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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL CC AL P.C.R

în ziua de 26 decembrie 1975 a avut Ioc, sub 
președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut și aprobat Programul național de 
perspectivă pentru amenajarea bazinelor hi
drografice din Republica Socialistă România.

Elaborat pe baza hotărîrilor Plenarei comune 
a C.C. al P.C.K. și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a României, din 
21—22 iulie 1975, sub directa îndrumare a secre
tarului general al partidului, Programul națio
nal prevede, într-o concepție unitară, un an
samblu de obiective și măsuri complexe menite 
să asigure amenajarea integrală a apelor țării — 
problemă de interes național — și folosirea lor 
cit mai deplină pentru satisfacerea cerințelor 
populației și ale economiei naționale, precum și 
apărarea împotriva inundațiilor a tuturor locali
tăților și terenurilor agricole. în acest scop, se 
vor realiza — în mai multe etape — ample lu
crări de sistematizare a întregii rețele hidro
grafice a țării, de regularizare a tuturor cursuri
lor de apă, de amenajare a unor bazine și lacuri 
de acumulare, rețele de irigații, precum și a 
unor canale pentru desecări. Prin realizarea 
acestor măsuri, se va asigura folosirea intensivă 
a potențialului energetic, conservarea fondului 
funciar și combaterea eroziunii solului, valorifi
carea superioară a suprafeței agricole a țării și, 
pe această bază, «va spori avuția națională cu 
consecințe din cete mai favorabile pentru nive
lul de trai al întregului popor.

Comitetul P Jitie Executiv a stabilit ca, pa
ralel cu lucrările de investiții realizate de stat, 
organele de partid și de stat județene, muni
cipale, orășenești și comunale să asigure ca, în 
cadrul prevederilor programului național, la 
amenajarea cursurilor de ape și a altor lucrări 
să participe, prin muncă și contribuție mate
rială, toți cetățenii țării; de asemenea, la reali
zarea acestui program vor participa militarii 
forțelor armate și membrii gărzilor patriotice.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
Programul național de perspectivă pentru ame
najarea bazinelor hidrografice să fie supus 
dezbaterii Congresului consiliilor populare ju
dețene și al președinților consiliilor populare.

Comitetul Politic Executiv a examinat, de ase
menea, unele măsuri în vederea intensificării 
traficului fluvial și maritim — măsuri care se 
înscriu în cadrul preocupărilor generale pentru 
dezvoltarea transporturilor corespunzător creș
terii în ritm susținut a economiei noastre națio
nale. In acest sens, au fost aprobate propunerile 
de extindere a transporturilor pe Dunăre în 
perioada 1976—1980 și în perspectiva 1981— 
1990. Au fost aprobate, de asemenea, propune
rile privind dezvoltarea transportului pe calea 
mării a materiilor prime pentru combinatele si
derurgice, petrochimice și de îngrășăminte si
tuate de-a lungul principalelor cursuri de ape 
din țara noastră sau în imediata lor apropiere, 
precum și a altor produse importate sau desti
nate exportului.

Comitetul Politic Executiv a pus în fața gu
vernului, a ministerelor economice, chemate să

contribuie la înfăptuirea acestor măsuri, sarcina 
de a trece, pe baza unor programe concrete — 
corespunzător prevederilor cincinalului 1976— 
1980 — la dezvoltarea și diversificarea flotei 
fluviale și maritime, a capacităților portuare, la 
amenajarea unor noi porturi, la îmbunătățirea 
condițiilor de navigație pe Dunăre.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat propunerile privind reașezarea prețuri
lor de producție și de livrare ale produselor din 
ramura construcțiilor de mașini și a prelucrării 
metalelor, destinate exportului și fondului pie
ței, fabricate de unitățile industriei locale de 
stat și cooperatiste, precum și a prețurilor de 
deviz utilizate în activitatea de construcții- 
montaj.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Politic 
Executiv a luat în discuție unele măsuri privind 
organizarea și desfășurarea Congresului consi
liilor populare județene și al președinților con
siliilor populare.

Comitetul Politic Executiv a constatat că pre
gătirile se desfășoară în mod corespunzător în 
întreaga țară, că în toate județele au fost puse 
în dezbatere publică propunerile de dezvoltare 
economică și socială a comunelor, a tuturor lo
calităților, schițele de sistematizare a acestora.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să se su
pună spre aprobare Congresului consiliilor 
populare județene și al președinților consiliilor 
populare discutarea următoarelor probleme : 
Planul de dezvoltare economică și socială a 
României pe cincinalul 1976—1980, în profil te
ritorial ; Sarcinile ce revin consiliilor populare 
din Planul cincinal 1976—1980 în domeniul agri
culturii și industriei alimentare ; Sarcinile 
consiliilor populare în domeniul investițiilor, 
construcțiilor și sistematizării localităților și în 
domeniul edilitar ; Programul pentru conser
varea și dezvoltarea fondului forestier în pe
rioada 1976—2010 și Programul național de 
amenajare a bazinelor hidrografice ; Planul pre
gătirii forței de muncă și principalele măsuri de 
îmbunătățire a activității în domeniul învăță- 
mintului, culturii și sănătății publice ; Măsuri 
pentru perfecționarea activității consiliilor 
populare, pentru dezvoltarea democrației și 
participarea maselor la conducerea vieții eco- 
nomico-sociale.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialis
te România, a prezentat o informare cu privire 
la vizita oficială de prietenie a prințului No
rodom Sianuk, șeful statului Cambodgia, pre
ședintele Frontului Unit Național al Cambod- 
giei, și la vizita oficială de prietenie a tovarășu
lui Manuel Pinto da Costa, secretar general al 
Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe, 
președintele Republicii Democratice Sao Tome 
și Principe, la rezultatele convorbirilor purtate 
cu aceste prilejuri.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
profunda satisfacție pentru noua întîlnire dintre 
șefii de stat ai României și Cambodgiei, care a 
avut loc la puțin timp după victoria obținută de 
poporul cambodgian, în lupta împotriva impe
rialismului, pentru apărarea independenței, a 
dreptului de a-și făuri o viață liberă, corespun
zător năzuințelor sale — cauză care s-a bucurat 
de întreg sprijinul și solidaritatea militantă a 
poporului român, a partidului și țării noastre.

Comitetul Politic Executiv aprobă pe deplin 
Comunicatul comun româno-cambodgian, dă o 
înaltă apreciere convorbirilor la nivel înalt, 
care au deschis noi perspective dezvoltării co
laborării celor două popoare, în interesul re
ciproc al progresului lor, întăririi solidarității în 
lupta pentru o nouă ordine economică interna
țională, pentru raporturi de deplină egalitate 
între toate națiunile, pentru o lume a păcii, mai 
dreaptă și mai bună.

Comitetul Politic Executiv a salutat cu satis
facție rezultatele vizitei tovarășului Manuel 
Pinto da Costa, schimbul de vederi dintre șefii 
de stat ai celor două țări care au condus la în
cheierea unor importante documente pentru 
dezvoltarea colaborării pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii 
de interes reciproc, pentru promovarea conlu
crării popoarelor noastre în lupta împotriva im
perialismului, colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru democratizarea relațiilor intersta
tale, pentru instaurarea unei noi ordini politice 
și economice internaționale.

Comitetul Politic Executiv aprobă întru totul 
Declarația solemnă comună, precum și acordu
rile și celelalte înțelegeri semnate în timpul vi
zitei tovarășului Manuel Pinto da Costa în 
România și își exprimă convingerea că aceste 
documente slujesc intereselor ambelor popoare, 
cauzei generale a progresului și păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv stabilește ca gu
vernul, ministerele și toate celelalte instituții 
interesate să acționeze ferm pentru dezvoltarea 
colaborării româno-cambodgiene pe multiple 
planuri, în spiritul înțelegerilor și concluziilor 
convorbirilor la nivel înalt, al Comunicatului 
comun, să ia măsuri pentru realizarea, în cele 
mai bune condiții și la termenele stabilite, a 
acordurilor și a celorlalte documente încheiate 
între Republica Socialistă România și Republica 
Democratică Sao Tome și Principe.

în timpul ședinței, Comitetul Politic Executiv 
a examinat și rezolvat și alte probleme privind 
activitatea în industrie, cooperare economică in
ternațională, în învățămînt, în domeniul știin
țelor sociale și politice.

*
Cu prilejul Noului An — 1976, Comitetul Po

litic Executiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, președintele Re
publicii, adresează tuturor organizațiilor de 
partid, comitetelor județene, orășenești și comu
nale ale partidului, comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii, — români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici — întregului popor, cele mai calde feli
citări pentru rezultatele obținute în 1975, pen
tru activitatea plină de abnegație consacrată 
realizării cincinalului înainte de termen, pro
gresului neîntrerupt al patriei, înfloririi și 
bunăstării națiunii noastre socialiste.

Comitetul Politic Executiv, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu urează tuturor cetățenilor patriei noi 
și mari satisfacții în muncă și viață, sănătate, 
fericire și prosperitate, succese tot mai însem
nate în îndeplinirea prevederilor planului pe 
anul viitor — primul an al cincinalului 1976— 
1980—, în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului.
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tntilnim și cum
părăm adesea din 
magazinele noas
tre confecții cu 
emblema între
prinderii din Tg. 
Secuiesc, apre
ciate pentru linia 
lor modernă, pen
tru bunul gust al 
creatorilor. Pu
țini insă, știu că 
ele sînt rodul 
măiestriei și pa
siunii unui colec
tiv foarte tinăr 
aflat într-o per
manentă compe
tiție pentru fru
mos. Alături de 
preocuparea pen
tru nou 
dern în 
tinerilor 
stă grija 
sporirea
nuă a producției, 
creșterea eficien
ței. Finalul aces
tui an găsește 
așadar- colectivul 
întreprinderii de 
confecții 
Secuiesc 
efort de 
pășire.
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autode-

Țelul suprem al politicii partidului și statului nostru

PENTRU BUNĂSTAREA LUI
„Toate realizările obținute demonstrează tu putere consecvența cu 

care partidul și statul nostru urmăresc ca tot ceea ce se creează in 

țara noastră să servească omului, bunăstării și fericirii sale — aceasta 
fiind, de fapt, esența și scopul final al operei de construcție socialistă 

pe care o edificăm cu succes in România".

NICOLAE CEAUSESCU

Cea mai dinamică perioadă din istoria județului Buzău
O situație întocmită la direc

ția de statistică a județului Bu
zău atestă că acest județ a 
traversat, în actualul cincinal, 
cea mai dinamică perioadă din 
istoria sa. La startul producției- 
s-au aliniat aproape 100 între
prinderi, fabrici și secții noi, 
producția industrială a județu
lui înregistrînd un ritm mediu 
anual de creștere de 21 la sută. 
O intensă dezvoltare au cunos
cut, în această perioadă, con
strucția de mașini, chimia și 
metalurgia — ramuri prioritare, 
care au încheiat actualul cinci
nal cu o producție suplimentară 
evaluată la circa 700 milioane 
lei — sumă materializată in 
peste 35 000 tone utilaj tehnolo
gic, chimic și metalurgic, 25 000 
tone electrozi de sudură și alte

pioduse competitive pe piața 
externă.

Investițiile în următorul cin
cinal, care depășesc aproape de 
două ori pe cele din perioada 
1971—1975, vor înscrie Buzăul 
într-un ritm mediu anual de 
creștere de 23 la sută. Alături 
de capacitățile existente — su
puse și ele unui program de mo
dernizare — vor fi înscrise 
biective* de mare importanță 
care urmează să fie conectate la 
circuitul productiv. Așa de pil
dă, la Buzău a prins contur o 
întreprindere de contactori, o 
țesătorie de bumbac și alte o- 
biective industriale, în cadrul 
cărora vor lucra circa 30 000 de 
persoane.
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(Miron Costin)

Industria prahoveana 
raportează

Trei sferturi din numărul 
marilor întreprinderi indus
triale prahovene au înche
iat anul 1975 raportînd în
deplinirea sarcinilor de plan 
pe această perioadă. Lucră
torii din industria de petrol- 
chimie, ramuri prioritare în 
economia județului, de pildă, 
au obținut, pînă acum, o 
producție suplimentară în 
valoare de peste 300 mili
oane lei, evidențiindu-se co
lectivele rafinăriilor de petrol 
Ploiești. Teleajen, Cimpina 
și Brazi, sondorii Trustului 
petrolului din Ploiești, ai 
sondelor de extracție Bol
dești. Băicoi.

C.S.H.: A 60000 a 
tonă de oțel peste 

sarcinile de plan
Siderurgiștii care deservesc 

cuptoarele Martin și electrice 
de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara au elaborat și 
livrat laminoarelor a 60 000-a 
tonă de oțel peste sarcinile 
de plan de la începutul anu
lui, îndeplinind astfel anga
jamentul majorat pe 1975. 
Creșterea producției de metal 
s-a obținut pe seama folo
sirii intensive a capacităților 
productive și a reducerii du
ratei de elaborare 
Topitorii d.e la 
Martin, de pildă, 
în fiecare zi din 
cembrie în medie, 
264 tone de metal 
vederi.

a șarjelor, 
oțelăriile 

au produs 
luna de- 
zilnic, cile 
peste pre-

o-

• Vaslui : ȘTEFAN CEL 
MARE
Statuie ecvestră de 
Ștefănescu

• UN LETOPISEȚ 
CENTENAR
Evocare de acad. 
Cioculescu

• NOI NU NE-AM PLECAT 
NICIODATĂ...
Poem de Daniela Crăs- 
naru
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Bilanțul pe care țara îl face 
acum, la hotarul dintre două 
cincinale, reliefează pregnant 
drumul glorios pe care l-a par
curs întreaga noastră națiune 
sub conducerea partidului in 
acești ultimi, rinei ani. Creșterea 
impetuoasă a bazei tehnico-ma- 
teriale a societății prin perfec
ționarea continuă a relațiilor de 
producție și sociale, prin .dezvol
tarea puternică, armonioasă a 
tuturor ramurilor economiei na
ționale. îmbunătățirea repartiză
rii teritoriale a forțelor de pro
ducție și sporirea avuției națio
nale și-a găsit o reflectare di
rectă în ridicarea nivelului de 
trai, a bunăstării materiale 
spirituale a întregului popor. Ca 
o consecință directă a politicii 
științifice a partidului, de utili
zare a venitului național, in pe- 
lioada cincinalului 1971—1975-
ritmul mediu de creștere a fon
dului de consum este de circa 8 
la sută. Retribuția medie a cres
cut de la 1 434 lei cit s-a rea
lizat in 1970. la 1 973 lei în luna 
decembrie 1975. depășindu-se ast
fel prevederile de creșteri ale 
veniturilor în actualul cincinal. 
Veniturile reale ale populației 
au crescut în cincinalul pe care-1 
încheiem peste citeva zile cu 
circa 45 la sută față de 1970, au
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ORADEA

11 milioane lei 
producție 

suplimentară
11 milioane lei reprezintă 

loarea producției suplimentare 
pe care constructorii orădeni o 
înscriu in bilanțul muncii lor 
pe anul 1975. Numai în acest an 
au fost predate peste sarcinile 
de plan mai mult de 170 de a- 
partamente, iar un număr de 81 
de obiective economice și soci
al-culturale au fost predate cu 
un devans mediu de 41 de zile, 
in timp ce la alte peste 1 830 de 
apartamente a fost înregistrat 
un devans de aproape 50 de zile. 
Lucrătorii Trustului de construc
ții Oradea au predat in acest 
an, intre altele, 38 săli de clasă, 
creșe și grădinițe, insumind 660 
locuri, peste 1 500 locuri in că
mine pentru nefamiliști. Depă
șirile acestui an au creat con-

va-

1976

1975

140000
?1975]

fost date în folosință peste 
522 000 apartamente, baza mate
rială a invățămintului a crescut 
cu 10 000 săli de clasă, cu 24 500 
locuri noi de instruire 
liere-școală 
80 000 locuri

în ate- 
și laboratoare, eu 
în internate și că-

buna pregătire a
timpul

diții pentru 
fronturilor de lucru pe 
iernii și pe întregul an 1976.

CLUJ

Al 500-lea
apartament peste 

prevederile 
planului

Fondul locativ al județului 
Cluj a sporit in acest cin
cinal cu 20 400 apartamente, 
cu peste 6 000 mai multe decît 
in cincinalul trecut. Numai în 
anul acesta, numărul aparta
mentelor puse la dispoziția oa
menilor muncii din județ se ri
dică la 4 380. cu 300 in plus față 
de prevederi. Un frumos cadou 
pe care constructorii de locuințe 
din județul Cluj îl vor face 
cu prilejul Anului Nou vă 
consta in predarea celui de-al 
500-lea apartament peste preve
derile planului pe 1975.

REPORTAJUL NOSTRU

Cuprinzătorul înțeles
al devenirii

Cu cîțiva ani în urmă, la o 
școală din Medgidia, am văzut 
o imensă hartă în relief a 
României, operă colectivă a ele
vilor de acolo, care exprima nu 
numai o realitate geografică, 
ci și una spirituală. Mi i-am 
închipuit pe tineri aplecați a- 
supra unei patrii care se năștea 
sub ochii lor — modelind. cu 
miinile înfrigurate. înălțimile și 
văile Carpaților. desenind cursu
rile albastre ale riurilor, pre-

sărind peste tot lumini 
a însemna orașele — și 
tă imagine demiurgică .... _ _ 
întipărit în minte ca un simbol. 
Oamenii pe care i-am cunoscut 
de atunci încolo mi s-au înfă
țișat de fiecare dată asemenea 
acelor tineri. La Călimani, in a- 
propiere de Vatra Dornei, am a- 
vut chiar impresia că viața imi 
oferă o reprezentare în mărime 
naturală a simbolului păstrat in 
amintire. Un munte din rocă

pentru 
aceas- 
mi s-a

dură, Pietricelu, pe care nu-l 
puteai vedea în întregime decît 
lăsîndu-ți capul pe spate și du- 
cînd mina streașină la ochi, era 
mutat din loc bucată cu bucată, 
pentru a elibera terenul și a 
permite exploatarea. Condu
cted autocamioane uriașe, de- 
clanșînd explozii care zguduiau

ALEX. ȘTEFANESCU

(Continuare în pag. a 11-a)
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1976

mine. S-au construit noi insti
tuții sanitare, creșe și grădinițe 
pentru copii, edificii culturale.

NICOLAE MILITARU

(Continuare în pag. a 111-a)

ARAD

în construcție 
noi obiective 

social-culturale
Activitatea constructorilor din 

municipiul Arad consemnează 
deschiderea șantierelor pentru 
ridicarea, de noi și importante 
obiective social-culturale, care 
vor fi date în folosință in prima 
etapă a cincinalului viitor. Prin
tre acestea se numără un mare 
magazm universal, care va cu
prinde circa 30 de unități co
merciale, un complex sportiv cu 
o sală polivalentă cu 2 000 de 
locuri și casa de cultură a sin
dicatelor, care va dispune de o 
modernă sală cu 800 de locuri, 
spații pentru cabinete și cercuri 
tehnico-profesionale, culturale și 
artistice.

SESIUNE A CO- 
MIXTE COMER- 
Șl DE COOPE- 
ROMÂNO-IRA-

SEMNAREA UNOR DO
CUMENTE ECONOMI
CE ROMÂNO-SOVIETI- 
CE 
PRIMA 
MISIEI 
CIALE 
RARE 
KIANĂ
LA RUBRICA „FIȘIER" : 
NEPAL
„CONCORDE SAU A- 
VIONUL NEÎNȚELEGE
RILOR" - UN ARTICOL 
DIN ZIARUL FRANCEZ 
LE MONDE

IN PAGINA A 4-A
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In rezolvarea
problemelor 
producției:

INIȚIATIVA, OPERATIVITATE,
SOLUȚII EFICIENTE

Începînd din 1976 la întreprin
derea „Electrobanat" din Ti
mișoara vor intra în fabricația 
de serie o seamă de noi produ
se. Din întregul volum de pro- 

vorducție planificat, noutățile 
reprezenta circa 20 la sută. Re
zultă așadar că și efortul 
trebuie depus pentru asimilarea 
lor este considerabil. In acest 
sens, tovarășul Aurel Matu. se
cretarul comitetului de partid, 
ne-a făcut cîteva precizări : 
„Vrem ca încă din prima zi a 
anului să intrăm in ritmul ne
cesar îndeplinirii exemplare a 
planului de producție. Principa
lele probleme pe care a trebuit 
să le rezolvăm au fost asigura
rea setului de scule și echipa
mente, asimilarea tehnologiilor 
și o reașezare a oamenilor în 
conformitate cu complexitatea 
noilor sarcini".

La ..Electrobanat* numai nu
mărul tinerilor se ridică la a- 
proape 2 000 iar în unele secții, 
cum ar fi sculeria, mecanicul 
șef, autoutilarea, ei reprezintă 
majoritatea covîrsitoare din în
tregul personal. După ce a fă
cut această precizare, secreta
rul comitetului,, U.T.C.. Tiberiu 
SăndUlescu, ne-a prezentat un 
plan de măsuri derivat din pro
gramul de activități pe baza că-

ce

ruia au fost stabilite pentru fie
care organizație în parte sar
cinile ce le revin în vederea de
vansării procesului de asimilare 
a noilor produse. în mod firesc, 
planul a fost corelat cu celelalte 
măsuri stabilite în comitetul oa
menilor muncii. La sculerie. de 
pildă, s-a stabilit realizarea unor 
subansamble pentru noile pro
duse ce vor fi asimilate. ..Pe de 
altă parte, ne spunea sculerul 
Ion Moldovan, membru al comi
tetului U.T.C.. a trebuit să exe
cutăm și o parte din sculele ne
cesare noilor tehnologii de fa
bricație. Timpul fiind foarte 
scurt, singura soluție la care s-a 
putut apela a fost organizarea 
muncii in două schimburi, o 
parte din tineri urmînd ca după 
terminarea programului de lu
cru să completeze al doilea 
schimb la realizarea unor sub
ansamble cum ar fi roata din
țată. cama de blocare și palier". 
Angajamentul luat a fost ca 
pînă la sfîrșitul lunii decembrie 
să execute cite 1 000 de bucăți 
din fiecare. De-a lungul aces
tor zile de eforturi susținute 
pentru foarte mulți tineri ziua 
de lucru începea la ora 7 și se 
încheia după ora 21. în frun
tea lor : Lucian Bărbosu, Roland 
Prinz, Vasile Mingiuc și Ion

astfel condiții 
producția noi- 
poată începe 
din prima zi

Toma. S-au creat 
optime pentru ca 
lor dispozitive să 
nestînjenită încă 
a noului cincinal.

Sarcini importante au revenit 
în această direcție și celorlalte 
secții. Electricienilor din cadrul 
secției mecanice le-au revenit 
obligația executării atit a com
ponentelor electrice de la noile 
produse, cît și a ștandurilor de 
verificare. Firesc, nici termenul 
stabilit îndeplinirii acestor sar
cini nu putea depăși pe cel pre
văzut pentru celelalte secții. A 
trece la producția de serie fără 
echipamentul necesar controlu
lui de calitate este imposibil. 
..Este amănuntul cel mai esen
țial pe care am căutat să-l fa
cem înțeles de toți tinerii, ne-a 
mărturisit Alexandru Klinger, 
secretarul organizației U.T.C. Și 
consider că cea mai bună dova
dă că acest lucru a fost înțeles 
O constituie cele aproximativ 60 
de ore de muncă peste program 
prestate in asemenea scop de

fiecare din noi în luna decem
brie*.

împreună cu secretarul comi
tetului U.T.C. încercăm să sin
tetizăm eforturile de muncă de
puse de tineri acum la sfirșitul 
anului pentru ca debutul pro
ducției în 1976 să fie deplin. Nu
meroasele ore de muncă patrio
tică în sprijinul producției, buna 
organizare a muncii, entuzias
mul și spiritul de inițiativă pe 
care l-au manifestat tinerii s-au 
dovedit deosebit de utile. Pre- 
supunind că nu s-ar fi apelat la 
asemenea resurse, atunci noile 
produse ar fi intrat in produc
ția de serie cu cel puțin 2 luni 
mai tirziu. A fost o problemă 
dificilă, extrem de importantă, 
căreia i s-au găsit cele mai po
trivite formule de rezolvare, 
care a necesitat antrenarea ace
lor rezerve de entuziasm și dă
ruire tinerească capabile întot
deauna să întreacă limitele fi
rescului.

ION DANCEA

Se va observa că această car
te de „dialoguri despre condiția 
femeii" semnată de Ecaterina O- 
proiu are un titlu ambițios. Ea 
se cheamă „3X8 plus infinitul" și 
atunci cind o carte are un titlu 
ambițios trebuie să fim atenți. 
Din două una — ori autorul ne 
avertizează că ambiția este de 
substanță, adică are a ne comu
nica lucruri importante, ori că 
acoperă cu un titlu șocant ceea 
ce lipsește înăuntru. Al doilea 
caz se intilnește foarte des, pri
mul foarte rar. Intre aceste ca
zuri de excepție, rare, se așează 
„3X8 plus infinitul". O carte în- 
tr-adevăr despre condiția feme
ii și mult mai mult decît atit. 
O carte care pune întrebări unor 
oameni care își pun întrebări și 
unor oameni care nu și le-au 
pus niciodată și pe care autorul 
ii obligă la această aventură 
pentru prima oară. O carte care 
investighează medii diferite și 
inteligențe diferite, structuri mo
rale diferite și scări sociale foar
te diferite. O carte scrisă cu se
riozitate incisivă, cu seriozitate 
plină de umor, cu seriozitate me
lancolică și uneori cu seriozitate 
care poate părea perfidă. „Ca
litatea de martor" a Ecaterinei 
Oproiu este aceea de martor 
implicat. Nu pentru că — sau 
nu numai pentru că — autoarea 
este la rindul ei femeie ci, mai 
ales și in primul rind pentru că 
este un spirit, un spirit dinamic 
căruia ii este firească investi
gația, un gazetar căruia îi este 
firesc sondajul și un scriitor, 
poate în primul rind, un scrii-

tor care știe să construiască 
astfel un dialog incit el să fie 
relevant, esențial, care știe să 
folosească cuvîntul cu vervă 
și dezinvoltură, care mânuiește 
arta povestirii cu aceeași dezin
voltură. Aceste dialoguri despre 
condiția femeii se pot trata, a- 
proape în întregime, ca dialoguri 
asupra condiției umane in ge

tul că partenerii de discuție ai 
Ecaterinei Oproiu sint în exclu
sivitate femei este dealtfel pro
gramatic. Excluzind de la bun 
început principiul lui „audiatur 
et altera pars" Ecaterina Oproiu 
restrânge numai aparent aria de 
investigație. Pentru că de fapt o 
lărgește, pentru că de fapt dia
logul se poartă cu cei „absenți",

Plus sau minus 
înrinit )

ÎN AȘTEPTAREA
TOATE

LUI... MOȘ GERILĂ
în orașele și comunele județu

lui Dolj copiii așteaptă nerăbdă
tori pe Moș Gerilă. Și ca în fie
care an învață cîntece, poezii, co
linde. Grădinițele, creșele au un 
aer sărbătoresc. Educatoarele, în
tregul personal, pregătesc surpri
zele. în întreprinderi. în curînd, 
în jurul bradului, simbol al băr
băției poporului, se vor auzi gla
suri cristaline. Anul acesta. ca 
urmare a succeselor repurtate de 
poporul nostru, Moș Gerilă vine 
cu daruri mai multe. Și mai fru
moase. grație, fanteziei și talen
tului celor ce produc jucării. în 
unitățile și raioanele specializate, 
librării, tutungerii. în magazinele 
sătești, organele comerciale au 
pus la dispoziția copiilor peste
1 500 000 de jucării : păpuși.
..Fiat-uri“ și „Dacii* pe măsura 
viratei lor, cu dirijare teleghida
tă, numeroase jocuri cu caracter 
instructiv-educativ.

în Craiova, de exemplu, au fost 
desemnate 15 unități care vînd 
cadouri prin virament. Este pen
tru prima oară cînd jucăriile 
sînt exceptate de la plafonul de 
virament. Unitatea nr. 95 (Calea 
București) a fost reprofilată, pen
tru vînzarea de jucării. Recent, 
pe aceeași stradă, s-a deschis un 
nou raion la Unitatea 109. Pentru 
a răspunde solicitărilor sporite 
au fost suplimentate cantitățile 
de jucării și diverse articole cu 
sortimente aduse din baza Pitești.

La Direcția comercială Județea
nă ni se spune că numai în mu
nicipiul Craiova s-au vîndut în 
perioada 1—22 decembrie 300 000 
jucării metalice, mecanizate, lito 
și carton poligrafiat, 135 000 de 
globuri multicolore, 1 200 seturi 
electrice. 90 000 luminări pentru 
pom, 15 000 duzini de artificii,
2 000 de ghirlande etc. întreprin
derea de valorificare a fructelor 
și legumelor a livrat comerțului 
doljean peste 25 000 de brazi, iar 
cooperația de consum aproape 
5 000. O cantitate însemnată de 
brazi are ca furnizori I.A.S. și 
Agrocoop. Un an nou bogat și 
darnic pentru cei mici.

...La Grădinița nr. 30 din Craio
va, educatoarea Maria Galiceanu 
este emoționată ca și cei mici, 
care pregătesc și ei surprize. Poe
zii și... un colind învățat cu edu
catoarea Valentina Jianu. Peste 
2 zile va avea loc serbarea pomu
lui de iarnă. Ochii celor 180 de 
copii cît numără grădinița și ai 
celor 30 de la creșă vor avea li
căriri aparte cînd Moș Gerilă le 
va împărți darurile : jocuri de 
cuburi ilustrate, mașinuțe Dacia

și cowboy (pentru băieți), păpuși 
și mobilă pentru păpuși viitoa
relor gospodine. Și dulciuri, mul
te, multe, gustoase.

...întreprinderea ..Bucovăț". To
tul este pus la punct. Mingi, pă
puși. cărți, caiete, '
tru 257 de copii ai 
cesc aici. Brigada 
pregătit programul . 
ca trecerea într-un nou an. 
rodnic, mai fericit, an pe care-1 
construim sub conducerea înțe
leaptă a partidului, a secretaru
lui general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în perioada 27—31 decembrie în 
școli, grădinițe, creșe. întreprin
deri și instituții, cămine cultu
rale și case de cultură. copiii 
Doljului 11 vor avea ca oaspete 
pe mult îndrăgitul Moț Gerilâ- 
Iar bradul își va păstra din- 
totdeauna, cetina verde.

ciocolată pen- 
celor ce mun- 
artistică și-a
pentru a mar

inai

LIDIA POPESCU

(Urmare din pag. I) 

întreaga vale, croindu-șt dru
muri noi prin peisajul acciden
tat, selenar, oamenii, așa mi
nusculi și neînsemnați cum pă
reau, nu încetau nici o clipă să 
țină in miini firele fantasticei 
metamorfoze geologice. Totul se 
petrecea exact așa cum plănui
seră ei și dacă vreo stincă pră
vălită din virf rupea rețeaua e- 
lectrică sau vreun izvor desfe
recat pe neașteptate începea sd 
inunde mașinile, echipe de in
tervenție constituite rapid re
făceau armonia utilajelor și ac
țiunilor. Era evident că acolo, 
asemenea sculptorului care-și în
truchipează gîndurile în piatră, 
oamenii domină materia, era 
evident că eforturile lor vor 
lăsa o urmă generoasă și eroică 
pe harta patriei.

Obsedat de amintirea aceluiași 
simbol, i-am văzut pe construc
torii hidrocentralelor de pe 
Someș schimbînd cursuri de
ape și așternind intre munți 
lacuri pe care natura nu le-ar 
fi zămislit decît de-a lungul a 
multe milenii. „Creioanele al
bastre" cu care făceau toate a- 
ceste corecturi îndrăznețe erau

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI INVAȚAMINTULUI
UNIVERSITATEA DIN TIMIȘOARA

Anunță scoaterea la concurs 
a următoarelor posturi didactice ; 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE NATURII

• Conferențiar poz. 2, Colectivul de pedagogie-psihologie, disci
plina Pedagogia generală ;

• Asistent poz. 24, Catedra analiză și informatică, disciplinele 
Analiză numerică, Bazele informaticii și Matematică ;

• Asistent poz. 25, Catedra analiză și informatică, disciplinele 
Bazele informaticii și Matematică ;

• Asistent poz. 26, Catedra de analiza și informatică, discipli
nele Bazele informaticii și Matematică ;

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
• Conferențiar poz. 4, Colectivul de contabilitate și economie 

agrară, disciplina Tehnologia creșterii animalelor ;
• Asistent poz. 13. Catedra finanțe-contabilitate, disciplinele Con

tabilitate în industrie și Analiza activității economice ;
• Asistent poz. 14, Catedra de finanțe-contabilitate, disciplinele 

Finanțe și Finanțe-credit ;
• Asistent poz. 8, Catedra de economie politică, disciplina Eco

nomie politică î
• Asistent poz. 9, Catedra de economie politică, disciplina Eco

nomie politică ;
• Asistent poz. 10, Catedra de economie politică, disciplina Eco

nomie politică ;
FACULTATEA DE FILOLOGIE ȘI ISTORIE

• Lector poz. 11, Catedra de limba și literatura rusă, discipli
na Metodica predării limbii ruse contemporane ;

• Lector poz. 2. Colectivul de școlarizare a studenților străini 
în anul pregătitor, disciplina Limba română.

• Asistent poz. 32, Catedra de limbi germanice, disciplina Lim
ba engleză modernă ;

• Asistent poz. 5 Colectivul de școlarizare a studenților străini 
în anul pregătitor, disciplina Limba română.
Candidații la concurs vor depune la Compartimentul de per

sonal al Universității din Timișoara. Bd. V. Pirvan nr. 4, cererea 
de înscriere însoțită de actele prevăzute de Legea nr. 6. privind 
Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România, 
publicată in Buletinul Oficial, partea I nr. 33 din 15 martie 
1969 și Instrucțiunile Ministerului Educației și tnvățămîntului 
nr. 84539 1969 in termen de 30 de zile pentru posturile de pro
fesor, conferențiar și șef de lucrări (lector) și in 15 zile pentru 
posturile de asistent, de la data publicării acestui anunț in Bu
letinul Oficial.

Cei care funcționează într-o instituție de învățământ superior 
sînt obligați să comunice in scris rectorului sau directorului a- 
cesteia înscrierea la concurs.

Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul de 
person al. telefon 12805.

VÎRSTELE

nere, portretele pe care le rea
lizează Ecaterina Oproiu foto
grafiază nu numai categorii u- 
mane ci, mai ales, categorii de 
mentalități. Autoarea pare a fi 
interesată în primul rind tocmai 
de acestea, de hiatusuri. A ra
diografia golul, frîna, obtuzita
tea nu este la îndemina oricui. 
Nu este la îndemina oricui mai 
ales s-o facă, astfel, adică să vor
bească despre infinit intr-un dia
log in care pare a fi vorba, 
dimpotrivă, de rochii, coșnițe, o- 
rele de somn, spațiul locativ. Pe 
Ecaterina Oproiu nu o interesea
ză în primul rind superioritatea 
bărbatului ci, dimpotrivă, infe
rioritatea femeii. Sentimentul de 
inferioritate al femeii, ancestral, 
care nu poate fi rezolvat nici în 
citeva decenii, nici in cîteva cu
vinte. Nici într-un dialog me
reu întrerupt cu profesor doctor 
Ana Aslan, nici in dialogul cu 
cea mai puternică femeie din 
București. Pe care nu-l rezolvă 
nici măcar siguranța de ne
zdruncinat a tovarășei procuroa- 
re sau umorul primăriței care 
spune despre sine că este „o 
greșeală tehnică a naturii". Fap-

bărbații, și acest dialog relevă 
în același timp răul dinăuntru, 
din felul de a gîhdi al femei
lor. Firește, nu numai răul. Car
tea aceasta este departe de a fi 
pesimistă, ea explică doar un 
proces în plină desfășurare, un 
proces de durată și pornit pe 
drumul cel bun. Emanciparea fe
meii, în condiții de emancipare 
socială, este un proces legic. To
tul este ca în numele acestei le
gități să nu lăsăm lucrurile să 
se desfășoare „de la sine" pentru 
că într-o societate care-și gîn- 
dește și analizează, corectindu-l 
mereu, procesul devenirii, este 
firesc să nu tratăm cu nepăsa
re o problemă atit de importan
tă, cu mult mai importantă de
cît pare la prima vedere și anu
me locul și rolul femeii în so
cietate. Asupra acestui lucru a- 
trage atenția, în primul rind, E- 
caterina Oproiu. Și o face cu 
mijloace de o neobișnuită acui
tate, ferindu-se de sloganuri 
și sentințe, cu o obiectivitate 
foarte bine dirijată. Tocmai de 
aceea ni se pare că procedeul 
este în primul tind al unui scri
itor. Un scriitor care-și alege cu

grijă personajele de prim plan 
și personajele de plan secund, 
personajele pozitive și cele ne
gative, reușind de fapt să scrie 
un fel de roman in dialog, chiar 
dacă interviurile sint absolut re
ale, chiar dacă tema este de 
reportaj, anchetă, eseu sau arti
col de fond. Problema „condiției 
femeii" nu este nici o clipă scoa
să din contextul social, din con
textul istoric sau numai din 
contextul de timp și loc. Citeva 
din interviuri sînt pagini memo
rabile de subtilă analiză psi
hologică, „O femeie puternică", 
„Bună seara, tovarășe procuroa- 
re !", „Dragă Gipsi" sau „Hopa 
Tropa". Citeva din scrisorile in
serate in paginile cărții sînt pie
se unice din dosarul obtuzității 
sau numai umorului involuntar 
provenit din prostie. (Col. rz. Al. 
N — Loco, trădează fără putin
ță de tăgadă vocația de ironist 
a Ecaterinei Oproiu). In sfirșit, 
citeva din povestirile dialogate 
ale femeilor din această carte 
sînt adevărate incursiuni într-o 
istorie trăită, romanești cu 
excelență, depășind cu mult ca
drul discuției, care se plasează 
astfel și mai exact.

Mai rămîne să stabilim de ce 
„Plus infinitul". Mai rămîne să 
stabilim de ce această carte se
rioasă și captivantă, sigură pe 
sine și exactă a avut nevoie de 
acest ..infinit". Poate pentru că, 
într-adevăr, nu putem nici noi 
cei care „sintem de acord" să 
scăpăm cu totul de prejudecăți, 
poate pentru că și noi, cei care 
ridicăm din umeri și ni se pare 
foarte firesc să vedem femei in
teligente, realizate, puternice, sa
vante sau sudorițe nu putem, ce 
să-i faci, să scăpăm de sloganul 
eternului feminin. Acel inefabil 
și etern care, nu-i așa, poartă 
cu sine un strop de tulburător 
infinit.

SMARANDA JELESCU

*) Ecaterina Oproiu : „3X8 plus 
infinitul*

Frumusețea este un dar 
omului, dar ea poate fi 
mult evidențiată, uneori prin- 
tr-un simplu obiect de podoabă. 
Altfel spus, putem deveni mai 
frumoși purtind la vestimenta
ția adecvată, decentă, un acce
soriu. în aparență banal, dar cu 
valoare estetică nebănuită. In 
fața atitor podoabe, cum întil- 
nim laolaltă in magazinele de 
profil, te poți entuziasma. 
Asemenea magazine cu po
doabe sint ele insele niște bi
juterii. Asta și pentru că vinzi- 
torii. decoratorii, cei care se 
preocupă in general de aceste 
■nități. isi pun in operă întreaga 
imaginație, rafinamentul artis
tic-. pentru aranjarea migăloasă, 
dar întotdeauna reușită a aces
tor nenumărate articole. Ei sint 
și cei care știu ce se potrivește

al 
mai

mai bine la o anume piesă vesti
mentară. la culoarea părului, la 
forma feței etc. Și cit de mare 
efect poate avea o broșa prinsă 
la piept, sau un colier, sau o 
pereche de cercei etc., in ciuda 
prețurilor ieftine la care se 
vind aceste articole care ne in- 
frumusețează.

Urmărind-o pe Sabina Geor
gescu, șefa unui asemenea ma
gazin, într-o discuție cu citeva 
tinere cumpărătoare, am avut 
senzația că mă aflu la o veri
tabilă lecție de estetică.

Nu m-am putut abține să nu 
mă opresc indelung in fața vi
trinelor admirind cu adevărat 
brosele simple din metaL cu 
«trasuri și eu pietre colorate, 
cerceii multicolori in forme di
verse. clipsurile, eolierele. atit 
eele simple cit și pe cele cu stras

și cristale, mărgelele perlate și 
cu colorit plăcut, inelele simple 
și cu piatră, în cromatică bogată, 
agrafele pentru păr, brățările 
metalice al căror efect este spo
rit de adaosul strasurilor și 
multe altele.

Astfel incit, atunci cînd am 
auzit-o pe vînzătoare spunînd : 
.Așteptăm să ne vină niște me
dalioane frumoase", imi și ima
ginam cum ar arăta și mi-am 
promis să nu scap prilejul. Sint 
sigur că nu vor pierde un ase
menea prilej nici unul dintre cei 
care au intrat în magazin, cei 
care trec zilnic pragul atitor u- 
nități similare din tară, cei care 
caută un cadou plăcut pentru 
ființa dragă.

Fiecare alegere a unui articol 
de podoabă — ca cele amintite 
— este o posibilă lecție de 
estetică.

La televiziune
Ediția 1975 a concursului de 

scenarii TV a fost cîștigată de 
Gheorghe Blăjan cu lucrarea in
titulată Avalanșa. Transpunerea 
acesteia în imagini de televizi
une aparține regizorului Petre 
Sava Băleanu și operatorului 
Cristian Miiller. Titlul nu ex
primă numai o realitate meta
forică, ci, înainte de toate, una 
de viață din zilele noastre, cu 
oameni ai acestui timp și ai a- 
cestui pămînt, constructori în
cercați pe un șantier în munți. 
Piesa e alcătuită pe scheletul 
unui montaj paralel : o mamă 
(interpretată de Marga Anghe- 
lescu) vine în toiul iernii să-și 
viziteze feciorul de la care nu 
mai primise vești : băiatul. Io- 
nut Dudaș. tocmai pornise în
tr-o misiune specială în fruntea 
unei brigăzi de temerari peste 
care va năvăli muntele de zăpa
dă. Pentru a-și salva ortacii. 
Ionuț taie frînghia care-î lega de 
aceștia, sacrificîndu-se. Totul se 
sfîrșește pînă la urmă cu bine, 
căci autorul ne-a propus un joc 
de-a avalanșa, în bună parte ve
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rosimil. Desfășurată pe spații 
ample — în exterioare montane 
ori în sediile loturilor situate în 
diferite puncte ale șantierului — 
acțiunea se precipită către final, 
în momentul aflării adevărului 
(păzit dintr-o solidaritate umană 
să nu ajungă prea repede la u- 
rechile bătrinei mame, al cărei 
singur fecior își dovedise în mod 
exemplar curajul. tenacitatea, 
eroismul). Toate acestea, dinco
lo. desigur, de superficialitatea 
unor raporturi umane, de sche
matismul cîtorva situații ne
apărat moralizatoare (un tată 
care își dojenește feciorii) și de 
scenele de efect, cîteodată false 
(o tinără soră debutînd ca moașă 
și agitația în jurul nașterii). 
Sînt episoade care, intenționînd 
lărgirea tabloului de viață, di
lată evenimentul central, bine 
ales, bine motivat, susținut cu 
sinceritate de actori. Nu se poa
te vorbi de performanțe inter
pretative și nici de rezolvări re
gizorale spectaculoase. Se evită 
dramatismul exterior și se pre
feră turnura poematică, bala-

excavatoarele. buldozerele fi 
macaralele, puse in mișcare de 
voința lor dirză. bărbătească de 
a disciplina riul. de a-l obliga 
si invirtă atit de repede marile 
și greoaiele turbine ale hidro
centralelor incit paletele lor să 
devină străvezii ti totul să se 
transforme in lumină. La Tar- 
nița, intervenția oamenilor a

acum, după sute de ani de e- 
xistență patriarhală, fără orizont, 
și-a dezvăluit pe deplin înțe
lesul : întorsura Buzăului. In
tr-adevăr. lucrurile iau aici o 
întorsătură fericită, orașul se 
desface văzind cu ochii din 
învelișul prea strimt al satului 
de altădată. Seara, tind în vir
tutea unui reflex de cunoscător

Ridicată la proporții uriașe, i- 
maginea tinerilor care constru
iau cu mâinile lor o hartă a 
patriei mă intimpină pretutin
deni. Răspindiți pe întinderea 
pămintului românesc, mii de 
oameni făuresc, cu aceeași în
frigurare și cu același grav sen
timent al genezei, noua înfăți
șare a țării.

fel care se vor produce în cin
cinalul următor să se ridice la 
265 200, dintre care 170 000 de
stinate exportului.

Pentru atingerea unei aseme
nea producții sint prevăzute în
semnate investiții, iar pregătirile, 
freamătul pot fi observate încă 
de pe acum. Noi secții, noi linii 
automate și, mai ales, noi de-

Cuprinzătorul înțeles al devenirii
mers atit de departe, s-a dovedit 
într-atit de ingenioasă și teme
rară, incit mi s-a părut imagi
nată de Jules Verne : Someșul a 
fost pur și simplu „tras" pe sub 
un munte, pentru a face să 
funcționeze o mare hidrocentra
lă subterană și a ieși apoi la 
lumină, vijelios și înspumat, 
trăgîndu-și parcă sufletul îna
inte de a înțelege ce i s-a în- 
timplat în adincurile pămintului.

Am văzut apoi numeroase 
locuri de pe harta patriei unde 
se aprind luminile orașelor. Ul
timul dintre ele are un nume 
ciudat, prevestitor, care abia

din auzite al localității, te pre
gătești pentru o noapte lungă, 
sute de lumini izbucnesc deo
dată, in case, pe străzi și. mai 
ales, pe șantierul viitoarei fa
brici de prelucrare a lemnului, 
unde munca, impunindu-și pro
priul ei ritm, independent de 
cel al astrului zilei, continuă. Și 
nimic nu poate fi atunci mai 
adevărat și mai frumos și mai 
dătător de speranță decît chi
purile oamenilor, luminate de 
fasciculele reflectoarelor și — 
dar trebuie să știi să descifrezi 
asta — de o certitudine interi
oară. de bucuria de a construi.

Am fost, de curînd, la Brașov 
și am vizitat unul dintre marile 
centre ale industriei noastre 
constructoare de mașini — în
treprinderea „Tractorul" — care 
mi-a oferit aceeași imagine a 
necontenitei transformări, a de
venirii. Cifrele înseși, crescind 
vertiginos, abia reușesc să cu
prindă o realitate în tumultuoa
să expansiune. In 1965, între
prinderea producea, anual. 15 800 
de tractoare, in 1970 — 28 300, 
in 1975 — 50 000, pentru ca nu
mărul total al mașinilor de acest

prinderi și metode de lucru se 
adaugă celor existente, asigutind 
o dezvoltare generală armonioasă, 
organică. In ultimul timp, atenția 
oamenilor din întreprindere a 
fost absorbită de construirea 
modernei turnătorii de fonte 
speciale, în care vor funcționa 
cinci linii automate. Muncitori, 
ingineri și tehnicieni din dife
rite secții _  energetică, repa
rații mașini, sculărie, autouti- 
lare — au contribuit, cu mijloa
cele și priceperea de care dis
puneau. la grăbirea instalării 
utilajelor. Printre ei, mulți tineri

— îmi notez cîteva nume : Mi
hai Negrea, Petrică Bigiu, Ni
colae Drăgușel. loan Popica, 
Ioan Liss — care n-au putut ră
mâne indiferenți la realizarea a- 
cestui obiectiv comun. Ei au 
format echipe speciale și au 
făcut numeroase ore suplimen
tare, astfel incit, nu peste mult 
timp, turnătoria va produce la 
întreaga capacitate.

Apoi... apoi forțele se vor 
mobiliza pentru realizarea ur
mătorului obiectiv. Am stat de 
vorbă cu destui tineri și am 
înțeles căf psihologia lor ex
clude așteptarea acelui moment 
de „refacere* care urmează e- 
fortului Efortul, dimpotrivă, îi 
stimulează, le dă încredere în 
ei înșiși și nu o dată se în- 
timplă ca înainte de ducerea la 
îndeplinire a unei sarcini să se 
pasioneze, anticipat, de rezolva
rea dificultăților sarcinii vi
itoare.

Toți acești tineri au profesiu
nile și funcțiile lor, dar cred 
că pe un nomenclator imaginar, 
simbolic, nici o profesiune și 
nici o funcție nu li s-ar potrivi 
mai bine decît aceea de coau
tori la construirea propriei lor 
patrii.

Decembrie, ultima lună a 
anului, a devenit prin tra
diție și „Luna cadourilor". 
In magazinele comerțului 
de stat, împodobite sărbă
torește, forfota nu conte
nește de dimineață pină 
seara tirziu. Cadoul, care 
nu are virstă, dar este pen
tru toate virstele, trebuie 
ales din timp.

Dacă alegerea cadoului 
n-a fost încă hotărîtă, vă 
amintim cîteva produse 
care pot fi oferite ca da
ruri celor dragi :
• schiuri tip „Turist" 

pentru copii, prețul — în
tre 66—120 lei perechea.
• schiuri tip „Super" cu 

canturi metalice, pentru a- 
dulți și copii, prețul între 
255—445 lei perechea.

O schiuri tip „Combi R“, 
pentru copii, tineri și a- 
dulți, prețul intre 310—580 
lei perechea.
• patine cu chei și artis

tice, prețul între 67—100 
Iei perechea.
• săniuțe din lemn, me

tal sau combinate, prețul 
între 69—118 lei bucata.

LUNA CADOURlL©l&
O gamă diversă de 

articole poate fi oferi
tă în dar celor dragi: 
jucării, produse cos
metice și de parfume
rie, bibelouri, podoa
be, lenjerie fină, tri
cotaje, galanterie,
confecții elegante, 
ceasuri, aparate foto, 
electrotehnice și alte 
numeroase obiecte 
utile în orice cămin.

Alegeți-le, după 
preferințe, din

MAGAZINELE 
COOPERAȚIEI 

DE CONSUM!

de Gheorghe Blăjan

descă. Acest Meșter Manole tn 
peisaj contemporan e pe punctul 
de a se logodi cu soarele, cu 
luna, aidoma corespondentului 
său dintr-o cunoscută variantă 
a Mioriței, unde bătrîna mamă 
îl caută pe dispărut într-un spa
țiu cosmic.

In lucrarea lui Gheorghe Blă
jan dimensiunile omenescului se 
interferează cu virtuțile eroice 
ale muncii, candoarea și titanis- 
mul stînd alături, ca elemente 
definitorii ale colectivității.

Neîmplinirile textului trebuie 
așadar raportate la rezultatul 
fuziunii, în plan tematic și struc
tural, intre tradițional și con
temporan, între aura legendară 
și fiorul demiurgic luminat de 
frumusețea interioară a omului 
societății noastre. Recenta pre
mieră a televiziunii se constituie 
astfel într-o propunere ambiți
oasă. într-un eșantion ce ar pu
tea să devină cap de serie al 
unor lucrări inspirate de efortul 
general de nemaiintilnită an
vergură al edificării României 
socialiste, în care privirea să se 
îndrepte cu insistență și finețe 
către om. înțeles ca erou al fap
tei cotidiene, relevîndu-i-se ex
presiile de profunzime spirituală 
și morală reprezentative pentru 
epoca noastră.

ION LAZAR

Căiimănești - 
Câdulata 

la a 125 a 
aniversare

Casa de cultură a orașului 
Călimănești a găzduit, vineri, o 
adunare consacrată aniversării a 
125 de ani de la prima atestare 
documentară a frumoasei sta
țiuni balneoclimaterice de pe 
Valea Oltului, Călimănești-Că- 
ciulata, la care au luat parte 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai mi
nisterelor turismului și sănă
tății, un mare număr de locui
tori și oameni ai muncii aflați 
la odihnă și tratament.

în cuvîntul său. Vasile Du
mitrescu. secretarul Comitetului 
orășenesc Călimănești al P.C.R., 
primarul orașului, a înfățișat 
principalele etape parcurse de 
această stațiune de-a lungul 
existentei sale, relevînd, în mod 
deosebit, dezvoltarea impetuoa
să pe care a cunoscut-o în anii 
construcției socialiste, cind ca
pacitatea sa de cazare a cres
cut de la 1 200 la . 3 000 locuri, 
concomitent cu continua îmbu
nătățire a gradului de confort, 
asigurîndu-se pe tot timpul a- 
nului, condiții optime de trata
ment și odihnă.

S-a dat apoi citire Decretului 
prezidențial prin care stațiunii 
Călimănești-Căciulata i s-a con
ferit Ordinul Muncii clasa I. 
înalta distincție a fost înmînată 
de către Vasile Mușat, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Vîlcea al P.C.R., președintele 
Comitetului Executiv al Consi
liului popular județean, care a 
adresat colectivului stațiunii și 
locuitorilor orașului calde feli
citări și urări de noi succese în 
viitor.

în încheiere, cei prezenți au 
adresat o telegramă C-.d. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spur.e 
printre altele : „Exprimîndu-ne 
recunoștința fierbinte și profun
da satisfacție pentru înalta a- 
preciere pe care o dați activi
tății oamenilor muncii din ora 
șui Călimănești, prin decernarea 
Ordinului Muncii clasa I, vă asi
gurăm. . mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că ne vom 
consacra toate eforturile, în
treaga noastră putere de muncă 
și. gîndire pentru înfăptuirea, cu 
deplin succes, a sarcinilor ce ne 
revin din planul de stat pe anul 
1976, pentru creșterea prestigiu
lui stațiunii noastre, snorin- 
du-nc, astfel, tot mai mult con
tribuția la efortul creator al 
poporului pentru edificarea so
cialismului și comunismului în 
scumpa noastră patrie".

4

1



„SCiNTEtA TINERETULUI" pag. 3 SIMBĂTĂ 27 DECEMBRIE 1975TELEGRAMĂ
Regele Marocului, HASSAN AL II-L'EA, a trimis președintelui 

Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea 
telegramă :

Ne este deosebit de plăcut să adresăm Excelenței Voastre, gu
vernului și poporului român, sincere mulțumiri pentru mesajul de 
felicitare și urări pe care ni l-ați adresat cu prilejul sărbătoririi 
independenței țării noastre.

Exprimînd uiări de fericire și sănătate Excelenței Voastre, vă 
rugăm să primiți asigurarea înaltei noastre considerații.

PRIMIRE

Vineri dimineața, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit pe S. L. - Kaul, 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii In
dia în Republica Socialistă 
România, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

nale a Republicii Turcia. Kemal
Guven, cu prilejul realegerii in 
această funcție.

CRONICA

TELEGRAMĂ

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, Nicolae Giosan, a a- 
dresat o telegramă de felicitare 
președintelui Adunării Națio-

U. T. C.
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptindu-se spre patrie, 
delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist Dimitrovist 
(U.T.C.D.), condusă de Pe- 
tăr Parișkov, adjunct de șef 
de secție la C.C. al U.T.C.D., 
care, Ia invitația Uniunii Ti
neretului Comunist, a efec
tuat o vizită în țara noastră.

ADUNARE FESTIVĂ CONSACRATĂ 
Împlinirii a 25 de ani de la 
Înființarea editurii militare

Vineri, la amiază, la Casa cen
trală a armatei a avut loc adu
narea festivă consacrată împli
nirii a 25 de ani de la înființa
rea Editurii militare.

Adunarea a fost deschisă de 
generalul maior Gheorghe Go- 
moiu, adjunct al ministrului a* 
părării naționale și secretar al 
Consiliului politic superior. A- 
poi a fost citit Ordinul de zi al 
ministrului apărării naționale al 
Republicii Socialiste România 
dat cu prilejul acestei aniver
sări.

Directorul Editurii militare, co
lonelul Tudor Tamaș. a înfăți
șat activitatea editurii in cei 25 
de ani de existență.

Au rostit cuvinte de salut : 
Laurențiu Fulga. prim-vicepre- 
ședinte al Uniunii scriitorilor, 
Aurel Martin, director general 
adjunct al Centralei editoriale, 
și Valeriu Rîpeanu, directorul E- 
diturii ..Eminoscu".

Adjunctul ministrului apărării 
naționale si secretar al Consi
liului politic superior al armatei 
a înfățișat răspunderile ce revin 
Editurii militare in elaborarea u- 
nei literaturi cu un bogat con
ținut patriotic, educativ și ști
ințific. care să răspundă cerin
țelor puse in fața creației lite
rare de hotâririle celțp de-al 
XI-lea Congres al partidului, 
sarcinilor puse în fața coman
danților și activiștilor de partid, 
a militarilor de toate gradele, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
adunarea activului de partid din 
armată, exigențelor sporite ale 
citît&rildr. ’•”

într-o atmosferă însuflețitoare, 
ftdunarea a adoptat o telegramă 
Hdresată tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, comandant suprem al 
forțelor armate, în care se spune : 
însuflețiți de mărețele rea
lizări ale oamenilor muncii, 
mîndri de prezentul socialist și 
viitorul comunist al patriei, ur- 
mind luminosul dumneavoastră 
exemplu de muncă neobosită și 
dăruire comunistă, pe care-1 ofe
riți cu atîta generozitate între-

gii națiuni, vă încredințăm, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că și în viitor vom sprijini, prin 
lucrările publicate, activitatea 
din comandamente, unități șt 
subunități consacrată îndeplinirii 
sarcinilor de mare răspundere 
revenite armatei din istoricele 
hotărîri ale Congresului al 
XI-lea. a indicațiilor dumnea
voastră de o inestimabilă valoa
re teoretică și practic* date la 
adunarea activului de partid din 
armată. Nu vom precupeți nici 
un efort pentru a elabora. în 
continuare, o literaturi militan
tă. inspirată din doctrina parti
dului nostru privind apărarea 
patriei ca operă si cauză a în
tregului popor, din activitatea 
armatei populare, care si contri
buie la cultivarea in conștiința 
ostașilor țârii a patriotismului 
înflăcărat și internaționalismu
lui socialist, a principiilor și nor
melor eticii și echității socia
liste. a atitudinii inaintate fată 
de muncă si îndatoriri, a ho țări- 
rii ferme de a fi oriemd gata s* 
apere. împreună cu întreaga na
țiune. cuceririle revoluționare, 
independenta si suveranitatea de 
stat a României socialiste.

CĂMIN
PENTRU TINERI

Unică prin profilul ei, în
treprinderea de lîmplărie 
metalică și produse din mase 
plastice pentru construcții 
Buzău prezintă, cu prilejul 
dării în folosință a căminu
lui pentru tineret, o nouă 
premieră pe țară. în con
strucția noului local, care 
găzduiește, începînd din a- 
cesie zile, peste 200 tineri, au 
fost montate pentru prima 
dată ferestre din P.V.C. pro
duse în întreprindere. Meri
tul tinerilor buzoieni, realiza
tori ai produselor din mase 
plastice pentru industria con
structoare, constă în aceea că 
au contribuit. în orele libere, 
la înălțarea noului imobil, la 
montarea ferestrelor și balus
tradelor, la dotarea cu mobi
lier a camerelor (V. R.).

MONUMENTELE PATRIEI „NASC ȘI

Vibrant omagiu

Ștefan cel Mare
Solemnitatea dezvelirii

împlinirii a 500
statuii ecvestre a domnitorului patriot dedicată 
de ani de la biruința în lupta de la Vaslui

Peste 5 000 de oameni ai mun
cii din localitățile județului Vas
lui, reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, numeroși 
invitați au participat, vineri, în 
apropiere de Vaslui la 
tatea dezvelirii statuii 
a lui Ștefan cel Mare 
unde cu cinci veacuri 
oastea marelui Voievod 
una din cele mai glorioase pa
gini din istoria luptelor purtate 
de poporul român de-a lungul 
veacurilor, pentru libertatea și 
independența patriei. Solemni
tatea se înscrie în șirul mani
festărilor dedicate împlinirii a 
500 de ani de la biruința moldo
venilor asupra armatelor oto
mane, în bătălia de la Vaslui.

Amplasată pe una din coli
nele care domină împrejurimile 
Vasluiului, la intrarea în co
muna 
creație a 
Ștefănescu. _____ ___  . ____r,
este lucrată în bronz și are un 
soclu de 10 m. pe care se află 
inscripția ..Ștefan cel Mare, 
domn al Moldovei 1457—1504".

Despre semnificația dezvelirii 
acestui monument a vorbit to
varășul Gheorghe Tănase, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R. După ce a evo
cat însemnătatea victoriei de 
la Vaslui și lupta poporului ro
mân de-a lungul veacurilor, 
pentru libertatea patriei, pentru 
demnita’.e națională, vorbitorul 
s-a referit la istoria nouă a a- 
restor meleaguri. la dezvoltarea 
fără precedent pe care așezările 
din această parte a țării au cu
noscut-o în anii edificării socie
tății socialiste. în încheiere, vor
bitorul a exprimat hotărîrea oa
menilor muncii din județul Vas
lui de a nu precupeți nici un e- 
fort pentru traducerea în viață 
a sarcinilor stabilite de cel de-âl 
XT-lea Congres al partidului.

Pariicipanții la festivitate au 
adresat o telegramă C.C. al 
P.CJU tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU in care se spune :

Ca purtători ai gindurilor șl

solemni- 
ecvestre 
pe locul 
in urmă 
a înscris

Munteni de Jos, statuia, 
sculptorului Mircea 

înaltă de 7 metri,

sentimentelor tuturor locuitori
lor județului Vaslui, exprimăm 
conducerii partidului, dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, a- 
leasă stimă și recunoștință 
profundă pentru sprijinul acor
dat in ridiearea acestui valoros 
monument, pentru întreaga 
dumneavoastră activitate, consa
crată înălțării patriei noastre 
socialiste pe noi culmi de civili
zație și progres.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din orașul și județul nostru 
— se spune în telegramă — 
apreciază că înălțarea aici, în a- 
propiere de orașul Vaslui, a a- 
cestei statui, simbol al luptei de 
veacuri purtate de poporul ro
mân pentru neatirnare, pentru 
dreptul de a trăi liber și stăpîn 
în țara sa, constituie încă o do
vadă a preocupărilor constante 
ale partidului, de cinstire a me
moriei înaintașilor care prin jert
fa și eroismul lor au asigurat 
păstrarea ființei noastre națio
nale.

Vibrant omagiu adus domnito
rului patriot Ștefan cel Mare, 
statuia pe 
astăzi va menține 
conștiința generațiilor prezente 
și viitoare permanența de mul
te milenii a românilor pe aceste 
locuri, lupta lor neînfricată pen
tru apărarea pămîntului străbun.

Festivitatea de astăzi ne dă 
posibilitatea să raportăm, iubite 
și stimate tovarășe secretar ge
neral. că odată cu îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor 
atribuite județului pentru acest 
cincinal, am trecut la pregătirea 
atentă și sub toate aspectele a 
cincinalului viitor, și în primul 
rind a condițiilor pentru buna 
desfășurare a activității în in
dustrie. agricultură și construc
ții. în anul 1976. Avem create 
condiții ca încă din primele 
zile ale anului viitor să obținem 
rezultate bune.

Adresîndu-vă cele mai alese 
mulțumiri pentru politica știin
țifică internă și externă ce o

promovați cu deosebită consec
vență, urmașii plăieșilor mare
lui voievod Ștefan se angajează 
să facă totul ca pe aceste ținu
turi legendare să se afirme ba
lada muncii și vieții socialiste 
și comuniste, așa cum a stabilit 
Congresul al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român.

★
A urmat un spectacol oma

gial susținut de corurile reunite 
ale sindicatelor din învățâmint 
din Vaslui, Bîrlad și Huși, de 
actori ai Teatrului Național din 
Iași, Teatrului de Stat din Bîr
lad. formații artistice de ama
tori din județ.

care o inaugurăm 
trează în

ACTUALITATEA LA HANDBAL
Viitoarea ediție a C.M. feminin se va disputa în România ® Prima divizie

se reia la 10 ianuarie.

ÎN MOLDOVA OAMENI"
(Miron Costin)

Un letopiseț trieentonar
de

Capodopera istorică a secolu
lui al XVII-lea. Letopisețul Ță- 
rii Moldovei de la Aron Vodă 
încoace, se recomandă cu mode
stie. în Predoslovie, adecă vo- 
roava către cititoriul, ca o sim
plă continuare „de unde au pă
răsit a scrie răpăosalul Ureche 
vornicul". Dună cum spune în
să. mai sus gindul ambițios al 
cronicarului fusese de a face 
„letopisețul ..țării noastre Mol
dovei din descălecatul ei cel 
dinții, carele au fost de Traian 
împăratul..." Poetul care a dat 
în „Viața lumii" cea dinții po
emă filosofică a noastră. în cîte- 
va Stihuri la descălecatul țării, 
a încheiat cu aceste două do
vezi palpabile ale latinității 
noastre : „Martor este Troianul,

DANIELA CRASNARU

Plai de poveste, cer de poveste. Pamîntul 
urcâ-n tărie florile, spinii.
Noi ne-am iubit ploile bune 
soarele bun 
și limpezi, doar hotarele luminii. 
Și mai ales 
nu ne*am plecat niciodată 
ca iarba mai mult 
sub neprielnicul vint 
O, rădăcinile noastre 
au știut să-nfloreascâ rouă și singe 
aici pe pâmint 
aici în pâmint.
Trecem meridiane cu ștergar alb fluturînd 
□șa cum primăvara iși trece străluminarea 
ușor, peste fire.
Sufletul nostru bucuros 
se lasă cuprins de aceastâ 
nestâviiită-nfrunzire.
Oră de miere acum și de-a pururi 
dreptatea, tulburător o numim 
cu dreptate.
Și sîntem mai înalți și mai limpezi 
și sîntem 
o cută calda din eternitate.

acad. ȘERBAN CIOCULESCU

șanțul în țara noastră / $i Tur
nul Săverinul, munteni, în țara 
voastră".

La încheierea lucrării sale, în 
anul 1675. deci acum trei secole, 
sub Dumitrașcu vodă Cantacuzi- 
no. Miron Costin era mare logo
făt, adică atinsese treapta supre
mă in ierarhia țării, după voe- 
vod. Letopisețul începe cu urca
rea în scaun a lui Aron (1592) 
și se încheie cu aceea a lui Eu- 
stratie Dabija (1661), deci se 
întinde pe o perioadă de circa 
șaptezeci de ani. Este opera unui 
ginditor politic și a unui pa
triot, care dorea ridicarea nea
mului său. dar trăia vremi pe 
care le numea „cumplite" și ca
re, după cum se temea, puneau 
în cumpănă însăși existența 
Moldovei. Gînditorul politic are 
Viziunea interdependentei istori
ce a nopoarelor vecine, mai mari 
sau mai mici, și dă evenimen
telor principale ale țării lui în 
legătură cu imperiile și princi
patele dimprejur. Povestitor de 
mare talent, știe să creeze impre
sia lucrului văzut și trăit, chiar 
dacă n-a fost martorul tuturor 
evenimentelor, presărîndu-și na
rațiunea cu vorbele de circum
stanță ale personajelor istorice. 
Memorabilă este descrierea inva
ziei de lăcuste, din timpul ado
lescenței sale, cînd își făcea 
studiile la Bar, în Polonia, și era 
în drum de la satul unde-i locu
iau părinții, la oraș. Este o 
adevărată pagină de antologie. 
Familia lui se stabilise în Polo
nia unde, ca și alte mari nea
muri. în frunte cu Movileștii, 
membrii ei au primit cetățenia 
polonă, la începutul domniei lui 
Vasile Lupu, cînd viitorul cro
nicar era în vîrstă de numai 
un an. învățătura umanistă îi 
lărgește orizontul intelectual, îi 
adînccște cunoștința oamenilor 
Si simțul instabilității inerente a 
politicii. Toate îi consolidează 
conștiința patriotică, a lucrului 
necesar în propria lui țară căci 
învățătura. lărgind orizontul, 
stringe firele ce te leagă de ai 
tăi. Cariera lui politică în
cepe către sfîrșitul domniei lui 
Văsile Lupu. care-1 trimite ?n 
solie la starostele de Cameni-

ța. Piotr Potocki. Miron era 
atașat casei înțeleptului boier, 
vistiernicul Iordache Cantacu- 
zino, iar cu ocazia exodului a- 
cestuia îi puse avutul în sigu
ranță. Mai tîrziu el se atașează 
lui Gheorghe Ștefan, ale cărui 
eminente calități îl fac să ex
clame vestitele cuvinte : „Nasc 
și în Moldova oameni". Nu e 
locul aci să facem biografia lui 
Miron. Remarcăm însă că leto
pisețul lui Ion Neculce, care 
continuă pe acela al lui Miron, 
reproduce cîteva memorabile a- 
titudini și cuvinte ale acestuia, 
rămase vii în amintirea urma
șilor.

Letopisețul e presărat nu nu
mai cu sentințele gînditorului, ci 
și cu numeroase proverbe romă, 
nești. ca : „Cum dzice moldova- 
nul, nu sînt în toate zilele 
Paștele", sau, „blestemul săraci
lor, cum să dzice. nu cade pe 
copaci, cît de tîrdziu", ori bine
cunoscutul „lupul părul schimbă, 
iară nu hirea".

Din procedeele retorice clasice, 
Miron Costin folosește mai des 
comparația, uneori pe întinsul 
unui întreg paragraf, și invoca
ția. O metaforă ilustrează adevă
rul după care 
și siguranță 
acestea lipsesc 
să poată dzice 
ia pace lîngă 
de părete arde".

Cînd ordinea cronologică nu e 
respectată, autorul își cere scuze 
în acești termeni memorabili : 
„mă vei ierta, iubite cititoriule 
căci nu ț-am 6cris aceste scrieri 
la locul său. Crede neputinții 
omenești, crede valurilor și cum
plitelor vremi, întreabă pe ce 
vremi am scris și cît am scris. 
Aș fi lipit aceste semne la rîn- 
dul său. ce anume era trecut 
rîndul la izvodul cel curat și 
scriitorii carii izvodesc, puțini să 
află, iară tipar nu-f“.

Unic prin timbrul grav al pa
triotului și al gînditorului poli
tic Letopisețul tri centenar âl lui 
Miron Costin rămîne momentul 
cel mai impunător al istoriogra
fiei noastre din secolul al 
XVII-lea.

nu poate fi pace 
într-o tară, cînd 
în vecini : „... de 
că are casa ace- 
care alta lipită

TOTUL PENTRU OM

După o vacanță... competl- 
țională de mai bine de două 
luni, echipele divizionare de 
handbal (senioare, seniori și iu- 
niori) și-au reluat pregătirile ?n 
vederea întrecerilor oficiale 
programate în sezonul de iama.

9 Divizia masculină de hand
bal se va relua simbătă 10 ia
nuarie 1976. cu jocurile etapei a 
16-a. La ora actuală. în clasa
ment conduce Steaua cu 24 
puncte, urmată de Dinamo, tot 
cu 24 de punere. Știința Bacău. 
„U“ Claj-Napoca și Minaur 
Baia Mare, cu cite 18 puncte. 
Turneul masculin se va desfă
șura în sala ..Victoria* din Plo
iești. în alele de 10, 11 și 12 ia
nuarie.

• La scurt interval se va re
lua și prima divizie feminină de 
handbal, care reunește 12 e- 
chipe. Respectiv, miercuri 14 ia
nuarie, va începe al 3-lea turneu 
de sală. In prima zi sint progra
mate derbiurile : I.E.F.S. — 
Univ. București, Textila Buhuși 
— Univ. Timișoara și Confecția 
București — Rapid. în clasament 
conduce Universitatea Timișoara 
cu 14 puncte (din opt jocuri), 
urmată de Universitatea Bucu
rești, cu același număr de punc
te. I.E.F.S. șl Textila Buhușt. 
cu cite 12 puncte. în zilele de 
14—16 ianuarie formațiile fe
minine vor susține 18 meciuri, 
în sala sporturilor din Brașov. 
Următorul turneu feminin se va

desfășura la București. în Sala 
Floreasca. între 25 și 28 ianua
rie.

• Federația internațională de 
handbal a stabilit ca viitoarea 
ediție a Campionatului mondial 
feminin (cea de-a 7-a) să 
dispute în România. între 18 și 
27 martie 1977. iar cea de-a 9-a 
ediție a C.M. masculin se va 
desfășura în Danemarca, intre 
26 ianuarie și 5 februarie 1978. 
Mai amintim că intre 1 și 10 a-

prilie 1977. în Suedia va avea 
Ioc Campionatul mondial de 
handbal pentru echipele de ti
neret.

• Fină la competițiile aminti
te. loturile republicane (feminin 
și masculin) vor susține. în 1976. 
mai multe intilniri internațio
nale și care vor culmina cu tur
neele din cadrul J.O. de la Mont
real. programate între 18 și 28 
iulie. La turneul masculin parti
cipă 12 echipe, împărțite in două

serii, urmînd ca primele clasate 
să susțină meciul decisiv pentru 
titlul de campioană olimpică. E- 
chipa României, campioană mon
dială, calificată direct în turneul 
de Ia Montreal, va susține un 
test important între 11 și 16 
martie 1976, cînd va evolua în 
cadrul noii ediții a „Trofeului 
Carpați", alături de Iugoslavia, 
campioană olimpică, R.D. Ger
mană. vicecampioană mondială, 
Cehoslovacia și Ungaria. Tur
neul se va desfășura în Sa ia 
sporturilor din Baia Mare.

• Intre 11 și 18 aprilie 1976. 
lotul republican de tineret va 
participa la cea de-a 8-a ediție 
a „Cupei țârilor latine", ce se 
va disputa in Franța.

M. LERESCU

ÎNTREPRINDEREA DE PIESE RADIO Șl SEMICONDUCTOR! 
-BĂNEASA -

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

electroniști - Ctg. 4-6 
fochiști medie putere 
instalatori tehnico-sanitari Ctg. 3-5 
izolatori termici 
lâcâtusi-mecanici întreținere șî reparații 
Ctg. 3-6 
mecanici compresoriști - Ctg. 3-6 
liftier 
zidar samotor 
tinichigii - Ctg. 3-6 
primitori-distribuitori 
dactilografa

Totodată, anunță scoaterea la concurs a 
posturi :

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

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

Relații suplimentare la telefon - 79 37.95 și la telefon 
33 38 30 - interior - 127 și 171.

o

universale -

• ÎN CADRUL TURNEU
LUI pe care-1 înireprinde in 
Franța, echipa de rugbi Gri- 
vița Roșie a susținut pînă in 
prezent două partide in pro
vinciile de sud-vest ale țării- 
gazdă.

în primul joc, disputat la 
Arcachon (Gironde), rugbiștii 
români au învins cu scorul 
de 25—6 o selecționată regio
nală. Cea de-a doua partidă 
s-a desfășurat in localitatea 
Peyrehorade (Landes), unde 
formația bucureșteanâ a a- 
vut ca parteneră echipa lo
cală întărită cu jucători din 
orașele învecinate, fntilnirea 
s-a încheiat cu scorul de 13— 
11 în favoarea sportivilor 
români.

Duminică, in ultimul joc al 
turneului. rugbiștii români 
vor juca la Saint Medard-en 
Jalles.

• REDACȚIA SPORTIVA 
a agenției T.A.S.S. a între
prins, ca in fiecare an. tra
diționala anchetă pentru de
semnarea celor mai bune 
șase sportive din lume. Au 
participat redactori de spe
cialitate de la 17 agenții de 
presă, printre care .,Reuter", 
„Agerpres", „Kyodo", „Fran
ce Presse", „P.A.P.", „Ta- 
niug", „Prensa Latina" și 
„Associated Press".

Iată primele șase sportive 
ale anului 1975 : 1. Faina 
Melnik (U.R.S.S.) — record
mană mondială de atletism 
Ia aruncarea discului : 2. 
Kornelia Ender (R. D. Ger
mană) — recordmană mon

dială la natație ; 3. Nadia 
Comâneci (România) — 
campioană europeană de 
gimnastică ; 4. Annemarie
Proell (Austria) — schi ; 5. 
Ludmila Turișceva (U.R.S.S.) 
— gimnastică ; 6. Chris Evert 
(S.U.A.) — tenis. Agenția
T.A.S.S. a acordat premii spe
ciale primelor trei clasate.

• DIN CAUZA TIMPU
LUI NEFAVORABIL, echi-

pe pa
la Po-

UNUI 
la Ca

pa cehoslovacă de hochei pe 
gheață V.Z.T. Chomutov a 
sosit cu întîrziere în țara 
noastră și n-a putut susține 
aseară la Poiana Brașov me
ciul cu selecționata Româ
niei. Întîlnirea a fost repro- 
gramată pentru astăzi cu în
cepere de Ia ora 14.00 
tinoarul artificial de 
iana Brașov.

• CU PRILEJUL 
CONCURS desfășurat
maguey, halterofilul cubanez 
Roberto Urrutia a stabilit un 
nou record mondial la cate
goria ușoară (stilul „smuls"), 
cu performanța de 138,500 kg. 
Vechiul record era de 138 kg 
și aparținea sportivului so
vietic Eduard Dergacev.

• LA JOCURILE OLIM
PICE DE VARĂ care se vor 
desfășura în 1976 la Montreal 
vor participa peste 11 0G0 de 
sportivi, față de 9 600 cit se

estimase anterior, a anunțat 
directorul satului olimpic. 
Yvon Dubois. El a precizat că 
această cifră se bazează pe 
datele transmise organizato
rilor canadieni de Comi
tetele olimpice naționale ale 
țârilor participante. Ca ter
men de comparație se rea
mintește că la precedentele 
Jocuri Olimpice de vară, des
fășurate in 1972 Ia Munchen, 
au participat aproximativ 
19 000 de sportivi.

In legătură cu 
clădirilor de locuit 
lui olimpic, Yvon 
precizat că acestea 
cupate. după încheierea jocu
rilor, de un număr de 4 000 
de rezidenți permanenți.

• VINERI. în cadrul cam
pionatelor unionale de pa
tinaj viteză, care au loc la 
Alma Ata, Evghenie Kula
kov a parcurs 560 m in 38” 
58 100 (cel mai bun timp din 
lume al actualului sezon). 
La feminin, a terminat în
vingătoare Vera Krasnova, 
de asemenea cronometrată 
cu un rezultat de valoare : 
41 ”94 100.

• La Sydney a început tra
diționalul meci internațional 
de tenis, care are loc in fie
care an. între echipele Aus
traliei și S.U.A. După prima 
zi, scorul este de 2—0 in fa
voarea tenismanilor austra
lieni. Rezultatele tehnice : 
Roche — Pasarell 6—3, 6—3, 
6—7. 6—1 ; Newcombe —
Smith 4—6, 6—3, 6—4, 6—4.

utilizarea 
ale satu- 
Dubois a 
vor fi o-

(Urmare din pag. I)

Sarcinile viitorului plan cinci
nal prevăd dezvoltarea în ritm 
susținut a întregii economii na
ționale, sporirea și modernizarea 
producției industriale și agrico
le, creșterea eficienței întregii 
activități economice. Se vor pune 
în funcțiune peste 2 700 noi ca
pacități industriale și agrozoo
tehnice, creîndu-se astfel peste 
un milion noi locuri de muncă, 
se va acționa pentru continuă 
perfecționare a nivelului pregă
tirii profesionale a tuturor oa
menilor muncii pentru o mai 
largă participare a acestora la 
conducerea activității economică 
și sociale. Toate aceste preve
deri deschid în fața întregii na
țiuni o vastă perspectivă de 
muncă și creație. în măsură să 
asigure în continuare ridicarea 
nivelului de trai al maselor 
largi populare. Pentru că tot 
ceea ce înfăptuim, tot ceea ce 
construim prin puterea minții și 
a brațelor noastre stă la baza 
ridicării necontenite a bunăstării 
materiale și spirituale a poporu
lui. a prosperității fiecăruia din
tre noi. In acest sens, legea planu
lui național unic de dezvoltare 
economico-socială a țării pe anul 
1976. recent adoptată de Marea 
Adunare Națională, prevede pen
tru anul 
producției 
10.2 la 
iar a 
cu 15—26.6 la sută. Semnul dis
tinctiv al acestor creșteri este 
consecvența pe care partidul și 
statul nostru o pun pe dezvol
tarea puternică a ramurilor 
purtătoare de progres tehnic 
care asigură o deplină valorifi
care a resurselor materiale și 
umane, ridicarea calității produ
selor. punerea în funcțiune a 355 
capacități noi de producție în 
industrie și agricultură, crește
rea bazei tehnico-materiale a a- 
griculturii. creșterea forței de 
creație a industriei românești.

Pe baza realizării acestor 
portante obiective, venitul 
țional va crește în 1976 cu 
la sută față de anul 1973 
gurindu-se astfel resursele 
cesare pentru fondul național 
de dezvoltare economico-socială 
și creștere a nivelului de trai. 
Veniturile totale reale pe lo
cuitor urmează să sporească în 
anul 1976 cu 8—8.5 la sută față 
de realizările preliminate pe 
anul 1975. Creșterea veniturilor

viitor o 
industriale 
sută față 
producției

creștere â 
globale cu 

de 1975 
agricole

totale reale pe locuitor va avea 
Ioc în anul viitor și prin spori
rea fondurilor social-culturale 
ale statului care vor însuma 
circa 57 miliarde lei, revenind 
pe o familie 8 200 lei față de 
7 500 lei prevăzut pentru anul 
1975. Se Vor construi 80 000 a- 
partamente din fondurile statu
lui și 65 000 apartamente din 
fondurile populației, 85 500 locuri 
în cămine pentru nefamiliști, se 
va extinde totodată baza mate
rială necesară lărgirii și perfec
ționării tuturor formelor de în* 
vățămînt, integrării învățămîn- 
tului cu producția și cercetarea.

Totodată, recentele măsuri lua
te de conducerea partidului pen
tru îmbunătățirea aprovizionării 
populației își găsesc o deplină 
reflectare in prevederile planului 
pe anul 1976. creîndu-se premi
sele asigurării integrale a fondu
lui de mărfuri în sortimentele 
cerute de populație. De aceste 
prevederi ale legii planului pe 
anul 1976 care vizează creșterea 
veniturilor reale ale populației 
vor beneficia toate categoriile de 
cetățeni, măsurile stabilite gă- 
sindu-și o puternică reflectare în 
toate domeniile de activitate.

Fără îndoială că realizarea a- 
cestor obiective cere eforturi 
mari, susținute, din partea tu
turor colectivelor de oameni ai 
muncii. Sarcinile de plan care 
stau în fata poporului nostru în 
anul 1976 sint de 0 amploare 
deosebită, constituind un însu- 
flețitor program de lucru pentru 
toți oamenii muncii. Se înțelege 
că o mare responsabilitate în

realizarea acestor sarcini ne re
vine și nouă, tinerilor, principalii 
beneficiari ai profundelor prefa
ceri pe care patria noastră le cu
noaște zi de zi. De la strungarul 
din uzinele constructoare de ma
șini și tractoare, la tinerii son
dori sau mineri care răscolesc 
în adîricurile pămîntului, la cei 
aplecați din zori și pînă seara 
tîrziu asupra ogorului, pentru ca 
acesta să rodească mai bine, la 
elevii și studenții care se pregă
tesc acum pe băncile școlilor și 
facultăților, pentru a deveni ca
dre de nădejde ale economiei 
noastre, se cere o înțelegere mai 
exactă a marilor sarcini pe care 
le avem de împlinit, pentru a 
ne face țara mai frumoasă, 
viața tot mai bună;

Așa cum s-a subliniat la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 16 de
cembrie, la recenta sesiune a 
Marii Adunări Naționale, impor
tant este acum, cînd mai sînt 
doar cîteva zile pînă la trecerea 
la înfăptuirea practică a acestor 
sarcini, să se asigure toate con
dițiile realizării sarcinilor eco
nomice, astfel îneît încă din pri
mele zile ale anului 1976 activi
tatea să se desfășoare pretutin
deni. în toate unitățile, la nive
lul pe care-I impun Obiectivele 
dezvoltării economico-sociale a 
țării. Succesele pe care le vom 

‘ obține în activitatea noastră, 
hărnicia, priceperea și elanul cu 
care vom munci vor sta Ia baza 
bunăstării și prosperității țării, â 
fiecăruia dintre noi, lă baza ri
dicării națiunii noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație.

în Capitală

următoarelor

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat aduce la 

cunoștință celor interesați că pe data de 30 
decembrie 1975, orele 16,00, va avea loc la se
diul Administrației centrale A.D.A.S. din str. 
Smîrdani nr. 5, sector 4, tragerea de amortizare 
lunară a asigurărilor mixte de viață. Pentru ca 
și polița dv. de asigurare să participe la a- 
ceastă tragere, este necesar să achitați primele 
de asigurare la termenele stabilite.

Un cadou plăcut, o surpriză 
pentru toți cei dragi - biletele la

TRAGEREA EXTRAORDINARA PRONOEXPRES 
a REVELIONULUI DIN 11ANUARIE 1976

LOTO
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Semnarea unor documente
economice româno-sovietice

Ca rezultat al tratativelor, 
desfășurate într-o atmosferă 
cordială, de înțelegere tecipro- 
că, la 26 decembrie au fost 
semnate la Moscova acordul 
privind schimburile de mărfuri 
și plățile dintre Republica So
cialistă România și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste pe 
perioada 1976—1980. precum și 
protocolul privind livrările re
ciproce de mărfuri pe anul 1976.

Acordul comercial de lungă 
durată (1976—1980) prevede creș
terea livrărilor reciproce de 
mărfuri în viitorul cincinal cu 
circa 70 la sută, în prețuri cu
rente, față de perioada 1971— 
1975. în ansamblul schimburilor, 
un ritm mai rapid de creștere 
vor cunoaște livrările de mașini 
și utilaje.

Republica Socialistă România 
va livra în Uniunea Sovietică 
echipament electric pentru con
trolul și reglajul proceselor teh
nologice, echipament pentru teh
nică electronică de calcul, in
clusiv componente electronice, 
utilaje pentru uzine chimice, u- 
tilaje metalurgice, utilaj petro
lier și petrochimic, nave, ma- 
șini-unelte, mașini agricole, la
minate, produse ale industriei 
chimice, confecții, tricotaje, în
călțăminte, mobilă și alte pro
duse ale industriei lemnului, 
produse ale industriei alimen
tare.

Uniunea Sovietică va livra în 
România mașini-unelte, utilaje 
și echipamente pentru industria 
metalurgică, utilaj energetic, u- 
tilaje pentru industria chimică, 
pentru construcții, utilaj naval, 
avioane, cocs metalurgic, căr-

bune cocsificabil, minereu de 
fier, produse ale industriei si
derurgice, feroaliaje, apatită, 
azbest, bumbac, precum și bu
nuri de larg consum.

In conformitate cu acordul de 
lungă durată, protocolul pe 
anul 1976 cuprinde contingen
tele de mărfuri prevăzute a face 
obiectul livrărilor reciproce în 
primul an al cincinalului ur
mător.

Din partea română, documen
tele au fost semnate de Ion Pă- 
țan. viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice 
internaționale, iar din partea 
sovietică de N. S. Patolicev, mi
nistrul comerțului

La tratative și 
documentelor au 
Gheorghe Badrus, 
Republicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică, și membrii 
celor două delegații.

exterior, 
la semnarea 
luat parte 
ambasadorul

• LA 26 DECEMBRIE, Ni
colae Mihai, președintele CEN- 
TROCOOP, și A.P. Klimov, pre
ședintele „ȚENTROSOIUZ", au 
semnat acordul privind schim
bul de mărfuri pe anii 1976 — 
1980 și protocolul de colaborare 
pe aceeași perioadă între cele 
două organizații cooperatiste. A- 
cordul prevede o creștere a vo
lumului și lărgirea sortimentu
lui schimburilor reciproce de 
mărfuri de larg consum, în ra
port cu prevederile pe anii 1971 
-1975.

Situația din Liban
Tiruri de mortiere și arme au

tomate au continuat să răsune 
vineri pe străzile orașului Beirut 
și în suburbii, unde luptele din 
ultimele 24 de ore s-au soldat 
cu alți 40 de morți și 100 de ră
niți. Postul de radio Liban a a- 
vertizat din nou locuitorii ca
pitalei să nu circule prin oraș 
deoarece prezența elementelor 
înarmate face ca străzile să fie 
nesigure. Relatări din nordul 
țării semnalau, de asemenea, o 
nouă recrudescență a ciocniri
lor dintre grupările rivale din 
Tripoli și Zghorta.

• PRIMUL MINISTRU al Li
banului, Rashid Karame, a avut 
o întrevedere cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. A fost anali
zată evoluția situației din Liban.

de peste hotare
industrie și bursă

din Turcia

în cadrul Uniunii camere-^ 
lor de comerț, industrie și 
bursă din Turcia a fost cre
ată o secție română. Cu a- 
cest prilej, la ambasada ță
rii noastre din Ankara a 
avut loc o întilnire de lucru 
la care au participat Sezai 
Diblan. președintele Uniunii 
camerelor de comerț, indus
trie și bursă din Turcia, 
membri ai consiliului de con
ducere al uniunii, reprezen
tanți ai unor camere regio
nale de comerț și industrie. 
S-a realizat un schimb util 
de păreri cu privire la po
sibilitățile de dezvoltare, în 
continuare, a relațiilor eco
nomice dintre România 
Turcia.

Sesiunea Comisiei mixte comerciale

tineretului

Secție română
in cadrul Uniunii

camerelor de comerț

„Scînteia
economia țărilor occidentale

Astfel, în afară de Danemarcă 
a cărei creștere a P.N.B. a fost

NEPAL

R. P. D. COREEANĂ : Aspect de lucru la uzina de tractoare Keumseunj

cum este 
• află si-

este săr- 
a Nepa-pen

cil 
pri- 
na-

într-un articol consacrat evo** 
îuției economice și sociale din 
Piața comună, revista „Le Nou
vel Economiste" afirmă că „Eu
ropa celor nouă** va încheia a- 
nul 1975 cu rezultate negative, 
mai ales în ce privește produc
ția industrială, schimburile co
merciale și folosirea forței de 
muncă. Pe ansamblul Pieței 
comune, producția industrială a 
scăzut în 1975 cu 2.5 la sută, 
iar numărul celor rămași fără 
lucru s-a ridicat la 5 milioane, 
în creștere cu 53 la sută în com
parație cu anul precedent.

în rapoartele asupra evolu
ției economice și sociale a „ce
lor nouă**, publicate la Bruxel
les de Comisia C.E.E., se con
stată că în cel de-al doilea se
mestru al anului a existat o 
oarecare regresie a inflației, 
precum și o reluare a activită
ții in ramurile industriale. Dar 
în ciuda ușoarei înviorări a pro
ducției, nici una din cele nouă 
țări ale C.E.E. nu a scăpat anul 
acesta de fenomenul recesiunii, 
amploarea reculului variind de 
la o țară la alta. Disparitățile 
privind rata inflației și defici
tele comerciale sint foarte mari. 
Revista citată publică cifre 
tru fiecare țară în parte, 
excepția Luxemburgului, 
vind reducerea produsului
țional brut și sporirea număru
lui șomerilor pentru anul 1975.

egală cu zero, în R.F.G. și Ita
lia scăderea P.N.B. a fost de 
3.5 la sută. în Irlanda de 3.8 la 
sută. în Olanda de 2.5 la sută, 
în Franța și Belgia de 2 la su
tă, iar în Marea Britanie de 0.7 
la sută. In ce privește șomajul, 
revista precizează că la 1 no
iembrie existau înregistrați o- 
ficial in R.F.G. - 1 061 000 șo
meri, în Marea Britanie
1 114 000, în Italia — 1 055 000, în 
Franța — 1 015 000, în Belgia — 
208 000, în Olanda — 201 000. în 
Danemarca — 116 000, iar in Ir
landa — 101 000. Cel mai mare 
număr de șomeri, în raport cu 
populația activă, l-au avut anul 
acesta, Irlanda (9 la sută) și 
Belgia (7,9 la sută).

și de cooperare economică și tehnică
româno irakiană

La Bagdad s-au desfășurat lu
crările primei sesiuni a Comisiei 
mixte comerciale și de cooperare 
economică și tehnică româno- 
irakiană.

în baza acordurilor comercial 
și de cooperare economică și teh
nică pe termen lung, încheiate la 
București, în luna mai 1975, a fost 
semnat Protocolul schimburilor 
comerciale și acțiunilor de coope
rare industrială și tehnică pen
tru anul 1976. Protocolul prevede 
extinderea, în continuare, a re
lațiilor comerciale, adîncirea co
operării în domeniile industriei, 
petrolului, agriculturii și asisten
ței tehnice.

Din partea română, protocolul - 
a fost semnat de tovarășul Ion 
M. Nicolae, adjunct al ministru
lui industriei chimice, iar din 
partea irakiană, de Mehdi Al-

Obaidi, subsecretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior.

în timpul șederii sale în capi
tala irakiană, tovarășul Ion M. 
Nicolae a fost primit de Taha 
Al Jazrawi, membru al Consi
liului Comandamentului Revolu
ției, ministrul industriei și mine
ralelor din Irak. La întrevedere 
a fost relevată dezvoltarea as
cendentă, pe multiple planuri, a 
relațiilor româno-irakiene și 
s-au identificat noi posibilități 
pentru extinderea cooperării și 
relațiilor comerciale.

Reprezentantul român a avut, 
de asemenea, convorbiri la con
ducerea ministerelor comerțului 
exterior, agriculturii și petrolu
lui.

La întrevederi a participat am
basadorul român în Republica 
Irak, Gheorghe Vasile.

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

• MUNCITORII • întreprinde
rii „Leyland-Innocenti** din a- 
propierea orașului Milano au 
ocupat uzina pentru a protesta 
împotriva intenției patronatului 
de a închide această unitate in
dustrială. Acțiuni similare au 
avut loc și în alte orașe din 
nordul Italiei în care urmează 
a fi închise unități industriale.

• MAI MULTE PERSOANE 
necunoscute au mitraliat, din- 
tr-un automobil, locuința lide
rului Partidului Radical din Ar
gentina, Ricardo Balbin — au 
declarat surse ale poliției ar- 
gentiniene. Totodată, asupra lo
cuinței au fost lansate mai multe 
încărcături de explozivi.

Deși nu s-au semnalat victi
me, în cursul atentatului s-au 
produs importante pagube ma
teriale.

lor, în cadrul convorbirilor ofi
ciale dintre Helmut Schmidt și 
premierul Constantin Karaman
lis vor fi abordate aspecte ale 
relațiilor bilaterale, precum și 
unele probleme internaționale, 
între care situația din Cipru, 
reglementarea conflictului din 
Orientul Apropiat, situația din 
Marea Mediterană, destinderea 
pe plan internațional și haltele. 
Un loc important în discuții îl 
va deține examinarea 
mei aderării, 
comună.

• PRIMUL MINISTRU al 
Birmaniei, U Sein Win, l-a pri
mit pe ministrul comerțului ex
terior al R.P. Chineze, Li Cian, 
și a avut o convorbire priete
nească cu acesta, informează a- 
genția China Nouă. La întreve
dere a luat, de asemenea, parte 
U San Win, ministrul comerțu
lui al Birmaniei.

proble-
Greciei la Piața

Comunicat comun
pakistanezo-cambodgian

Comunicatul comun pakista
nezo-cambodgian, dat publicită
ții la încheierea convorbirilor o- 
ficiale dintre Zulfikar Aii 
Bhutto, primul ministru al Pa
kistanului, și Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, care 
a efectuat o vizită în Pakistan, 
reafirmă hotărîrea celor două

Lucrările Comisiei 
Pactului Andin

țări de a milita pentru instau
rarea unei ordini mondiale echi
tabile, bazată pe respectarea 
principiilor suveranității de stat, 
integrității teritoriale și nea
mestecului în treburile interne 
ale altor țări. Abordînd situația 
din Orientul Apropiat, părțile 
au subliniat necesitatea retra
gerii complete a trupelor israe- 
liene din toate teritoriile arabe 
ocupate și a restabilirii dreptu
rilor naționale ale poporului pa
lestinian. Cele două părți au 
salutat succesele mișcărilor de 
eliberare din Africa și au con
damnat ferm regimurile colo
niale și minoritare rasiste de 
pe acest continent.

Sesiunea Adunării Naționale
a R. D. Vietnam

Convorbiri
Demirel — Kosîghin

Vineri, la Ankara a avut Ioc o 
întilnire intre primul ministru al 
Turciei, Suleyman Demirel, și 
Aleksei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care a sosit în cursul 
zilei intr-o vizită oficială în Tur
cia. Au fost examinate aspecte 
ale relațiilor bilaterale și proble
me internaționale de interes re
ciproc.

în cadrul 
desfășurate 
nizația femeilor 
Mișcarea panafricană a tine
retului și mișcările de eli
berare acreditate la Alger, 
au lansat un apel către Or
ganizația Unității Africane 
pentru ca aceasta „să anga
jeze acțiuni concrete pentru 
recunoașterea imediată a gu
vernului Republicii Populare 
Angola și admiterea sa în 
O.N.U., și în instituțiile sale 
specializate".

unei reuniuni 
la Alger, Orga- 

africane,

a avut loc, vi- 
festivă consa- 

50-a aniversări

• CANCELARUL Republicii 
Federale Germania, Helmut 
Schmidt, urmează să plece du
minică într-o vizită oficială la 
Atena — a anunțat guvernul 
vest-german. Potrivit precizări-

• LA DELHI 
neri, o adunare 
erată celei de-a 
a creării P.C. din India. Despre 
semnificația acestui eveniment 
au vorbit S. A. Dange, 
ședințele partidului, și
jeshwara Rao. secretar general 
al Consiliului Național al P.C. 
din India.

Adunări festive și alte mani
festări consacrate aceluiași eve
niment au fost organizate și în 
alte mari orașe din India.

cu

Reconstrucția orașelor 
egiptene din zona 
Canalului Suez
• ÎN orașele din zona Cana

lului Suez — Ismailia, Suez, Port 
Said — au fost construite pină 
acum circa 13 000 de locuințe, din 
care cea mai mare parte au și 
fost distribuite populației. Reali
zarea lor, a declarat ing. Osman 
Ahmed Osman, ministrul locu
ințelor și reconstrucției, constitu
ie un prim pas către executarea 
unui vast plan de refacere și 
modernizare a celor trei orașe, 
care va începe în 1976 și va 
continua pină în 1980. In prima 
fază, se are în vedere acoperirea 
necesităților urgente prin con
struirea a 4 000 locuințe la Port 
Said și a cîte 3 000 la Suez și 
Ismailia.

La Lima au fost reluate dez
baterile Comisiei Pactului An
din, la care participă reprezen
tanți ai celor șase state mem
bre ale acestei organizațiii eco
nomice subregionale — Bolivia, 
Columbia. Chile, Ecuador, Ve
nezuela și Peru. Pe parcursul 
discuțiilor, va fi examinată po
sibilitatea elaborării unui pro
iect andin de dezvoltare a in
dustriei constructoare de ma
șini. Acest proiect — relevă a- 
genția Prensa Latina — se ba
zează pe o participare majori
tară a capitalurilor naționale. 
Vor fi evocate, de asemenea, 
diverse proiecte industriale co- 
mujie, din domeniile metalurgic, 
mecanic, petrochimic, ca și din 
sferele producției de îngrășă
minte artificiale și electronicii. 
Participanții vor adopta un pro
gram andin de degrevare tari
fară la o serie de produse, în 
conformitate cu prevederile A- 
cordului de la Cartagena.

• NORODOM SIANUK, șeful 
statului cambodgian, președin
tele Frontului Unit Național al 
Cambodgiei. a sosit vineri la 
Pekin — informează agenția 
China Nouă.

Le Thanh Nghi, vicepremier al 
R. D. Vietnam, a prezentat, în 
cadrul actualei sesiuni a Adună
rii Naționale a R. D. Vietnam, 
raportul guvernamental cu pri
vire la îndeplinirea planului de 
stat pe anul 1975. Arătînd,
acest prilej, că au fost îndepli
nite sarcinile reconstrucției post
belice, el a exprimat profunda 
gratitudine a R. D. Vietnam 
pentru sprijinul și ajutorul con
siderabile și eficiente acordate în 
ultimii ani de țările socialiste, 
do alte țări și forțe progresiste 
din lume luptei duse de po
porul vietnamez împotriva a- 
gresiunii, pentru salvarea na
țională, pentru refacerea și dez
voltarea economiei. Vicepre- 
mierul vietnamez a subliniat că 
producția de produse de im
portanță economică majoră, res
pectiv cea de energie electrică și 
motoare electrice, cărbune, mo
toare Diesel, accesorii pentru 
autovehicule, îngrășăminte, ali-

mente și alte bunuri a atins sau 
a depășit nivelul perioadei an
tebelice.

Totodată, Le Thanh Nghi a re
levat că, deși sarcinile reface
rii economice au fost îndepli
nite, în economia nord-vietna- 
meză continuă să persiste dis
proporții, fiind greu să fie de
pășite într-o perioadă scurtă toa
te dificultățile unei economii 
preluate de puterea populară în- 
tr-o situație de înapoiere și de
vastate în repetate rinduri de 
război.

• COMPANIA de navigație 
oceanică a R.D. Vietnam 
îndeplinit planul pe anul 
curs cu 21 de zile înainte 
termen, realizînd, totodată,

și-a 
în 
de 

o 
reducere considerabilă a costu
lui transporturilor. De aseme
nea, în 1975 compania a primit 
noi nave în dotare și a inaugu
rat noi linii.

Din presa străină

Le Monde: „Concorde sau avionul neînțelegerilor''

Schimbări în agricultura 
Ecuadorului
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Începînd din 
1976. guvernul 
prelua controlul__
proprietăți funciare __________
exploatate, care vor fi acordate 
„sectorului majoritar al țărani
lor ce dispun de perspectiv? de 
a-și munci pământurile cu spri
jinul statului" — a declarat Bo
livar Lopez, purtător de cu dnt 
oficial. Preluarea se va face în 
virtutea articolului 25 din ’egea 
pentru reforma agrară, inițiin- 
du-se astfel „o etapă de schim
bări structurale în agricultura 
ecuadoriană. prin încorporarea 
populației agricole în procesul 
de transformări din țară**, a 
precizat el.

luna ianuarie 
ecuadorian va 
asupra marilor 

insuficient

• ECUADORUL și-a extins 
de la 40 la 60 de mile zona ma
ritimă rezervată pentru pescui
tul național, informează agenția 
Prensa Latina, precizînd că a- 
ceastă hotărîre a fost adoptată 
pentru a proteja resursele pis
cicole. După cum s-a precizat 
la Quito, ambarcațiunile străine 
vor putea și în continuare să 
pescuiască în limita celor 60 de 
mile, cu condiția să nu impie
teze asupra activității flotei 
ecuadoriene și să nu contra- 
vină prevederilor guvernului e- 
cuadorian în domeniul pescui
tului.
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PROGRAMUL I

• PLOILE ABUNDENTE din ultimele 48 de ore au provocat 
inundații in centrul statului australian Queensland, izolînd ca
pitala acestui stat, Rockhampton (50 000 locuitori), de restul lo
calităților învecinate. Un purtător de cuvînt al poliției australie
ne a declarat că, privită din elicopter, această zonă seamănă cu 
o insulă de circa 30 kilometri lărgime. Cu excepția perturbării 
traficului și comunicațiilor în partea de nord a statului Queens
land, pagubele materiale provocate nu sînt deocamdată apre
ciabile. Dar, potrivit previziunilor Oficiului meteorologic, se aș
teaptă ca in următoarele două zile să continue să plouă în re
giune. • DOUĂ PLATOURI DE FILMARE ale studiourilor cine
matografice Samuel Goldwyn din Hollywood au fost cuprinse 
de un puternic incendiu și au ars în întregime, provocînd pa
gube în valoare de trei milioane dolari. Acesta este al doilea 
incendiu care se declanșează în studiourile Goldwyn în ultimii 
doi ani. • AVIONUL SUPERSONIC SOVIETIC „TU-144" a efec
tuat, la 26 decembrie, prima cursă comercială, pe ruta Mos
cova — Alma Ata. Traseul de zbor a fost stabilit pe deasupra 
unor zone puțin populate. In primele curse de lucru, rela
tează agenția T.A.Ș.S., vor fi studiate efectele bang-ului sonic 
asupra mediului ambiant. • POTRIVIT ESTIMĂRILOR revistei 
americane „International Wildlife", în lume există în prezent 
aproximativ 200 000 lei. Această cifră reprezintă însă numai ju
mătate din totalul celor care trăiau cu două decenii in urmă, 
cînd numărul lor se ridica încă la 400 000. Dacă uciderea „rege
lui animalelor” continuă în ritmul actual, apreciază revista, spre 
sfirșitul secolului nostru în lume nu vor mai exista decît cîteva 
mii de asemenea animale. • CUTREMUR. In zona de nord a 
Insulei Papua — Noua Guinee — s-a produs vineri un cutremur, 
avînd intensitatea de 6,7 grade pe scara Richter — anunță In
stitutul Național de geologie din Statele Unite. Un purtător de 
cuvint al institutului a precizat că, după aprecierile specialiș
tilor, cutremurul a afectat o zonă foarte slab populată, astfel 
îneît nu se vor semnala, după toate probabilitățile, victime sau 
pagube materiale. « CĂRBUNE PE CONDUCTA. Creșterea ce
rerilor de cărbune pe piața mondială atrage după sine găsirea 
unor noi mijloace de transportare a acestei materii prime. Din
tre toate procedeele utilizate pînă acum, cele mai spectaculoase 
sînt carboducurile — niște conducte prin care este transportat 
cărbunele sfărîmat în apă. în Statele Unite se află deja în ex
ploatare 17 asemenea conducte, care transportă anual 4.5 mili
oane tone pe o distanță de 435 km și alimentează două centrale 
electrice din statul Nevada. • CEASURI PENTRU CARDIACI. 
O firmă de aparatură medicală din New Jersey a pus la punct, 
experimental, un model de ceas deosebit de original, destinat 
numai cardiacilor. în momentul în care presiunea arterială a 
purtătorului depășește nivelul admisibil, mecanismul ceasului 
declanșează o mică alarmă sonoră. Criza cardiacă poate fi, în 
acest caz, evitată, dacă pacientul se îndreaptă imediat spre o 
clinică.

• LA PHENIAN a avut loc o 
întrevedere între Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, și Ma
nuel Pinto da Costa, secretar 
general al Mișcării de Eliberare 
din Sao Tome și Principe, pre
ședintele Republicii Democratice 
Sao Tome și Principe, aflat în 
vizită în R.P.D. Coreeană.

11,00 O viață pentru o idee : 
Dimitrie Voinov. 11,30 Eroi îndră
giți de copii. 11,55 Telecinemateca 
(reluare). 13,20 Muzeu și atelier. 
14,05 Telex. 14,10 Preferințele dv. 
muzicale sînt și preferințele noas
tre (reluare). 15,00 Caleidoscop 
cultural-artistic. 15,20 Imagini 
coregrafice românești. 15,35 Retro
spectivă în imagini : „Handbal
1975“. 17,00 Vîrstele peliculei. Me
dalion serial : Ștefan Ciubotăra- 
șu (II). 17,55 Club T. 18,50 Poves
te de iarnă — spectacol literar- 
muzical-coregrafic inspirat din 
lirica iernii. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Teleenci- 
clopedia. 20,45 Publicitate. 20,50 
Film serial : „Un șerif la New 
York”. 22,00 24 de ore. 22,10 Săp- 
tămîna sportivă. 22,30 Caleidoscop 
muzical-coregrafic.

DUMINICA, 28 DECEMBRIE 1975

„Saliut-4" — un an 
de funcționare

Stația orbitală științifică so
vietică ,, Saliut-4" funcționează 
de un an în spațiul circumte- 
restru. în această perioadă, sta
ția a găzduit două echipaje de 
cosmonauți — la început pe 
Alexei Gubarev și Gheorghi Gre- 
ciko. apoi pe Piotr Klimuk și 
Vitali Sevastianov. care au înde
plinit un vast program de cer
cetări științifice, tehnice și me- 
dico-biologice. în total, cele două 
echipaje au lucrat la bordul sta
ției trei luni.

La 19 noiembrie, a fost reali
zată cuplarea navei cosmice „So- 
iuz-20“, fără oameni la bord, cu 
stația „Saliut-4“. în timpul zbo
rului comun — care continuă și 
la ora actuală — se procedează 
la experimentarea și perfecțio
narea agregatelor și sistemelor 
de bord ale celor două vehicule 
spațiale. In același timp, apara
tele aflate în dotarea navei „So- 
iuz-20" execută o serie de ex
periențe biologice asupra unor 
organisme vii și plante.

PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului. 
8.40 Cravatele roșii. 9,35 Film se
rial pentru copii : ,,Daktari“. 10,00 
Viața satului. 11,15 Aventura cu
noașterii. Planeta albastră are 
nevoie de apă. 11,45 Bucuriile 
muzicii. 12,30 De strajă patriei. 
(Emisiune festivă dedicată Zilei 
Republicii și sărbătorii Anului 
Nou). 13,00 Telex. 13,05 Album 
duminical. 17,10 Craiul codrilor — 
un film de Al. Satmari. 17,30 In- 
tîlnire cu rapsozi și tineri inter- 
preți ai muzicii populare din 
zona Cîmpulung-Moldovenesc. 
17,50 Gala filmului de anima
ție (X). 18,35 Publicitate. 18,40 
Mozaic coregrafic. 19,00 Lumea 
copiilor. România, țara mea ! 19,30 
Telejurnal. 20.00 Din pămînt noi 
scoatem aurul. 20.20 Film artis
tic : .,Chitty, chitty, bang, bang... 
— producție a studiourilor engle
ze. Premieră TV. 22,05 24 de ore. 
22,15 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10,00—11,30 Matineu simfonic. 
20,00 Eroi îndrăgiți de copii. 20,25 
Capodopere ale muzicii simfoni
ce românești. 20,55 Medalion :

4

„Concorde" este pri
mul avion supersonic 
care va lua pasageri 
la bord miercuri, 21 
ianuarie, între Paris 
și Rio. El oferă o sa
tisfacție amorului pro
priu al constructorilor 
și celor care exploa
tează aparatul franco- 
britanic. Dar proble
ma constă în faptul 
că avionul supersonic 
seamănă sciziune de 
la un țărm al Atlan
ticului Ia celălalt și 
chiar în interiorul Eu
ropei occidentale. Fie
care partener face din 
aceasta o problemă de 
stat.

Cucerirea Americii 
este o chestiune de 
viață și de moarte 
pentru „Concorde". 
Dar vai, pe acest te
ren lucrurile au în
ceput prost. Discuțiile 
se aprind, și în toiul 
disputelor sînt permi
se orice lovituri. Evi
dent, se desfășoară 
dezbateri în legătură 
cu numărul de deci-

beli. Dar nimeni 
poate contesta 
avionul „Concorde" 
este mai zgomotos de- 
cît oricare avion cla
sic. Dincolo de Atlan
tic, ligile de protecție 
a naturii nu sînt dis
puse să confere, fără 
a discuta serios, un 
certificat de bună 
purtare a aparatului 
supersonic.

Și cum să ne ima
ginăm, de altfel, că 
guvernul Statelor Uni
te, care, cu cițiva ani 
în urmă, a abandonat 
ideea construirii unui 
avion supersonic din 
rațiuni de ordin fi
nanciar, va permite 
fără să reacționeze ca 
supersonicul „Concor
de" să-1 sfideze pe 
propriul său terito
riu ? Tot ce se face 
fără noi, se face îm
potriva noastră — par 
să subînțeleagă ame
ricanii, obișnuiți să fi
gureze în fruntea tu
turor tablourilor de

Grigore Alexandrescu. 21,15 Film 
serial : „Un șerif la New York” 
(reluare).

LUNI, 29 DECEMBRIE 1975

PROGRAMUL I

16,00 Emisiune în limba maghia
ră. 19,00 Familia. Gînduri împli
nite — gînduri de viitor. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
România în lume — o politică ex
ternă activă consacrată păcii .și 
colaborării internaționale. Docu
mentai’ TV. 20,30 Floarea din gră
dină. Concert-spectacol cu tineri

nu 
că

onoare, în special, ae
ronautice.

Ar fi surprinzător — 
și scandalos — ca 
Washingtonul, în po
fida tuturor presiuni
lor la care este supus, 
să refuze accesul su
personicului în State
le Unite. Solidaritatea 
atlantică impune gă
sirea unui compromis. 
Bunăoară, o funcțio
nare de probă, care să 
permită salvarea inte
reselor europenilor și 
salvarea 
ricanilor.

Dar și 
divizată, 
proșează ________
că nu sînt suficient de 
perseverenți în apă
rarea „Concordului", 
că nu joacă cu ade
vărat jocul cooperării. 
Celelalte țări occiden- 

frunte cu 
nu cruță de 

‘ * super-
nu a 

recent pre- 
companiei 

i“ că, dacă

liniștei ame-

Europa este 
Francezii re- 

britanicilor

tale, în frunte
R.F.G.,
Ioc aparatul 
sonic. Oare 
declarat i 
ședințele 
„Lufthansa*

aparatul i-ar fi ofe
rit în dar, I-ar refu
za .?

Avionul supersonic 
apare prea timpu
riu într-o lume prea 
tînără ? Nu este un 
lucru evident. Dar 
astăzi nimeni nu este 
gata să dea o poliță 
în alb tehnicienilor și 
să adopte fără a dis
cuta viziunea lor asu
pra lucrurilor.

încă de pe acum, 
dincolo de Canalul 
Minecii, inginerii de 
la „Rolls Royce", care 
văd 
ideea 
super 
pabil 
270 de pasageri pe o 
distanță de 7 500 km. 
Costul proiectului ar 
fi de aproximativ 30 
miliarde franci. Fie
care lucru la timpul 
său. Este mai bine să 
ne angajăm deocam
dată în plasarea 
delului mic mai 
inte de a schița 
nurile pentru 
mare.

departe, evocă 
construirii unui 
Concorde, ca
să transporte

mo- 
îna- 
pla- 

cel

La 28 decembrie < 
bătoarea națională 
lului.

„Țara munților", < 
denumit Nepalul, se 
tuată în sudul Asiei, în ini
ma Munților Himalaia. Pe 
acest teritoriu de 140 797 
kmp. predominant muntos, 
se află concentrate, ca în
tr-o cetate a înălțimilor, 23 
de virfuri ce depășesc alti
tudinea de 7 600 metri, inclu
siv faimosul Everest, care, 
cu cei 8 853 metri ai săi. este 
cel mai înalt munte de pe 
Terra.

Populația nepaleză, de Pes" 
te 12 milioane de locuitori, 
trăiește, în marea ei majori
tate, in depresiunea Katman
du din sudul țării.

Istoria Nepalului își are 
începutul în secolul al III-lea 
al erei noastre, odată cu pri
ma atestare documentară. în 
Evul Mediu, Nepalul este 
puternic influențat de civili
zațiile indiană și chineză. în 
perioada 1768—1769 se reali
zează unitatea statală a Ne
palului. A urmat apoi un se
col de dominație a dinast.ei 
Rana, care a vlăguit econo
mia țării.

După 1951, odată cu răstur
narea regimului dictatorial 
al dinastiei Rana de către 
mișcarea condusă de regele 
Tribhuvan, în istoria milena
ră a țării a început epoca 
modernă. Reforma agrară, în
făptuită între anii 1961—1962, 
a pus baze noi agriculturii, 
sectorul principal al econo
miei nepaleze, în care acH- 
vează majoritatea locuitorilor 
țării. în cursul acestui an, 
guvernul Nepalului a elabo
rat un plan privind construi
rea unei rețele de hidrocen
trale care urmează să valo
rifice potențialul hidroener
getic existent. Astfel vor fi 
instalate 
Karnali, 
Gandak.
struire fiind eșalonate pe o 
perioadă de 15 ani. Hidro
centralele aflate în prezent 
în funcțiune utilizează în
deosebi debitul rîurilor din 
zona centrală a Masivului 
Himalaia, capacitatea lor fi
ind de 63 000 kW. Au fost 
construite complexe industri
ale Ia Baluju și Lalitpura, 
iar prospecțiunile geologice 
din ultimii ani, care au dus 
la descoperirea unor impor
tante rezerve de cupru, căr
bune, grafit și mică, au per
mis deschiderea unor noi 
mine. Există, de asemenea, 
o serie de ateliere și între
prinderi pentru prelucrarea 
lemnului, linii, pieilor și tu
tunului — principalele pro
duse de export. Guvernul 
nepalez se preocupă, totoda
tă, și de îmbunătățirea 
ternului J
chidarea 
de sporirea 
cale.

Relațiile 
colaborare 
și Nepal, statornicite în 1958, 
se dezvoltă în folosul ambe
lor țări și popoare, al cau
zei păcii și colaborării în 
lume.

vor fi 
hidrocentrale la 
Saradi. Bagnati, 
lucrările de con-

_____________ sis- 
educațional, de H- 

analfabetismului, 
asistenței medi-

de prietenie și 
dintre România

D. I.

partidului. 10.25 Reportaj TV : 
Călătorie în lumea copiilor. 10,40 
Film artistic : „Rouă", (reluare). 
— producție a studiourilor so
vietice. 11,50 Telex. 16,00 Tele- 
școală. 16,30 Sub faldurile drape
lului. Selecțiuni din finala con
cursului formațiilor artistice 
ostășești ale Ministerului de in
terne. 17,00 Telex. 17.05 Pentru 
timpul dv. liber vă recomandăm... 
17,20 Actualitatea cultural-artisti- 
că. 17,45 Drum de glorii. Concurs 
pentru tineret dedicat sărbători
rii a 100 de ani de la cucerirea 
independenței' de stat a României. 
19.00 Tinerețea și maturitatea Re-

padă (I). 22,07 Telecinemateca re
velioanelor. 22,30 Parada cîntecu
lui și portului popular (I). 22,40 
Nea Mărin și răvașul misterios. 
23.10 Șlagăre pe zăpadă (II). Plu- 
gușorul Televiziunii. Te cînt, tara 
mea. La mulți ani, Românie !

Urările adresate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
cu prilejui Anului ”

La mulți ani, țara 
cincinal. 0,15 Dansuri

SÂPTÂMÎNA TV
(27 decembrie 1975

interpreți de muzică populară. 
21,10 Roman-foileton : „Forsyte
Saga“. Episodul I : întilnire în 
familie. 22.00 Avanpremieră la Re
velion ’76. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17.05 Pagini alese 
din muzica corală românească. 
17.30 Publicitate. 17.35 Moment 
folcloric. 17,45 Film artistic: .,Vară 
tîrzie". Producție a studiourilor 
cinematografice bulgare. Premie
ră TV. 19,05 Muzică ușoară cu 
Doina Moroșan și Cezar Tătaru. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Film serial pentru copii : 
„Daktarl”. (reluare). 20.25 Biblio
teca pentru toți. 21,10 Telex. 21,15 
Capitala în prag de Revelion — 
reportaj. 21,35 Melodii de dragos
te cu Norocel Dimitriu.

MARȚI, 30 DECEMBRIE 1975

PROGRAMUL I

10,00 Iubit partid conducător. 
Emisiune de versuri și cîntece re
voluționare dedicate patriei și

NOU.

mea, noul 
populare

2 ianuarie 1976)

JOI, 1 IANUARIE 1976
PROGRAMUL I

10,30 La mulți ani copii ! 11.00 
Film serial pentru copii : ..Dak- 
tari”. 11,25 Cintă azi întreaga țară 
— muzică populară. 12,00 Pastel 
de iarnă — emisiune de versuri. 
12,15 Premiere ’76. 13.00 Album de 
Anul Nou. 15,45 Anul sportiv 
1975 (I). 16,45 Studioul Al. Sahia 
ne prezintă dintre 
producții : Craiova 
car. 16,55 Gînduri 
an. 17,00 Parada 
portului popular.
anul XVIII — documentar. 18.00 
Toată lumea ride, cîntă și... ani- 
mează. 13.30 Din programul de Re
velion : Nea Mărin și răvașul 
misterios. 19,00 Baladă pentru a- 
cest pămînt : Drumul lui Pintea. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejur
nal. 20,00 Din nou despre z,îmbe
te — reportaj TV. 20.20 Film ar
tistic : „Unul din doi”... — pro
ducție a studiourilor americane. 
Premieră pe țară. 21,50 Telejurnal. 
22,00 Din programul de Revelion : 
Astă seară premieră.

ultimele sale 
văzută din 

pentru noul 
cîntecului și 

17,35 Cuba —

4

publicii — documentar. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal.

20,00 La posturile de radio și 
televiziune MESAJUL tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Odă la stema țării. Spectacol 
literar-muzîcal-coregrafic închi
nat zilei de 30 Decembrie. Film 
artistic : „Ciprian Porumbescu”. 
24 de ore.

PROGRAMUL II

21,00 Din filmoteca TV. 21,30 Te- 
lerama. Iarna în imagini... elec
tronice. 22,00 Tezaur de cîntec ro
mânesc

MIERCURI, 31 DECEMBRIE 1975

REVELION TV

20,45 Telejurnal. 21,00 Revelion 
TV. Prolog. 21,15 Calendarul co
piilor. 21,55 Ștafeta veseliei (pri
mul episod). 22,00 Șlagăre pe ză-

din toate regiunile țării. 0,20 Astă 
seară, premieră — telespectacol 
muzical-dlstractiv. 1.20 Hai noroc 
și La mulți ani ! (I). 1.35 Reve
lion în doi cu... Tanța și Costel. 
1.45 Parada cîntecului și portului 
popular (II). 1.55 Daruri de re
velion — spectacol muzicai-dis- 
tractiv. 2,55 Hai noroc și La mulți 
ani ■ (II). 3.05 Ștafeta veseliei (II). 
3,10 Vă place tangoul ? invitație 
la dans. 3,20 în tren — moment 
vesel. 3,28 Revelion la Clubul T. 
3,43 Spirache... în anul 2000. mi- 
cro-comedie științifico-fantastică. 
4.03 Cele mai frumoase roman
țe (I). 4,15 Ștafeta veseliei (III). 
4.18 Șlagăre pe zăpadă (III). 4,28 
Interviul — moment vesel. 4,33 
Parada cîntecului și portului 
popular (III). 4,45 Ștafeta vese
liei (IV). 4.48 Melodii în premie
ră. 4,58 Ștafeta veseliei (V). 5.01 
Parada cîntecului și portului 
popular-(IV). 5,11 Șapte hîtri buni 
de glume. 5.23 Hai noroc și La 
mulți ani ! (III). 5,33 Ștafeta ve
seliei (VI). 5,36 Cele mai frumoa
se romanțe (II). 5.48 Ștafeta ve
seliei (VII). 5,51 Zi-i din strună 
lăutare și perinița.

VINERI, 2 IANUARIE 1976
PROGRAMUL I

8.30 Din programul de Reve
lion : Calendarul copiilor. 9.10 
Eroi îndrăgiți de copii. 9.45 Me
ridiane literare. Ediție specială : 
Evenimentul literar mondial 1975. 
10,50 File de calendar prezentate 
de : Emisiunea în limba germa
nă. 11.50 De la Gall6 la Perla. 
12,05 Mîndră floare-i satul meu — 
muzică populară. 12,25 Telecine- 
mateca revelioanelor (II). Selec- 
țiuni din programul de Anul Nou 
— 1975. 12.55 Telex. 13.00 Album 
de iarnă. 15.00 Anul sportiv 
1975 (II). 16,00 Gala filmului de a- 
nirriație (XI). 17,00 La mulți ani, 
țara mea ! 17.10 Gînduri pentru 
Anul Nou. 17,20 Din programul 
de Revelion : Vă place tangoul ? 
17.30 Spirache... în anul 2000. 17.50 
Oul lui Columb — secvențe cele
bre cu mari comici ai ecranului. 
19.00 Sorcova... reflectorului ! 10.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Reportaj T : .,4 + 4“. 20,20 Come
die muzicală : „Bună seara, 
domnule Wilde“. 21.50 Telejurnal. 
22.00 Din programul de Revelion 
vă oferim : Daruri de Revelion.
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