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La finele unui an rodnic, al unui cincinal de mari succese și înfăptuiri Pe itinerarul a trei decenii

BOGAT BILANJ IN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE
CRAIOVA: Recorduri 

stabilite 
de energeticieni

• Duminică dimineața. Centra
la termoelectrică Craiova a pulsat 
în sistemul electrdenergetic na
tional cel de-al 6-lea miliard 
kilowat/oră energie electrică 
produs în acest an. Această can
titate întrece de circa 3 ori pro
ducția României din 1950 și este 
aproape egală cu cea furnizată 
de toate centralele țârii in urmă 
cu 16 ani.

In aceeași zi. colectivul aces
tei puternice unități energetice 
a raportat îndeplinirea sarcini
lor de plan pe 1975. fapt ce ii 
va permite ca. pînă la 31 de

cembrie, să furnizeze, in plus, 
economiei naționale ba 000 000 
kWh energie electrică.

In actualul cincinal, termocen
trala craioveanâ a produs 
29 657 700 000 kWh energie elec
trică, cantitate ce întrece cu 60 
la sută pe cea obținută in peri
oada 1966—1970.

ALBA: Acțiuni de 
gospodărire 

și înfrumusețare 
a localităților

• Participind activ la acțiunile 
de gospodărire și înfrumusețare 
a localităților, inițiate de consi
liile Frontului Unității Socialiste

și deputați. locuitorii orașelor și 
satelor județului Alba au efec
tuat. de la începutul anului, lu
crări in valoare de 333 milioane 
Iei, depășind cu peste 130 mili
oane lei angajamentul asumat. 
Cu sprijinul cetățenilor s-au 
executat reparații pe mai mult 
de 348 000 mp străzi și trotuare.
2 500 km de drumuri, s-au extins 
cu 163 ha spațiile și zonele verzi 
și au fost amenajate 151 baze 
sportive noi.

Numeroși oameni ai muncit 
tineri și virstnici, și-au adus 
contribuția la construirea celor 
56 săli de clasă, 5 dispensare 
medicale și 5 grădinițe pentru 
copii date anul acesta în folosin
ță. la introducerea apei pota
bile in numeroase localități, la 
efectuarea altor lucrări edilitar-

HUNEDOARA :
Reducerea cheltu
ielilor materiale, 

creșterea eficienței 
economice

• Colectivele unităților indus
triale din județul Hunedoara se 
prezintă la acest final de cin
cinal cu un bilanț bogat de 
realizări obținute pe linia redu
cerii cheltuielilor materiale și a 
sporirii eficientei economice a 
producției. Prin gospodărirea ju
dicioasă și reducerea consumu
rilor specifice, ele au economisit, 
in perioada 1971—1973. peste 
42 000 tone cocs metalurgic. 
17100 tone metal, 280 milioane

kWh energie electrică si 600 000 
tone combustibil convențional 
în același timp au realizat peste 
600 milioane lei beneficii supli
mentare și au livrat la export, 
peste prevederi, produse in va
loare de 350 milioane lei valută.

TÎRGOVIȘTE :
Succese notabile 

ale constructorilor
• Constructorii Grupului de 

șantiere din Tîrgoviște. care au 
anunțat cu aproape trei trimes
tre mai devreme îndeplinirea 
cincinalului, au încheiat anul 
1975 cu o producție suplimen
tară de construcții-montaj în 
valoare de peste 140 milioane 
lei. Totodată, ei au devansat cu 
10—30 de zile termenele la 21

de obiective și alte lucrări de 
construcții, asigurind astfel, con
diții pentru montarea a circa 
2 000 tone utilaje in prima lună 
a anului viitor.

HARGHITA: Producții 
suplimentare

întreprinderea de utilaj și 
piese de schimb pentru indus
tria forestieră. din Miercurea 
Ciuc. întreprinderea de prelu
crarea lemnului din Toplița. și 
I.F.E.T.-Harghita s-au alăturat 
unităților economice harghitene 
care au raportat îndeplinirea, 
înainte de termen, a sarcinilor 
de plan pe 1975. în zilele ce ne 
mai despart de noul an, colec
tivele amintite și-au propus să 
realizeze o producție suplimen
tară in valoare de peste 25 mi
lioane lei.

O paralelă 
a vîrstei tinereții

în planul economic pe 1976, pentru 
organizațiile U. T C., pentru fiecare tînăr

ATRIBUȚIUNI SPORITE, 
RESPONSABILITĂȚI CONCRETE

„In grandioasa bătălie pe care o dă poporul nostru in mersul 

său înainte spre zările luminoase ale comunismului, o contribuție 

de prim ordin trebuie să aducă organizațiile revoluționare ale 

tineretului, întreaga tînără generație, căreia ii sint deschise neli
mitate orizonturi de creație, largi posibilități de valorificare a 

capacității, a cunoștințelor și elanului revoluționar."

NICOLAE CEAUȘESCU
Am prezentat și comentat pe larg in ultimele

Participarea conștientă 
la viața socială

Totdeauna partidul nostru a 
considerat ca o problemă fun
damentală educarea întregului 
popor în vastele dimensiuni ale 
concepției revoluționare despre 
lume și viață. Nu poate exista 
o participare conștientă integral 
responsabilă la viața socială, la 
făurirea noii și complexei socie
tăți socialiste multilateral dez
voltate. fără însușirea in pro
funzime a materialismului dia
lectic șl istorie, a principiilor- 
comuniste, a cunoașterii exacte 
a realităților autohtone. Au fost 
atît de grele împrejurările tre
cutului in care o asemenea con
cepție înaintată era transmisă și 
însușită de multe ori cu prețul 
libertății și al vieții. Muzeele 
contemporaneității noastre o- 
glindesc imagini emoționante 
ale tipăriturilor, afișelor și ma
nifestelor apărute și difuzate în 
durele condiții ale ilegalității. 
Există atitea mărturii directe ale

de AL BĂLĂCI

geniului inventiv și a setei de a 
ști, de a învăța și de a cunoaște 
a comuniștilor din închisorile și 
lagărele transformate in Univer
sități ale partidului.

Astăzi, și grație strădaniilor 
miilor și miilor de luptători, a 
fost creată sinteza concepției 
noastre revoluționare despre 
lume și viață, marea Cartă ideo
logică a partidului. Programul 
sâu deschizător de uriașe pers
pective.

Așa cum a afirmat secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, la 
Congresul al Xl-lea al partidu
lui „formarea omului nou, con
structor al socialismului și co
munismului, presupune așezarea 
Ia baza întregii activități educa

tive a concepției revoluționare, 
materialist-dialectice și istorice, 
a marxism-leninismului, a tot 
ce a creat mai avansat omeni
rea în domeniul cunoașterii...", 

însușirea substanței sale crea
toare este o sarcină, o îndato
rire vitală pentru fiecare om al 
muncii din România socialistă 
Problemele atit de complexe ale 
construcției vieții noi, ale dez
voltării sociale se pot aprofun
da, cunoaște și rezolva..în clara 
lumină izvorîtă din paginile a- 
cestui breviar al concepției re
voluționare a partidului. în pa
ginile sale se conturează proto
tipul omului nou, dimensionat 
nu de idei și scheme abstracte, 
ci de trăire și experiență, pă
truns de sensurile armonice ale 
unei morale înalte care consi
deră că activitatea creatoare este 
singura justificare existențială.

(Continua.» tn pag. a III-a)

în urmă cu 30 de ani, mai 
exact pe 30 septembrie 1945, in 
ziarul „Tinerețea" apărea repor
tajul „Viața ucenicilor de la 
I.O.R." Respectând itinerarul 
propus de reporterul anului 1945 
înscriem de-a lungul său para
lela anului 1975, un implicit 
sondai in temperatura zilei de 
azi, In preocupările și aspirațiile 
tinerilor, o ima

gine dinamică a 
I.O.R. in lenti
la propriei sale 
deveniri. Așa
dar...

1945 — .... O
bucată bună de
drum dincolo de Bariera Ver- 
gului“. (în plin cimp adică, prin
tre case pitice, sărăcăcioase).

1975 — Pătrundem in cartierul 
Balta Albă prin bulevardul Baba 
Novac, care împreună cu bule
vardele Sâlăjan și Șuie a înscriu 
un careu pe laturile căruia 
blocuri moderne, cu patru și 
zece etaje, etalează un peisaj 
citadin de o incontestabilă fru
musețe. întreprinderea Optică 
Română se află in acest adevă
rat oraș-satelit al Capitalei, în
tre ea și „bariera" in continuă 
migrare a orașului fiind, in linie 
dreaptă, cel puțin 5 km distanță.

1945 — ...„Desenatorul nostru 
(al redacției, n.n.) a început să-și 
exercite funcția. Mulți tineri se 
string roată in jurul lui...“.

1975 — Colegul fotoreporter iși 
pregătește aparatele (care, evi
dent, lipseau anului 1945). Tine

rii îl privesc firesc, chiar cu o 
oarecare doză de nepăsare ; len
tilele sint astăzi ceva apropiat 
pentru ei, intim, fac parte din 
munca lor, din viața lor.

1945 — ...„Ucenicul cunoaște 
asprimile de mic. La 14 ani și 
chiar mai puțin trebuie să-și 
ciștige singur traiul" — con
semnează reporterul anului 1945, 

relatând și „Spo
vedania" unui 
ucenic : „Părin
ții mei sint în- 
tr-un sat. Greu
tăți multe, pline 
puțină. Eu eram 
o gură in plus.

Aveam un frate în București ?i 
cu durere părinții s-au gîndit 
să mă trimită acolo, să-mi fac 
și eu un rost. Eram de 13 ani, 
și cînd am coborît din tren a- 
veam in fața mea un oraș mare.

Și fratele meu avea greu
tăți, și de aceea m-am prezen
tat la fabrică, unde am fost pri
mit ca ucenic". Nu mi-a poves
tit lacrimile pe care și le-a în
ghițit in singurătate — adaugă 
reporterul — mi-a spus doar că 
nu rareori a cunoscut foamea.

1975 — Alexandru Ivașcu are 
17 ani și învață meseria prin 
ucenicie la locul de muncă. Este 
in al treilea, și ultimul, an de 
calificare. Ne spune; „Am In*

(Continuare în pag,, a Il-a)
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Adnotări pe agenda invâfâminfulul 
politico-ideologic U.T.C.
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PROPAGANDISTUL:
CONFERENȚIAR 

SAU ORGANIZATOR
numere ale ziarului nostru principalii indicatori 
ai planului pe 1976. Remarcind caracteristica sa 
esențială — menținerea în continuare a ritmu
lui inalt de dezvoltare a tuturor sectoarelor, a 
tuturor zonelor țării — subliniam faptul că pen
tru realizarea exemplară a creșterilor prevăzute, 
in fața clasei muncitoare, a țărănimii, a între
gului popor stau sarcini complexe și de cea mai 
mare răspundere. Tineretul, indiferent de dome
niul în care activează, se regăsește puternic im
plicat în toate aceste garcini și fără îndoială că 
în noul an se va angaja cu întreaga sa capaci
tate In efortul unanim al națiunii pentru conti
nua Înflorire a patriei noastre. Care sint însă, 
mai exact, atribuțiile ce revin organizațiilor 
U.T.C. din planul economic pe 1976 ? Ele sint 
ușor de descifrat. Să pornim de Ia un prim 
exemplu : după cum se prevede, aproape jumă
tate din sporul producției industriale trebuie să 
se realizeze in 1976 pe seama capacităților exis
tente la sfîrșitul acestui an. Firește, în primul 
rînd. prin utilizarea intensivă a capacităților de 
producție, prin folosirea integrală a timpului de 
muncă, prin disciplină, competență, spirit gos
podăresc și inventivitate. Sint atribute pe care 
trebuie să le dobîndească fiecare utecist, fiecare 
tinăr pentru a-și putea aduce astfel întreaga sa 
contribuție în munca colectivului din care face 
parte. Dar pentru aceasta organizațiile U.T.C. 
trebuie să acționeze cu stăruință și pricepere, 
după un plan cu caracter permanent, pentru 
cultivarea la tineri a răspunderii față de între
ținerea mașinilor și utilajelor, pentru exploa
tarea lor la întreaga capacitate, eliminarea 
timpilor neproductivi, întărirea ordinii și disci
plinei la fiecare loc de muncă. în vederea obți-

ROMULUS LAL

* (Continuare In pag. a Il-a)

DE DEZBATERI?
Uneori in elaborarea progra

mului de muncă al unui propa
gandist își face loc o preju
decată : că rolul lui se reduce 
la a conferenția in fata tineri
lor, la a fi referent principal 
pentru fiecare dezbatere din 
cadrul cursurilor pe probleme 
politico-ideologice. Această pre
judecată, așa cum am putut să 
mă conving recent la întreprin
derea de prelucrare a lemnului 
din Vaslui, frînează extensiu
nea formelor active de propa
gandă. participarea nemijlocită 
a uteciștilor. a tuturor tinerilor 
la conceperea și organizarea ac
tivității de pregătire politică. 
Mai ales atunci cind înșiși pro
pagandiștii ajung la astfel de 
convingeri, activitatea de pre
gătire politică nu mai reușește 
să fie in consens deplin cu per
sonalitatea distinctă, cu particu
laritățile determinate de spe
cificul profesiei, de cunoștințele 
acumulate și de vîrstă. defini
torii pentru fiecare colectiv de 
tineri.

Desigur, secretarul comitetu
lui U.T.C. al întreprinderii. Ion 
Marcu. are dreptate cind afir
mă că în mod hotărîtor calita
tea pregătirii politico-ideologice 
a tinerilor depinde de nivelul 
pregătirii propagandiștilor, de

gradul in care ei stăpînesc peda
gogia muncii politice. Nu este 
vorba de o simplă exprimare de 
opinie, ci de adoptarea unui cri
teriu ferm pe baza căruia s-a 
făcut aici selecționarea propa
gandiștilor. Din patru organiza
ții — două și-au ales pentrj 
actualul an de studiu cursul 
„Principiile și normele muncii 
șl vieții comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste, dezvol
tarea și împlinirea profilului 
comunist al tinerei generații" ; 
o organizație a optat pentru 
„Momente din istoria patriei, a 
partidului, a mișcării democra
tice și revoluționare", iar alta 
pentru „Principiile materialis
mului dialectic și istoric și apli
carea lor creatoare de către 
P.C.R.". Cine să conducă dezba
terile în cadrul acestor cursuri ? 
— iată o problemă pe care co-

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

SPORT.

de AUREL BUTNARU
In stea să crezi, în spic, în brazi, 
în vîntul cald cu ploi de primăvară,
Căci toate au un nume-n nemurire, 
Și veșniciei noi îi spunem Țară, 
în prunci să crezi, și-n omul de zăpadă, 
In dorul ce-1 visează ciocirlia, 
In Mușatini și-n Basarabi, 
Căci toate sint un scut, și-i România. 
In singe de eroi să crezi din veac, 
In poezie și în fapt de sară 
In valul mării și in flori de corn, 
Căci toate sint suflet de dor, și Țară 
In adevăr să crezi și-n zi, și-n noapte, 
în nevăzuții pași de căprioară, 
In ce va fi puternic să dea roadă, 
Căci sint comori in stemă, Țară. 
Și mai presus din cite le-ndrăgești, 
De cutezanță fii avid, 
Să dărui totdeauna elanul generos 
Stegarului — nebiruit Partid !

55 MARȘUL VICTORIEI-
Din două puncte ale 

municipiului Brăila, Comite
tul județean al U.T.C. și Con
siliul județean al pionierilor, 
s-a dat semnalul începerii 
„Marșului Victoriei" la care 
participă 8 000 de elevi și 
15 000 de pionieri. în ca
drul acestei ample manifes
tări patriotice, de cinstire a 
luptei poporului pentru înăl
țarea patriei pe noi culmi ale 
civilizației și progresului, ele
vii vor vizita, unități militare, 
Muzeul de istorie, monumen
tele istorice, unități agricole ; 
se vor intilni cu secretari ai 
comitetelor de partid, membri 
ai biroului comitetului jude
țean de partid, veterani ai 
războiului antihitlerist.

La nivelul județului, în 
liceele din comunele mari 
au fost organizate 6 clu
buri de vacanță. Un club a- 
semănător funcționează in 
cadrul Clubului tineretului 
din municipiul Brăila. Aici a 
avut loc o întâlnire cu cei 
mai îndrăgiți ' actori brdilent 
iar joi, 150 de elevi au fost

protagoniștii carnavalului no
telor.

în zilele următoare, in ju
deț vor avea loc întreceri 
sportive, vizionări de filme 
documentare închinate Repu
blicii, întâlniri ale elevilor cu 
lectori ai Comitetului jude
țean al U.T.C. care vor vorbi 
despre semnificația zilei de 
30 Decembrie, se va declanșa 
Cupa „Danubiana" la hand
bal și nelipsita serbare a 
pomului de iarnă, la care in 
acest an. vor lua parte circa 
40 000 de școlari, preșcolari...

Un moment de neuitat il va 
constitui premierea primilor 
10 sportivi ai anului, la ni
velul județului, in rindul că
rora se află și trei elevi.

Ce rezervă anul 1976 
celor peste 14 000 de elevi a- 
flați in vacanță ? Din multi
tudinea acțiunilor notez : 
concursul de înot dotat cu 
„Cupa vacantei", excursii la 
Borsec și Sinaia, întreceri 
sportive și nelipsitul carnaval 
al vacanței.

Peste 45 de mii de tineri — 
pionieri șl uteciști — din ju

dețul Mureș au participat du
minică la acțiunile desfășu
rate sub genericul „Marșul 
Victoriei". Organizate de 
Consiliul județean al pio
nierilor și Comitetul jude
țean Mureș al U.T.C., ma
nifestările au fost dedi
cate sărbătoririi zilei de 
30 Decembrie — a XXVIII-a 
aniversare a proclamării 
republicii — și împlini
rii a 98 de ani de la cu
cerirea independenței de stat 
a României. La Tirgu-Mureș, 
tovarășii Ieronim Buda, pri
marul municipiului, și gene- 
ral-maior loan Scrieciu au 
vorbit despre semnificația e- 
venimentelor sărbătorite. Pe 
parcursul zilei, în toate loca
litățile mureșene, au avut loc 
întîiniri ale pionierilor și u- 
teciștilor cu activiști de 
partid și de stat, vizite la în
treprinderi și unități mili
tare. la monumente istorice, 
vizionări de filme documen
tare. spectacole omagiale și 
întreceri sportive.

LIDIA POPESCU 
MIRCEA BORDA

~\
Activitatea 

sportivă de masă 
în anotimpul rece 

INIȚIATIVĂ 
ȘI PASIUNE

în tabăra de la
Săcele-Brașov: ORGA
NIZATORII SPORTULUI 

DIN ȘCOALĂ
SE INSTRUIESC

DEBUTUL SPORTI
VILOR ROMÂNI ÎN 

NOUL AN
Fosta campioană 
olimpică Larisa 
Latinina, despre 
Nadia Comăneci

ÎN PAGINA A 3-A
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FERTILIZAREA SOLULUI
sarcină prioritară pe agenda
lucrărilor agricole de sezon

anului 
recolte

premise, 
îngrășă- 

de

în acțiunea de folosire inten
sivă și valorificare superioară a 
pămintului în vederea obținerii 
unor producții superioare —- sar
cină deosebit de importantă pusă 
de Congresul al XI-lea al parti
dului în fața lucrătorilor de pe 
ogoare ~ fertilizarea solului* a- 
plicarea Îngrășămintelor organi
ce se situează printre obiectivele 
prioritare Înscrise pe agenda a- 
cestul sezon. De felul în care 
sînt respectate normele și mă
surile de fertilizare preconizate, 
de cantitatea de gunoi de grajd 
împrăștiat pe tarlale depind, în 
bună parte, producțiile 
viitor, obținerea unor 
sporite.

Pornind de la aceste
dar și de la faptul că
mintale organice, gunoiul 
grajd, foarte bogate în substan
țe nutritive, sînt deosebit de
ieftine și se află la îndemîna tu
turor unităților agricole, locuito
rii satelor din județul Alba și-au 
propus — după cum aveam să 
aflăm de la tovarășul Alexandru 
Dan de la Direcția generală ju
dețeană a agriculturii și in
dustriei alimentare — fertiliza
rea unei suprafețe de peste 6 700 
hectare. Acționind energic, fo
losind întreaga capacitate a ma
șinilor și atelajelor cooperative
lor agricole de producție, antre- 
nînd în această amplă și impor
tantă lucrare un număr însem
nat de mecanizatori și coopera
tori, conducerile unităților agri
cole au reușit, pînă în prezent, 
să transporte în cîmp și să îm
prăștie pe circa 2 500 de hectare 
peste 60 mii tone gunoi de grajd.

ACTIVITATE INTENSĂ 
RITM SUSȚINUT

• Pe ogoarele județelor Bu
zău. Prahova și Dîmbovița, du
minică s-a lucrat intens. Aproa
pe 30 000 de țărani cooperatori 
și mecanizatori din întreprinde
rile agricole de stat au muncit 
la fertilizarea terenurilor desti
nate însămînțărilor de primă
vară — lucrare efectuată în a- 
ceastă parte a tării pe mai bine 
de trei sferturi din suprafața 
prevăzută. Au fost întreprinse, 
de asemenea, acțiupi pentru 
regularizarea upor rîuri. comha- 
terea eroziunii solului si dese
carea terenurilor inundabile, lu* 
crări prin care vor fi redate 
circuitului agricol aproape 6 000 
ha. Cu forțe sporite s-a acționat 
la pregătirea însămîntărilor de 
legume în sere si solarii.

• Cele 24 stațiuni pentru me
canizarea agriculturii din iude-

ADAS
Administrația Asigurârilor 

de Stat aduce la cunoștință 
celor interesați câ pe data 
de 30 decembrie 1975, orele 
16,00, va avea loc la se
diul Administrației centrale 
A.D.A.S. din str. Smirdan nr. 
5, sector 4, tragerea de a- 

INTREPRINDEREA DE PIESE RADIO Șl SEMICONDUCTOR! 
-BĂNEASA -

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

electronici • Ctg. 4-6 
fochiștî medie putere 
instalatori tehnico-sanitarl Ctg. 3-*5 
irolotori termici 
lâcâtusi*mecanici întreținere si reparații 
Ctg. 3-6 
mecanici compresoriști - Ctg. 3-6 
liftier 
zidar șamotor 
tinichigii - Ctg. 3-6 
primhorLdîstribuitori 
dactilografă 

anunță scoaterea Io concurs a

universale -

•
Totodată.

posturi :
• șef birou energetic
• șei birou preț-cost
S£.li.ciîQnț.ii trebuie so qibo domiciliul stabil 

sau in comunele subordonate și sâ îndeplinească 
prevăzute în Legea nr 12/1971.

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

următoarelor

în Capitali 
condițiile

telefon

0 paralelă a vîrstei tinereții
(UnnafB din pa&. I)

drăgit de mult mecanica, 
orele dt practică făcute in 
lierul-școală de la noi din 
N-aveam freză în atelier, dar o 
cunoșteam foarte bine din de
scrierile cărții, din povestirile 
prietenilor care munceau sau 
învățau la oraș Așo eă m»am 
decis sâ mă tac frezor de me
canică fină : este o profesie de 
viitor. și»mt place". Tinărul uce
nic relatează, în continuare, cum 
a fost primit tn uzină, cum o 
început eă deprindă meseria 
„Nu»i vorba de flori — zice •* 
deși ni e»au oferit și flori. M-a 
impresionat atmosfera caldă, pri
etenia cti care am fost înconju
rați. Eu am fost repartizat ală
turi de muncitorul Dumitru Bă- 
lașe. De trei ani îmi spune, îmi 
arată, m& pune pe mine să lu
crez la mașină. Exigent este 
fi-mi place, că vreau tă devin 
meseriaș bun. ca el"

Dar a deveni azi muncitor, tn 
condițiile anului 1975 și ale exi
gențelor următorului cincinal în
seamnă — în modul cel mal 
frecvent, necesar — a urma un 
Invițămînt organizat, bine struc- 
furat, eficient. Un asemenea 
drum a parcurs și Eugen Olteanu 
electrician la l.O.R. Școala pro
fesională a absolvit»o in 1973 :

din 
atf- 
sat.

Sînt cooperative agricole de pro
ducție ca, de pildă, cele din Daia, 
Sebeș, Săliștea, Gîrbova, Valea 
Lungă, Lunca Mureș ș.a. care 
și-au realizat planul de fertili
zări în proporție de aproximativ 
90 la sută. La Bucerdea Vinoa- 
să, ca să luăm un exemplu, din 
cele 70 hectare pe care era pre
văzută fertilizarea cu gunoi de 
grajd, acțiunea a fost deja în
cheiată pe 60 de hectare.

Fără îndoială, lucrările de fer
tilizare a solului trebuie să cons
tituie și pentru organizațiile 
U.T.C. o preocupare, un obiec
tiv căruia să i se acorde toată 
atenția dată fiind importanța pe 
care o au în atingerea și depă
șire» producțiilor planificate.

— La acțiunile de fertilizare a 
solului — ne spunea tovarășul 
Aurel Mureșan, președintele 
Consiliului tineret sătesc de la 
Comitetul județean Alba al 
U.T.C. — tinerii mecanizatori și 
cooperatori au participat efectiv, 
fie prin organizarea unor echipe 
proprii formate numai din ute
ciști, fie alături de ceilalți lu
crători ai ogoarelor, la transpor
tul în cîmp și împrăștierea gu
noiului de grajd. Pentru contri
buția deosebită în organizarea 
acestei acțiuni, Jn antrenarea u- 
nui număr însemnat de tineri aș 
dori să evidențiez comitetele 
U.T.C. din cooperativele agrico
le de producție Lunca Mureș, 
Bucerdea Vinoasă. Dăia, Vințul 
de Jos și altele. Nu în aceeași 
măsură au acționat comitetele 
U.T.C. din C.A.P. Berghiu. Șo- 
nea, Unirea etc., care au dove
dit lipsă de inițiativă, nu s-au 

țul Mureș au efectuat, pînă în 
prezent, reparațiile la 98 la sută 
din tractoarele, semănătorile și 
la celelalte mașini agricole ce 
urmează a fi folosite în campa
nia agricolă de primăvară.

• Lucrătorii din .agricultură, 
din județul Mureș, desfășoară 
în aceste zile o susținută activi
tate de fertilizare a terenurilor. 
In cooperativele agricole de pro
ducție au fost transportate pe 
cîmp peste 200 000 tone îngră
șăminte naturale. O atentie deo
sebită se acordă suprafețelor ce 
urmează a fi însămîntate cu 
sfeclă de zahăr, pe care au fost 
transportate, pînă acum. 136 000 
tone gunoi de grajd. Au fost 
fertilizate, de asemenea, cu în
grășăminte chimice 7 600 ha o- 
goare de toamnă.

mortizare lunara a asigură
rilor mixte de viața. Pentru 
ca ți polița dv. de asigurare 
sâ participe la aceastâ tra
gere, este necesar sâ achi
tați primele de asigurare la 
termenele stabilite.

tot de atunci lucrează aici. Pen
tru solidele cunoștințe teoretice 
și practice, pentru calitatea 
muncii pe care g face — eviden
țiat aproape tună de lună — el 
este încadrat in prezent, prin a- 
probare specială, la categoria a 
Ill-a. Și pentru că opțiunea n-a 
fost întimplătoare. Eugen Oltea
nu argumentează : .Sînt și elev 
în ultimul an. la seral, al liceu
lui energetic Vreau să-mi ștă- 
pînesc bine meseria, sâ fiu util 
societății noastre socialiste'*. Ti» 
nărui comunist. în vîrstă de nu
mai 21 de ani. este de pe acum 
un model de ceea ce înseamnă 
muncitorul anului 1975. Desigur, 
nu unicul. Tovarășul Nicolae 
Răzăilă directorul grupului șco
lar, ne spune : „Deși avem nu
mai cinci ani de cînd ființăm, 
în unitatea noastră se pregătesc 
2 500 de elevi aflati pe diverse 
trepte de calificare : muncitori, 
tehnicieni, maiștri Peste 60 de 
cadre didactice contribuie la 
buna lor pregătire în cabinetele 
pe specialități, in atelier ele-școa
lă, in secțiile de producție ale 
uzinei Concomitent realizăm un 
plan anual de producție globală 
in valoare de 1 300 000 lei".

1945 . ..I-am văzut pe ucenici. 
Cu cămășile rupte, cu picioarele 
goale. Se apropie iarna al mg

implicat pe măsura cerințelor și 
sarcinilor ce ne stau in față 
la antrenarea masei de tineri de 
la sate în executarea lucrărilor 
de fertilizare a solului.

Pentru județul Alba, ca și 
pentru alte județe ale țării, se 
mai ridică o problemă care tre
buie să stea în atenție. Folosit 
pe scară tot mal largă pe tere
nurile afectate legumiculturii, cu 
deosebire în răsadnițe, gunoiul 
de grajd nu mai poate satisface 
cerințele tot mai mari ale fer
tilizării tarlalelor destinate cul
turilor din cîmp. Se impune de 
aceea o mai bună gospodărire a 
acestui îngrășămînt cu incontes
tabile proprietăți nutritive, pen
tru evitarea oricărei risipe, pen
tru valorificarea Iui integrală. 
Un domeniu în care tinerii, în* 
deosebi cei din sectoarele zoo
tehnice, pot să-și aducă din plin 
contribuția, pot să inițieze acți
uni proprii, deosebit de efici
ente.

AL. DOBKE

ATRIBUȚIUNI SPORITE
(Urmart din pag. I)
unei producții industriale 

pe fiecare utilaj în
peril . - ......
maxime pe fiecare utilaj în 
funcțiune se eere, desigur, o te
meinică pregătire profesională, 
cunoștințe teoretice corespunză
toare, deprinderi practice corn»* 
plet formate. Tocmai de aceea, 
în preocupările organizației 
U.T.C. grija pentru continua 
perfecționare a competenței în 
specialitate a tuturor tinerilor 
trebuie să se vădească prin ac
țiuni continue, diversificate, e- 
ficiente.

Cu deosebit» exigență se vor 
urmări în anul viitor costurile 
de producție, care urmează să 
fie cu 23 la suta mai mici, iar 
cheltuielile materiale cu mini
mum 1,8 la sută sub nivelul 
realizărilor din acest an ; se 
prevede ca, mai mult de juma-, 
tate din economiile ce se vor 
obține prin reducerea cesturilor 
să se realizeze pe seama dimi
nuării consumurilor specifice și 
prin sporirea gradului de valo
rificare a resurselor materiale. 
Așadar, răspunderea pentru gos
podărirea chibzuită a materiilor 
prime și materialelor, a ener
giei și combustibilului, comba
terea risipei de orice fel con
stituie un alt obiectiv în activi
tatea organizațiilor U.T.C., de 
antrenare a tinerilor în întrece
rea socialistă- în agricultură, 
pentru a lua țin. alt exemplu, 
se prevede de asemenea un ritm 
fără ‘ precedent : creșterea cu 
15—26,6 Ia sută a producției glo
bale agricole, oare deschide in 
fața organizațiilor U.T.C. din a- 
cest sector nelimitate posibili
tăți de afirmare. Lor le revine 
nu numai sarcina antrenării Ia 
muncă efectivă a tuturor tine
rilor de la sate, din toate uni
tățile agricole, dar și aceea de a 
sprijini prin mijloacele muncii 
politice și educative, prin ac
țiuni și inițiative proprii, cali
ficarea și specializarea tinerilor 
în meseriile noi ale satului, în 
specialitățile cerute de agricul
tura noastră în continuă moder
nizare. Fiecare tînăr ce lucrează 
în agricultură — după cum spu
nea secretarul general al parti
dului — trebuie să știe să con
ducă tractorul, să mînuiască ma
șinile și instalațiile agricole, 
pentru că numai așa se poate 
atinge gradul înalt de mecani
zare al lucrărilor agricole, nu
mai așa se pot obține randa
mente corespunzătoare pe fie
care tractor, pe fiecare hectar. 
De altfel, în multe unități agri
cole, în multe județe, există 
deja o bună experiență a orga
nizațiilor U-T-C. în această pri
vință și care, fără îndoială, va 
cunoaște o tot mai mare gene
ralizare în viitorul cincinal.

Sint doar cîteva exemple. 
Toate prevederile planului eco
nomic pe 1976 însă implică to
tal organizațiile U.T.C., tinere
tul cu entuziasmul, dăruirea și 
priceperea sa, cu experiența și 
spiritul său novator. în acest 
spirit de puternică angajare, 
Congresul a! X-Iea al U.T.C. 
și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. 
au direcționat cu claritate, în 
spiritul indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al îndemnu
rilor sale vibrante, adresate ti- 

întreb: e omenește să continue 
să meargă astfel ? Să se respecte 
drepturile !“ Și: ...„dormitorul, 
o odaie mare, în care dorm 150 
de ucenici. Paturi suprapuse, ca 
în vagoanele de dormit."

1975 — De cămăși rupte și pi
cioare goale nu mai poate fi 
vorba tn ceea ce privește drep
turile. iată opinia lui Radu Tu
dor, secretarul comitetului U.T.C 
pe întreprindere : „Legea socia
listă este a noastră, adoptată de 
noi, lucrează in favoarea noastră. 
A o respecta nu înseamnă decît 
a o ajuta să acționeze eficient 
în binele nostru, al fiecăruia. Go 
secretar U.T.C., sint membru in 
comitetul oamenilor muncii, un
de prezint alături de sugestii 
privind bunul mers al produc
ției și doleanțele tinerilor, opi
niile lor Așa s-a întimplat — ca 
să dau un exemplu — cu cămi
nele noastre pentru nefamiliști. 
Am prezentat situația in comi
tetul oamenilor muncii și-am 
primit ajutorul necesar Toate 
cele trei cămine, cu 900 de 
locuri, au fost date in folosință 
cu o lună și ceva mai devreme".

1945.. „La plecare mi-au spus 
să scriu despre Strat Ion. Gheor- 
ghe Casapu. Achîm Șofiică, ti
neri care muncesc cel mai mult".

1975 — L-am cunoscut, dintre

Zilele trecute, la Predeal, a fost inaugurat un nou și modern hotel: 
„Cioplea"

Foto : VASIL.E RANGA .

nerei generații de la tribuna 
forumului tineretului, activita
tea politică a organizațiilor 
U.T.C. pentru creșterea partici
pării tinerilor la îndeplinirea 
mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XI-lea al P.C.R. 
pentru noua etapă a construc
ției societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Pornind de 
la rezultatele pozitive obținute 
în actualul cincinal. Congresul 
U.T.C. a lansat cîteva inițiati
ve cu un puternic caracter 
educativ și mobilizator, care 
exprimă prin ele însele ferma 
hotărîre a tinerilor de a urma 
îndemnurile secretarului gene
ral al partidului, de a munci 
și trăi în chip comunist. „Ti
neretul — factor activ Ia rea
lizarea cincinalului revoluției 
tehnico-științifice", „Știință, 
tehnică, producție", „ Fiecare 
organizație județeană să asi
gure nemijlocit realizarea a eel 
puțin unui' obiectiv de investi
ții", „Politehnicile muncito-

CONFERENȚIAR SAU ORGANIZATOR ?
(Lhmar, din pag. I) 

mitetul U.T.C. al întreprinderii 
a rezolvat-o cu responsabilitate 

'și competență. După o analiză 
riguroasă a tuturor propunerilor 
făcute de organizații au fost 
selecționați ca propagandiști pa
tru tineri. Prin pregătirea lor, 
prin maturitatea lor politică, 
prin exemplul personal în acti
vitatea profesională și obșteas
că, acești patru tineri — un in
giner, o economistă și doi mun
citori — se dovedesc a fj intr-a
devăr potriviți pentru munca 
respectivă. Un exemplu semni
ficativ îl oferă organizația nr. 4, 
alcătuită în mare parte din ti
neri ingineri și economiști. Aici 
a-fost propus ca propagandist 
pentru cursul „Principiile mate
rialismului dialectic și istoric și 
aplicarea lor creatoare de către 
P.C.R." un muncitor : tînărul 
comunist Viorel Trifu. Toți 
membrii organizației îl susțin 
pe bună dreptate : are o temei
nică pregătire în acest domeniu 
și o mare putere de a se face 
ascultat și urmat, de a trezi in
teresul tinerilor pentru însușirea 
cunoștințelor pe care Ie trans
mite.

Este cert că la întreprinderea 
de prelucrare a lemnului din 
Vaslui, in organizarea învăță- 
mîntului politico-ideologic U.T.C. 
bqna pregătire a propagandiști
lor reprezintă o premisă auten
tică pentru o activitate pozitivă 
și pentru o temeinică pregătire 
a tinerilor. Numai că preju
decata de care aminteam la în
ceputul acestor rînduri dimi
nuează caracterul educativ al 
muncii propagandiștilor ; activi
tatea pe care ei o desfășoară în 
organizația U.T.C. și care se re
zumă la transmiterea de cunoș
tințe nu reușește să contribuie 
la dezvoltarea unui spirit mili- 

Radu Tudor : „Am prezentat 
situația în comitetul oame
nilor muncii șl am primit a- 

jutorul necesar".

Alexandru Ivașcu : 
decis să mă fac frezor de me
canică fină ; este o profesie 

de viitor"...

Eugen Olteanu: „Vreau să-mi 
stăpinesc bine, cit mai bine 

meseria".

Achîm Șofllcă : „Partici
pam la toate evenimentele 

social-politice"

aceștia, pe Ac him Șofilcd, pe 
atunci proaspăt lucrător, in 
vîrstă de 19 ani. astăzi tehnician 
— cu 30 de ani de activitate ne
întreruptă la l.O.R L-am rugat 
să»și amintească ceva : „Nu-mt 
mai amintesc vizita acelui re
porter — ne spune — dar ceea 
ce-a scris este idevărul adevă
rat. As vrea tâ adaug doar un 
singur aspect, legat de activita
tea noastră de uteciști. eu fiind 

rești", „Plantațiile tineretului", 
etc., sintetizează de fapt prin 
conținutul lor, prin ceea ce vi
zează ele, obiectivul esen
țial al organelor și organizații
lor U.T.C. : intensificarea în
tregii activități de formare și 
educare comunistă, prin muncă 
și pentru muncă a tuturor ti
nerilor, participarea tot mai 
activă a uteciștilor, a tjneretu» 
lui la realizarea obiectivelor 
economico-sociale ale cincina
lului 1976—1980. Organizarea te
meinică și declanșarea lor din 
primele zile ale noului an, ur» 
mărirea îndeplinirii riguroase, 
zi de zi, a sarcinilor economice 
de către fiecare tînăr in parte, 
constituie premisa sigură a în
făptuirii exemplare a hotărîri- 
lor Congresului al X-lea al 
U.T.C, și a Conferinței a X-a 
a U.A.S.C.R. și în aceeași mă
sură amplificarea participării 
tineretului din toate domeniile 
de activitate la realizarea pla
nului economic pe 1976.

tanț, a combativității revolu
ționare în cadrul. întregului 
colectiv. Două aspecte rețin în 
mod deosebit atentiâ.

Primul aspect: tinerii nu sînt 
antrenați în pregătirea dezbate
rilor. Ei devin astfel simpli 
curșanți — care semnează, un 
convocator, de participare la în- 
vățămintul U.T.C., iar în ziua si 
la ora anunțate iau loc in bănci, 
ascultă cu atenție expunerea 
propagandistului și, eventual, se 
înscriu la cuvînt. O oră sau două 
ore într-o lună reprezintă timpul 
rezervat cursurilor pe proble
me politieo-ideologice. Singurul 
care are răspunderi și în inter
valul dintre două dezbateri este 
propagandistul. El studiază bi
bliografia, iși face conspecte, 
întreprinde tot ceea ce este ne
cesar pentru a se prezenta bine 
pregătit în fața tinerilor.

— De ce, tovarășe inginer 
Mihai Găbureac — l-am între
bat pe propagandistul organiza
ției U.T.C. nr. 1 — nu ii atrageți 
și pe curșanți în pregătirea 
dezbaterilor ?

— Pentru că ei nu au timp. 
Sînt foarte ocupați în producție.

— Dar dv. aveți timp ?
— Eu trebuie să-mi fac timp. 

Mi s-a încredințat doar această 
răspundere.

Așadar, există aici concepția 
că tinerii n-ar avea și ei răs
punderi privind ridicarea cali
tății dezbaterilor, perfecționarea 
activității în cadrul învătămîn- 
tului politico-ideologic. Si în 
consecință li se oferă expuneri 
ex catedra.

Al doilea aspect : nu întot
deauna propagandiștii își înțeleg 
rolul de adevărați organizatori 
ai activității cursurilor. O bună 
organizare a învățămîntului po
litico-ideologic presupune invi
tarea la unele dezbateri a unor 
oameni care prin bogata lor ex
periență de viață, prin pregă- 

pe atunci membru în biroul or» 
ganizației U.T.C. Dincolo de 
munca în uzină, participam la 
toate evenimentele social-politice 
ale timpului. La chemarea parti
dului. numeroși uteciști am luat 
parte la marea demonstrație din 
24 februarie 1945 împotriva re- 
acțiunii. S-a tras in mulțime, 
dar nu ne-am clintit. Ziua aceea, 
stropită cu singe —, la care am 
bucuria de a fi participat — a

PREOCUPĂRI PE AGENDA EDITURII POLITICE

tineretCartea pentru
Programul P.C.R. consacră 

însușirea concepției înaintate 
despre lume și viață ca un dezi
derat educațional esențial în fău
rirea omului de tip nou, a con
științei socialiste. In suita fac? 
torilor care concură la realiza
rea acestui obiectiv își află 
loc însemnat și literatura 
factură social-politică. Cum 
reflectă acest comandament 
activitatea Editurii politice ?

— Este de la sine înțeles că, 
avind în vedere scopul educativ 
căruia trebuie să-i răspundă 
activitatea editorială pe care o 
desfășurăm, preocuparea noastră 
vizează crearea unui peisaj lite
rar social-politic care, departe 
de a se păstra la un nivel ab
stract, în sine, se orientează 
spre stimularea în viața citito
rilor a unității organice dintre 
gîndirea politică și comporta
mentul lor exprimat în registrul 
actelor de muncă și viață coti
diană. Cu alte cuvinte, literatura 
pe care o publicăm este menită, 
în spiritul documentelor de 
partid, să promoveze creșterea 
nivelului valoric al efortului 
practic depus de fiecare om în 
procesul de construcție socialistă 
a patriei. Prin tematica abor
dată, — filozofie, economie, is
torie. relații internaționale, 
legislație, etică etc. prin 
modalitățile folosite în redacta
rea și prezentarea lucrărilor în
fățișăm cititorilor, intr-un mod 
accesibil, o arie foarte largă de 
probleme privind experiența 
tării noastre în construcția so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, interpretarea feno
menelor complexe ce se desfă
șoară în etapa actuală. în acest 
sens, țin să remarc faptul că, 
respectînd ținuta teoretică cores
punzătoare a lucrărilor ce apar 
sub egida Editurii politice, ne 
străduim să evităm stilul filozo
fară, arid, rece, care, det cele 
mai multe ori, blochează inte
resul cititorului pentru o carte 
sau alta. Mai ales câ ne adre
săm în același timp specialiști
lor dar si publicului celui mai 
larg, cu o pregătire variată, 
prezentind diferențieri de vîrstă.

— Fără indoială, aveți dreptate 
afirmind că asimilarea literatu
rii social-politice. îndeosebi, de
pinde intr-o măsură decisivă de 
specificul socioprofesional al di
feritelor categorii de public. O 
astfel de categorie o formează 
tinerii. Ce ne puteți spune des
pre lucrările dedicate tinerilor, 
sprijinirii eforturilor educațio
nale desfășurate de organizațiile 
U.T.C. ?

un 
de 
se 
in

tirea și cujțura lor înaltă, prin 
preocupările în legătură cu te
matic» pusă în discuție pot 
contribui îft mod substanțial la 
ridicarea calității dialogului, lă 
clarificarea problemelor dezbă
tute.

— Avem posibilitatea —subli
niază Alexandru Tăbăcaru, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc Vaslui al U.T.C. — să ono
răm eventualele solicitări făcute 
în acest sens, fie apellnd la 
muncitori și specialiști fruntași, 
la cadre didactice specializata în 
științe sociale, fie la membri ai 
grupului de lectori sau Ia tova
răși de Ia Cabinetul județean de 
partid. Important este însă ca 
fiecare grupă de dezbateri să-și 
organizeze în așa fel activitatea 
îneît să nu invităm „conferen
țiari", ci oameni care să contri
buie la aprofundarea unor teme, 
la crearea unei atmosfere de 
dialog, să sublinieze problemele 
fundamentale.

Se impune precizarea că a- 
ceastă modalitate de organizare 
a învățămîntului politico-ideo
logic U.T.C. nu diminuează, ci, 
dimpotrivă, face să crească ro
lul propagandistului, odată 
răspunderea fiecărui tînăr _ 
pentru pregătirea sa temeinică, 
pentru amplificarea efortului in
dividual. cît și pentru întreaga 
activitate din cadrul cursului la 
care partieipă. Dacă tinerii ar fi 
solicitați să elaboreze referate, 
șă studieze aspecte concrete pri
vind munca și viața colectivu
lui întreprinderii, legate direct 
de tematica învățămîntului. să 
realizeze grafice, documentare, 
ar reuși să treacă ușor peste 
stadiul de simpli factori recep
tori care audlază expuneri mai 
mult sau mai puțin reușite. Si-ar 
exercita astfel 
conferit : acela 
în organizarea 
dezbaterilor.

cu 
atit

rolul ce le este 
de factori activi 
$i desfășurarea

decis căderea guvernului tn 
fruntea căruia se afla generalul 
Rădescu. De atunci și pînă as» 
tăzi, întreprinderea noastră a 
străbătut un drum cit să încapă 
într-o carte, nu intr-un articol".

L-am rugat sâ concentreze a- 
cest timp, cu accent ve prezent 
și viitorul apropiat, pe tovară
șul inginer Nicolae Gaiță, direc
tor adjunct al întreprinderii j 
„Am început cu produse simple.

— Sigur, chestiunea se pune 
Intr-un fel aparte în cazul ti
nerei generații, ținînd cont de 
notele specifice decurgînd din 
vîrstă, din conformația psiholo 
gică, din structura profesională, 
din poziția socială. Din acest 
motiv și tematica lucrărilor a- 
dresate direct lor, cît și moda
litățile de tratare a problemelor 
comportă trăsături distinctive 
față de lucrările adresate publi-

Convorbire 
cu VASILE NIȚĂ, 

director adjunct 
la Editura politică

cului larg. N-aș spune, însă, că 
operăm o distincție radicală în
tre literatura pentru cei tineri 
și literatura pentru cei care nu 
mai sînt la vîrstă tinereții. La 
urma urmelor .iteratura este una 
singură. Totuși, pentru tineri aș 
menționa eă accentele esențiale 
sînt situate pe problematica e- 
tică, de ateism științific, de e- 
ducație juridică, de cunoaștere 
a istoriei naționale și a partidu
lui, în sfîrșit, de însușire a idei
lor materialismului științific și 
istoric. Urmărim în egală măsură 
ca ideile pe care le difuzăm să 
nu fie înregistrate de tineri pur 
și simplu sub beneficiu de in
ventar intelectual, de cunoștințe 
generale, ci să Je îndrumăm pa
șii în transpunerea lor în viața 
curentă, la locurile de muncă, 
în familie. Iată de ce, alături de 
lucrările cu caracter teoretic, 
publicăm altele Cu caracter me
todologie privind organizarea și 
conducerea activității 
țiilor U.T.C.

Toate acestea le-aș 
fica amintind cîteva 
țiile devenite, deja, 
cititorilor noștri : 
ale organizării și

organiza-

exempli- 
din colec- 
eunoșcute 

„Probleme 
__  . conduce» 
rii activității politice și econo- 
miee-soeiale" eu seria „în 
sprijinul organizațiilor de tine
ret", seria „Un univers intr-o 
carte*, colecțiile „Evocări" și 
„File de istorie", „Dezbateri 
ideologice", „Idei contempo
rane". Din suita probleme
lor abordate în mod frec
vent aș sublinia pe cele refe
ritoare la educația prin muncă și 
pentru muncă, formarea perso
nalității, idealul tineretului, spi
ritul revoluționar, la noțiunile 
cuprinse' în Codul eticii și 
echității * socialiste cum ar

Realizat în genul polițist, fil
mul regizorului cehoslovac Vla
dimir Cech este unul psiholo
gic, care pune în prim plan 
ide ea posibilității recuperării, in 
fața propriei conștiințe și a ce
lorlalți, a unui om care, țntr-un 
anumit moment, greșise grav 
Sigur, încrederea semenilor nu 
se recîștigă nici cu ușurință, 
nici fără unele erori. Dar cu 
atît mai mult intr-o peliculă de 
factură polițistă inerentele sus
piciuni îndreptate asupra unui 
nevinovat pot. deveni tocmai a- 
cea șansă care i se dă acestuia 
de a se reabilita social. Discul
pat pînă la urmă de evenimente, 
Marian nu se retrage ci, ințe- 
legind sensul. major al respon
sabilității umane, va colabora la 
descoperirea adevărului. Bene
ficiind și de o interpretare va
loroasă — actori de prestigiu își 
dau concursul aici : Karel Ho- 
ger, Ludek Mțxnzar, Eduard Cu- 
pak, Seara 'celei de-a șaptea 
zile reușește șă capteze intere
sul spectatorilor.

„J. D. Cahill
Dacă n-ar fi fost John Wayne, 

cel care, cu o mindrie bine as
cunsă șt cu o dezinvoltură vag 
ironică și-a prins steaua de șe
rif pe piept, dacă nu el ar fi 
fost cel care, masiv și aparent 
greoi, finind intr-o mină pușca 
și în cealaltă pistolul, a adus în 
oraș banda de țilhari înrăiți, dacă 
nu el ar fi fost cel care a știut 
să „miroasă" adevărul acolo 
unde înscenarea apărea perfec
tă, în sfîrșit, dacă nu el ar fi

că între
bi 

din care face 
și cunoaște 
dezvoltare".
vaste perspective de

cadrul 
parte, a 
ritmuri

microscoape școlare și lentile de 
ochelari. Precizez 
prinderea noastră, 
industriei 
cunoscut 
înalte de 

« Așadar,
dezvoltare a fabricii, fertil peri
metru de afirmare și împlinire 
a vîrstei tinere, care aici, la 
l.O.R., reprezintă peste 75 la sută 
din lucrători.

ti : demnitate, responsabili- 
cinste și solidaritate 

afirma «Seci că acțio
năm pentru a dezbate amplu 
și convingător problemele care 
suscită interesul tinerei genera
ții, definesc formarea conștiin
ței ei socialiste în direcția nece
sității ridicării coeficientului de 
participare conștientă la înfăp
tuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului, nostru.

— Fiind la sfirșitul anului, 
găsesc oportun să vă adresez o 
întrebare pe care, sper, o antici
pați : ce proiecte aveți pentru 
1976, cu referință directă la lite
ratura editată pe adresa tinerei 
generații ?

— Intr-adevăr, scontam pe a- 
ceastă întrebare. Planurile nbas- 
tre fiind destul de ample sub 
raport cantitativ, mă voi rezuma 
la a spicui unele dintre lucrările 
care ilustrează, după opinia mea, 
cel mai bine liniile directoare 
ale anului editorial 1976. In seria 
„în sprijinul organizațiilor de 
tineret" vom publica : „Contri
buția organizațiilor U.T.C. la 
îmbinarea învățămîntului cu pro
ducția", „Legea și tineretul". 
„Școala și educația prin muncă 
a tineretului" ; în colecția 
„Evocări" vor apare în con
tinuare cărți dedicate unor 
figuri de uteciști consacrajji de 
istoria mișcării democratice și 
revoluționare din patria noastră. 
De asemenea, vom continua să 
publicăm cărți pe teme tratate 
deja eu alte prilejuri. Este vorba 
despre „Ghidul secretarului 
U.T.C.", „A fi utecfst", .^Munca 
— condiție esențială a formării 
tînărului comunist", „întrebări 
și răspunsuri la probleme de e- 
ducație ateistă", „Convorbiri 

. despre noi și idealurile noastre". 
Se adaugă acestora cărțile ce vor 
apare în colecțiile „Dezbateri 
ideologice", „Idei contemporane*, 
ș.a.m.d. Se poate. observa, cred, 
că în anul 1976 activitatea e- 
ditorială adresată tinerilor ur
mează direcții știute. Chiar și 
așa, însă mi-aș îngădui să re
marc faptul că ..vom insista în 
mai mare măsură asupra moda
lităților de elaborare a cărților, 
respectiv prin extinderea meto
delor „întrebări și răspunsuri", 
dicționar, convorbiri cu persona
lități din viața publică a tării, 
adică vom dezvolta spiritul de 
dezbatere a problemelor, știln- 
du-se că tocmai acest ton cores
punde perfect caracteristicilor 
tinerel generații.

TRAIAN GINJU

fpstJ. D. CAHILL, nu cred că 
aș fi putut afirmă că această a- 
pro.ximativ recentă producție a- 
mericană este un western, John 
Wayne nu mai interpretează de 
mult o partitură dată de alții. 
El este însăși partitura, el este 
melodia pe care nu știi dacă ai 
mai auzit-o sau nu, căci perfec
țiunea ei ți se pare dlntotdeau- 
na cunoscută și mereu alta.

V «•

„Amorul vrăjitor
Așa cum însuși titlul o arată 

Amorul Vrăjitor este transpu
nerea pe ecran a celebrei suite 
de balet compuse de Manuel de 
Falia, marele compozitor și pia
nist spaniol a cărui operă este 
străbătută de spiritul folclorului 
andaluz. Filmul este discutabil 
din punctul de vedere al con
cepției, fiind un compromis in
tre datele specifice epocii gitane 

. și amplasarea lor intr-o contem
poraneitate sugerată prin cîteva 
vagi elemente. Ceea ce creează 
totuși momente de adevărată 
incintare spectatorului sint sec
vențele de dans și, bineînțeles, 

, coloana sonoră. avind ca princi
pal „ergu" muzica lui de Falia. 
Doi renumiți interpreți de fla
menco — Antonio Gades și La 
Polaca —, agtorii principali ai 
peliculei, dau publicului nostru 
posibilitatea să vadă și să admi
re frumusețea incontestabilă, u- 
nică, a acelor dansuri specifice 
sudului Spaniei, Andaluziei. Re
gia este semnată de Francisco 
Roviro-Baleta.

MIRUNA IONESCUCARNETCULTURAL
• „Sub flamura partidului, 

te slăvim Românie socia
listă". Sub acest generic, du
minică, la casele de cultură 
din Cimpina, Sinaia. Breaza, 
Mizil și Văleni de Munte, la 
cluburile muncitorești și că
minele culturale din peste 
80 de localități ale județului 
Prahova, au avut loc simpo
zioane, expuneri, medalioane 
literare,. șezătpri și alte ma
nifestări dedicate aniversării 
Republicii, la care și-au dat 
concursul formații artistice 
de amatori. Cu același prilej, 
la Palatul culturii și Casa de 
cultură a sindicatelor din 
Ploiești au fost deschise ex
poziții ale artiștilor plastici 
locali, ale căror lucrări de 
pictură, grafică și sculptură 
ilustrează realizările obținute 
de oamenii muncii prahoveni 
în anii construcției socia
liste, aspecte din viața și ac
tivitatea acestora.

a La Sighetu Marmației s-a 
încheiat, duminică, Festiva
lul de datini și obiceiuri lai
ce. Pe lîngă spectacole de 
datini și obiceiuri laice din 
Maramureș și din alte zone 
folclorice învecinate, susți
nute de artiști amatori, ma
nifestarea a cuprins expu
neri, expoziții de artă popu
lară, șezători, precum și o 
sesiune dp comunicări, ști
ințifice pe teme de etnogra
fie și fplclor, cu participarea 
unor folcloriști, etnografi și 
cercetători maramureșeni și 
de la Institutul de cercetări 
etnologice și dialpctologice 
din București.
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TELEGRAMĂ

Sărbătoarea națională a Regatului Nepal îmi oferă plăcuta 
ocazie de a adresa Maiestății Voastre cordiale felicitări și urări de 
multă sănătate și fericire personală, iar poporului nepalez, un căl
duros mesaj de prietenie și prosperitate.

Am convingerea că dezvoltarea prieteniei dintre țările noastre 
servește pe deplin progresului popoarelor român și nepalez, cit și 
eforturilor de instaurare a unui climat de pace, încredere și cola
borare pe arena internațională.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis regelui Nepalului, BIRENDRA BIR BIKRAM 
SIIAIl DEVA, următoarea telegramă :

Înapoiere
s-a 

delegația 
Român,

PRAHOVA: Activitatea sportivă de masă in anotimpul rece

INIȚIATIVĂ Șl PASIUNE în tabăra de la Săcele-Brașov

al P.C. din Spania

Duminică după-amiază 
înapoiat în Capitală 
Partidului Comunist 
condusă de tovarășul Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., care a participat la 
lucrările primului Congres al 
Partidului Comunist din Cuba.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

TELEGRAMĂ
Duminică a sosit în Capitală 

. tovarășul Santiago Carrillo, se
cretar general al Partidului Co
munist din Spania, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită de prietenie în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost întîmpinat

de tovarășii Ilie Verdeț. mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass» membru al C.C. al 
P.C.R.

Cu prilejul Zilei naționale a 
Regatului Nepal, ministrul afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Maco- 
vescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor 
externe al acestei țări, Krishna 
Raj Aryal.

Manifestări cultural-artistice 
dedicate zilei de „30 Decembrie"

o In numeroase localități 
din județele Dolj, Mehedinți 
și Gorj au fost organizate 
manifestări complexe dedi
cate sărbătorii de la 30 De
cembrie. Ansamblul artistic 
Mugurelul a prezentat la clu
bul întreprinderii „Electro- 
putere* spectacolul omagial 
„Republică, măreață vatră*, 
iar ansamblul folcloric al ca
sei de cultură din Băilești a 
susținut, la căminul cultural 
din Poiana Mare, spectaco
lul muzical-coregrafic „Cînt 
și joc din țara mea*. în ace
eași zi, la Vinju Mare, Baia 
de Aramă, Rogova, Strehaia, 
Orșova și în alte așezări me- 
hedințene, la Țiclepi, Motru, 
Lelești, Bumbești Jiu, No
vaci din județul Gorj au avut 
loc expuneri, simpozioane și 
dezbateri despre semnificația, 
zilei de 30 Decembrie, in

care au fost reliefate succe
sele cu care oamenii muncii 
de pe aceste meleaguri în
cheie actualul cincinal, pers
pectivele dezvoltării în viitor.

• în cadrul manifestărilor 
consacrate zilei de 30 Decem
brie, peste 45 000 de pionieri 
și școlari din județul Mureș 
au participat la acțiunile 
cultural-educative și sportive 
desfășurate sub genericul 
„Marșul victoriei*.

transformări petrecute în 
patria noastră în anii socia
lismului. Artiști amatori au 
prezentat montaje literar-mu- 
zicale inspirate din epopeea 
revoluționară a maselor 
populare pentru instaurarea 
Republicii, recitaluri de cîn- 
tece și verșuri patriotice, 
spectacole folclorice dedicate 
partidului și patriei.

e Casele de cultură și că* 
minele culturale din județele 
Timiș, Caraș-Severin și Arad 
au găzduit bogate manifestări 
cultural-artistice. Cu acest 
prilej au fost evocate eveni
mente semnificative ale în
făptuirii actului istoric de la 
30 Decembrie 1947, iparilo

• în peste 70 de cămine 
culturale, cluburi și case de 
cultură din județul Mureș 
s-au desfășurat expuneri, 
simpozioane, recitaluri de 
poezie patriotică consacrate 
zilei de 30 Decembrie. La 
Gurghiu, Deda. Zău de dm- 
pie, Sărmașu șj în alte loca
lități mureșene, manifestările 
au fost urmate de programe 
cultural-’artistice.

Anotimpul rece, iarna, nu re
duce cu njmic posibilitățile de 
practicare, de către tineri, a 
sporturjlor preferate. Pornind 
de la sarcinile stabilite de Con
gresul al X-Iea ai U.T.C. pentru 
extinderea, în continuare, a 
mișcării sportive de masă in 
rîndurile tineretului, organele și 
organizațiile U.T.C. au înregis
trat progrese sensibile în con
solidarea asociațiilor sportive, 
lărgirea bazei materiale, folosi
rea formelor simple, atractive, 
inițierea unor acțiuni cu carac
ter mixt, cultural-sportiv. Sînt 
edificatoare, în acest sens, ac
țiunile, inițiativele și realizările 
pe care le-am putut constata în 
județul Prahova, județ care be
neficiază. cum se știe, de condi
ții propice pentru sporturile de 
iarnă datorită reliefului muntos 
și deluros în cea mai mare 
parte. Astfel, etapa de masă 
a ediției de iarnă a „Cupei ti
neretului*, care s-a declanșat în 
toate localitățile județului, a 
adunat Ia start circa 38 000 de 
partieipanți, tineri de toate ca
tegoriile, la următoarele disci
pline : sanie, schi, tenis de 
mașă, șah. Așa cum ne spunea 
tovarășul Toma Ioniță, secretar 
al Comitetului județean Prahova 
al U.T.C., întrecerile „Cupei ti
neretului* au fost precedate de 
organizarea a numeroase 
suri, meciuri de fotbal, 
handbal, concursuri de ____
în cadrul unor duminici eultu- 
ral-sportive. Cîmpina se situează 
printre localitățile unde au fost 
organizate întreceri sportive care 
s-au bucurat de o largă partici
pare de masă. Pe pîrtiile 
de sanie au fost antrenați 
peste 1 800 de tineri, pe cele de 
schi <70, la șah și tenis de 
masă s-au înscriș pe listele de 
concurs 238 și, respectiv, 344
de, amatori. Recorduri de parti
cipare s-au înr-egistrat șj pe
pîrtiile de pe Dealul Mare — 
Mizil, unde, la etapa de masă 
a concursului de sanie, au sem
nat prezența peste 600 de con- 
curențj. Acțiuni de mișcare în

cro- 
volei, 
trintă,

’aer liber și în sălile de sport au 
fost inițiate la Institutul de 
petrol, gaze și geologie din Plo
iești, la care au luat parte cir
ca 400 de studenți. Astfel, s-au 
organizat campionate „de casă* 
la : minifotbal, pe terenurile de 
bitum, cu 64 de echipe, baschet 
— 26 echipe și volei cu 20 de 
echipe. Recent a fost dat in fo
losință, pe lingă clubul Petro
lul, patinoarul artificial, unde, 
zilnic, după un orar riguros în
tocmit, trăiesc bucuriile și sa
tisfacțiile alunecării pe gheață 
peste 400 de fete și băieți.

Sînt de semnalat, apoi, acțiu
nile proprii ale localităților pen
tru perioada de vacanță. „Cupa 
30 Decembrie*, la Breaza, a 
reunit la startul unor întreeeri 
pasionante, pentru cucerirea 
trofeelor „Căluțul de fildeș* și 
„Săniuța de argint*, peste 250 de 
tineri, pasionați după șah și să- 
niuș. Tot aici au loc întreceri 
de minifotbal și de tenis de 
masă la casa de cultură. La 
Băicoi, în afară de întreceri la 
sanie, schi, șah și tenis de masă 
s-a organizat și un eampionat 
de handbal. Un număr mare de 
tineri, peste 300, au fost mobi
lizați la diferite activități spor
tive de masă și în comuna Alu- 
niș, în cadrul „Cupei vacanței*, 
în așezările de cîmpie, unde nu 
există condiții din cele mai bune 
pentru practicarea schiului și a 
săniei, se acordă atenție sportu
rilor adecvate : șah, tenis de 
masă. La Drăgănești, de exem
plu, 150 de tineri și-au dispu
tat întiietatpa la aceste sporturi.

Există preocupare, apoi, pen
tru dotarea cu materiale sporti
ve a unor asociații, pentru or
ganizarea de centre de închirie
re de materiale și centre de ini
țiere în sporturile de iarnă.

— Sînt asociații care nu dis
pun de mijloace financiare pen
tru a-și procura materialele 
sportive de care au nevoie — 
ne mărturisește Toma Ioniță. De 
aceea le-am ajutat noi. Asocia
ția elevilor de la Liceul indus
trial din Bușteni a fost dotată

cu 20 de perechi de schiuri, aso
ciația liceului din Comarnic cu 
12 perechi, asociația din comuna 
Mîneciu cu 15 perechi, cea din 
comuna Izvoarele cu 10 perechi, 
încă de la începutul iernii, fac
tori de răspundere din domeniul 
sportului ne-au asigurat că ma
gazinele sau raioanele de spe
cialitate din orașe și localitățile 
rurale vor fi cit mai bine apro
vizionate cu materiale și echipa
ment sportiv : schiuri, sănii, pati
ne, bocanci de schi, bocanci cu 
patine, șahuri, mingi și palete de 
tenis, hanorace, pantaloni de 
schi etc. Aceste articole, foarte 
solicitate în anotimpul rece, se 
găsesc la discreție. S-au des
chis. pentru solicitanți și cîteva 
centre de închiriere : la pati
noarul artificial din Ploiești — 
unde funcționează și un eentru 
de inițiere în tainele sportului 
cu patine — la Sinaia, trei cen
tre, unul al clubului orășenesc 
și două ale Cooperativei „Pres
tarea*, la Bușteni un alt cen
tru și încă unul Ia Ploiești, al 
cooperativei „Deservirea*.

Iată un tablou :are pune, în 
prim plan, cu evidentă, preocu
pări bine orientate, acțiuni di
namice menite să antreneze la 
activitatea sportivă de masă un 
tot mai mare număr de tineri. 
Mai puține lucruri sînt de sem
nalat despre modul cum sînt 
folosite spațiile adecvate ale că
minelor culturale, în această 
perioadă, pentru activități și. în
treceri sportive, despre ceea ce 
s-a întreprins pentru amenaja
rea de patinoare naturale, des
pre modul în care își aduc con
tribuția Ia deschiderea unor 
centre de inițiere in diferite 
sporturi, a profesorilor de edu
cație fizică, alți animatori și pa
sionați ai sportului. Comple- 
tînd programele de activitate și 
eu acțiuni și răspunderi concre
te în această direcție, organele 
și organizațiile U.T.C. prahovene 
și-ar spori considerabil paleta 
activităților sportive specifice a- 
cesțui anotimp.

V. CABULEA

ORGANIZATORII SPORTULUI 
DIN ȘCOALĂ SE INSTRUIESC
O practică ce s-a dovedit 

deosebit de eficace pentru acti
vitatea sportivă de masă, din 
școală, își urmează cursul fi
resc : circa 450 de președinți ai 
asociațiilor sportive ale elevilor 
din licee și școli profesionale, 
din toate județele țării, reparti
zați în două serii, își vor pe
trece vacanța în Tabăra de 
instruire și odihnă organizată de 
C.C. al U.T.C. la Grupul școlar 
profesional din Săcele-Brașov. 
M-am convins la fața locului de 
utilitatea unei asemenea acțiuni 
care se realizează în fiecare 
vacanță cu o consecvență lăuda
bilă. Așa cum aveam să aflu de 
la directorul taberei, tovarășul 
Scptimiu Todea, adjunct de șef 
de secție Ia C.C. al U.T.C., și 
cum aveam șă mă conving par- 
curgînd programul zilnic al ac
tivităților, participanții învață 
aici cum să conceapă și sa 
desfășoare activitatea sportivă 
în școli, devenind ei înșiși, 
chiar în tabără, organizatorii și 
inițiatorii unor acțiuni extrem 
de interesante. „Printre mijloa
cele de instruire cele mai efi
ciente se numără cabinetul me
todic dotat cu toate materialele 
necesare, ne spune Marius Mi- 
nea, comandantul taberei, pre
ședintele asociației sportive a 
Liceului metalurgic Călan-Hune- 
doara. Profesori, specialiști in 
diferite ramuri sportive, ne îm
părtășesc dip tainele practicării 
unor discipline, din experiența 
dobindită în organizarea și des
fășurarea unor întreceri sporti
ve, ne prezintă prevederile di
feritelor regulamente. împărtă
șim din experiența proprie chiar

noi, președinții de asociații. Le
gată de activitatea teoretică, de 
instruire, este activitatea prac
tică. pe care președinții asocia
țiilor sportive din școli o desfă
șoară pe terenurile și în sălile 
de sport, unde trebuie să facă, 
ei cei dinții, dovada aptitudini
lor și cunoștințelor în sport. 
„Cupa taberei* — la care par
ticipanții sînt organizatori, ar
bitri, antrenori și. deopotrivă, 
eoncurenți — se organizează la 
numeroase discipline sportive : 
schi, sanie, patinaj, biatlon, șah, 
tenis de masă, volei, handbal, 
baschet și fotbal. Toți partici- 
panții urmează un curs 4e ar" 
bitri-elevi pentru diferite dis
cipline sportive. Firește, din 
programul taberei nu lipsesc 
activitățile pojitieoreducative, 
turistice, acțiunile de muncă par 
tiiotieă, învățarea cintecelor pa
triotice, întâlnirile cu sportivi de 
mare performanță, foste și ac
tuale glorii ale arenei sportive : 
Viorica Viscopoleanu, fostă cam
pioană olimpică la atletism, Ni- 
colae Gîjy, fost campion euro
pean la box> Gheorghe Goran 
— campion mondial la handbal, 
maestrul internațional Victor 
Ciocîltea, campionul național la 
șah, care va da și un simultan 
cu șahiștii taberei, componenți 
ai lotului român de bob. Focșe- 
neanu și Panaitescu etc. Galele 
de filme sportive, programate 
de patru ori, completează arse
nalul de mijloace care eonduc 
la îmbogățirea cunoștințelor in 
domeniul sportului a celor care 
șînt chemați să impulsiona 
această activitate în școală*.

C. VASILE

Debutul sportivilor români 
în noul an

Participarea conștientă la viața socială
(Urmare din pas- I)

Imaginea concepției revoluțio, 
nare a 
și viață 
milarea 
valoros, 
frumos ___________ ____  ..
nu refuză valorile materiale și 
spirituale ale imensului patri
moniu al omenirii, dar caută să 
altoiască pe acest viguros 
trunchi noile date și cuceriri ale 
contemporaneității. Viziunea a- 
ceasta nouă, bazată pe concepția 
filosofiei revoluționare a parti
dului, acordă o înțelegere pro
fundă legilor realității, sensului 
dezvoltării ei, avînd drept re
zultat descoperirea perspectivei 
de dezvoltare a fiecărui feno
men. O asemenea viziune postu
lează desigur și participarea 
conștientă la viața unanimă, vi
brația integral socială, optimis
mul generat de încrederea de
plină în mersul ascendent al 
întregii societăți românești. Se 
diversifică, sub semnul solar al 
unei asemenea concepții, uni
versul sufletesc al contempora
nilor noștri, se diversifică viața 
mereu mai complexă, plină de 
tensiune și de frumusețe.

Concepția revoluționară

partidului despre lume 
implică, se șt», și «si* 
a tot ce a creat mai 
mai progresist, mai 
întreaga umanitate. Ea

nesfîrșjtă dragoste de țară. 
Orizontul lui de cunoaște
re este în expansiune con
tinuă, liniile sale se dilată 
mereu. Există o luptă înverșu
nată cu inerția, o preocupare 
perpetuă de înnoire, de căutare 
de metode moderne în stare să 
corespundă problemelor atjt de 
complexe ale etapei în care 
trăim. Concepția revoluționară 
despre viață și lume este un 
flux viu, neîntrerupt, un proces 
mereu deschis, incompatibil cu 
închistarea în formule ori pre
determinări. Ea acordă trăirea 
în efervescența creatoare a pre
zentului, cunoașterea esenței

realității fenomenului dar și fa
cultatea visului îndrăzneț. O i- 
semenea concepție este izvorul 
nesecat, mereu viu, pentru .fău
rirea vieții adevărate, a operei, 
a transmiterii de mesaj a fiecă
rui contemporan al nostru în 
care ne recunoaștem, cu inima 
și cu mintea, după criteriile de 
armonie și concordanță între po
litic, social, istoric și etic. Con
cepția revoluționară a partidu
lui schimbă liniile vieții colec
tive și individuale în sensurile 
fundamentale ale devenirii po
porului român care își făureșto 
in libertate creatoare luminosul 
destin și propria istorie.

• MERIDIAN • MERIDIAN • MERIDIAN •

Fosta campioană olimpică Larisa Latinina, despre
NADIA COMĂNECI

Comentînd rezultatele anchetei 
agenției ,,T.A.S.S.“ pentru de
semnarea celor mai bune spor
tive din lume ale anului 1975, 
fosta campioană olimpică Larisa 
Latinina a declarat despre gim
nasta româncă Nadia Comăneci, 
clasată pe locul trei, următoa
rele : „Nadia Comăneci este 
cea mai tînără campioană euro
peană ■- din istoria gimnasticii 
sportive și, din cîte știu, cea 
mai tînără laureată a anchete-

lor agenției „T.A.S.S.*, încă de 
Ia vîrsta de zece ani, Nadia 
Comăneci s-a remarcat prin ca
lități deosebite la individual 
compus, iar aparatul în care 
excelează sînt paralele. Cred că 
Nadia Comăneci are in față un 
viitor frumos în sportul de 
mare performanță și la Jocurile 
Olimpice de la Montreal va fi, 
desigur, una din principalele 
concurente ale gimnastelor so
vietice*.

Sticla intre util și artistic

HOCHEI
• Duminică dirninăâța la Po

iana Brașov s-a disputat a doua 
întîlnire de hochei pe gheată 
dintre selecționata tării noastre 
și formația cehoslovacă V.Z.T. 
Chomutov. Oaspeții au terminat 
învingători eu scorul de 4—3.

o La Ploiești, duminică, în ca
drul competiției internaționale 
de hochei pe gheață (echipe de 
juniori) pentru „Turneul celor 
șase națiuni“ selecționata Unga
riei a învins cu scorul de 4—3 
(0—0, 1—2, 3—1) echipa Elyeț/ei.

HANDBAL

____ ..... _____ ..____ a 
partidului, profund umanistă, îl 
cheamă pe om să fie o parte 
conștientă a imensului organism 
colectiv, o picătură limpede din 
uriașul fluviu uman care stră
bate istoria. Omul zilelor noas
tre, în care se interferează linii
le de forță, revoluționare ale 
noului umanism românesc, nu 

re în fața sa zidurile unui uni
vers osțil. El se consideră a fi 
un germen viu, un ferment e- 
fervescent al marii mișcări 
transformatoare pe care o în
cearcă imensa colectivitate u- 
manâ din care el este parte in
tegrantă. El își pune întreaga sa 
energie, forța etică, ardoarea de 
a cunoaște și de a crea în sluj
ba celor mulți. El nu se izolează 
in turnuri solitare ci înaintează 
în marș avîntat, umăr la umăr, 
cu toți locuitorii acestor pă- 
mînturi binecuvințate pentru e- 
difiqarea luminosului univers 
comunist.

înarmat cu concepția revolu
ționară a partidului despre lume 
^i viață, el are, plenar, întrea
ga conștiință a demnității sale, 
fiind un lucid interpretator în 
descifrarea sensurilor istoriei, 
înflăcărat făptuitor cu o

Am intrat în magazinul de 
sticlărie „Cristal", de pe Lip
scani. O simplă privire m-a fă
cut să pricep cit de nedrept nu
mim aceste „bijuterii casnice* 
sticlărie. Dincolo de funcționa
litatea lor, diversele articole au 
devenit și obiecte de decor, care 
fac tot mai plăcută ambianța 
căminului nostru.

Cu cîtă grijă și bucurie așe
zăm în rafturile vitrinelor noas
tre un serviciu elegant. La 
„Cristalul*, ca dealtfel și la 
„Pocalul* (pe Smirdan), la „W01 
articole*, la magazinele uni
versale, am văzut în aceste zile 
cea mai bogată gamă de produse 
din sticlă, fiecare un posibil ca
dou.

Reținem numeroasele servicii 
multifuncționale, în forme su
ple, simple sau cu incrustații, 
imitând cristalul.

Frumoase modele, în 8—10 
mărimi, începînd de la 250 gra
me, au cănile pentru apă, din
tre care am reținut în mod de
osebit tipul „Neli*, cu gust în
florate. Forme moderne, delica
te, prezintă și serviciile pentru 
tort și compot, paharele pentru 
apă și vin. Acestea din urmă sînt 
reprezentate cu cinste de cele 
colorate în albastru, cu talpă 
groasă, cu crpcheluri.

Numeroase articole cu carac
ter decorativ sporesc zestrea de 
frumos a magazinelor. Vazele de 
flori, metalizate și din sticlă su
prapusă, (Gabriela și Anca, Car
men), în forme de bărcuță,

scoică, pătrate sau rotunde, se 
asortează cu scrumiere, fructie
re și bomboniere (în modele, de 
asemenea, in mare număr). Un 
sortiment solicitat sînt fructie
rele cu picior, cu incrustații bo
gat ornamentate.

Cele mai multe poartă nume 
de fete, creatorii lor amintin- 
du-ne și prin acest mijloc de 
calitățile lor artistice deosebite. 
Sînt un cadou plăcut, care face, 
cum se zice, impresie. Sînt ief
tine și de nelipsit din ambianța 
mediului intim.

între multele produse ce ți se 
oferă, am reținut un model de 
pahare, care are inserat în 
corpul sticlei curcubeie de cu
lori chihlimbarii, fabricate la 
tînără unitate buroiană de arti
cole de menaj „Perla“. Mi-am 
amintit că, în urmă cu cîtva 
timp, am vizitat fabrica rămî- 
nind impresionat de realizări cu 
adevărat surprinzătoare ale tî- 
nărului colectiv. Cei care abia au 
deprins arta sticlăriei, alături de 
un nucleu de virtuozi ai mește
șugului, veniți de la Tomeșți și 
Avrig, i-au umplut de invidie și 
admirație pe designerul italian 
Egidio Constantini și pc ceilalți 
reprezentanți ai celebrei firme 
„Murano*, invitați la simpozio
nul național care și-a desfășurat 
lucrările în august la Buzău. De 
la pahare simple, la galeurile 
realizate prin tehnologii origi
nale, de o surprinzătoare artă, 
e un drum de mai puțin de doi

ani. Un drum al măiestriei a- 
junse la desăvirșire.

Cînd am plecat din fabrică, 
m-am aflat în fața unui panou 
care mai păstra încă afișate re
zultatele concursului „Mîini mă
iestre*, din acest an, al sticlari
lor noștri. Primele locuri au re
venit tinerilor gravori buzoieni 
Paul Gursky, Alexandrina Pu- 
ținclu, Elena Ungureanu, Viorel 
Lupulescu.

M-am gîndit privind rafturile

bogat încărcate cu articole din 
sticlă ale magazinelor, ca și ex
pozițiile gen „Luna sticlăriei 
românești*, că fiecare obiect 
poate fi opera celor care s-au 
întrecut în pricepere. Că din a- 
semenea întreceri, frecvent or
ganizate, se nasc produse din ce 
în ce mai bune. Faptul că ele 
apar atît de repede în magazine, 
ne bucură.

Fiecare este o „perlă* în re
cuzita noastră casnică.

• Au început întrecerile tra
diționalului turneu internațio
nal fulger masculin de handbal 
care are loc Ia sfîrșitul fiecărui 
an la Berlin. în grupa respecti
vă o selecționată a orașului 
București a învins cu 17—13 re
prezentativa orașului Leipzig și 
cu 21—15 formația orașului po
lonez Katowice. în cealaltă gțu- 
pă pe primul loc s-a situat for
mația Berlinului, care a dispus 
cu 17—16 de Goteborg și 
17—6 de Praga.

BOX

cu

JUCAȚI LA LOZ ÎN PLIC
cîștifluriîn- BANI,AUTOTURISME

^.LOZ

• Boxerul american de 
losre Ken Norton, unul din 
ținii învingători a lui ~ . 
Clay, își va face reintrarea 
16 ianuarie, cind îl va întîlni, 
în orașul Las Vegas, pe argen
tinianul Pedro LovelL în caz 
de victorie, Norton îl va întîlni 
în cursul lunii martie pe Cassius 
Clay.

cu- 
pu- 

Cassius 
la

CEI MAI BUNI SPORTIVI 
SOVIETICI IN 1975

Asociația ziariștilor sportivi 
din U.R.S.S. a desemnat pe cei 
mai buni sportivi sovietici ai 
anului 1975. Pe ramuri de sport, 
pe primul loc se află intre alții 
următorii : fotbal : Oleg Blohin ; 
patinaj viteză : Tatiana Averi
na ; gimnastică : Ludmila Tu- 
risceva ; sărituri în apă : Irina 
Kalinina ; pentatlon modern : 
Pavel Lednev ; hochei pe ghea-. 
ță : Aleksandr Iakușev ; șah : 
Anatoli Karpov ; tir cu arcul : 
Zebinis Rustamova ; baschet: 
Serghei Belov.

Noul an sportiv. 1976, se 
inaugurează cu o suită de con
cursuri și competiții interna
ționale de amploare, la startul 
cărora se vor alinia și numeroși 
sportivi români, component! ai 
loturilor republicane de seniori 
și tineret, avind prilejul să-și 
verifice potențialul în compania 
unor adversari valoroși.

BASCHET. în primele zile ale 
lunii ianuarie, o selecționată 
masculină de baschet a Bucu- 
reștiului, cuprinzînd mare parte 
dintre componenții lotului na- 
țional (Dan Niculescu, Cernat, 
Popa, Georgescu. Oczelak, ti
nerii Chircă, Mihuț etc.), va 
pleca la Varșovia, gazda tradi
ționalei competiții „Cupa Elibe
rării*. La acest turneu, progra
mat între 6 și 11 ianuarie, vor 
mai evolua echipe din Polonia, 
U.R.S.S., Ungaria, Cehoslovacia 
și Bulgaria.

VOLEI. O echipă masculină 
de volei a României participă, 
începind de la 15 ianuarie, ia 
jocurile preliminare pentru tur
neul olimpic. Meciurile se vor 
disputa în trei localități din 
Italia (Roma, Florența și Peru
gia). reunind 18 formații, care 
au fost împărțite în patru serii. 
Voleibaliștii noștri vor evolua 
în grupa a 4-a, alături de re
prezentativele Bulgariei, R.F. 
Germania și Spaniei. Câștigă
toarele de serii se vor întîlni 
într-un turneu (19—25 ianuarie), 
iar primele două clasate se ca
lifică pentru J. O. de la Mont
real. Loturile republicane (fe
minin și masculin) de tineret 
debutează in noul an cu o serie 
de întâlniri importante, progra
mate în cadrul „Trofeului So
fia*, avînd ca adversare puter
nicele formații ale R.D. Ger
mane, Bulgariei. Cehoslovaciei, 
Ungariei și Poloniei. întrecerile 
au loc între 7 și 12 ianuarie.

TENIS. între 5 și 10 ianuarie, 
tinerii jucători români Marian 
Mirza și Andrei Dîrzu. care se 
află de aproape două săptămînj 
în S.U.A., vor lua startul in 
turneul internațional de juniori 
de la Hollywood, urmînd să în- 
tîlnească o serie de speranțe ale 
„sportului alb*.

BOB. Pe plrtia artificială de 
gheață amenajată la Sinaia se 
vor disputa, șimbătă 24 și du
minică 25 ianuarie, Campiona
tele europene de bob-tineret, re
unind mai multe echipaje de 2 
persoane din zece țări. • Echi^- 
pajul olimpic de bob — 4 per
soane, condus de maestrul eme
rit al sportului Ion Panțuru, 
participă la întrecerile din ca
drul „Cupei Națiunilor*, ce se 
vor desfășura. între' 7 și li ia
nuarie, la Igls-Austria. la baza 
sportivă unde vor avea loc și 
întrecerile celei de-a 12-a ediții 
a J. 0. de iarnă.

ȘAH. Echipa masculină de 
șah a țării noastre, avind la 
prima masă pe marele maestru 
international Florin Gheorghiu, 
va concura, între 12 și 17 ia
nuarie, la grupa semifinală a 
noii e.djții a Campionatului eu
ropean, programată la Montapa- 
Crans (Elveția). Formația Româ
niei va susține prima confrun
tare cu puternica echipă a Un
gariei,, medaliată cu bronz la 
ultima Olimpiadă de șah, după 
care va juca cu selecționatele 
Danemarcei. Elveției și Belgiei. 
Primele două clasate se califică 
pentru turneul final.

PATINAJ. Tînără maestră a 
sportului Doina Mitricică și 
campionul național Ion Mircea 
ne vor reprezenta la Campio
natele europene de patinaj ar
tistic, care se vor desfășura la 
Geneva, Intre 13 și 17 ianuarie.

HOCHEI. Lotul republican de 
hochei, care se pregătește pen
tru J. O. de la Innsbruck, va 
întreprinde un turneu in Ceho
slovacia, între 7 și 12 ianuarie, 
avînd programate patru jocuri 
la Ostrava, cu formații divi
zionare. După aceste întreceri, 
lotul va reveni în Capitală și 
se va pregăti pentru alte con
fruntări, dintre care amintim 
dubla întîlnire cu selecționata 
Ungariei, 17—18 ianuarie, la pa
tinoarul artificial „23 August*, 
ca și jocurile cu reprezentati
vele R.F. Germania (24—25 ia
nuarie) și Elveției (27—29 ia
nuarie), în deplasare.

M. LERESCU
După un clasament european al ziarului parizian „L’Equipe

ECHIPA DE ATLETISM A
în clasamentul european al 

ziarului parizian „L’Equipe*, 
echipa feminină de atletism a 
României ocupă locul 5 după 
formațiile R. D. Germane, 
U.R.S.S., R. F. Germania și Po
loniei. Echipa României se află 
clasată înaintea echipelor Bul
gariei. Angliei. Ungariei, Fin
landei, Cehoslovaciei, Franței

ROMÂNIEI PE LOCUL V
etc. In clasamentele pe probe, 
două atlete românce, Mariana 
Suman (600 m) cu 1’59’7/10 și 
Argentina Menis (disc) cu 67.88 
m. figurează pe locul doi în 
lume. O altă atletă din Româ
nia. Natalia Andrei, ocupă lo
cul 4 din lume în proba de 3 000 
m, cu timpul de 8'54”2/10.

Oferiți cit mai multe bilete celor dragi pentru
— Se acordă cîștiguri 
suplimentare din fond 
special

— Se extrag 68 de nu
mere în 8 extrageri

- Se acordă partici- 
panților posibilitatea 
de a-și alege excursia 
dorită

- Rețineți I Variantele 
de 15 lei participă la 
toate extragerile

Oferind mai multe 
bilete, oferiți mai 
multe șanse de cîștic 
în autoturisme, ex
cursii peste hotare și 
bani. .

se atribuie cîștiguri in

TRAGEREA EXTRAORDINARA

£LOTO
A NOULUI AN
DIN 4 IANUARIE 497E

BANI 
AUTOTURISME, 
Șl EXCURSII

la alegere In 
U.R.S.S., 
R.D.GERMANA, 
ITALIA siTURCIA



Adunarea Națională a 
R. D. Vietnam a ratificat

comunicatul Conferinței Politice
Consultative 
reunificarea

cu privire la 
Vietnamului

La Hanoi au luat sfîrșit 
lucrările sesiunii Adunării 
Naționale a R.D. Vietnam.

Organul legislativ suprem al 
R.D.V. a ratificat comunicatul 
Conferinței Politice Consultative 
cu privire la reunificarea Viet
namului.

Au fost, de asemenea, discuta
te și adoptate planul de dezvol-

tare economică a R.D.V. și bu
getul de stat pe anul 1976.

Luînd cuvîntul la închiderea 
sesiunii, Truong Chinh, pre
ședintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale, a subli
niat importanța istorică a docu
mentelor adoptate de sesiune și 
și-a exprimat încrederea că ho- 
tărîrile sesiunii vor servi cauzei 
construirii unui Vietnam pașnic, 
unit, independent, socialist. în
floritor.

Campanie de
represiuni împotriva

TINERETUL LUMII ORIENTUL APROPIAT

studenților din

• Tendință de instaurare a calmului în Liban • 
Apel adresat de Mahmoud Riad țărilor arabe în 
scopul rezolvării situației din Liban • Vizita pre
ședintelui Siriei în Iran • Conferința : „Dezvol

tarea resurselor arabe de mînă de lucru"

Coreea de Sud
saigon Comunicatul Congresului

reprezentanților populației sud-vietnameze
La Saigon a fost dat publici

tății comunicatul Congresului 
reprezentanților populației sud- 
vietnameze, desfășurat recent 
în acest oraș. După ce trece în 
revistă principalele momente 
care au marcat desfășurarea 
Congresului, comunicatul rele
vă că Congresul a aprobat co
municatul Conferinței politice 
consultative privind reunifi
carea națională a Vietnamului 
și documentul privind proble
mele asupra cărora au căzut de 
acord delegațiile din Nordul și 
Sudul Vietnamului participan
te la Conferință.

Congresul a fost unanim în 
a aprecia că revoluția vietna
meză a pășit în prezent într-o 
nouă etapă, în care întreaga 
țară desfășoară revoluția și 
construcița socialistă și trebuie 
să înfăptuiască reunificarea sa 
pe baza independenței naționa
le și a socialismului. în con
text, Congresul s-a pronunțat 
in mod unanim pentru organi
zarea în toată țara a unor a- 
legeri generale pentru desem
narea unei Adunări 
comune a întregului

Adresînd populației 
nameze apelul de a

organizatorul tuturor victoriilor 
revoluției vietnameze, și s-a 
declarat convins că, sub condu
cerea acestui partid, poporul 
vietnamez va duce la bun sfîr
șit edificarea unui Vietnam 
pașnic, independent, unificat și 
socialist, care va contribui ac
tiv la lupta popoarelor lumii 
pentru pace, independență na
țională, democrație și progres 
social.

Un tribunal din Seul 
condamnat, simbâtâ, 
chisoare pe diferite 
30 persoane, intre 
de studenți, acuzate
călcarea așa-numitului 
creț prezidențial” emis 
Seul primăvara trecută 
scopul intensificării
niei de represiuni împotriva 
celor care se opun politicii 
antipopulare a regimului sud* 
coreean.

a 
la în* 
termene 
care 27 
de in* 

..de- 
la 
in

campa-

BEIRUT. — Tendința de in
staurare a calmului înregistrată 
sîmbătă la Beirut a continuat și 
în cursul zilei de duminică. 
După cum a informat postul de 
radio național, la Beirut .și în 
împrejurimi s-au produs numai 
ciocniri sporadice. Această si
tuație, a apreciat. sursa citată, 
îndeamnă la optimism, deși căile 
de acces spre capitala libaneză 
au continuat la sfirșitul săptă- 
mînii trecute să nu fie complet 
sigure.

în alte două „zone fierbinți" 
în trecut, la Tripoli și în partea 
centrală a țării, situația a fost, 
de asemenea, relativ calmă.

Membrii Comitetului de co
ordonare, organism însărcinat cu 
aplicarea măsurilor de respec
tare a încetării focului, s-au 
reunit din nou pentru a discuta 
situația generală din țară. Po
trivit unui comunicat oficial ra-

diodifuzat, participanții, 
prezentînd părțile implicate in 
conflict, și-au reafirmat hotă- 
rirea de a pune capăt luptelor, 
de a contribui la restabilirea 
vieții normale în capitală, pre
cum și pe întreg teritoriul ță
rii. în cursul reuniunii a fost 
exprimat sprijinul pentru e- 
forturile vizind aplicarea strictă 
a acordului de încetare a focu
lui incepînd din dimineața zilei 
de duminică.

Anul cel mai negru din
ultimele patru decenii"
in țările occidentale, bilanț îngrijorător

la sfirșitul acestui an
Ziarele, agențiile de presă aduc, în acest sfîrșit de an, vești 

bilanțiere care compun tabloul îngrijorător al lumii capita
liste contemporane. Ample spații sînt consacrate dificultăților 
crescinde care confruntă economia occidentală, care grevează 
viața a seci fi iței de-milioane de oameni ai muncii.

grea perioadă pe care economia 
lumii (occidentale) a cunoscut-o 
în timp de pace în ultimii 45 
de ani" — arăta președintele 
Franței, Giscard d’Esiaing. „Ma
rea Britanie — releva premierul

Naționale 
Vietnam, 
sud-viet- 
îndeplini

sarcinile etapei actuale. Con
gresul reprezentanților popu
lației sud-vietnameze a expri
mat încrederea totală în con
ducerea exercitată de Partidul 
celor ce Muncesc din Vietnam, CUBA - Imagine a unui nou grup școlar de la Cienfuegot

CAIRO. — Mahmoud Riad, 
secretar general al Ligii Arabe, 
a adresat un apel țărilor arabe 
să întreprindă o acțiune comu
nă în scopul rezolvării situației 
din Liban — relatează în numă
rul său de duminică cotidianul 
„Al Ahram". Apelul secretaru
lui general al Ligii Arabe este 
conținut într-un mesaj trimis 
recent miniștrilor de externe ai 
țărilor membre ale Ligii. în 
mesajul său, Mahmoud Riad 
insistă asupra necesității parti
cipării tuturor țărilor arabe, 
fără nici o excepție, la această 
inițiativă diplomatică.

TEHERAN. — Președintele 
Siriei, Hafez El-Assad, a sosit 
astăzi la Teheran pentru o vi
zită de stat de patru zile în 
Iran, relatează agenția PARS. 
Prima rundă a convorbirilor 
dintre șeful statului sirian și 
șahinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, 
va avea loc luni dimineață,

KUWEIT. — La Kuweit au 
început duminică lucrările unei 
conferințe arabe de experți con
sacrată examinării modalităților 
de prevenire și oprire a feno
menului de emigrare a specia
liștilor cu pregătire superioară 
din țările arabe spre statele oc
cidentale industrializate și de a- 
tragere a acestora în țările lor 
de origine. Conferința, care are 
tema „Dezvoltarea resurselor a- 
rabe de mîn$ de lucru" este pa
tronată de Consiliul național 
kuweitian al artelor șl de Aso
ciația intelectualilor americani 
de origine arabă.

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT MAREA BRITANIE
• CANCELARUL R. F. GER

MANIA, Helmut Schmidt, a 
sosit duminică după-amiază la 
Atena, intr-o vizită oficială de 
două zile.

Șeful guvernului vest-german 
se va întilni Juni dimineața cu 
președintele Republicii Elene, 
Constantin Tsatsos, iar apoi va 
începe convorbirile oficiale cu 
premierul grec, Constantin Ka
ramanlis. între subiectele care 
figurează pe agenda acestor 
convorbiri se 
Greciei cu R. F. Germania și 
problema cipriotă.

MASURI DE CONTROL AL 
PREȚURILOR Șl SALARIILOR

a precizat
de rambursare a 200 
din aceste datorii 
renegotiate.

însă că termenele 
milioane 

vor putea fi

STINGĂ A 
LABURIST 
BRITANIE,

află relațiile

IN S.U.A.
• MENȚINEREA LA UN NI

VEL RIDICAT a inflației și șo
majului va determina, în S.U.A., 
instituirea unor noi m&suri de 
control al prețurilor și salariilor, 
pînă la sfirșitul anului 1976 — 
a apreciat principalul consilier 
economic al Camerei de comerț 
a S.U.A., Carl Madden. După 
cum a afirmat recent senatorul 
William Proxmire, Congresul nu 
ar dori în prezent să apeleze la 
asemenea măsuri, aplicate de 
administrație în 1971. Madden a 
relevat insă că insatisfacția 
populației în legătură cu ma
jorarea continuă a prețurilor și 
nivelul ridicat al șomajului 
fac posibilă revenirea Ia măsu
rile de control.
CONVENȚII INTERNAȚIONALE 

PATRONATE DE UNESCO
• DOUA NOI CONVENȚII 

Internaționale patronate de 
U.N.E.S.C.O. — referitoare, pri
ma, la protejarea patrimoniului 
mondial cultural și natural, iar, 
cealaltă, la salvgardarea zone
lor ce servesc drept mediu pen
tru păsările sălbatice — an in
trat în vigoare în luna decem
brie. Țările semnatare se anga
jează să contribuie la salvarea 
monumentelor și zonelor ce con
stituie obiectul convențiilor.
PROGRAM VIZIND LICHIDAREA 
PRODUCȚIEI ILEGALE DE OPIU 

IN NORDUL TAILANDEI
• FONDUL NAȚIUNILOR 

UNITE pentru controlul trafi
cului de stupefiante a lansat, 
in colaborare cu guvernul de la 
Bangkok, un program vizind 
lichidarea producției ilegale de 
opiu intr-o serie de regiuni 
din nordul Tailandei, care con
stituie de mai mult timp o sur
să importantă pentru piața 
clandestină. O echipă de ex
perți ai O.N.U. a constatat re
cent că eforturile desfășurate 
s-au soldat pînă in prezent cu 
reducerea cu aproximativ 50 la 
sută a culturilor de mac in zo
nele respective.

„MOLNIA-3” PE ORBITA
• IN UNIUNEA SOVIETICA 

A FOST LANSAT satelitul ar
tificial al Pămintului „Molnia- 
3“, avind o orbită cu apogeul 
la 40 800 km și perigeul la 470 
km. Durata de rotație a sate
litului in jurul Pămintului este 
de 12 ore și 16 minute. „Molnia- 
3“ este destinat asigurării ex
ploatării sistemului de teleco
municații Ia mari distante și re
transmiterii programelor televi
ziunii centrale din Moscova 
pentru punctele rețelei „Orbita" 
și in cadrul cooperării interna
ționale in domeniul televiziunii.

• DATORIILE EXTERNE ale 
Republicii Chile se vor ridica in 
1076 la aproximativ 800 mili
oane dolari, a declarat președin
tele Băncii centrale chiVent. EI

«. ARIPA DE 
PARTIDULUI 
DIN MAREA 
din care fac parte și unii 
membri ai guvernului, a ce
rut naționalizarea celor patru 
mari bănci din Anglia — 
Barclay’s, Lloyds, Midland și 
National Westminster. După 
cum se arată într-un raport 
pregătit de Comitetul pentru 
problemele de politică inter
nă al Comitetului Executiv 
Național al Partidului Labu
rist, naționalizarea celor pa
tru mari instituții bancare ar 
oferi guvernului posibilitatea 
să mărească volumul investi
țiilor în economia țării și să 
acționeze mai eficient pentru 
rezolvarea dificultăților cu 
care este confruntată econo
mia britanică.

• FIRMA JAPONEZA „Ishi- 
kawajima-Harîma Heavy Indus
tries" a anunțat contractarea 
unui acord privind construirea a 
patru uzine de desalinizare a

apei de mare în Abu Dhabi. 
Costul proiectului este evaluat 
la 16 miliarde yeni. Cele patru 
uzine, care vor avea fiecare ca
pacitatea de 18 000 metri cubi 
de apă zilnic, vor fi instalate 
lu zona capitalei emiratului.

• EXPORTURILE DE PO
RUMB ALE STATELOR UNITE 
pentru anul comercial 1975—• 
1976, care a început la 1 octom
brie, se vor ridica, conform a- 
precierii Ministerului Agricultu
rii al S.U.A., la 35,6—38,1 mili
oane tone. în perioada octom- 
brie-decembrie a.c. au fost ex
portate circa 10 milioane tone 
porumb.

• CUNOSCUTUL EDITOR 
FRANCEZ Gaston Gallimard — 
fondatorul editurii care îi poartă 
numele — a încetat din viață in 
vîrstă de 94 de ani.

• CA URMARE A PRODU
CERII unei explozii, peste 300 
de mineri au fost blocați în 
interiorul unei mine de căr
bune din districtul Dhanbad,

. statul indian Bihar. Autorități
le indiene au organizat o ma
sivă operație de salvare a su
praviețuitorilor care continua 
în cursul zilei de duminică.

Reducere substanțială a ajutoarelor 
destinate sectorului căilor ferate

Actuala etapă a crizei econo
mice, care afectează totalitatea 
domeniilor de activitate din ma
joritatea țărilor capitaliste, cu 
accente deosebite de Ia stat la 
stat, teste mult mai gravă decit 
toate celelalte crize și fenome
ne care au avut loc tn perioada 
postbelică. Niciodată în anii 
scurși după al IIMea război 
mondial asemenea criza n-a luat 
un caracter atît de complex, 
criza din ultima perioadă fiind 
însoțită de o criză financiară, 
de repetate seisme monetare, 
de o rată înaltă a inflației, de 
creșterea șomajului. Astfel, po
trivit statisticilor Biroului In
ternațional al Muncii, numărul 
celor fără slujbe din țările capi
taliste industrializate a crescut 
în interval de un an (septem
brie 1974—septembrie 1975) de 
la 6 milioane la 17,1 milioane 
persoane. Pe primele locuri se 
află două dintre țările capitalis
te cele mai avansate : Statele 
Unite ale Americii și Canada, 
unde, din numărul total al per
soanelor apte de muncă, 8,1 la 
sută nu au de lucru. Peste tot 
numărul persoanelor în căuta
rea unui loc de muncă a cres
cut masiv astfel .inejt, așa cum 
scria recent Le Monde, intr-un 
amplu supliment in care se a- 
nalizau tendințele negative ale 
economiei principalelor țări ca
pitaliste „șomajul a atins nive
luri fără precedent de Ia război 
încoace" în cele mai multe țări 
din Europa (occidentală) cu toa
te că reducerea Orarelor de lu
cru (cu diminuarea corespunză
toare a salariilor n.n.) a luat 
proporții neobișnuite".

încercările de redresare eco
nomică, „rețetele" de neutrali
zare a efectelor recesiunii nu au 
dat rezultatele scontate. Cîteva 
date sînt concludente. In cursul 
acestui an producția industrială 
a scăzut de la nivelul mediu în
registrat în perioada 1973—-1974. 
cu circa 20 la sută în Japonia, 
10—15 la sută în S.U.A., R. F. 
Germania, Franța și Italia. Pe la 
mijlocul anului 1975, producția 
industrială a țărilor membre ale 
Pieței comune cobora ia nivelul 
consemnat Ia începutul anului 
1972. Deși Ia unele ramuri indus
triale, în ultimele luni, s-a con
statat o lentă revenire, totuși ia 
o serie de produse provenind 
din industria automobilelor, si
derurgică, a construcțiilor, tex- 
tilă, volumul total este departe 
de a atinge indicatorii anteriori. 
Se apreciază că la baza ritmu
lui redus al reluării normale a

activității economice, alături de 
alte fenomene se află inflația 
galopantă. Menținerea, dincolo 
de limitele normale, a acestui 
indicator peste 10 la sută — 
ae reflectă în volumul redus al 
investițiilor, în scumpirea bunu
rilor de larg consum, creșterea 
la cote record a numărului de 
firme închise sau falimentare. 
Referindu-se la acest din urmă 
aspect, ziarul citat nota : „o 
mărturie indiscutabilă a gravi
tății crizei din 1975 este și pro
gresul rapid al numărului de fa
limente produse în majoritatea 
marilor țări industrializate". Din 
primul trimestru al anului 1974 
pînă în primul trimestru al anu
lui 1975, numărul firmelor fali
mentare a crescut cu 50 la sută 
în Anglia, cu 30 la sută in R.F.G., 
cu 35 la sută în Luxemburg, cu 
20 Ia sută în Franța și Belgia, 
în 1975, în Japonia 12 000 de fir
me si companii au fost decla
rate falimentare, ceea ce repre
zintă dublu față de anul pre
cedent. __

Situația critică 4n care se gă
sesc aceste țări a făcut obiectul 
a numeroase declarații îngrijo
rătoare. „Milioane de americani 
nu au de lucru. Recesiunea și 
inflația reduc veniturile altor mi
lioane, Prețurile sînt prea ridi
cate și vînzările sînt prea lente" 
-r spunea președintele S.U.A.. 
Gerald Ford. Traversăm oea mai

Harold Wilson — trece prin cea 
mai dificilă etapă economică din 
ultimii 40 de ani“. Și, șirul lung 
al recunoașterilor amare s-ar 
putea prelungi.

Au fost adoptate măsuri ur
gente, au avut loc reuniuni spe
ciale, insă rezultatele întîrzie să 
se arate.

Actuala situație economică, 
creșterea continuă a șomajului, 
spirala alarmantă a prețurilor au 
declanșat un puternic val de ne
mulțumire în rindul masei or 
populare împotriva încercărilor 
de a s urm on ta criza pe seama 
celor ce muncesc, prin reducerea 
salariilor, concedieri masive, in 
timp ce încasările obținute dc 
marile monopoluri au continuat 
să indice ritmuri înalte de pro
fit. Milioane de oameni ai mun
cii și-au intensificat acțiunile 
revendicative, cerînd încetarea 
suportării de către masele largi 
a urmărilor crizei, stabilirea u- 
nei ecuații mai reale în împăr
țirea veniturilor societății. Nu
meroasele greve, demonstrații 
și mitinguri de protest desfășu
rate în cursul acestui an au re
confirmat hotărirea maselor 
muncitoare de a continua lupta 
pentru dobîndirea unor reven
dicări economice și sociale ma
jore. spre transformarea revolu
ționară a societății capitaliste.

I. TIMOFTB

Autoritățile britanice au 
convenit asupra unei re- 
duceri substanțiale a aju
toarelor destinate secto
rului căilor ferate, anun- 

. ță publicația britanică 
„Financial Times".

O primă măsură va consta în 
menținerea ajutoarelor ce ur
mează a fi alocate în 1976 Ia 
nivelul celor din 1975, adică 330 
milioane lire sterline. Compania 
„British Rail'" a anunțat, de 
altfel, că în urma aplicării mă
surilor preconizate de guvernul 
britanic, deficitul financiar din 
domeniul căilor ferate, în va-

Chemarea C.C. al P.C. Bulgar 
adresată oamenilor muncii

loare de 78 milioane lire ster
linei va fi eliminat pînă in anul 
1978. Pe de altă parte, reduce
rea ajutoarelor destinate aces
tui sector va intîrzia realizarea 
unor proiecte aflate in curs de 
aplicare, cum ar fi construirea 
de vagoane modeme sau dez
voltarea rețelei trenurilor de 
mare viteză.

Trei sindicate din domeniul 
transporturilor feroviare se opun 
măsurilor preconizate de autori
tățile britanice. Reprezentanții 
acestora au arătat, de altfel, 
că planurile guvernamentale in
dică, în mod logic, o reducere a 
rețelei de căi ferate în Marea 
Britanie de la 11 000 mile, cît 
măsoară în prezent, la mai puțin 
de 4 000 de mile pînă în anul 
1981. Acest fapt se va reper
cuta, totodată, asupra unui mare 
număr de muncitori care vor fi 
nevoiți să-și caute de lucru în 
alte sectoare de activitate.

Un nou opisod al 
„războiului iodului"

The Japan Times Weekly
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din R.P. Bulgaria

Un nou episod al „războiului 
codului" s-a consumat dumi
nică. Fregata britanică „Andro
meda" s-a ciocnit cu nava de 
coastă islandeză „Tyr", în timp 
ce efectua o serie de manevre 
în vederea protejării pescadoa
relor engleze, care se află în li
mitele apelor naționale de pes
cuit ale Islandei, extinse în 
mod oficial, de autoritățile de 
la Reykjavik, la 200 de mile 
marine. După cum s-a mai 
anunțat, navele de coastă is
landeze urmăresc să taie năvoa
dele vaselor de pescuit brita
nice pentru a le obliga, astfel, 
să părăsească aceste ape. Coli
ziunea amintită nu a avut ur
mări grave pentru cele două 
nave.

TABLOUL ȘOMAJULUI
___ ______ ._________________ A___ ________

/V CMINIJABE ÎNTDWAT

• UNA DIN CELE MAI IMPORTANTE COLECȚII DE HARȚI 
DIN LUME se află la Biblioteca saxonă din Dresda. Ea numără 
nu mai puțin de 58 000 de hărți. Aproape jumătate din acestea 
sint originale, tipărituri rare și schițe de pinâ la începutul se
colului al XLX-lea. Printre ele se află un maramond. din anul 
1587, Atlasul Mercator apărut opt ani mai tîrziu, considerat pri
mul atlas din lume, precum și o hartă a Saxopiei, desenata de 
mînă, veche de 400 de ani. Biblioteca a Împrumutat recent unei 
edituri din Leipzig 24 de hărți ale Americii din secolele XVI- 
XVin, în vederea pregătirii unui volum de reproduceri de harți 
istorice ale Americii. • CRIMINALITATEA JUVENILA IN JA- 
PONIA. Criminalitatea in rândurile tineretului a crescut consi
derabil în Japonia, atingind, în prezent, proporții mgnjora- 
toare, se relevă într-un raport oficial dat publicității la Tokio, 
în cursul primelor luni ale acestui an, numărul delictelor co
mise de tineri intre 14 și 19 ani’ a sporit cu 1 640 fală de peri
oada precedentă. • LOCUINȚA PREISTORICA. în localitatea 
spaniolă Archidona (provincia Malaga) a fost descoperită recent 
o locuință preistorică, datînd dintr-o perioadă cuprinsă intre 
40 000 și 100 000 de ani înaintea erei noastre. O echipa de ar
heologi de la Universitățile din Salamanca, Sevilla și Granada 
a identificat, cu ocazia săpăturilor efectuate în apropierea peș
terii de la Grajas, diferite obiecte utilizate de omul preistoric 
care a trăit în aceste locuri, fragmente de schelete de cai. oi 
și cerbi, precum șl ale altor animale aparținind microfaunei 
din perioada respectivă. • CVADRUPLEȚI. Marietta Van Dorp 
din Londra a dat naștere unor cvadrupleți. Spre surpriza me
dicilor, care nu dădeau prea multe șanse de supraviețuire ge
menilor, aceștia se simt bine. Ei continuă să se afle în incu
bator, dar starea sănătății lor se ameliorează treptat. • DES
COPERIRE LA KYOTO. O echipă de cercetători japonezi de la 
Universitatea din Kyoto a descoperit o nouă materie sintetică, 
care nu ar provoca fenomehul respingerii în cazul grefelor de 
organe interne. Noul material este un amestec de colagen, o 
proteină care se găsește în oasele și cartilagiile mamiferelor și 
de plastic obișnuit, iradiat cu descărcări de plasmă și raze 
gamma. Echipa de cercetători niponi a și efectuat cu succes 
grefe de trahee artificiale pe cîini. • FURTUL DE LA jude
cătoria DIN MILANO. Din clădirea unei judecătorii din Mi
lano au fost furate bijuterii, arme, bani și narcotice, depuse 
drept corpuri delicte. Valoarea acestora este foarte mare, s-a 
anunțat la poliția din Milano, precizînclu-se că. după toate pro
babilitățile, unul dintre funcționarii judecătoriei este complice 
la furt. • VILA DIN SIRACUZA. Arheologii au descoperit în 
apropiere de Siracuza ruinele unei vile datînd din perioada ro
mană. Săpăturile au scos la iveală mai multe mozaicuri repre- 
zentînd motive florale, animaliere și scene de vînătoare. Potri
vit unor estimări, această descoperire are o mare valoare ar
heologică, vila fiind printre puținele clădiri de acest gen din 
secolul al IV-lea al erei noastre ce se mai află intactă • UN 
PUTERNIC INCENDIU s-a declanșat în centrul Istanbulului, 
distrugînd, potrivit primelor rapoarte, peste 1 000 de mici ma
gazine. Este pentru a doua oară în ultimele trei luni cînd flă
cările izbucnesc în zona comercială a orașului, pțovocînd înr 
semnate pagube materiale. • TIMPUL LIBER și TELEVIZO
RUL. Un studiu oficial dat publicității la Tokio arată că un 
japonez petrece, in medie, în fața televizorului trei ore și ju
mătate în timpul săptămînii,■ inclusiv simbăta,. și aproape cinci 
ore în cursul zilei de duminică. Este un semnal de alarmă, 
apreciază sociologii, atrăgînd atenția asuprș pericolului de a se 
consacra timpul liber în exclusivitate televizorului,. în dauna 
altor activități necesare dezvoltării armonioase, fizice și psihice, 
a ființei umane.
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i 18,15; 20.30).
’ AMORUL VRĂJITOR: Luceafărul 

(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) : Cotroceni (orele 10; 12,15; 
15 ; 17,45 ; 20).

J, D. CAHILL: București (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); 
Patria (orele 9 : 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 
18,15; 20,3u>; Feroviar (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18;
20.30) ; Modern (orele 9 ; 11,15 ; 
13,30: 16; 18,15; 20,30).

CURSA: Scala (orele 9,15; 11.30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30); Favorit
(orele 13.45; 16; 18,15; 20,30): Cen
tral (orele 9,15, 11.30; 13.45; 16:
18,15; 20,30); Excelsior (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30).

JACK ȘI VREJUL DE FASOLE: 
Capitol (orele 9,15; 11,15; 13,30;

La Sofia fost dată publici
tății chemarea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar adresată oamenilor 
muncii din R. P. Bulgaria, în 
care se face bilanțul realizări
lor obținute în producție în 
1975 și sint precizate sarcinile 
pe anul 1.976. După ce se men
ționează că trăsătura principală 
a celui de-al șaselea plan cin
cinal o constituie ritmul ridicat 
de dezvoltare economică. în 
chemare se arată că sarcina 
strategică în domeniul econo
mic o constituie în prezent 
modernizarea și reorganizarea 
producției pe baza concentrării 
și specializării, a introducerii 
celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii. în chemare se 
recomandă organelor de partid 
și de stat, organizațiilor ob
ștești să acționeze pentru dez
voltarea largă a cooperării in
ternaționale, pentru îndeplini
rea integrală a sarcinilor de 
import și export.

LUNI, 29 DECEMBRIE 1975

ACESȚ BARBAT ADEVARAT: 
Victoria (orele 9.15; 11,30; 13.45; 
16; 18.15; 20.30).

KIS ȘI DOUA GHIOZDANE : 
Festival (orele 9,30; 11,30; 13,30; 16;

S. U. A. pe calea generalizării
sistemului metric

Statele Unite, una 
din puținele țări ale 
lumii care utilizează 
încă unitățile de 
măsură britanice, 
înaintează încet dar 
sigur pe calea ge
neralizării sistemului 
metric relatează a- 
genția „France Pres- 
se".

Această evoluție a 
înregistrat o impor
tantă cotitură odată 
cu semnarea, în 
cursul acestei săptă- 
mîni, de către pre
ședintele Gerald 
Ford a unei legi pri
vind accelerarea pro
cesului de adoptare 
a sistemului metric.

Generalizarea a- 
cestui sistem va fi 
de acum înainte di
rijată și accelerată

de Consiliul metric 
al S.U.A. — organism 
creat de președintele 
Ford.

Sistemul metric 
este, incepînd din 
1970, predat, conco
mitent cu alte uni
tăți de măsură, in 
toate școlile din Sta
tele Unite. în unele 
sectoare de activita
te acest sistem este 
în plin proces de a- 
doptare. De pildă, în 
14 din cele 50 de 
state din componen
ța S.U.A. limitele de 
viteză sînt indicate 
atît în mile, cit și în 
kilometri pe oră. 
Băuturile gazoase 
sînt deja vîndute in 
sticle de un litru, 
iar lungimea este in
dicată, uneori,

sportterenurile de 
atît în metri, cit și 
in yarzi.

în sectorul indus
trial, firma de calcu
latoare „IBM" a ho- 
tărît să nu mai pro
ducă. după anul 1978, 
material sau ordina
toare care să nu fie 
conform sistemului 
metric.

Experțîî consideră, . 
pe de altă parte, că 
sînt necesari circa 
zece ani în vederea 
adoptării sistemului 
metric de către toate - 
întreprinderile din 
țară $i de populație. 
Se apreciază că ge
neralizarea sistemu
lui metric în S.U.A. 
va necesita Cheltuieli 
de 50 pînă la ,>100 
miliarde dolari.

După datele Ministerului 
Muncii, problema șomajului 
continuă să fie gravă, un mi
lion de persoane (2 la sută 
din populația activă) fiind în 
prezent în căutare de lucru. 
Deși totalul șomerilor înregis
trează o anumită reducere, 
firmele de dimensiuni mici 

■ și chiar mijlocii depind încă 
direct de subvențiile guver
namentale pentru a menține 
angajații pe statele de plată.

Aceasta reflectă, desigur, 
ritmul foarte lent al revenirii 
economice nipone. Totuși, 
problema surplusului forței 
de muncă se va menține, 
după toate probabilitățile, 
și după ieșirea economiei din 
depresiune — deoarece nu 
este de așteptat ca. producția 
să cunoască o extindere la 
fol de rapidă ca în trecut. 
Situația a numeroase corpo
rații, în special din industri
ile manufacturiere, demon
strează că surplusul forței de 
muncă este o. problemă de 
lungă durată.

O anchetă întreprinsă de 
Federația organizațiilor eco- 
nbrnice (Keidanren) a dez
văluit că aproximativ 50 la 
sută din firmele trecute în 
revist.ă intenționează să-și 
reducă numărul anghjaților 
în . .următorii ani. „Toshiba 
Machine Co.", de pildă, im
portantă firmă din sectorul 
mașini-unelte, urmează să-și 

diminueze forța de muncă de 
la 4 200 la 3600. pentru a-și 
ameliora, situația pe planul 
vînzărîlor ; „River. Steel", su-

PROGRAMUL II
Palatului

Interpret! de muzică populară. 
31,10 Rom an-f oi leton : „Forsyte 
Saga" Episodul I ; Tntîlnire în 
familie 22.00 Avanpremieră la Re
velion ’76. 22,10 24 de ore.

(orele 11).
CERCUL MAGIC; Casa Filmu

lui (orele 10 ; 12 ; 14 ; 16) ; Volga 
(orele 9,30; 11,30; 13.30; 16: 18; 20); 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15).

SPLENDOAREA _ _________
Lira (orele 15,30; 18; 20,15).î 
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PULBERII

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN: Timpuri Noi 
(orele 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18;
20.15) ; Pacea (orele 16; 18; 20).

CALINA ROȘIE: Drumul Sării 
(orele 15,30; 18; 30,15).

CORUPȚIE LA PALATUL DE 
JUSTIȚIE: Miorița (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15); Grlvița 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.15) .

CANTEMIR: Ferentari (orele
15,30; 18; 20).

TREI ALUNE PENTRU CENU- 
ȘEREASA; Doina (orele 9.30;
11.15) .

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL

PĂMINTULUI: Doina (orele ÎS; 
16: 19).

UNDE ESTE COMPANIA A 
7-A: Dacia (orele 9; 11.15; 13,30; 
15.45; 18; 20.15)

MUȘCHETARUL ROMAN: Popu
lar (orele 15,30; 18; 20.13).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL: 
Bucegi (orele 15,45; 18; 20).

POLIȚISTA: Unirea (orele 16; 
18; 20).

ȚINE-ȚI MINTE NUMELE: Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

UN REGE LA NEW YORK: 
Ciulești (orele 9,30; 12; 19; 17,30; 
30).

ADOPȚIUNE: Crlngași (ora 17).
EVADATUL: Floreasca (orele 

9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,19);
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
13,45; 18; 20,15): Aurora (orele 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15).

NU FILMAM SA NE-AMU2AM: 
Munca (orele 15.45; 18; 20).

MASTODONTUL : Cosmoa (o- 
reie 15,30 ; 18; 20,15).

CALVARUL UNEI FEMEI: Mo-

șllor (Orele 9; 11,15; 13.30; 15.15; 
18; 20.15).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Flacăra (orele 15,30; 18: 20). 

MARELE GATSBY: Arta 
13; 16; 19).

TRESTIA. Vitan
18; 20).

DRAGOSTE LA 18 ANI:
hova (orele 18; 18; 20).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS: Vii
torul (orele 16; 18; 20).

(orele

(orele

15,30;

Ra-

PROGRAMUL I
16,00 Emisiune în limba maghit 

râ. 19,00 Familia. Gînduri împl: 
nite — gînduri de viitor. 19,20 .100 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20.0b 
România în lume — o politică ex
ternă activă consacrată păcii și 
colaborării internaționale. Docu
mentar TV 23,30 Floarea din gră
dină. Concert-spectacol cu tineri

BEOăCriA SI ADMINISTRAȚIA - București piața ..Sctnteii" Tel : 17«ÎS, 17 S» 20 Abonamentele se fac la oficiile poștal, si difucorli din întreprinderi șl In.tltutU — Tiparul ■ Combinatul poligrafie „Casa Sctnteil*. 
Cititorii din străinătate pot tace abonamente prin ILEXIM - Departamentul export-import presă București, Calea GrivRei nr. 44-ss P.O.B, - MOI, telex: 011421.

eursală a corporației ..Kawa
saki'S intenționează să con
cedieze 355 de muncitori — 
.20 la sută din totalul angaja- 
ților. „Fuji Electric Co.“, 
care a pus deja pe drumuri, 
de la începutul recesiunii, 
2 500 de muncitori, și-a anun
țat intenția de a desface 
contractele de muncă ale 
altor 2500 persoane. I

Forța de muncă poate fi 
redusă în Japonia în mai « 
multe moduri. Tiparul obiș- . 
nuit este de regulă următo- ' 
rul : primii loviți de deterio
rarea situației sînt muncitorii 
temporari ; apoi se recurge 
Ia restructurări și transferări; 
dacă după aceste prime ajus
tări există în continuare un 
surplus se recurge la anula
rea oricăror proiecte de noi 
angajări, principalii afectați 
de o asemenea măsură fiind 
tinerii absolvenți ; dacă și 
după „înghețarea" angajări
lor o firmă are mai multi 
angajați decit îi sînt necesari, 
se apelează Ia „retragerea 
voluntară", care presupune a- 
cordarea unei bonificații.

Potrivit unor studii recente 
efectuate de institutele de 
cercetări, problema șomaju
lui nu va putea fi soluționată 
în Japonia de o manieră sa
tisfăcătoare în următorii 10 
ani. Una din agențiile guver
namentale avertizează în a- 
cest sens că,, dacă produsul 
național brut va spori într-un 
ritm de .sub 3 la sută în ur
mătorii ani, numărul șomeri
lor va atinge 5 milioane.

17,00 Telex 17.05 Pagini alese 
din muzica corală românească. 
17.30 Publicitate. 17,35 Moment 
folcloric. 17,15 Film artistic: „Vară 
tîrzie". Producție a studiourilor 
cinematografice bulgare. Premie
ră TV. 19,05 Muzică ușoară cu 
Doina Moroșan si Cezar Tătaru. 
19.20 1001 de sert. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Film serial pentru copii : 
„Daktari". (reluare). 20.28 Biblio
teca pentru toți. 21,10 Telex. 21,13 
Capitala în prag de Revelion — 
reportaj 21,35 Melodii de dragos
te cu Norocel Difnitriu.

Teatrul ,.C. I. Nottara* (Sala 
viagheru): ULTIMA ORA — ora 
19.30; Teatrul Mic: MANIA POS
TURILOR - ora 15,30; DUPĂ 
CĂDERE — ora 19,30; Teatrul' 
,C. Tănase" (Sala Savoy): UITE 

CA NU TAC - ora 19,30.


