
gretabile. Aliate cu concepțiile 
social-politice democratice, pro
gresiste și revoluționare, ideile 
umaniste au servit întotdeauna 
ameliorării condiției umane, con
știentizării necesității și posibili
tății de a orienta acțiunea so
cială în direcția creării cadrelor 
și climatului propice afirmării 
personalității umane, adică a 
laturii sale creatoare, construc
tive, producătoare de valori ma
teriale și spirituale necesare so
cietății.

Continuator legitim al uma
nismului clasic, renascentist - pe 
cit de generos și nobil în mesaj 
și intenții, pe atît de limitat sub 
raport social-politic - uma
nismul marxist a adus cu sine 
plusuri esențiale; analiza econo- 
mico-sociologică riguros științi
fică a condiției umane reale, a 
omului social concret, privit în 
totalitatea determinărilor sale 
naturale și sociale, precum și 
transpunerea idealurilor umaniste 
in programe politice de acțiune 
revoluționară, singura în stare să

— M-am născut și am crescut 
aici — imi spune tînărul ingi
ner Marian Buzoianu, măsu- 
rind din ochi.cîmpia întinsă ca 
un covor, chiar de la poarta 
uzinei. în copilăria mea, Urzi- 
ceniul mai eră încă unul din 
acele multe „locuri unde nu se 
întimpla nimic". Locuitorii erau 
numai cu numele „orășeni" — 
ocupația celor mai mulți fiind 
agricultura. Ceilalți, cîțiva, lu
crau ca funcționari la poștă, la 
C.F.R. etc. Ca să înțelegi cam 
ce fel de viață se trăia aici, 
trebuie să știi că marele și, 
dealtfel, singurul eveniment lo
cal era tîrgul de vite și grine ! 

încercăm să identificăm locu
rile — pitorescul tirg se ținea 
.pe undeva, la dreapta uzinei, 
iar aici., chiar pe locul unde se 
înaltă aceasta, se întindea un 
maidan, pe care puștimea ora
șului juca primele meciuri de

Bărăganului, 
s-a întors de

fotbal din istoria
Peste ani, cînd 

la facultate, apueînd-o, ca de 
obicei, de la gară, peste cîmp, 
Marian Buzoianu a auzit un 
zgomot necunoscut, sacadat și 
monoton, așa ca „o mie de se
mănători" care ar fi cutreierat 
lanul. Cînd s-a apropiat mai 
bine a deslușit, înotind în gal
benul grinelor, o uriașă corabie 
roșie. A recunoscut-o din pri
mul moment, după pozele vă
zute în ziare — era Fabrica de 
ferite.

— Am cunoscut în acele cli
pe un sentiment pe care n-aș 
putea să-l asemăn cu nimic 
din cele ce trăisem înainte, un 
fel de freamăt interior, de bu
curie. de mîndrie... Știam că 
pentru noi (mă consideram, așa 
cum n-am încetat s-o fac nici
odată, locuitor al acestor pla
iuri) începea o viață nouă.

Proaspătul ipginer Marian 
JBuzoianu fusese repartizat La 
'marele combinat siderurgic gă- 
lățean. Frumosul oraș' de la Du
năre îl vrăjise cu arhitectonica 
sa elegantă, cu arterele largi 
de circulație, cu susurul mol
com al fîntinilor arteziene ce 
impînzesc orașul. Iar in com
binat a întîlnit tot ce-și putea 
dori mai mult un debutant în 
ale tehnicii — un colectiv pri
ceput, consolidat, pentru care 
se părea că nu există problemă 
surprinzătoare și de nerezol
vat...

La un alt capăt de țară — Ti
mișoara — un alt absolvent po- 
litehnician, Valentin Ioniță. își 
începea munca sub aceleași 
auspicii și, după-amiază de du-

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a lll-a)

Nu putem sublinia deajuns remarcabila 
contribuție a Editurii „Eminescu" la valo
rificarea pe baze științifice și moderne a 
moștenirii noastre istorice. O mai veche men
talitate poporanistă se limita la acțiunea de 
„răspîndire" căreia dacă nu i se poate 
contesta un anumit efect binefăcător i se 
poate, în schimb, reproșa lipsa de discer- 
nămînt, entuziasmul neprelucrat. Adusă la 
o concepție modernă această acțiune de 
răspîndire a bunurilor culturale și artistice 
ia forma uner 
riguroase elabo
rări de instru
mente funcțio
nale, de luciu, 
de n Jtură a 
stimula-mai pre
cis imaginația 
ideologică a ci
titorilor. Fiindcă, 
nu-i suficient să 
tact cu valorile 
de azi - dar 
contact. Editura „Eminescu 
ca anumite colecții nu doar să transmită 
cunoștințe, informații, opere dar o anume 
grupare a lor sa sugereze cititorului o di
recție, un mod de a gindi. Printre cele mai 
nimerite asemenea colecții funcționale aș 
cita „Idei și atitudini” și „Meșterul Manole", 
instrumente de propagandă culturală 
cea mai bună calitate in cazul cărora 
entarea în spirit contemporan, modern 
ia cîtuși de puțin forma actualizării forțate. 
Cu alte cuvinte „colecționarea" nu este

rodul unei idei superficiale despre necesită
țile actualității reduse la conjuncturi suc
cesive și nici nu se mai mulțumește cu 
simpla operație, de un „iluminism” cam 
întîrziat, a răspindirii cunoștințelor doar de 
dragul răspindirii. lată, de pildă, seria inti
tulată „Meșterul Manole" : de la copertă, 
concepută intr-o grafică modefnă, pură, 
„abstractă", departe de orice ostentație or- 
nomentală și pînă la bibliografia selectivă, 
fundamentală, totul inspiră acel funciar bun

MEȘTERUL MANOLE
pui masele în con- 

custurii — de ieri și 
să și orientezi acest 

a găsit potrivit

de 
ori- 
nu

gust pe care orice instrument cultural des
tinat maselor ar trebui să-l respecte in 
primul rind, dacă vrea să fie respectat și 
să aibă o anumită influență. Este, apoi, 
semnificativ că, pentru a schimba oarecum 
unghiul de percepție tradițional, fiecare an
tologie a seriei, dedicată în ansamblu pu
blicării comorilor literaturii populare româ
nești, este recomandată cititorilor nu de spe
cialiști, dar de poeți, prozatori sau critici 
cu o vie sensibilitate modernă, neîncorsetată 
de inocentele prejudecăți ale domeniului 
sau specificului. Astfel, lui Eugen Barbu îi 
aparține prefața „Teatrului popular haidu
cesc" și-mi place să cred că a scris-o nu 
neapărat autorul cunoscutului serial ci, acela

al capodoperelor nuvelisticii românești ac
tuale ; Marin Sorescu, autorul modernelor 
parabole lirice, scrie despre Baladele fan
tastice, iar prozatorul Constantin Țoiu des
pre Baladele păstorești ; autorul Imneior 
bucuriei, loan Alexandru, prefațează orațiile 
din „Nunta la români", iar Ion Dodu Bălan, 
criticul care a dedicat o întinsă și analitică 
monografie poetului „pătimirii noastre", pre
fațează un volum de Proverbe, capodopere 
ale concentrării și conciziei, înalte forme de 

exprimare sin
tetică. în fine, 
ultima antolo
gie, Balade is
torice, se bu
cură de pătrun- 
zătoarea prefa
ță a criticu
lui Valeriu Cris- 
tea. Să ne 

variantelor mitului

PÂNZARU
smulgă masele din condițiile in
umane de existență, să le con
fere demnitatea de creatori ai 
propriei istorii.

Trăsătura distinctivă a uma
nismului marxist, a umanismului 
socialist este militantismul, anga
jarea oamenilor in „bătălia pen
tru om”. Iar aceasta înseamnă o 
angajare colectivă pentru co
lectivitate. Nu întîmplător esența 
umanismului socialist este co
lectivismul - născut din senti
mentul și conștiința de solida
ritate proletară, din spiritul mun
citoresc de luptă împotriva ori
cărei forme de exploatare și 
umilire a omului de către om, 
din spiritul revoluționar de ega
litate, dreptate și echitate so
cială. Ca formă a unui umanism 
autentic, realizat în însăși struc
tura vieții economico-sociale, po
litice și culturale cotidiene, u- 
manismul socialist, așa cum reliefa 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„presupune o înțelegere mai 
complexă a omului în societate, 
luat nu ca individ izolat și exa- 
gerînd trăsăturile sale individua
le, ci ca om social aflat în strîn- 
să legătură și interdependență 
cu semenii săi, cu interesele ma
selor largi populare".

Pentru umanismul socialist o- 
biect de stimă, de prețuire și 
înaltă apreciere moral-politică 
este nu omul abstract, omul „în 
general", ci omul muncii, acela 
care 
mite 
bina

oare

produce, păstrează, trans - 
valori societății,, care îm- 
armonios interesele perșo- 
cu cele colective, știind să 
întîietate cerințelor, superi- 
ale societății.

specifică

de C. Stănescu

oprim puțin asupra 
creației. O vizibilă schimbare a accentelor 
se sprijină pe alegerea spre analiză nu a 
variantei Alecsandri a baladei, „Monastirea 
Argeșului”, ci a lui G. Dem. Teodorescu, 
„Meșterul Manole", aceasta fiind mai ex
presivă sub raportul dublului conflict drama
tic, cu domnitorul și cu providența, atenuat 
la V. Alecsandri. Cititorul este astfel în
demnat să compare, să-și facă o idee mai 
corespunzătoare dar și, poate, mai profundă 
asupra concepției ce prezidează mitul con
strucției la români. Aș observa în treacăt 
că anumite absențe din varianta Alecsandri 
nu pot fi fără legătură cu mentalitatea poe-

(Conttnuare in pag. a 111 aȚ

Este specifică umanismului 
socialist înțelegerea și promova
rea unui raport just între drep
turi și obligații, ideea că, moral
mente, beneficiar al marilor cu
ceriri ale societății socialiste - 
concretizate în dreptul la muncă 
și la retribuție după cantitatea 
și calitatea ei, în dreptul la în
vățătură, la odihnă, în drepturile 
politice și libertățile cetățenești 
largi asigurate de sistemul nos
tru democratic — poate fi numai 
acela care își aduce contribuția 
la producția materială și spiri
tuală, care participă din plin la 
perfecționarea relațiilor sociale, 
care respectă legile juridice și 
morale, care combate moravurile 
vechii societăți.

Principiile eticii și echității so
cialiste, tocmai prin raportul ac
tiv de interdependență dintre

(Continuare In pag a lil a)
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SARCINI PRIORITARE PE AGENDA DE LUCRU A ORGANIZAȚIILOR U T.C,t

Inițiativa personală,
factor stimulator

al întregii activități
Inițial ăm fi dorit ca tovară

șul Viprel Leonte, secretarul cri- 
rnitetuhii U.T.C, ăl întreprinde
rii „Victoria0 dîri Iași, să ne 
răspundă la ancheta declanșată, 
rteceht, de către redacția noas
tră pe tema : „Ce ați făcut în 
această săptămină, tovarășe se
cretar, pentru transpunerea în 
viață â ddcumteriteldr Celui flte al 
X-lea Congres al U.T.C. 7“ In 
ifttefttlă ridăstfă. atunci cînd 
nb-ârrt propus »eâliîârea anche
tei respective, â stât. Cum era și 
fitesC, oglindirea operativității 
cii care acționează activele 
U.T.C., organele conducătoare în 
aplicarea în practică a ideilor 
cuprinse în documentele Con
gresului, îh Cuvihtâreâ tovară
șului Nicolae Ceaiișescu.

Lâ întreprinderea „Victoria" 
am constatat, însă, ca îfică hu 
se poate vorbi de operativitate, 
pentru simplul motiv că. aici, 
secretarul comitetului a ignorat 
indicațiile primite lâ instruiri și 
a aplicat „soluții proprii" cu de 
la sine putterh. Astfel, în con
cepția tovarășului V. Leonte. a- 
dunările genterâie deschise, care 
urrnâu să se desfășoare în toate 
organizațiile întreprinderii în 
luna dricehibrie, ău fost transfe
rate în luna ianuarie. De aseme
nea, temele lâ îrivățămîntul po
litic în câre urmau să fie dezbă
tute documentele celui de ăl 
X-leâ Congres âl U.T.C. âu fost 
și ele programate pentru ânul 
viitor. Tovarășul Leonte, cu care 
am încercat să discutăm mai a- 
măhunțit această Stârâ de fapt 
(spunem am încercat, deoarece 
dînsul a refuzat discuția) a reu
șit să ne declare doar atît : „Este 
vina mea ! Eu am greșit, eu am 
să trag consecințele..;" Acest 
fel de â vedea lucrurile este de 
mai ftnilte riri păgubitor. Ih pri
mul rînd, întîrziterea în aplicarea JurnalTEODOR POGOCEANU

BACĂU

unor 
scenele 

piese
I. CHIRIC

BILANȚ RODNIC
tUrmâre din pag t)

an,

C. R. CONSTANTINESCU

I. „LETEA”C.C.H

Lori și constructori pentru 
asigura terminarea, în acest 
a ;;mașinii pentru hîrtie de ziar", 
de fapt o instalație complet au- 
lomâtiiSată. Pește 120 de ti- 
neri efectuează, zilnic, ore de 
muncă patriotică pe acest șan
tier. Ca urmare a âcdsitor efor
turi, rîouâ ihstaiație vâ produce 
primele cantități de hîrtie, îna
inte de încheierea acestui an.

2 în 1976 combinatul nos
tru își va dubla produc
ția. priii intfâreâ în fiinc-

• țiune a noii capacități. 
Din inițiativa organizației U.T.C. 
s-au organizat lecții practice de 
cunoaștere a instalație^ împreu
nă cu ing. loan Condrea. șeful 
sectorului A.T.M., am învățat 
schemele de automatizare ale 
mașinii. Un curs similar1 s-a or
ganizat și la atelierul electric. 
Tinerii care vor. lucra la noua 
mașină. învăță cite doUă ore pe 
zi, sub ifidrumareâ ținui cadru 

și 
ale

tehnic, circuitele electrice 
schemele de automatizare 
rhășinii.

LC.P.M.U.A

BUCUREȘTI
(Urmare din pag. I) 

tul, realizările noâstre, valoarea 
lor științifica și practică a cres
cut continuu. Dacă în 1971 rea
lizam doar 3 prototipuri de 
mașini, în 1974 am ajuns să fa
cem 21 de prototipuri. în dome- 
rtitil cercetării creșterile sint la 
fgl de spectaculoase. în acest 
ân. de pildă, colectivele de cer- 

STENOGRAFIA
imBinatâ cu înregistrarea magnetofonică

DACTILOGRAMA
cu toate degetele mîiriildr și cu șederea așa-numită oarbă 

SECRETARIATUL
euprinrind pe lingâ luerârile eutente din unitățile sociaNste de 

Stat șl noțiuni de legislație și corespondență oficială

TELEX
tăinuirea aparaturii cu scriere la distanță cu și fără bandă 

perforată

MAȘINILE DE CALCULAT

krr GO

mecanic», electrice |i electronice și cu benzi perforate
ÎNSUȘIREA LIMBILOR DE LARGĂ 

CIRCULAȚIE
prin cursuri separate pentrli adulți, elevi și preșcolari 

Cursurile sint predate de instructori cu o înaltă calificare 
sub conducerea stenografului Paul Mihâilă, fost director al 
primei școli de stenografie și secretariat a statului

ALTE CURSURI PRACTICO-APLICATIVE
Croitorie ; Balet copii ; Acordeon. 

Informații prin telefon și în scris se obțin de la
UNIVERSITATEA POPULARA BUCUREȘTI, SECTOR 5

CASA DE CULTURĂ „N. BĂLCESCU"
Sir. Iunie nr. 41, Telefon: 23 43 45 și 23 67 00 

stația Parcul Libertății

hotărîrilor adoptate la instruiri 
afectează munca de ansamblu a 
întregii organizații U.T.C» de la 
întreprinderea „Victoria". Este 
Vorba de activitatea a mai mtil- 
tor sute de uteeiști care, cri bună 
știiriță, este văduvită de mate
rializarea măsurilor de urmau 
să fie adoptate în adunările ge
nerate deschise, dadă nu chiar 
în luna decembrie, cel puțin în
cepînd cu primele zile ale anu
lui viitor. în al doilea rînd, este 
pusă sub semnul întrebării — 
pentru a cita oară — înțelege
rea rostului exact al instruirilor 
de către secretarii comitetelor 
U.T;C; — primii chemați să a- 
plice rapid în viață, în organiza
țiile pe care le conduc, sarcini
le trasate de către organele cen
trale ale U.T.C.

Poate nu am fi acordat un 
spațiu atît de mare problemelor 
pe care le supunem atehției ci
titorilor dacă ele nu ar implica 
și Un alt aspect riU mâi puțin 
important : felul în care acțio
nează noile organe alese, îndeo
sebi cînd acestea nu dispun de 
o prea mare experiență în mun
că de conducere â organizației 
U.T.C. Tovarășul Viorel Leonte 
deține doar de cîteva luni func
ția de secretar al unei organiza
ții care numără peste 1 200 de 
uteeiști și* în aceste condiții, 
poate invoca, pe bună dreptate, 
lipsa de experiență. Spi'e sur
prinderea noastră, dînsul nu ă 
făcut apel la această scuză, ci 
ne-a mărturisit că un bun secre
tar de U.T.C. trebuie să dove
dească inițiativă personală.

iată, deci, că aria discuției, 
prin afirmația sa, a fost lărgită 
considerabil. în numele inițiati
vei personale pot fi însă eluda
te sarcinile transmise la instru
iri ? Desigur că nu ! Inițiativa, 
atunci cînd există, este bineve- 

cetare din institut au rezolvat 
216 teme, cu 65 la sută mai mul
te decit anul trecut. Institutul 
a îndeplinit sarcinile cincinalu
lui în luna septembrie. Majori
tatea lucrărilor din acest an au 
fost executate în avans. Tot în 
acest an, mașina de rectificat 
RPO-320 proiectată de noi a 
primit medalia de aur/lâ Tirgul 
de la Leipzig.

2 în viitorul eiticihal 
va trebui să prpîec- 
tăm 347 de mașini și

• sUbansamble. de o înaltă 
complexitate. Va fi extinsă ga
ma strungurilor cu comandă nu
merică și a mașinilor unelte 
grele. Sint sarcini care impun, 
încă de pe acum, eforturi mari 
de documentare, de aprofundare 
a unor >n6i domenii de către ti- 

■.nej?ii pjr^iecfraniî și cercetători 
din iniit&t. bfc aceea, comitetul 
U.T.C? pe îFistilut va organiza, 
în anul viitor, concursuri pentru 
desemnarea celui mai bun pro
iectant și desenator. Pentru a 
stimula participarea tinerilor la 
creația științifică vom organiza 
o sesiune dă comunicări tehni- 
co-științifice. în același timp, 
vom iniția în continuare acți
uni de muncă patriotică în spri
jinul producției pentru proiecta
rea și executarea suplimentară 
a unor subansamble, scule și 
dispozitive pentru mașinile 
uhelte.

ÎNTREPRINDEREA

„23 AUGUST”
(Urmare din pag. I)

liarde lei. Contribuția tinerilor, 
a organizației U.T.C., la obține
rea acestor realizări este cit se 

nită doar dacă eă contribuie la 
realizarea obiectivelor pe care 
le are de îndeplinit organizația, 
în cazul de față ar fi fost de 
dorit ca tovarășul V. Leonte să 
dovedească inițiativă în special 
în transpunerea rapidă în viață 
a documentelor Congresului și 
nicidecum în... întirzierea aces
tei acțiuni: Și, discutînd despre 
inițiativă, noi socotim că ea este 
valabilă numai atunci cînd își 
propune să realizeze un progres 
în activitate și nu un... regres. 
Dealtfel, instruirile efectuate la 
Comitetul județean al U.T,C. și 
la Comitetul municipal al U.T.C. 
la care a participat și tovarășul 
Leonte '(deci, două instruiri !!!) 
ofereau, dincolo de indicațiile 
lor precise, cu date exacte de 
rezolvare (care deveneau sar
cini de îndeplinit operativ), Un 
cadru extrem de larg pentru ini
țiativele secretarilor comitetelor 
U.T.C., ale fiecărui uteCist, câ- 
dtu care, din păcate, aici, în 
întreprinderea „Victoria", nu n 
fost încă valorificat. A încălca 
indicâțiile instruirilor nu înseam
nă, în nici Uri caz, inițiativă per
sonală, ci. să-i spunem pe nUme, 
tărăgănare în îndeplinirea sar
cinilor, ceea ce se situează la 
polUl OpUS;

Analiza acestui fapt de viață, 
fie ea și sumară (dealtfel, des
pre inițiativa pe care trebuie să 
o dovedească în toate acțiunile 
organele U.T.C. nou alese ne 
propunem să revenim într-o se
rie de articole,viitoare), vrea să 
releve că nimeni, indiferent de 
funcția pe care o deține, nu are 
dreptul să incalce (Statutul 
U.T.C. este clar in această pri
vință) hotăririle organelor su- 
peridâfd de CbridUdtere ale U.T.C.

2

poate de cdrtcretă. Pe seama re
zultatelor înregistrate îh 1974, 
organizația noastră a ocUpat pri
mul ioc pe municipiul București 
îh Întrecerea „Tineretul — fac
tor activ . în îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen". 
Contribuția tinerildr la rea
lizarea cu 15 zile mâi devreme 
a plahului pe âcest âri se Con
cretizează în : 2 locomotive Die- 
sfel hidfaiilice de 750 O.p„ 4 gru= 
puri de foraj, 1 compresor cu 4 
cilindri opuși. 150 echipamente 
de frină — produse executate 
prin muncă patriotică.

în anul viitor vom rear 
liza pentru prima dată 
locdmotiVe electrice și

* Diesel hidrâuiiee de că- .
parități sporite și o serie 
db utilaje complexe pentru 
industria chimică, industria 
lemnului și fabricarea cimentu
lui. Sînt prdduse de înaltă teh*. 
nicitate care necesită temeinice 
cUnoștirițe profesionale din 
parțșa fiecărui lucrător din îri- 
treprindere. .De aceea. în viitor, 
organizația U.T.C. va acționa cU 
niai multă fermitate pentru a-i 
cuprinde pe toți tinerii în pro
gramul de perfecționare profe
sională lansat de curînd în sec
țiile întreprinderii. Am hotărît, 
de asemenea, ca toți cei 1 500 de 
ucenici și 2 800 de elevi ai școlii 
profesionale care vor deveni 
muncitori în 1976 să fie ajutați 
de organizațiile U.T.C., de tine
rii din secțiile unde fac practica 
pentru â asigura, încă de la în
cadrare. integrarea lor grabnică 
în producție. Pentru intensifica
rea activității de creație științi
fică, la nivelul fiecărei secții am 
constituit cite o grupă de crea
ție tehnico-științifică, formată 
numai din tineri, care preiau 
spre rezolvare diferite proble
me tehnice, sînt preocupați de 
perfecționarea tehnologiilor, cre
area unor dispozitive capabile 
să mărească productivitatea 
muncii.

Mp
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PENTRU SĂRBĂTORILE CARE SE APROPIE, 
MAGAZINELE COMERȚULUI DE STAT AU PRE
GĂTIT NUMEROASE SURPRIZE. DACĂ ALE

GEREA CADOULUI N-A FOST ÎNCĂ HOTĂ- 
RÎTĂ VĂ AMINTIM CÎTEVA PRODUSE CARE

A,’“ /rt

POT FI OFERITE CA DARURI CELOR DRAGI: 
POȘETE, GENȚI Șl SACOȘE; MĂNUȘI, EȘAR
FE, FULARE, BATICURI, BASCURI Șl PĂLĂRII; 
GHETE, CIZME Șl BOCANCI, Șl MULTE, 
MULTE ALTE ARTICOLE.

s

MILITARII
SLA VESC

REPUBLICA
In unitățile militare, în in

stituțiile de învățămînt și 
cultură ale armatei, în clu
buri de unități sînt organiza
te manifestări politice și cul- 
tural-artistice cu un bogat 
conținut educativ.

Cadre și familiile acestora, 
militari de toate gradele par
ticipă cu viu interes la expu
nerile și simpozioanele con- 
sâtefăte reliefării semnifica
ției actului istoric al procla
mării Republicii, a drumului 
de victorii parcurs de poporul 
nostru, sub conducerea parti
dului, in anii socialismului, 
perspectivele luminoase des
chise de Congresul al XI- 
lea dezvoltării economico-so- 
ciftle a patriei.

Ostașii țării se fac inier- 
preții sinceri ai versului cald 
și cîntecului patriotic, adu- 
cindu-și omagiul lor vibrant 
Republicii, sub faldurile că
reia își împlinesc misiunea 
de apărători și constructori.

în amfiteatrul Liceului 
„Vasile Alecsanclri" din Ga
lați s-a desfășurat ieri, în 
cinstea zilei de 30 Decembrie, 
recitalul de cîntece și poezii 
patriotice ..Cîntare patriei so
cialiste". Și-au dat concursul 
corurile de la Liceul „Al. 1. 
Cuza" și Liceul dc muzică 
și arte plastice, s-au recitat 
frumoase poezii patriotice, 
s-au prezentat lucrări de mu
zică folk. Regia spectacolului 
a fost semnată de profesorul 
Vasile Caragea. A participat 
un mare număr de elevi 
studenți.

UN DETALIU SPECIFIC VIEȚII MODERNE 

RADIOUL Șl TELEVIZORUL
In aceste Zile de sfîrșit de an, 

cu mai multă frecvență decit 
oricînd, magazinele și raioanele 
Specializate din rețeaua comer
țului de stat în prezentarea și 
desfacerea aparatelor de radio 
și televizoare sînt tot mai mult 
solicitate. Se fac demonstrații 
practice cu toate tipurile de a- 
parate, se prezintă în mod deo
sebit cele mai recente apariții, 
echipe de specialiști ale unității 
producătoare sînt gata să inter
vină operativ pentru reglarea 
sau înlăturarea micilor defec
țiuni survenite. Ce aparate ne 
recomandă unitățile de desface
re ? Un răspuns ni-1 oferă ma
gazinul universal „Victoria". 
Găsim aici toată gama de tele
vizoare, cu diverse mărimi ale 
ecranului. Electra, cu potențio- 
metri rotativi și Diana I cu po- 
tențiometrî liniari, ca și Opera 
I, Saturn — cu diagonala ecra
nului de 59 cm, dispun de o 
foarte bună selectivitate și un 
sunet clar.

PUțin niai mari sînt Venus H2. 
Diana 2, Opera H2, cu diagonala 
de 61 cm. Pentru încăperi mai 
spațioase sînt recomandate apa
ratele cU diagonala de 65 cm 
precum, și Astronaut, Lux. Toate 
tipurile — ale căror performan
țe tehnice au fost mereu îmbu- 

Mwait,.

CVLTUHA
— Ce măsuri preconizați pen

tru stimularea tineretului în 
conceperea și realizarea proprii
lor acțiuni cultural7educative ?

— în mișcarea artistică de a- 
matori am intinipinăt șl conți* 
nilăm să intimpinăm o serie de 
greutăți, deși sUb lin anumit 
aspect sintem privilegiați, s-o 
recunoaștem, in sectorul nostru 
se află principalele uniuni de 
creație și instituții culturale 
profesioniste cu care cola* 
borăm fructuos. Fiindcă miș
carea artistică de amatori, nu 
se naște chiar ,de la sine. 
Două „probleme" avem in 
apropiata etapă de rezolvat : pe 
de o parte pregătirea Și selec
ționarea instructorilor, iar pe 
de alță parte, alcătuirea texte
lor. Ne gindim să stimulăm la 
nivelul organizațiilor U.T.C. ti
neri talentățî in realizarea unor 
spectacole^ educative, construite 
pe realități concrete, bine cu
noscute de ei, iar la un nivel 
mai mare — instruirea unui -nu
măr de aineri, fie in institute 
de artă (prin crearea unor 
cursuri de specializare, la ab
solvirea cărora aceștia să spri
jine eficient și calificat mani
festările culturale din propriile 
intreprinderi), fie la școala 
populară de artă. Nu mi se.pare 
firesc, ca școala populară de 
artă să răspundă unoT Veleități 
artistice, și hu unor necesități 
artistice, resimțite acut la nive
lul întregii societăți. Nu dorim 
să îngroșăm, neapărat, numărul 
instructorilor „profesioniști", ci 
pe acela al instructorilor vo
luntari, pentru care activitățile 
lor viitoare să constituie, in 
primul rînd, o datorie morală și 
politică. Ne-am măi propus să 
inițiem in privința textelor un 
concurs de creație literară con
sacrat necesităților inișcării ar
tistice de amatori, lâ care să 
participe atît tinerii scriitori 
profesioniști, cit și neprofesio- 
niști. Credem, de asemenea, că 
se pot stabili punți, cu rezulta
te rodnice, întte arta profesio
nistă și cea de amatori. Preco
nizăm, astfel, realizarea 
spectacole pe una din 
Teatrului Național cu 

nătățite pe parcursul fabricației 
— se încadrează șerfect in ar
monia mobilierului, > deoarece 
sînt dispuse^în cdîset&v furnirui
te, cu linie modernă, asimetrică. 
„Un aparât nou Solicitat — ne 
informează “șeful de raion Nicn- 
lae Rusovici, -este tipul Diam-aftt,’- 
cu diagonala de 61 'em; comanda 
electronică se realizează cu tu
buri și tranzistori. în această 
perioadă, datorită cerințelor spo
rite, ne aprovizionăm ditect de 
la „Electronica". Televizoarele 
au garanție de la reprezentanța 
uzinei, unde tehnicieni de îttai- 
tă calificare depanează sau re
glează aparatele la care, pe par
curs, s-au ivit țintele defecțiuni. 
Și sistemul ratelor s-a îmbună
tățit, creînd un avantaj tuturor 
categoriilor de cumpărători, ih 
special celor tineri. Se poate a- 
chita la început un aconto de 15 
la sută, iar restul în 24 de rate 
lunare".

— în ceea ce privește apara
tele de radio, ce ne puteți spu
ne ? continuăm dialogul.

— Avem un sortiment bogat 
de radioreceptoare, începînd cu 
aparatele radio de buzunar pînă 
la staționarul „Atlantic".

— Pe care ni le recomandați 
în mod deosebit ?

— Radioreceptorul „Mondial"

LUNĂ 
CADOURILOR

scrise de către tineri, inspirate 
din viața tinerilor, montate și 
interpretate de către tineri, iie 
că aparțin organizației U>T.C. a 
teatrului, fie că sini amatori, 
firește, dintre cei mai dotați.

— Ce vă propuneți să Între
prindeți in vedercâ promovării 
unor manifestări culturale cU 
un niai pronunțat caracter edu-

un domeniu specific
de educație revoluționară

a tineretului
Interviu cu DOREL MUSTĂȚEA,

prim-secretar al Comitetului U.T.C. al sectorului 1, București

— în mod special, cihte- 
cul patriotic, dansul tema
tic, filmul de actualitate, 
cartea, expoziția, insplfate din 
Viața tinerilor: Vom fi, in 
consecință, foarte exigenți față 
de divertismentul dezlinat, de 
un gust îndoielnic. Va trebui in 
spiritul aceleiași exigențe să 
refuzăm manifestări artistice 
superficiale, seafbăde. Nu ser
vesc nimănui. Va trebui să re
nunțăm și la anumite practici. 
De pildă, acelea de a realiza 
activități culturale numai cu o- 
cazia concursurilor, festivalufi* 
lor ori aniversărilor. Activitatea 
culturală trebuie sâ fie conti
nuă. Ca și munca politică. For
mațiile artistice ale tinerilor 

lacare se poate alimenta fie de __ 
Baterie, fie de la rețeaua de cu
rent electric. ;;PescărUș" este 
foarte economic, alimentîndu-se 
de lâ o baterie de lanternă care 
se poate găsi oriunde, fără pro
bleme. Tranzistorizat, staționa
rul- ..Select11 are patru lungimi 
de undă și s-a dovedit foarte 
bun în exploatare. Pentru auto, 
avem și recomandăm aparatul 
„Predeal*1, echipat cu difuzor și 
antenă telescopică, care se ali
mentează la 12 volți.

Sînt multe de spus despre a- 
semenea aparate. Avantajul 
constă atît în calitățile lor teh
nice, cit și în comoditatea mane
vrării. Acasă, în voiaj, în con-* 
cediu sau în orice altă împreju
rare sînt o compahie plăcută, 
utilă pentru informare și diver
tisment. Nu ne miră de ce sînt 
atît de solicitate acum în preaj
ma sărbătoririi Anului Nou. 
Contribuind la bucuria noastră, 
sint totdeauna o prezență utilă, 
agreabilă, âpioăpe obligatorie.

Dovadă și creșterea rapidă a 
numărului de aparate radio și 
televizoare. In anul 1976 teste 
prevăzută realizarea a 860 000 
receptoare pentru radiodifuziu
ne și 580 000 pentru televiziune.

V. RAVESCU

^Recam

trebuie să aibă un contact per
manent și firesc cu publicul ti- 
nâr, Trebuie să înțelegem, măi 
limpede, că activitatea culturală 
de masă nu este un domeniu a* 
parte al activității noastre, sec* 
ționat „administrativ", ci unul 
integrat activității politice ge
nerale. uiliil CâTe completează 
și sprijină in modul săti speci
fic, procesul de educare revd^u* 
ționară a tineretului. Polit^ă 
nu se face numai in cadrul in* 
vățămîntulUi politic, ci și ă‘Cit 
pe terenul culturii de masă, me-

filbr, de elevate spirituală, de 
formare a gustului artistic, a 
premiselor receptării valorilor 
de artă autentice.

— Ce resurse incă neexplo- 
rate există in domeniul bazei 
materiale a culturii de masă ?

~- In priniiil rînd, o altă per
spectivă in punerea acestei bâze 
materiale in Vaibare. O înțele
gere mai exactă a rolului coo
perării in asigurarea și dezvol
tarea bazei materiale (instru
mentele muzicale de pildă nu 
pot fi numai ale sindicatului ori 
ale pionierilor ci, ca să spunem 
așa, ale muzicii și ale celor ce-o 
îndrăgesc), in utilizarea bazei 
materiale existente, ca atare, în 
instituțiile culturale profesio-

de vacanță
Brașovul s-a dovedit și in a- 

Cest an gazdă ospitalieră pentru 
ihiiîe de eleVi și studenți, vehiți 
din toate cdlțunTe țării Să-Și pe
treacă vacanța de iarnă în pito- 
reștile .impfejurirfli ăle străve
chiului oraș transilvan. Pe străzi, 
patinoare și pirtii de schi-, lâ 
cinematografe și teatre, prelua 
tinaeni se simte pulsul zilelor 
de vacanță.

406 elevi, secretari ai comite
telor U.T.C-, dlfi liceele indus
triale, au sosit în tabăra de in
struire și odihnă organizată aici 
de Comitetul Central al U-.T.C. 
Timp de șapte zile, după un pro
gram bogat și deosebit de atrac
tiv, organizați pe principiul 
autogospodăririi, participanții vor 
dezbate principalele aspecte le- 
p'âte de Viață db organi^ățiă dih 
licee, documentele Congresului 
al X-lea al U.T.C. și ale celei 
de-a X-â Conferințe a- U.A.S.C.Tt., 
îmbinind armonios și instructiv 
âctibiiăț'ea de instruire cu odih
na Și recrearea.

Au început să ă'parâ și pri
mele numere ale gazetei de 
vacanță. Florin Țucanu, secreta
rul comitetului U.T.C. de la Li- 
căuT indiislri'âl de chimie din 
Făgăraș, comandantul taberei, 
ales cu entuziasm și unanimitate 
de voturi (și-a spus, desigur, 
cuvîntul activitatea desfășurată 
în tabăra de vară de la Izvorul 
Mureșului, unde a îndeplinit a- 
ceeași sărcină) Pe invită la o 
ședință de comandament. Cei 12 
comandanți de grupă analizează, 
seara, modul în care s-a desfă
șurat și respectat programul zi
lei, fac propuneri pentru îm
bunătățirea lui. Astăzi, 26 de
cembrie, in tabără sosesc cîțiva 
invitați, reprezentanți ai minis
terelor economice și M.E.Î., care 
vor prezenta expuneri pe tema : 
„Probleme actuale privind conți
nutul procesului instructiv-edu- 
cativ în liceele industriale de di
ferite profile". Spre sfirșiiul 
săpiămînii este anunțată o inte
resantă dezbatere, așteptată cu 
interes și nerăbdare : ,;Stilul de 
munțcă al membrilor 
U.T.C. din școală — 
metode de lucru cu ____
U.T.C. pe clase". Intre timp, ex
cursii și vizite în întreprinderile 
brașovene, pasionante dispute 
sportive, seri cultural-educative, 
reuniuni dansante, participări la 
activitatea cluburilor elevilor din 
municipiul Brașov. Interesanta 
și atractiva inițiativă a Consi
liului municipal al elevilor din 
cadrul Comitetului municipal 
Brașov, al U.T.C., organizarea in 
această vacanță a unor Elev- 
clubUri cu profile speciale, a 
găsit o largă audiență în rindul 
tuturor.

La Liceul „Andrei Șaguna", 
Elev-clubul are un profil muzi
cal. Din bogatul program al clu
bului, alcătuit în totalitate din 
elevi, se remarcă : „Seara de 
muzică preclasică" (26 decem
brie); „Curente în niuzicâ mo
dernă" (27 dec&Yhbtîe), „S^afă 
de jazz" (6 ianuarie), „Seara de 
muzică folk" (8 ianuarie) său 
.itinerarul european muzical". 

In fiecare zi de vacanță, înce
pînd de la orele 17,00, toți ele
vii iubitori ai muzicii pot 
ticipa la aceste acțiuni 
sini invități renumiți 
logi brașoveni.

La Casa științei șt 
pentru tiherât, „Liceul 
canică nr. 1“ brașov a organizat 
uh El^V-club Ta care participă 
toți paslonății pentru știință și 
tehnică, unde, pe Ungă dezba* 
teri ca „O.Z.N — ficțitlne său 
realitate f", „Speologia ca știin
ță" și „Omul-mașină sau mași- 
na-om". figurează numeroase și 

biroului 
forme și 
birourile

par
ia care 
muzico-

tehnicii 
de me-

niște (biblioteci, teatre, muzee* 
expoziții etc.). Cu o condiție 
însă. Să nu fie folosită in mod 
formal. De exemplu, o institui 
ț:e profesionistă organizează 0 
manifestare culturali pentru ti* 
heret, reclamindu-na cîteva zeci 
de participanțl. O cifră deci. A* 
ceste instituții ar trebui să pros
pecteze înainte preferințele și 
nivelul tinerilor, să organizeze 
in consecință o manifestare a* 
tractiVă, pe măsura dorințelor 
și puterii lor de înțelegere (incă 
in cristalizare), Pe un alt plan 
s-ar cuveni să înțelegem mal 
realist rolul bâzei materiale. NU 
pentru toate genurile de acțiuni 
ne trebuie ambianțe fastuoase 
ori ..instrumente11 pretențioase. 
Eficiența nu este dată de am
ploarea montajului. Va trebui 
să dezvoltam acțiuni pe 'baze 
materiale nepretențioase, dar 
prin aceasta nu mai puțin im
portante (micro-biblioteci in că
minele de nefamilițti) -coruri, 
brigăzi artistice, grupuri vocală 
și de recitatori etc., in intre* 
prinderi Șl școli, hi Cluburi ale 
tineretului, chiar dacă o atare 
firmă sau un atare spațiu „spe
cializat" nu există). Experiența 
rie^a demonstrat, nu o dată, că 
succesul unei activități cultura
le' nu e determinat obligatoriu 
de resursele bazei materiale. 
Dimpotrivă, âm înregistrat une
ori la o excelentă bază mate
rială firaVe Acțiuni cultural-e
ducative. Poate că aici este lo
cul să accentuăm că nici poten
țialul uman nu este folosit așa 
cum trebuie. Personalul angajat 
al caselor de cultură și cluburi
lor tineretului ăr trebui să f\e 
mult mai mult prezent în mij
locul tinerilor, să meargă in în
treprinderi și școli pentru a a- 
trage tinerii la activități, pentru 
ă le dezvălui teălăle posibilități 
âlă acestor case de cultură și 
cluburi-. Mulți au pldnUri fru
moase, dar participări anemice. 
Explicațiile lot „meteo" („A 
plouat, deci h-ău putut veni ti
nerii") ori „sociologică" ori „de 
bun siihț" nit conving pe ni
meni. Același lucru despre di
rectorul adjunct al cluburilor 
tineretului, activist ăl Organiza
ției noastre ale cărui Statut și 
activitate se cer urgent fi ra
dical îmbunătățite.

instructive intilniti Și discuții cu 
membrii diferitelor cercuri de 
cFeațiâ tehnico-științifică din 
fâaflle îhtrepflhdeH brașovene.

Din programul Elev-clubului 
cu profil litefa-f. de lâ Llcbul 
„Dr, loan Meșotă" • reține' atenția 
îhtiliiifeâ cu membrii cenaclii^pi 
„Pro-Flacără" de la Întreprin
derea de tractoaref dezbaterea 
membrilor cenaclului literar 
„Titu Maiorescu" al liceului, pe 
tema „28 de ani de Republică", 
întilnirea cu secretarii de redac
ție ai- revistelor școlare din mu- 
nlclpiu și cu doi din Cei mai 
îndrăgiți scriitori brașoveni, Vir
gil Ludu și Mihai Biră. Să nu 
uităm nici Elev-clubul pe pro
bleme politico-ideologice organi
zat la Liceul de informatică. 
i,NQua ordlite ăcohpmîSS. inter- 
haționâlă". „Inirodtifcere' zh mar
keting". „Tineretul și idealul său 
de Viață" sint cită'va .dih mbme- 
roasele acțiuni pe care le prp- 

. plihe zilhie acest cliib.?/.
Așadar, văEahța este in pună

• desfășurare. Penttu elevii secret 
țari -ui ăotnitetelor U.T.C;, afla'ți 
in taberele de instruire și odihnă 
ale C.C. gl U.T.C. de la Brașov, 
Sibiu și Ploiești, se organizează 
în municipiul Brașov și un Re
velion ăl elevilor, la care s-au 
înscris, deja, peste 300 de tineri:

★
tn vacanță elevii mehedințeni. 

sau colegii lor aflați în trecere 
prin Drobeta Turnu Severin au 
ocazia să viziteze o interesantă 
expoziție ce reunește iii sala 
Clubului tineretului cele măi 
reprezentative ., lucrări realizate 
în cadrul activității productive 
din atelierele șcbală. Elite sem
nificativ faptul că numai în anul 
școlar trecui, realizările econo
mice ale elevilof dih județul 
Mehedinți aic atins suma de 
5 412 700 lei față de 3 550 500 lui 
cit era planificat, ponderea cea 
mai mare revenind elevilor din 
liceele de specialitate care au 
realizat produse in vâloare de 
2 469 900 lei.

O vafiâtă gamă de repere pro
duse în atelierele școală sint 
destinate ăutodbțării laboratoa
relor și cabinetelor școlare. Ele
vii liceelor „Traian", nr. 3, Grupu
lui Școlar auto, din Dtobeta- 
Turnu Severin, Liceului din Strc- 
haia aii ireâlizui bazici, scaune, 
mese poli funcționale ventru do
tarea laboratoarelor de fizică și 
chimie, pentru sălile de clasă. In 
același timp, în expoziție se re
marcă o serie de produse desti
nate unor intreprinderi realizate 
pe bază de contract : bacuri de 
menghină, manivele tarod. flan- 
șe. bride, polifiliere etc. Nu 
lipsesc nici aparatele electroteh
nice realizate în cercuri de spe
cialitate pentru diveVse lucrări 
de laborator.

Exponatele prezentate de ele
vii mehedințeni demonstrează cu 
pregnanță creșterile calitative și 
cantitative înregistrate în activi
tatea tehhico-productivă. Astfel 
principalii indicatori au fost de* 
Pășiți in acest an cu 400 000 lei 
la producția marfă realizată în 
ateliere și mierd-intreprinderi, 
cit 88 000 lei la pfodudțiâ desti
nată autodotării, cu 1683 000 lei 
la valoarea produselor realizate 
în diferite Unități economice, cu 
251000 lei lâ producția contrac
tată de unitățile școlare cu di* 
verși beneficiari.

ilustrîhd elocvent hătnicia el<e- 
vilor din școlile generale și li
ceele județului, expoziția este 
vizitată eh interes in aceste zile 
de numeroși tineri aflați îh va
canță pe meleagurile mehedin- 
te.ne.

DAN VASILESCU 
c. stanculescu
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AGENDA
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Editura 0 >4 gricul tură modernă
(Urmare din pag. I)

2E
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
primit din partea tovarășului IOSIP BROZ TITO, următoarea tele
gramă ;

în numele Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din IugJ- 
slaviâ, al Președinției și âl popoarelor Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia» ca și în numele meu personal, doresc să vă mul
țumesc Cordial dumneavoastră, iar prin dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și po
porului Republicii Socialisto România, pentru salutul călduros pe 
care ni l-ați adresat cu prilejul sărbătorii noastre naționale.

TrUnsmițîndU-vă dumneavoastră și poporului român cele mai bune 
urări de noi și tot mai mari succese în construcția socialistă din 
patria dumneavoastră, împărtășesc convingerea că relațiile de priete
nie și colaborare dintre partidele noastre și Cele două țări Vecine 
se vor extinde în continuare î*n interesul poporului român și al 
popoarelor iugoslave, al socialismului, colaborării și păcii în Europă 
și in lume.

Militară
Ia

25 de ani

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
a trimis COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN INDIA, următoarea telegramă :

Cea âe-â 50-a aniversate a P.C. din India ne oferă prilejul de 
e adresa Comitetului Central al P.C, din India, tuturor comuniști
lor salutul nostru călduros și felicitări cordiale.

Sărbătorirea înființării partidului comuniștilor indieni se desfă
șoară. într-o epocă de profunde transformări revoluționare, sociale 
și națlbhâle, Cînd se afirmă puternic voința popoatelor de a trăi 
libere și de a fi deplin stupine pe propriile destine, pe bogățiile 
naționale. de a se dezvolia de-sine-stătător, pe calea progresului 
economic și social, de a făuri o nouă ordine politică și economică 
internațională, o lume măi bună și mai dreaptă.

Cu acest prilej, reafirmăm convingerea noastră efi raporturile de 
prietenie și colaborare dintre P.C.R. și P.C.I. se vor dezvolta con
tinuu. In interesul comun, al Întăririi unității mișcării comuniste, al 
tuturor forțelor democratice, progresiste, antiimperialiste, al ampli
ficării prieteniei și cooperării dintre cele două țări și popoare ale 
ftdâfetre, în folosul cauzei păcii, democrației și socialismului.

Sosirea tovarășei
Joi dimineață, a sosit în Ca

pitală, tbvhrășa Dolores Ibărțu- 
fi,* președintele Partidului Co
munist din Spania, care, lâ in
vitația C.C. al P.C.R», va face o 
vizită de prietenie in țâra 
hoaȘtră.

Lâ sosire, pe aeroportul Oto- 
pehi, tovarășa Dolores Ibarruri

Dolores Ibarruri
a fost intimpinată de tovarășii 
îlie Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.» Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic EXectitiv. se
cretar ai C.C. al P.C.R.. Ghizela 
Vass. membru al C.C. al P.C.R.» 
de activiști de partid.

PLECARE

Delegația siriană, condusă de 
Noman Al-Zein. ministrul trans
porturilor din Republica Arabă 
Siriană, și delegația condusă de 
Al-Nasrallah. președinte al unei 
companii kuweitiene de turism 
și transporturi aeriene, care au 
îhtreprins o vizită în țara noas- 
ttă cu prilejul inaugurării liniei 
aeriene București — Damasc —■ 
Kuweit, au părăsit, joi dUpă- 
âmiază, Capitala.

■ La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni» oaspeții au fost conduși de 
Traian Dudaș. ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, 
general-colonel Marin Nicolescu. 
adjunct al ministrului apărării 
naționale, general-maidf Atlfel 
Răicân. comandâhtul aViațifei ci
vile. dă alte persoană Oficiâfe.

Au fost de față ambasadorul 
Siriei lâ București. Walid Al- 
Moualem, și membri ăi ambasa
dei.

Pe toțr ne-a chemat 
aici ceva comun ■

DATORIA"
(Ui mare din pag. I)

pă-âmiâzâ» nu se mâi sătura 
descoperind noi și noi colțuri 
ffeerice unuia dintre cele mai 
ftumoase orașe ale țării...

Și totuși ii intilnesc astăzi, 
pe amindoi, aici in inima Bă
răganului, alături de muncito
rii Zamfir Răducanu și Dumi
tru Savu,. veniți din Capitală, 
alături da alte.. citeva sute de 
tineri...

— Viețile rîoastre — lfni spu
ne Vaientin ionițâ- — ' ale ă* 
proape tuturor tinerilor din u- 
zină se aseamănă uimitor.» A- 

posibilități de recreare și dis
tracție ale unor mari orașe, la o 
muncă destul de comodă și u- 
neori lipsită de mari răspuri-. 
deri, în colective în care to- 
’’1 mergea ca ceasul, datorită
mi motiv comun. Ne simțeam 
iieni ai acestor locuri ! Eram 

...eâ legați de amintirile copi
lăriei noastre cenușii și ne con
sideram datori să schimbăm 
fața orașului, să dăm o altă via
ță celor de aici, fiind desigur 
conștienți de sacrificiul inevi
tabil pe care aveam să-l facem.

Cînd au venit la Ferită, a- 
veau oarecare experiență» De
sigur. e un fel de a spune 
periență", fiindcă ea era 
bilă în alte domenii; fabrica cea 
roșie fiind nu numai o noutate 
în Bărăgan, dar prima și pină 
acum singura din țară și una 
dintre foarte puținele din Eu
ropă. Așa incit, experiența șe 
referea mai degrabă la unele 
cunoștințe de organizare a mun
cii, de disciplină, de activitate 
de cercetare. Totuși, puținul 
acesta, dublat de imense efor
turi. s-a dovedit a fi foarte 
mult» O mărturisesc rezultatele 
actuale. Tînărui colectiv de cer
cetare, condus de Valentin Io- 
nlță, a reușit să proiecteze pie
se de o deosebită calitate, evi- 
tind total cumpărarea de licențe. 
Inginerul Marian Buzoianu și-a 
alcătuit un grup, apoi un co- 
lâctiv; in cele din urmă un ate
lier de autoutilare, care execu
tă, după concepție proprie, uti
laje inedite in domeniul 
de nou ăl feritelor.

Ferite înseamnă, într-o 
ducere destul do aproximativa 
in limbajul profanilor, ,.mag- 
nbți". Ei bine, întocmai ca un 
magnet, deosebit de puternic, a 
acționat această uzină asupra 
biberilor din zonă. Exodul du
minical de acum un sfert de se
col dinspre sat spre oraș, cu 
ocazia vestitului tirg. s-a trans- 
foFrnăt intr-o navetă Silnică. 
Muncitori , cu experiență 
senȘul amintit) ca Zamfir 
clueahu, Dumitru Savu și alții, 
au în’vătat, mai întii ei, _ din 
cărți, din munca de zi cu zi, ce 
■■'.'rartină „a produce ferite" și 
' 'M au deschis largi cursuri de 
c'’’ Hcare.

Fabrica de ferite a fost în- 
ceoutu.l. Ineditul. Prilejui de 
minunare și. bucurie. Urmarea 
— adică Fabrica de soia, cea 
de zapar, modernizarea totală 
a fabricii de cărămizi, în fine 
orașul, fiindcă se poate vorbi 
(in germene încă) de un nou 
oraș Urziceni — a fost pentru 
toată lumea firească, De fapt, 
o datorie firească. Tinerii au 
vertit aici chemați de datoria 
de a-și ridica ținutul natal. Au 
făcut, necontabilizindu-și efor
turile. din Fabrica de ferite o 
marcă pe cale de a-și cuceri un

atîț
tra-

renume internațional și — în 
paralei — au muncit cu aceeași 
abnegație lâ ridicârSă ptiilor 
bcloștii de aur", âu muheit în 
riiii, zeci de mii de ore de rfitin- 
că patriotică — la clădirea nou
lui Urziceni.

Nimic nu răsare din pămint. 
Urziceniul nu s-ă schimbat, 
peste noapte, dintr-un tirg us
cat de soarele și praful Bără
ganului într*o citadelă moder
nă. Urziceniul este un șantier* 
cit se poate de concret ! Cu 
străzi desfundate, care nu știu 
încă pe unde o vor apuca, în 

■viitorul apropiat, cu noroaie 
pînă ța gleznă, cir. multe, încă 
multe căsuțe bătrânești, umilite 
de vecinătatea, mirosind a be
ton ud, a blocurilor trufașe. Ur
ziceniul, așa cum se înfățișează 
azi, este o imagine simbolică a 
trudei pentru devenire» Casa de 
cultură, noile complexe comer
ciale, cele citeva alte clădiri, 
care schițează un modern spa
țiu arhitectural, s-au smuls cu 
greu, cu efortul a mii de brațe, 
din monotonia de veacuri a a- 
cestor locuri. Dar, viitorul își 
va face loc âici, cu pași tot 
mai rapizi. în oraș s-au insta
lat definitiv tinerii. Chemați de 
datoria de a-și transforma locu
rile natale, de a participa la tot 
ce întreprinde obștea în care 
s-au născut, trăiesc și muncesc. 
De după căsuțele modeste, ma
caralele gigant își întind cu
rioase gîturile, dorind parcă să 
le ghicească gîndurile, să Ie în
țeleagă, cu o clipă mâi devre
me, direcția eforturilor.

Editura Militară împlinește 
25 de ani de activitate la
borioasă, prilej de estima
re lucidă, responsabilă, a 
realizărilor și succeselor ob
ținute in înfăptuirea politicii 
partidului de ridicare a ca
pacității de apărare o pa
triei, de făurire a societății 
socialiste multilateral dez
voltate. în cele două dece
nii și jumătate de existență, 
acest for al educației revo
luționare. patriotice, a pus 
la indemina unor largi ca
tegorii de cititori din arma
tă șt din afara ei peste 2 000 
de titluri, intr-un tiraj total 
căre depășește Cifra de 
20 000 000 de exemplare. 
Semnate de nume presti
gioase ale științei șl artei 
noastre, de cercetători corn- 
petenți, imbrățiștnd diverse 
genuri ale literaturii social- 
politlce, istorice, ale teoriei 
șl științei militare, tehnico- 
șttințifice și beletristice, a- 
ceste lucrări s-au bucurat 
de o permanentă audiență la 
public. Diversificată, acce
sibilă, recurglnd la o varieta
te de mijloace de expresie, 
această producție editorială a 
căutat să răspundă cu 
promptitudine și eficiență e- 
xigențelor impuse de for
marea omului nou, a con
științei lui socialiste. Scrie
rile istorice, de doctrină mi
litară, tratatele științifice, 
medicale, de psihologie au 
prezentat la un nivel ridicat 
preocupările și realizările 
marcante ale oamenilor de 
știință români din domeniile 
respective.

Un loc aparte in această, 
impunătoare suită de titluri 
l-ău ocupat cărțile de bele
tristică ale clasicilor, ale unor 
scriitori contemporani presti
gioși : G. Călinescu, Marin 
Preda, Nichita Stănescu, 
Lăurențiu Fulga, Al. Andri- 
țbiu, Titus Popovici, G. To- 
mozei. Victor Tulbure, Vă- 
slle Rebteanu, Nicolae Tău- 
tU, ale mai tinerilor M. Ne- 
gulescu, Ilie Tănăsache, Ion 
Lotreanu, Gheorghe Istrate. 
Dan Mutașcu ș.a., autori care 
au înfățișat în mod realist 
scene din Viața armatei noas
tre noi, au celebrat tradițiile 
glorioase ale poporului in 
lupta pentru apărarea inde
pendenței și suveranității 
noastre.

Fălicitînd cu căldură Edi
tura Militară pentru rezulta
tele dobindite în acest sfert 
de veac de muncă- fertilă. 
Sbînteia tineretului urează 
experimentatului coleCtiV e- 
ditorial de aici, noi și remar
cabile suăcese Viitoare.

Nivelurile producțiilor stabi
lite. armonios conjugate cu în
zestrarea tehnico-materială și 
cu amplele programe de lungă 
durată de dezvoltare a tuturor 
sectoarelor agriculturii demon
strează caracterul realist, 
profund științific al politicii a- 
grare a partidului nostru, con
secvența cu care este urmărită 
traducerea în viață a istoricelor 
hotărîri ale ~ 
XI-lea al 
așa cum 
NICOLAE 
zarea unei ______  ___
intensive, de înaltă productivi
tate. în acest context trebuie 
remarcată preocu parea constan
tă a partidului și statului nos
tru pentru continua perfecțio
nare a conducerii și organizării 
activității în agricultură, pen
tru cointeresarea, stimularea și 
creșterea nivelului de viață al 
tuturor lucrătorilor ogoarelor. 
După cum este știut, de la 1 ia
nuarie 1976. potrivit hotărîrii 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 10 decembrie 
a.c. — venitul garantat pentru 
cooperatorii ce lucrează iu 
zootehnie și in formațiile per
manente de udători se majo
rează de la 1 300 lei la 1 500 lei 
lunar, iar venitul garantat pen
tru cei ce lucrează în legumi
cultura, viticultură și pomicul
tură se va mâjorâ de la 1 000 lei 
la 1 200 lei lunar. Totodată vâ 
crește de la 35 Ia 40 lei veni-

Congresului al 
partidului vizînd, 
sublinia tovarășul 

CEAUȘESCU, reali- 
agriculturi moderne,

tul pe zi lucrată pentru țăranii 
cooperatori ce lucrează la cul
turi păioase, prășitoare. plante 
tehnice și furajere, la lucrările 
de fertilizare, de erbicidare și 
de combatere a dăunătorilor, la 
irigații, desecări și combaterea 
eroziunii solului, la servirea 
mașinilor și utilajelor agricole, 
la încărcări, descărcări și trans
porturi»

Forumul legislativ suprem al 
țării a luat în discuție, după o 
prealabilă dezbatere publică, 
proiectul Legii retribuirii mun
cii în unitățile agricole coope
ratiste, hotărind aplicarea ex
perimentală. cu începere de la 
1 ianuarie 1976, a prevederilor 
acestuia in toate unitățile coo
peratiste pe timp de un an. 
Măsurile preconizate a fi sta
tuate juridic reglementează un 
domeniu complex de relații so
ciale într-unul din sectoarele 
de mare importanță pentru eco
nomia națională. Este notabilă 
și în acest caz consecvența po
liticii agrare a partidului nos
tru. preocuparea constantă pen
tru continua perfecționare a 
muncii și activității din unități
le agricole, fixarea cadrului ju
ridic adecvat dezvoltării în rit
muri înalte a producției agri
cole. pentru stimularea și co
interesarea materială a lucrăto
rilor ogoarelor, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, â răspun
derii pentru soarta producției.

Acestea sînt reperele majore, 
armonios împletite într-un com
plex $i mobilizator program

de acțiune, ce sînt puse în fața 
tuturor lucrătorilor ogoarelor, a 
agriculturii românești în an
samblu. în acest prim an al cin
cinalului revoluției tehnico-șt.i- 

• ințifice.
Implicat direct — ca partici

pant activ la opera de edifica
re a construcției socialiste și ca 
principal beneficiar al mărețe
lor realizări obținute — tinere
tul patriei, organizațiile Uniu
nii Tineretului Comunist, însu
flețit de prețioasele îndemnuri 
adresate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, pre
cum și de hotărîrile Congresu
lui al X-lea al U.T.C. este che
mat să-și aducă din plin con
tribuția, 
energia „____ ____ ___
exemplară a tuturor obiective
lor cuprinse în Planul național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a României pe anul 1976. 
Prevederile Planului național 
unic do dezvoltare deschid or
ganizațiilor U.T.C. de la sate 
un larg cîmp de manifestare și 
acțiune, de valorificare a ener
giei creatoare în înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor ce stau 
în fața agriculturii. Aproape că 
nu există sector de activitate în 
care tineretul, organizația sa 
revoluționară să nu-și poată a- 
duce din plin contribuția, să nu 
se poată afirma plenar ca par
ticipant activ la înfăptuirea cin
cinalului revoluției tehnico-ștl- 
ințifice.

acționînd cu toată 
pentru înfăptuirea

Ud-
Ne-

La Combinatul de lianți UMANISMUL
din Hoghiz

Primul cuptor
a început

să producă
clincher

La Combinatul de lianți din 
Hoghiz, județul Brașov — im
portant obiectiv de investiții al 
industriei românești de materi
ale de construcții —- primul cup
tor a intrat în probe tehnolo
gice și a început să producă 
clincher.

De menționat că la baza con
strucției noii capacități stau 
proiecte elaborate de specialiș
tii Institutului de cercetări și 
proiectări pentru industria lian
ților și azbocimentului. De ase
menea, mai mult de 80 lâ sută 
din utilajele tehnologice sint 
realizate in țâră. Fluxul de fa
bricație a cimentului are un 
grad înalt, de automatizare și 
este înzestrat cu calculator elec
tronic de proces. în realizarea 
acestei unități, formațiile de 
constructori și montori ale trus
tului de specialitate din Brașov 
au folosit numeroase. soluții 
tehnice originale.

în final, Combinatul de la 
Hoghiz va da o producție^ anua
lă de ciment 
cea realizată 
in 1957.

(Urmare din pag. I) 
îndatoriri și drepturi, au 
profund caracter umanist și, de 
aceea, promovarea și aplicarea 
lor fermă în viața membrilor de 
partid, a uteciștilor, a tuturor oa
menilor muncii încoronează 
sensul militant al umanismului 
socialist. In adevăratul ei în
țeles echitatea socialistă începe 
din zona contribuției efective a 
fiecăruia la realizarea sarcini
lor și obligațiilor sociale — de 
producție, civico-politice, etice 
- și se finalizează prin retribuția 
materială și stimulare morală.

In condițiile societății noastre 
socialiste, angajată cu toate 
forțele pe calea progresului ma
terial și spiritual al întregului 
popor, formarea și afirmarea 
personalității multilateral dez
voltate - ideal umanist - este 
posibilă numai în procesul ac
tivității sociale consacrate scopu
rilor sociale, formulate cu clari
tate de Congresul al Xl-lea 
partidului, în documentele 
politică internă și externă 
partidului și statului nostru.

Sensul militant, ofensiv
umanismului socialist, promo
vat de partidul nostru constă 
și în denunțarea și comba
terea concepțiilor și practicilor 
antiumaniste specifice lumii bur
gheze. In recenta sa expunere în 
fața Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, refe- 
rindu-se la oportunitatea unor 
ample acțiuni de interes general- 
european - în domeniile econo
mice și tehnico-știlnțifice - sub
linia necesitatea rezolvării în

un

al 
de 
ale

al

care va depăși pe 
în întreaga țară

(Agerpres)

MEȘTERUL MANOLE
(Urniare din pag. I) 

tuluî, cu „frica" lui de urît, cru
zime și neplăceri,. Sensibilitatea 
horațiană, lum[nos-melancfiică a 
blînduluî bard nu se împacă prea 
bine cu realismul dur al viziu
nii din varianta, mai „shakes- 
-»eareand", a folcloristului G. 
iUem. Teodorescu. Astfel, 
în „Monastirea Argeșului"
Alecsandri) locul construcției este 
doar acoperit cu vălul tipic ro
mantic al unor misterioase „rui- 
nuri” (notă accentuată, tot în spi
rit romantic, de sugestia spațiu
lui pustiu purtător de melancolie 
și de oarecărb „sumbritate" li- 
vtescă) în „Meșterul Manole” (G. 
Dăm. Teodorescu) zidul vechi și 
neisprăvit estfe „mucezit", iar 
locul însuși, traversat de 
curenți blestemați, este mlăștinos, 
neprielnic, potrivnic, solicită o în- 
dîrjire neobișnuită, o luptă pe 
viață și pe moarte. Sacrificiul 
âMe implicat In „premisa" ba
ladei, acest loc aparținător unei 
geografii mitologice nu poate fi 
altfel învins. Se poate bănui că 
Manole cunoștea, înainte de

visul premonitor, sacrificiul ne- 
cesdt întreprinderii sale ? Altfel 
de ce și-ar fi.sirrrțit „inima rece” 
(vers emblematic, dar care în 
varianta Alecsqndri nu apare) ? 
In primul caz, avem de-a face 
mai degrabă cu „imaginea 
nei tradiții culturale, în al doilea 
predomină sugestia vie a unui 
act de întemeiere, bazată pe 
lupta cu o natură îndărătnică, 
sălbatică. Ideea de acțiune ci
vilizatoare este mai puternică, 
mai concret și „realist" sugera
tă. In „Monastirea Argeșului” i- 
maginea ciobănașului ,<din fluier 
doinaș" pare scoasă dintr-un 
pastel alecsandrîn ; în „Mește
rul Manole", „purcârașul” stă 
sub teroarea lupilor și a stâpî- 
nului („lupii c-or veni / Turma 
mi-or răsfii, / Stăpînul m-o bate/ 
bătaie de moarte"), conflictul se 
complică iar condițiile construc
ției devin, într-adevăr cu mult 
mai dramatice. Manole însuși are 
aici aproape uh alt chip, el se 
ridică la măreția rece a unui 
creator genial, conștient cu 
mară luciditate de propria sa

u-

a-

condiție : „Cu Manole-zece, î 
Care mi-i întrece, / Stă inima 
rece". „Inima rece" — condiția 
dar și prețul nemuririi. Emjnescu 
îi va dedica Luceafărul. Miche
langelo învingătorul, oarecum 
nedumerit de suferința provocată 
de ajungerea pe culmi, străbă
tut de amărăciunea biruinței...

Factura mai „realistă" a va
riantei G. Derh. Teodorescu lasă 
mai mult ioc liber imaginației ci
titorului, factura mai dramatică 
și conflictul nu numai tragic, dar 
multiplu „etajat" nu fac decît 
să ne dea o idee în plus de 
adîncimea și temeinicia gîndirii 
izvorîtă din act pe care poporul 
a pus-o în variantele acestei le
gende nemuritoare. Și nu-i ul
timul lucru de observat că unele 
dintre cele mai caracterizante la
turi ale specificului național se 
definesc în directă legătură cu 
întîmplarea de a construi. Căci 
după Miorița, alegorie a morții, 
a venit Meșterul Manole. îm
plinit, fie și cu neapăratul preț 
al jertfei, zidul nu va mai cădea 
în părăsire...

OFERIȚI TUTUROR CELOR DRAGI
CU OCAZIA ANULUI NOU BILETE PENTRU

a

BANI
se atribuie ciștiguri in

AUTOTURISME
Șl EXCURSII

la alegere în
U.R.S.S.,
R.D.GERMANA,
ITALIA și TURCIA

Y.
9

Campionatul național

sătesc de trîntă

CAMPIONII
Timp de trei zile la Brașov, 

s-au desfășurat întrecerile fi
nale alo Campionatului național 
sătesc de trîntă. competiție ini
țiată și organizată de C.C. al 
U.T.C. cu sprijinul altor factori : 
C.N.E.F.S.. U.N.C.A.P., Fede
rația de lupte. Aflată la cea 
de-a VI-a ediție, întrecerea s-a 
bucurat și anul acesta de o 
participare numeroasă la toate 
etapele competiției. ~ ' 
buni dintre sportivii 
respectiv campionii 
în număr de 234 au luat star
tul în întrecerile finale. Miercuri, 
in ultima zi de concurs, 
noua Sală a sporturilor, a găz
duit întrecerile finale. în urma 
cărora au fost desemnați cei 6 
campioni naționali sătești la 
trîntă pe anul 1975. 4 din cele 
6 întilniri finale s-au încheiat 
după o încleștare dinamică de 
forțe, cu victorii prin tuș.

Iată ciștigătorii : categoria 
56 kg — locul 1 : Giumali Sa- 
liavin, Cobadin — Constanța ; 
2. Cristea Vasile (Prahova) ; 3. 
Kerestesz Zoltan (Harghita) ; 
categoria 62 kg — locul 1 j

Cei mai 
satelor, 

județelor,

TRAGEREA EXTRAORDINARA

LOTO
A NOULUI AN
DIN 4 IANUARIE 4976

AUTOTURISMELE DACIA 1300, 
SKODA S 100, EXCURSII PE ITI
NERARE DE NEUITAT IN U.R.S.S. 
PE RUTA KIEV-LENINGRAD-MOS- 
COVA, R. D. GERMANĂ PE TRA
SEUL BERLIN-DRESDA-LEIPZIG, 
IN TURCIA, ITALIA CU AUTOCA
RUL. CÎȘTIGURILE ÎN BANI IN 

NOUL AN VĂ AȘTEAPTĂ I 
PARTICIPAT! CU CIT MAI MULTE 
BILETE LÂ TRAGEREA EXTRA
ORDINARĂ LOTO A NOULUI AN.

EDIJIEI 1975
Purcariu loan — Borlești, 
Neamț ; 2. Scurtu Cristian
(Gorj) : 3. Nodu Dumitru (Me
hedinți) ; categoria 68 kg — lo
cul 1 : Joia Emilian, Slatina — 
(Olt); ---
(Buzău).
(Neamț) ;
locul 1 : Ene Florea, Coiibași — 
Argeș ; 2. Chirilă Constantin 
(Iași). 3. Fesuș Ion (Bihor) ; 
categoria 87 kg — locul 1 : 
Trifan Mihai, Suceveni — Ga
lați (cucerește titlul de caim 
pion național sătesc la trînt? 
pentru a cincea oară !) ; 2. Pa; 
nait Mihai (Prahova). 3. Cic; 
banu Mihai (Argeș) ; ' _"
ria plus 87 kg — locul 1 : Iszi 
Karol, Borș — Bihor ; 2. Par 
trană Constantin (Prahova). S 
Arsenescu Teodor (Neamț).

în încheiere, spectatorii și 
participanții la întrecerile fina
le au urmărit o frumoasă de
monstrație de măiestrie sporti
vă. ai cărei protagoniști au fost 
componenți ai loturilor națio
nale de lupte, judo precum _și 
echipa de karate a asociației 
brașovene „Tractorul". (C. V.)»

2. Rădulescu Ștefan
3. Pertea Gheorghe 

categoria 76 kg —

catega

SOCIALIST
spirit cu adevărat umanist

f meridian &

a 
problemelor sociale care privesc 
condițiile de muncă și de viață, 
educația și cultura maselor largi 
de oameni ai muncii, necesitatea 
combaterii unor fenomene care 
afectează grav condiția umană, 
cum sînt folosirea drogurilor, 
violența, pornografia, propagarea 
urii față de om, ce duc, în ul
timă Instanță, la poluarea mo
rală a oamenilor, în primul rînd 
a tinerei generații. „Toate po
poarele, întreaga opinie publică 
sînt interesate să adopte o pozi
ție fermă, energică împotriva u- 
nor asemenea fenomene și ten
dințe negative care vin în con
tradicție flagrantă cu principiile 
umanismului".

Atmosfera sănătoasă, de mun
că și creație, care caracterizează 
societatea noastră socialistă, î- 
dealurile și aspirațiile autentic 
umaniste, socialiste și comuniste 
care animă pe membrii ei an' 
grenați organic în opera, ine
galabilă prin valoare și frumu
sețe, de edificare a societății și 
personalității multilateral dez
voltate - sînt dovezi ale supe
riorității istorice a noului tip de 
orînduire socială zămislită sub 
conducerea fermă și clarvăzătoa
re a partidului, Inima fierbinte și 
cugetul lucid al noțiunii socia
liste române.

• Pe patinoarul artificial din 
Miercurea Ciuc se desfășoară în 
aceste zile turneul de hochei pe 
gheață din cadrul competiției 
dotate cu „Cupa 30 Decembrie", 
la care participă echipe școlare 
din zece județe ale țării.

In cadrul aceleiași competiții, 
pe lacul „Ciucaș" din stațiunea 
balneară Tușnad se dispută în
trecerile concursului de patinaj 
viteză al elevilor.

• Pe noul patinoar artificial 
din Ploiești și pe cel din parcul 
„23 August" din Capitală încep 
sîmbătă întrecerile competiției 
internaționale de hochei pe 
gheață (echipe de juniori) pen
tru „Turneul celor 6 națiuni"'.

în prima zi. la București, vor 
avea loc două partide : Elveția 
— Austria (ora 16.00) și Româ
nia — Ungaria (ora 18.30). Lâ 
Ploiești este programat un sin
gur meci, cel dintre echipele 
Bulgariei și Italiei (ora 16,00).

Duminică se vor disputa ur
mătoarele jocuri : București : 
Italia — Austria (ora 16.00) ; 
România — 
Ploiești : 
(ora 16,00).

• ' ’ 2

Sport 
pe micul ecran

SÎMBATA, 27 DECEMBRIE (ora 
15,35) și DUMINICA, 28 DECEM
BRIE (ora 15,00) — „Retrospectivă 
in imagini HANDBAL 1975“. Cele 
mal importante întîlnlri ale echi
pelor românești în Cupa cam
pionilor europeni, Campionatul 
mondial universitar masculin, 
Campionatul mondial feminin și 
altele. Emisiune de Cristian Țo- 
pescu.

JOI — 1 IANUARIE ! Ora 
15.45 -= „ANUL SPORTIV 1975“ - 
Turneul celor 4 trambuline la să
rituri cu schiurile, recorduri mon
diale atletice; campionatele euro
pene de patinaj viteză, campio
natele mondiale de tenis de masă 
și altele. Emisiune de Gabriel 
Bădescu.

VINERI - 2 IANUARIE ! 
15,00 = „ANUL SPORTIV 
(partea a Il-a) — Nadla
mâneci și Dan Grecu — campioni 
europeni la gimnastică, marile - 
premii automobilistice pentru pi- 
loții de formula unu, recorduri 
mondiale la natație. turneul ce
lor 5 națiuni Ia rugby și altele.

SÎMBATA — 3 IANUARIE î
ora 16.05 = Rugby : ANGLIA — 
AUSTRALIA. Transmisiune di
rectă de la Londra.

DUMINICĂ — 4 IANUARIE: 
ora 15,00 = „ANUL SPORTIV 1975“ 
(partea a III-a) — Ecaterina 
Stahl — campioană mondială la 
scrimă, finala campionatului eu
ropean de. baschet masculin, tro
feul „Tomis“ la volei masculin, 
campionatele mondiale de ciclism 
și altele.

ora
1975"

Co-

cheia la

jocuri :
Austria

— Bulgaria (ora 18,30); 
Austria — Ungaria 
Competiția se va în- 
ianuarie.

★
mîine, pe patinoarul 

de la Poiana Brașov
Astăzi

artificial_ __ _____
selecționata de hochei pe ghea
ță a țării noastre susține două 
partide de antrenament în com
pania echipei Cehoslovace V.Z.T. 
Chomutov.

Și

pentru
sportiv

alb“!

FĂRĂ GRIJI LA DRUM

V. RAVESCU

CiZ- 
re- 

care 
dru-

Condiția primordiala a practicării sporturi
lor și turismului in sezonul rece este, desigur, 
procurarea echipamentului corespunzător. Ce 
ne oferâ în acest sens comerțul in unitățile 
sale specializate ?

ciorapi 
maieuri 

dominate 
vini și 
de dife-

raioanele care vind 
săniuțe și patine au 

in aceste zile un 
de atracție pentru

de aici se pot

Echi
pament

sezonul

udata cu vacanța elevilor și studenților, 
sporturile de iarnă cuprind cu adevărat marea 
masă a tineretului. In taberele organizate, sau 
in competiții ad-hăc, schiul, săniușul și pati
najul vor fi favoriții permanenți ai publicului 
tinăr iubitor de sport.

Am vizitat citeva unități 
specializate, raioane din ma
rile magazine universale ca
re desfac articole pentru cei 
care îndrăgesc sportul și dru
mețiile. Le-am găsit, așa 
cum ne așteptam, gata să 
ofere tot ceea ce este nece
sar pentru asemenea acti
vități. Aceasta explică și ma
rea afluență a cumpărăto
rilor.

La toate sosesc comenzi 
noi, conform necesarului „la 
zi". Articolele sint distribui
te operativ, la vedere, in 
rafturile raioanelor profilate. 
Se găsesc din abundență ar
ticole de încălțăminte, bo
canci de turism și pentru 
schi, toate mărimile. Cei mai 
solicitați sint bocancii „Cam
pion", ușori, comozi și căl- 
duroși. Tot aid se găsesc din 
bulșug ghete pentru hochei, 
cu patine montate, precum 
și ghete pentru patinaj ar
tistic. Cei care nu au aban
donat sporturile de sală au 
posibilitatea să-și înnoiască 
echipamentul cu pantofi de 
tenis. încălțăminte călduroa
să — ghete pentru tineret, 
in culori mai deschise, 
me. șoșoni, galoși — se 
comandă tuturor celor 
pornesc in excursii și 
meții.

La raionul de tricotaje sint 
deosebit de căutate pulove
rele pentru schi din PNA, 
rol pe git, sau la baza gltu- 
lui, cu modele diverse, fru
mos trasate și în combinații 
de culori plăcute. De aseme
nea, sint solicitate treningu
rile supraelastice pentru co
pii și bărbați, comode și re-

zistente. Tot 
cumpăra o mulțime de sorti
mente de șosete și 
din lină, tricouri, 
etc. Confecțiile sint 
de canadienele de 
pantalonii de schi, 
rite mărimi și adecvate se
zonului rece. Pe lingă ase
menea articole — am enu
merat doar citeva dintre pie
sele de mai mare stringență 
— magazinele oferă o gamă 
bogată de produse de maro- 
c-hinărie. Așa cum ne-au- a- 
sigurat șefii unităților., ai 
raioanelor, vînzătorii, cum
părătorii vor avea prilejul 
să găsească în magazine, în 
perioada imediat următoare, 
sortimente noi de produse și 
in cantități corespunzătoare 
pentru toate Vîrstele', deoa
rece a fost acoperit cu co
menzi întregul necesar de 
marfă. Lipsa oricărei recla- 
mații la adresa modului de 
serdire este încă yn indiciu 
al popularității pe care și-au 
cîștigat-o unitățile care pun 
în v.inzare articole adecvate 
pentru iubitorii sportului și 
turismului.

• $i 
schiuri, 
devenit 
punct ... ...... 
bucureșteni. Pentru că și aici 
sint expuse numeroase arti
cole specifice sporturilor de 
iarnă ații de preferate în 
vacanță. O adevărată pira
midă alcătuită din schiuri de 
diverse mărimi ne înfățișea
ză unul dintre magazinele 
de profil, așa cum o redă 
fotografia noastră. Este o 
obișnuită expoziț'e cu vin-

DE IARNA
zare. Sint prezentate schiuri 
lip Turist, din lemn, pentru 

. copii, în dimensiuni de la 60 
pină la 150 cm, convenabile 
ca preț (intre 66 și 120 lei 
perechea). Suple și elastice, 
schiurile tip Super, din lemn, 
cu canturi metalice, pentru 
adulți și copii, au dimen
siuni incepind de la 100 pină 
la 210 cm. Cele de tipul 
Combi R, din lemn, cu can
turi din plastic, variază ca 
dimensiune intre 100 și 220 
cm, satisfăcind cerințele tu
turor virstelor (copii, juniori 
și adulți). Se găsesc, de ase
menea, în comerțul de stat, 
patine cu chei și patine ar
tistice pentru gheață, in mă
rimi de la 17 la 37 cm șt la 
prețuri cuprinse intre 67 și 
100 lei perechea , precum și 
săniuțe diferite din lemn, 
metal sau combinate (preț 

. intre 69 și 118 lei bucata).
Magazinele de specialitate 

■ și raioanele profilate pe a- 
semenea articole din marile 
unități comerciale dispun. în 
același timp, de diverse ac
cesorii (legături de . schiuri, 
de pildă) și sînt pregătite să 
satisfacă toate solicitările 
cumpărătorilor.

De . altfel, prin aprovizio
nare ritmică, unitățile res
pective — indicăm aici noul 
magazin sportiv „Alpin" dc 
pe Bd. N. Bălcescu — nu se 
lasă surprinse de . cerințele 
sporite ăle cumpărătorilor 

. tineri. După efortul unui tri
mestru de studiu, vacanța 
pe schiuri, patine sau săniu
țe este ceea ce își dorește 
fiecare.



Consiliului Executiv Federal,
secretar federal pentru afacerile externe

COMUNICAT
La invitația ministrului aface

rilor externe al Republicii Socia
liste România, George Maco- 
vescu, vicepreședintele Consiliu
lui Executiv Federal, secretar 
federal pentru afacerile externe 
al Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia. Miloș Minici. a 
efectuat o vizită prietenească 
de lucru in Republica Socialistă 
România în zilele de 24 și 25 
decembrie 1975.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
l-a primit pe vicepreședintele 
Consiliului Executiv Federal, se
cretar federal pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia, 
Miloș Minici.

între ministrul afacerilor ex
terne al R. S. România și vice
președintele Consiliului Executiv 
Federal, secretar federal pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iu
goslavia. au avut loc convorbiri 
prietenești. în cadrul cărora s-a 
procedat la un rodnic schimb de 
vederi cu privire la colaborarea 
pe multiple planuri dintre R. S. 
România și R.S.F. Iugoslavia.

S-a constatat, cu deosebită sa
tisfacție. că relațiile de priete
nie tradiționale dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia 
se dezvoltă cu* succes. în spiritul 
hotărîrilor și înțelegerilor stabi
lite de conducătorii celor două 
țări, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Iosip 
Broz Tito. Părțile au apreciat că 
există premise și. condiții favo
rabile pentru intensificarea și 
adîncirea în continuare a cola
borării bilaterale in domeniile 
politic, economic, cultural, știin
țific și în alte domenii, în 
conformitate cu interesele și nă
zuințele poporului român și po
poarelor iugoslave.

Gei doi miniștri s-au informat 
asupra activității internaționale 
a țărilor lor și au efectuat un 
cuprinzător schimb de vederi

privind întărirea securității și 
dezvoltarea cooperării în Europa, 
colaborarea balcanică, situația 
din Cipru și Orientul Apropiat, 
creșterea rolului O.N.U., înce
tarea cursei înarmărilor, dezar
marea generală și în primul rind 
dezarmarea nucleară, înfăptuirea 
noii ordini economice internațio
nale. rolul mereu crescînd în 
viața internațională al statelor 
nealiniate și în curs de dezvol
tare, al țărilor mici și mijlocii. 
Constatînd cu satisfacție identi
tatea sau apropierea pozițiilor 
celor două țări în problemele 
discutate, miniștrii au reafirmat 
voința României și Iugoslaviei 
de a milita activ și în viitor 
pentru continuarea procesului 
de edificare a securității în Eu
ropa și realizarea hotărîrilor a- 
doptate la Helsinki, consolidarea 
cursului de destindere, înțele
gere și încredere între națiuni, 
pentru statornicirea unor rela
ții noi, democratice în Europa 
și în lume. care să elimine 
forța și amenințarea cu forța 
din viața internațională, să a- 
șigure libertatea, egalitatea în 
drepturi, independența și suve
ranitatea fiecărui stat, respec
tarea dreptului tuturor popoare
lor de a-și hotărî singure desti
nele. participarea fiecărei țări, 
indiferent de mărime, la soluțio
narea. în interesul popoarelor, 
a problemelor ce confrunta ome
nirea.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie și cordialitate, de deplină 
încredere și înțelegere mutuală, 
care caracterizează relațiile de 
prietenie și bună vecinătate din
tre cele două țări socialiste ve
cine.

Cei doi miniștri au subliniat 
încă o dată utilitatea unor ase
menea înțîlniri și au convenit 
să continue și să extindă prac
tica consultărilor frecvente la 
diverse niveluri. în toate pro
blemele de interes reciproc pen
tru cele două țări.

de peste hotare „Scînteia tineretului"
Evoluția situației 

din Argentina
pag. 4

Dezvoltarea
colaborării economice

româno-iugoslave
în urma tratativelor purtate 

în spiritul prieteniei și al depli
nei înțelegeri reciproce, la Bel
grad a fost semnat joi. acordul 
privind schimbul de mărfuri și 
plățile pe perioada 1976—1980 și 
protocolul comercial pe anul 1976 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia.

Documentele au fost semnate 
din partea română de Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului*, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, iar din partea iugoslavă de 
Emil Ludviger, secretar federal 
pentru comerțul exterior.

Potrivit documentelor, schim
burile de mărfuri dintre cele 
două țări vor fi. în perioada 
1976—1980. de aproximativ 3.4 
miliarde dolari, ceea ce va re
prezenta o creștere de peste 3 
ori față de nivelul atins în ac
tualul cincinal.

O pondere însemnată o vor 
avea livrările de mărfuri rezul
tate din acțiunile de cooperare 
și specializare în producție. în 
domeniul construcțiilor de ma
șini. industriei siderurgice și in
dustriei chimice — acțiuni asu
pra cărora s-a convenit in ca
drul Comisiei mixte româno- 
iugoslave de colaborare econo
mică.

Volumul schimburilor conve
nite pentru anul 1976 este mai 
mare cu peste 50 la sută față de 
cel realizat în 1975.

în cadrul convorbirilor a fost 
relevat ritmul mereu ascendent 
a! dezvoltării colaborării econo
mice româno-iugoslave realizat

conform indicațiilor date de to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito.

★
Tovarășul Ion Pățan, vice

prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, mi
nistrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale. a fost primit joi de Gemal 
Biedici, președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia.

în cursul convorbirii, desfășu
rată într-o atmosferă de caldă 
prietenie, au fost abordate as
pecte ale colaborării economice 
dintre România și Iugoslavia, 
constatindu-se că există condiții 
pentru continua 
conlucrării celor două țări în 
spiritul celor convenite în cursul 
întîlnirilor și 
tre tovarășii 
și Iosip Broz

dezvoltare a

convorbirilor din- 
Nicolae Ceaușescu 
Tito.

★
zi. tovarășul Ionîn aceeași _  ____

Pățan a avut o întrevedere cu 
Dușan Cikrebici. președintele 
Consiliului Executiv al Adunării 
R. S. Serbia. Au fost abordate 
probleme ale colaborării dintre 
România și Serbia, în contextul 
relațiilor româno-iugoslave.

Mesajul

Vizita delegației 

P. C. R. in Cuba

Delegația Partidului Co
munist Român, condusă de 
tovarășul Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a parti
cipat la lucrările primului 
Congres al P.C. din Cuba, 
s-a întîlnit cu Juan Almeida 
Bosque și Carlos Rafael Ro- 
driguez, membri ai Biroului 
Politic al 
Cuba.

C.C. al P.C. din

★

seara, delegația 
Comunist Român, 

îosif

Reuniunea Consiliului de Miniștri
al Portugaliei

Miercuri 
Partidului 
condusă de tovarășul 
Banc, a părăsit Havana, în-
dreptîndu-se spre patrie.

La plecare, delegația ro
mână a fost condusă de An
tonio Enrique Lusson. mem
bru al C.C. al P.C. din Cu
ba, ministru al transporturi
lor, Humberto Castello Alda
nas, ambasadorul Cubei la 
București, activiști ai C.C. al 
P.C. din Cuba. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, ambasa
dorul României la Havana. 
Petre Ionescu, și membri ai 
ambasadei.

întrunit sub președinția pri
mului ministru, amiralul Jose 
Pinheiro de Azevedo. Consiliul 
de Miniștri al Portugaliei a exa
minat problema organizării ale
gerilor legislative înainte de 25 
aprilie 1976. luind. totodată, o 
serie de măsuri cu caracter eco
nomic și social, menționează un 
comunicat transmis de agenția 
A.N.O.P.

Cabinetul a hotărît. astfel, să 
acorde un credit special în va
loare de 1,02 miliarde escudos 
Companiei naționale a căilor 
ferate, și să creeze un institut

• FONDUL MONETAR IN
TERNATIONAL va acorda Por
tugaliei un împrumut în va
loare de 85.4 milioane dolari. în 
devize liber convertibile, infor
mează agenția A.N.O.P.

Consiliul de Administrație al 
F.M.I. a aprobat, de asemenea, 
cererea, prezentată de Portuga
lia în care aceasta solicită . să 
beneficieze de Fondul pentru fa
cilități petroliere, creat de F.M.I. 
în 1975 pentru sprijinirea țărilor 
în curs de dezvoltare ale căror 
deficite comerciale s-au agravat 
ca urmare a sporirii prețului 
mondial al petrolului și al deri
vatelor sale.

de stat pentru promovarea tu
rismului.

Pe plan social, au fost preci
zate condițiile legale privind a- 
cordarea concediului de natali
tate femeilor angajate în între
prinderi particulare și de stat și 
a fost recunoscut dreptul mun
citorilor de a exercita un control 
organizat asupra gestiunii uni
tăților economice în care lu
crează. Guvernul a apreciat câ 
această din urmă măsură va juca 
„un rol de mare importanță în 
dezvoltarea economiei naționale, 
constituind o etapă pozitivă in 
perioada de trecere la socia
lism."

Președintele Argentinei, Ma
ria Estela Martinez de Peron, 
a respins demisia prezentată în 
bloc de către guvernul argen
tinian, reafirmindu-și încrede
rea in actuala echipă guverna
mentală.

Demisia cabinetului a fost 
prezentată în cadrul unei reu
niuni extraordinare a guvernu
lui, la care au participat și co
mandanții celor trei arme, in
vitați să prezinte un raport a- 
supra atacului efectuat în noap
tea de 23 spre 24 decembrie de 
către grupuri de guerilă 
asupra unui arsenal militar 
în apropiere de Buenos Aires.

După cum precizează un co
municat al armatei argentiniene, 
reluat de către agenția United 
Press International, atacul s-a 
soldat cu aproape 100 de morți, 
dintre care 7 militari.

în Argentina, puterea execu
tivă a hotărît interzicerea Parti
dului autentic — desprins din 
Partidul Justițialist, de guver- 
nămînt —. precum și organul 
său de presă, „El Autentice", 
transmite agenția Prensa Latina.

india: Trecerea sub control guvernamental
a companiei britanice „Burmah Shell1-

Joi după-amiază a părăsit Ca
pitala. îndreptindu-se spre pa
trie, Miloș Minici, vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Federal, 
secretar federal pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia, care 
a efectuat o vizită prietenească 
de lucru în țara noastră. Oas
petele a fost însoțit de Nikola 
Milîcevici. adjunct al secretaru
lui federal pentru afacerile ex
terne.

La plecare. pe*aeroportul Oto- 
peni. Miloș Mintci a fost condus 
de George Macovcscu. ministrul 
afacerilor externe, 
Oancea. adjunct al 
afacerilor externe, 
superiori ai M.A.E.

Ău fost prezenți 
zăcu, ambasadorul României la 
Belgrad, și Petar Dodik. ambasa
dorul Iugoslaviei la ~ 
membri ai celor două

★
înainte de plecare, 

ședințele Consiliului 
Federal al Iugoslaviei .. 
unui redactor al Agerpres : Am 
avut marea satisfacție de a fi pri- . 
mit de președintele Nicolae 
Ceaușescu. în cursul unei con
vorbiri cuprinzătoare, am putut 
face un amplu schimb de păreri 
asupra problemelor de interes 
comun. Am avut, astfel, prilejul 

președintele 
pe

Constantin 
ministrului 
funcționari
Virgil Ca-

București, 
ambasade.

vicepre-
Executiv 

a declarat

să constat că
Nicolae Ceaușescu sprijină 
deplin dezvoltarea relațiilor ro
mâno-iugoslave pe multiple pla
nuri, după cum sprijină, de a- 
semenea, cu aceeași hotărîr.e, și

conlucrarea dintre țările noastre 
pe plan internațional în rezol
varea problemelor în care 
România și Iugoslavia sînt foar
te activ angajate.

Comentînd rezultatele tratati
velor pe care le-a purtat la 
București. Miloș Minici a subli
niat că ele au fost pline de con
ținut. Am constatat — a spus 
oaspetele — că relațiile româno- 
iugoslave se dezvoltă cu succes 
în toate domeniile — politic, e- 
conomic, cultural etc. — că e- 
voluția lor se înscrie pe o li
nie permanent ascendentă.

Sînt foarte mulțumit de aceste 
convorbiri pentru că ele au re
afirmat hotărîrea României și 
Iugoslaviei de a-și lărgi și în 
continuare colaborarea în edifi
carea unor relații de bună ve
cinătate între cele două țări so
cialiste.

Am făcut un schimb de opinii 
și asupra unor probleme actuale 
ale vieții internaționale — apli
carea prevederilor Actului final 
de la Helsinki, colaborarea în 
Balcani, criza din Orientul Apro
piat, cea din Cipru etc. Nu aș 
vrea să detaliez conținutul lor. 
dar doresc să subliniez că punc
tele noastre de vedere asupra 
acestor probleme importante 
coincid sau sînt foarte apropiate 
și că atmosfera în care s-au 
desfășurat convorbirile a fost 
foarte cordială ș; prietenească. 
Aceasta este, de fapt, o expre
sie a bunelor relații existente 
între țările noastre.

președintelui 
Boumediene

referitor
la Angola

Semnarea unui Protocol privind 
colaborarea științifică româno-sovietică

Joi a avut loc în Capitală sem
narea unui Protocol privind co
laborarea științifică dintre Aca
demia Republicii Socialiste 
România. Academia de Științe 
Sociale și Politice și Academia 
de Știinte a U.R.S.S. pe perioada 
1976—1980.

Documentul prevede realizarea 
unor teme de cercetare științi
fică de interes comun în dome
niile matematicii, fizicii, chi
miei. geologiei și geofizicii, filo
zofiei, științelor economice și 
juridice, psihologiei, istoriei, ar
heologiei, teoriei și istoriei lite
rare. în Protocol sînt înscrise, 
de asemenea, schimburi reci
proce de specialiști, organizarea 
unor simpozioane și consfătuiri 
ale oamenilor de știință români 
și sovietici, participări ale aces
tora la manifestări științifice de 
prestigiu, vernisaje ale unor 
expoziții de. literatură științifică 
apărută în editurile academiilor 
colaboratoare.

dinProtocolul a fost semnat, 
partea română, de acad. Șerban 
Țițeica. vicepreședinte al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia. și prof. dr. doc. Roman 
Moldovan, vicepreședinte al Aca
demiei de Științe Sociale și Po
litice, iar din partea sovietică — 
de G. K. Skriabin, secretar știin
țific principal al Academiei de 
Științe a U.R.S.S.

La semnare au fost de față 
Mihnea Gheorghiu, președintele 
Academiei de Științe Sociale și 
Politice, Octavian Groza, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Na
tional pentru Știință si Tehnolo
gie. acad Cristofor Simionescu, 
vicepreședinte al Academiei Re
publicii Socialiste România, alte 
personalități ale vieții noastre 
științifice.

Au participat V. T. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
Ia București, alți membri ai am
basadei.

Șeful statului algerian. Houari 
Boumediene, președintele în e- 
xercițiu al celei de-a patra Con
ferințe a țărilor nealiniate, a a- 
dresat un mesaj șefilor de stat 
ai țărilor nealiniate în legătură 
cu situația din Angola. în do
cument se arată că „evoluția 
deosebit de gravă pe care o cu
noaște situația din Angola con
stituie o amenințare directă la 
pacea și securitatea din Africa 
și din lume", subliniind că a- 
ceastă situație „se caracterizează 
prin intervenția militară des
chisă a regimului rasist din A- 
frica de Sud și utilizarea de 
mercenari de către forțele alia
te cu imperialismul care au 
drept scop să aducă prejudicii 
suveranității și integrității te
ritoriale a Republicii Populare 
Angola, proclamată la 11 no
iembrie a-c.“.

„Țările nealiniate, se spune 
în mesaj, al căror obiectiv fun
damental a fost întotdeauna ?- 
liberarea reală și autentică a 
popoarelor. în lupta contra im
perialismului și neocolonialis- 
mului, nu vor rămîne indife
rente în fața acestei evoluții". 
Pornind de la declarația solem
nă a guvernului angolez, prin 
care își pronunță adeziunea to
tală la principiile politicii de 
nealiniere, mesajul președinte
lui H. Boumediene relevă că 
țările nealiniate sint chemate să 
acorde ..întreaga lor atenție si
tuației din Angola pentru a de
nunța și condamna agresiunea 
a cărei victimă este poporul an
golez și a manifesta față de a- 
cesta o deplină solidaritate".

• ÎNTR-O DECLARAȚIE da
tă publicității, guvernul Repu
blicii Burundi a anunțat că re
cunoaște Republica Populară 
Angola în care vede „garanția 
apărării intereselor legitime ale 
poporului angolez". Guvernul 
Republicii Burundi denunța, 
totodată, agresiunea Africii de 
Sud în Angola, subliniind că 
aceasta constituie „o amenința
re gravă pentru pace și secu
ritate în Africa și în lume".

• PRIMUL MINISTRU al Re
publicii Populare Angola. Lopo 
de Nascimento, a anunțat că 
Nigeria a acordat guvernului 
R.P. Angola un ajutor economic 
în valoare de milioane
dolari.

FRANȚA : Demonstrație la Paris împotriva șomajului, a creșterii costului vieții

Guvernul indian a preluat o- 
ficial controlul asupra compa
niei petroliere britanice ..Bur
mah Shell" și a operațiunilor 
sale din India — a anunțat un 
purtător de cuvint al Ministe
rului Petrolului și Chimiei. A- 
cordul realizat în acest sens, și 
care urmează unui „memoran
dum de înțelegere", survenit la 
sfîrșitul- lunii noiembrie. între 
reprezentanți ai guvernului in
dian și ai companiei, prevede o 
preluare în proporție de sută la 
sută. O legislație privind a- 
eeastă acțiune va fi prezentată 
în parlamentul indian în luna 
viitoare.

95 la sută din 
rafinare și co- 
petrolului din 
pentru trecerea

Ca urmare a preluării com
plete a acțiunilor și bunurilor 
societății ,.Burmah Shell", cea 
mai mare companie străină care 
acționa în India, guvernul indi
an va controla 
operațiunile de 
mercializare a 
țară. Negocieri
sub controlul statului a celor
lalte două societăți petroliere 
străine care își mai desfășoară 
activitatea în India — „Caltex" 
și „Assam Oil" — urmează să 
fie inițiate în curînd, a preci
zat purtătorul de cuvint al Mi
nisterului Petrolului și Chim’.ei.>

Consumul intern de oțel
al Pieței comune

♦

AUSTRALIA MANUEL PINTO DA COSTA
IN R.P.D. COREEANA

alegerilor generale anticipate
din ÎS decembrie

tn 
rilor 
circumscripții australiene unde 
nu au fost cunoscute re
zultatele definitive ale alegeri
lor generale anticipate de Ia 13 
decembrie a.c.. s-a anunțat că 
ambele mandate au fost câști
gate de candidatii Partidului 
laburist, condus de fostul pre
mier Gough Whitlam, ceea ce 
face ca grupul parlamentar al 
acestui partid să aibă în prezent 
35, locuri în Camera Reprezen
tanților. Coaliția fostelor parti
de de opoziție, liberal și națio- 
nal^agrarian, deține, astfel, 91 
mandate din 127 ale camerei, un 
loc urmînd să fie decis în vii
torul apropiat. în urma acestor 
rezultate, compoziția — încă 
provizorie — a Camerei Repre
zentanților este următoarea : li
beralii dețin 68 locuri, național- 
agrarienii — 23, iar laburiș
tii - 35.

Din cauza sistemului com
plicat de calculare a voturilor — 
pe baza reprezentării propor
ționale —, repartizarea manda
telor în Senat nu este încă a- 
nunțată oficial, iar cifrele

urma numărării votu- 
in două din cele trei

pot fi considerate definitive, 
dar, pe baza estimărilor compu
terizate. este probabil ca 34 de 
locuri din cele 64 să revină 
coaliției liberal-agrariene.

• MANUEL PINTO DA COS
TA, secretar general al Mișcă
rii de Eliberare din Sao Tome 
și Principe, președintele Repu
blicii Democratice Sab Tome 
și Principe, a sosit joi în vizi
tă la phenian, la invitația'lui 
Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al- Partidului Mundi i din 
Coreea/ președintele R.P.D. Co
reene. ■ .

Potrivit estimărilor Comisi
ei C.E.E.. consumul de oțel 
în interiorul Pieței comune 
va înregistra. în perspectiva 
anului 1980, o evoluție po
zitivă, dar procentul de creș
tere va fi mai scăzut decit 
în perioada care se încheie 
la finele anului curent. După 
1980 este de prevăzut încă 
o scădere a procentului de 
creștere datorită, în bună mă
sură, faptului că în multe 
țări în curs de dezvoltare, 
care, în prezent, sint încă 
importatoare de oțel din 
C.E.E. vor intra în producție 
importante capacități de pro
ducție.

în ceea ce privește struc
tura cererii, specialiștii Pieței 
comune subliniază tendința 
către produse de calitate su
perioară. Consumatorii de 
oțel, constată aceiași spe
cialiști. cer din ce în ce mai 
multe produse siderurgice cu 
calități specifice, de aici de- 
curgînd necesitatea adincirii 
continue a cercetării în do
meniile tehnicii și tehnologi
ilor de prpducție.

Urmind cursul evoluției ge
nerale a economiei in Piața 
comună, producția de otel a 
înregistrat uri nivel minim în 
luna august 1975 — 8,2 pai-

lioane tone. Ulterior, aceasta 
s-a stabilizat in jurul a 10 
milioane tone pe lună. In 
raport cu perioada anterioară, 
în ultimele șase luni ale a- 
nului în curs, producția si
derurgică a C.E.E. a marcat 
un 'recul de 24 la sută, ceea 
ce reprezintă o scădere de 
producție de mai mult de 3 
milioane tone oțel brut lunar. 
Se apreciază câ situația , se 
datorează diminuării expor
turilor, cu circa 1.3 milioane 
tone pe lună, reducerii con
sumului intern, cu circa 1.2 
milioane tone lunar, și scă
derii nivelului stocurilor de 
oțel, de ordinul a 0.5 milioa
ne tone de oțel brut pe lună.

Aprecierile cele mai recen
te conduc la concluzia că. la 
fel ca și pe întreg ansamblul 
economiei C.E.E., sînt puține 
semne care să arate o relua
re în plin a activității in
dustriei siderurgice, in pri
mul trimestru al anului 1976.

După toate probabilitățile, 
consumul intern de oțel al 
Pieței comune se va situa, 
în primul trimestru al anului 
viitor, la 26.7 milioane tone, 
ceea ce reprezintă o reducere 
de circa 11.7 la sută fată de 
primul trimestru al anului 
1975.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

Situația 
din Liban

In capitala Libanului 
registrat joi o oarecare 
după o noapte în care 
a fost din nou scena unor vio
lente schimburi de focuri. Cu 
toate acestea, postul de radio 
Liban continuă să avertizeze că 
majoritatea străzilor capitalei și 
împrejurimile rămîn periculoase, 
datorită prezentei unor elemente 
înarmate.

In provincie se înregistrează o 
ușoară ameliorare a situației la 
Tripoli. în nordul Libanului, însă 
localitatea Zahle. in centrul țării, 
și împrejurimile au fost teatrul 
unor încleștări uneori violente 
între elemente înarmate și uni
tăți ale armatei libaneze stațio
nate în regiune din luna august, 
încetarea focului, hotărîtă pen
tru miercuri. în acest sector, nu 
a durat decit cîteva ore.

s-a în- 
acalmie. 
Beirutul

• VORBIND DESPRE BU
NELE RELAȚII de colaborare 
economică între Algeria și Iu
goslavia, ministrul algerian 
comerțului, Layachi Yaker,

al 
a 

declarat că politica țării sale in 
materie de comerț urmărește 
diversificarea continuă a parte
nerilor, îndeosebi in rindurile ță
rilor socialiste. In context, el 
s-a referit la noul acord alge- 
riano-iugoslav, prin care s-a 
stabilit ca volumul sehimbțirilor 
comerciale în perioada 1976-1978 
să atingă 200 milioane dolari.
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Rahova (orele

CURSA : Scala (orele 9.15; 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30), Flamura (o- 
rele 9; 11.15; 13.30: 16; 18,15; 20,30).

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

CAZUL A AVUT UN DEZNODĂ
MÂNT FERICIT : Bucegi (orele
15.45; 18: 20).

TRESTIA : Festival (orele 9.30; 
11.30: 13,30; 16; 18.15; 20.30).

ADOPȚIUNE : Central (orele 
•,15: 11,30. 13.45; 16; 18.15; 20.30)

JACK ȘI VREJUL DE FASOLE t 
Capitol (orele 12,45; 14.30: 16.30;
18.30: 20,30)

J. D. CAHILL : Sala Palatului 
(orele 17,15: 20,15), 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 Noi 
(orele 9.30; 12; 14.30; 17; 19,45).

marele GATSBY î Victoria (O- 
rele 9. 1? 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 S Da
da (orele 20.15).

DRAGOSTE LA 16 ANI î Dacia 
(orele n; 11.15; 13,30; 15,45; 18).

UNDE ESTE COMPANIA A 
7-A 7 : Lira (orele 15.30; 18; 20.15), 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

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

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

CANTEMIR :
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 ROMAN : 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 (O- 
rele 9; 11.15; 13.30: 16; 18; 20). Fla
căra (orele 15 30; 18; 20).

FIICE ȘI MAME ; Munca (ore
le 15.45; 18; 20).

MASTODONTULe Vltan (orele 
15.30: 18: 20).

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

17 ; Teatrul „C. I. Notta- 
(Sala Magheru) : UL-TI- 
CURSA - ora 19.30 ; (Sala 

ora

DECLARAȚIE A P.C. DIN CHILE

• PARTIDUL COMUNIST 
DIN CHILE, partid interzis de 
actualul guvern chilian, a di
fuzat o declarație. în care, după 
ce face o analiză a situației ac
tuale din țară, subliniază adin- 
cirea crizei economice și con
tinuarea politicii de represiuni 
pe care o desfășoară guvernul.

Declarația cere eliberarea ime
diată a deținuților politici, in
clusiv a secretarului general al 
partidului, Luis Corvalan, și 
încetarea acțiunilor represive.

• MINISTERUL PETROLU
LUI și Resurselor Naturale al 
Emiratelor Arabe Unite a adre
sat un mesaj secretarului gene 
ral al Organizației țărilor e; 
portatoare de petrol (O.P.E.t 
prin care propune organizarea do 
urgență a unei reuniuni minis
teriale a O.P.E.C.. la începutul 
lunii februarie 1976. în mesaj se 
arată că miniștrii vor avea posi
bilitatea să continue convorbirile 
începute la Viena, care au fost 
întrerupte din cauza atacului te
rorist de la sediul O.P.E C, din 
capitala austriacă.

Opera Română : TRAVIATA — 
ora 19 ; Teatrul de Operetă : LA

CALUL BALAN — ora 19.30; Tea
trul Național (Sala Mare) : SĂ 
NU-Ț1 FACI PRĂVĂLIE CU SCA
RA — ora 19.30; (Sala Mică) : CO
MEDIE DE MODA VECHE - Ora 
19.30 : (Sala Atelier) : CAPUL — 
ota 
ra“ 
MA
Studio) : TREI ÎNȚÎLNIRI 
19 ; Teatrul M1C : MANIA POS
TURILOR - ora 15.30 ; DUPĂ 
CĂDERE — ora 19,30 ; Teatrul de 
Cqmedie : VOLPONE — ora 19,30; 
Teatrâl Ciulești : CU OLTENCELE 
NU-I DE GLUMIT — ora 19.30 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : ȘCOALA 
BÎRFELILOR - ora 19.30; Teatrul 
,.C. Tănase" (Sala Savoy) : UITE 
CA NU TAC - ora 19.30 : (Sala 
Victoria) : CAVALCADA COME
DIEI — ora 19,30 : Teatrul „Țăn
dărică" (Sala Victoria) : ILEA
NA SÎNZIANA — ora 10 ; 
Ansamblul „Rapsodia . română" : 
LA HANUL CU CÎNTECE — ora 
19,30.

16,00 Teleșcoală. Școala contem
porană. 16.30 Curs de limba en
gleză. 17.00 Emisiune în limba 
germană. 18.55 Din lumea plan
telor și animalelor. 19.20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 îm
pliniri. 20.30 Moment coregrafie. 
20.40 Film artistic : .,Roua“. în 
distribuție : Boris Cîrcov, El. So- 
colova. Larisa Lujiana. Maria 
Bulgakova. Valeri Bogomolov. Re
gia : A. Nitocikin. 21,50 Crizante
ma de aur 1975. 22.10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

17.00 Telex 17,05 Formația Ion 
Calistrache. 17,20 Confesiunea unui 
optimist. 17.35 Treptele afirmării. 
18.10 vârstele peliculei. 19,20 1001
de seri. 19,30. Telejurnal. 20.00 Mic 
concert de seară susținut de or
chestra de studio a Radiotelevi- 
ziunii. dirijor Ludovic Baci. 20.25 
Viața economică a Capitalei. 20.45 
Program de muzică populară. 21,10 
Telex. 21.15 Teatru scurt : „Mo
mentul 403“ de Constantin Chiri- 
ță. Adaptarea și regla : Petre Bo- 
kor. Interpretează : Virgil Ogășa- 
nu, Ion Marinescu, Mircea An- 
dreescu. Viorica Hodel, Adrian 
Georgescu. Zephi , Alșec, Sorin 
Gheorghiu, Ton Gh, Arcudeanu.^

• GUVERNUL PERUAN" a a- 
doptat un decret lege cu privire 
la reorganizarea asigurărilor so
ciale. Prevederile decretului a- 
cordă o atenție deosebită am
plificării posibilităților de cu
prindere ale sistemului de asi
gurări sociale, orin elaborarea 
unei orientări în concordanță 
cu bazele ideologice și politice 
ale revoluției peruane.

• VECHEA MONEDA BRITANICA „GUINEEA" a încetat, 
practic, să mai funcționeze ca mijloc de schimb. Ultima mare 
firmă britanică specializată în comerțul cu obiecte de artă care 
nu opera licitațiile decit în guinee, „Christie’s", a anunțat câ 
începind de la 1 ianuarie 1976 toate tranzacțiile vor fi efectuate 
în lire sterline. Tradiția folosirii guineei la licitațiile de Ia „Chris
tie’s datează de 170 de ani. Banca Angliei nu a mai emis insă 
guinee din anul 1813. Un purtător de cuvint al firmei a precizat 
câ hotărîrea a fost luată din cauza fluctuațiilor ratei lirei ster
line pe piețele de schimb internaționale, care au provocat difi
cultăți, în special clienților americani, în echivalarea prețurilor 
în guinee. Comerțul londonez cu obiecte de artă a cunoscut, în 
1975, un regres, mai cu seamă la cele două mari case speciali
zate — „Christie’s" și ,.So,th6by“, â căror cifră de afaceri a scă
zut cu ii la sută și. respectiv, cu 22 la sutâ in intervalul sep- 
tembrie-noiembrie. Acest fenomen este considerat de specialiști 
drept un efect al neîncrederii generale față de moneda britani
că. După cum se știe, cursul lirei sterline se află în descreștere 
de mai multe luni la bursele de schimb. Dacă guineea a înce
tat să mai existe, lira sterlină pare, in orice caz, a fi bolna
vă... • ZĂPADA ABUNDENTA căzută în zona de munte a El
veției a provocat blocarea a 14 trecători din Munții Alpi. Alte 
11 păsuri montane sint accesibile numai vehiculelor special echi
pate. • UN PUTERNIC INCENDIU a izbucnit joi dimineața, la 
parterul unui hotel din Sydney, extinzîndu-se repede la etajele 
superioare ale clădirii. Majoritatea celor aflați în hotel au fost 
surprinși în camere sau pe holuri. Primele informații furnizate 
de poliție arată că 18 persoane și-au pierdut viața. Alte 26 sînt 
internate la spital in stare gravă datorită arsurilor căpătate în 
timp ce încercau să se salveze folosind scările pentru cazuri de 
incendiu, deoarece lifturile se blocaseră. • TRAFIC CU NAR
COTICE. Poliția pakistaneză a arestat un grup de 12 cetățeni 
străini care se ocupau cu traficul ilegal de narcotice. La per
cheziție. asupra lor au fost găsite 70 kilograme hașiș. • SISTEM 
DE TRANSPORT RAPID. Un grup de tehnicieni japonezi au pus 
la punct și experimentat cu succes un sistem de transport care 
va asigura o legătură rapidă între centrul orașului Tokio și noul 
aeroport internațional aflat, în prezent, în construcție la Narita. 
Sistemul este constituit d intr-o rețea specială pe care circulă un 
tren suspendat cu ajutorul unei perne magnetice la un centime
tru deasupra liniei, iar vehiculul prbpulsor este dotat cu un mo
tor liniar. Acest tren special poate dezvolta o viteză de pină la 
300 kilometri pe oră. în așa fel îneît cei peste 60 de kilometri din
tre viitorul aeroport și centrul capitalei nipone pot fi străbătuți 
în 14 minute. • UN TREN INTERNAȚIONAL A DERAIAT miercuri 
noaptea în apropiere de localitatea Saint-Remy (Franța). în 
urma accidentului, patru persoane și-au pierdut viața, iar 32 au 
fost rănite.
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• SECRETARUL GENE
RAL AL O.N.U., Kurt Wald
heim, a anunțat că Națiuni
le Unite vor acorda întreaga 
asistență necesară Insulelor 
Comore ca urmare a cererii 
prezentate de autoritățile din 
acest stat care și-a procla
mat recent independența. 
Secretarul general a arăiat 
că au fost sesizate un număr 
de 77 țări membre, precum 
și agențiile specializate ale 
O.N.U., precizând că Progra
mul Alimentar Mondial a 
trimis deja în arhipelag, cu 
titlul de ajutor de urgență, 
2 500 tone orez.

PARLAMENTUL NIPON 
ȘI-A ÎNCHEIAT DEZBATERILE

• PARLAMENTUL nipon și-a 
încheiat dezbaterile pe anul 
in curs. Ultima parte a sesiunii, 
convocată la 11 septembrie, a 
fost consacrată în principal e- 
xaminării dificultăților econo
mice și adoptării unor măsuri 
antirecesioniste. Legislația cu 
această finalitate a inclus apro
barea unui buget suplimentar, 
legi privind majorarea taxelor 
la tutun și băuturi alcoolice, 
precum și pentru serviciile poș
tale. De asemenea, a fost adop
tată o lege care permite gu
vernului să întreprindă măsuri 
în scopul rezolvării problemei 
deficitului balanței de plăți, in
clusiv emiterea de bonuri de 
tezaur speciale.


