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Muzica de Ciprian Porumbescu 
Text adaptat

E scris pe tricolor unire,
Pe roșul steag liberator.
Prin lupta, sub a lor umbrire,
Spre comunism urcăm in zbor.

Acel ce-n luptă grea se teme

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

s-au întîlnit cu tovarășa Dolores Ibarruri
și tovarășul Santiago Carrillo

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întîlnit, în 
ziua de 3 ianuarie, în stațiunea 
Predeal, eu tovarășa Dolores 
Ibarruri. președintele Partidului 
Comunist din Spania, și cu to
varășul Santiago Carrillo, secre-

tar general al Partidului Comu
nist din Spania.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de vederi privind acti
vitatea și preocupările celor 
două partide, precum și în le
gătură cu unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale.

în timpul întrevederii, au fost 
relevate cu satisfacție relațiile

de solidaritate militantă și co
laborare multilaterală care ș-au 
statornicit și se dezvoltă intre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania. 
S-a subliniat rolul important al 
întîlnirilor și convorbirilor din
tre conducătorii celor două 
partide pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din

Spania, pentru întărirea unită
ți, mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a luptei 
împotriva imperialismului, pen
tru pace și democrație.

A fost exprimată hotărîrea 
comună de ă extinde și adinei, 
în noile condiții, conlucrarea 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Spa
nia, atît in interesul celor două

țări și popoare, cît și în inte
resul forțelor revoluționare, de
mocratice, progresiste și antiim- 
perialiste.

Intilnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă toxjărășească, de 
caldă prietenie, de stimă și de
plină înțelegere, ce caracteri
zează relațiile dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist din Spania.

Conferirea Ordinului „Victoria Socialismului“ 
tovarășei Dolores Ibarruri

DECRET PREZIDENȚIAL
Pentru merite deosebite in îndelungata sa activitate revolu

ționară și antifascistă consacrată cauzei democrației, libertății și 
independenței naționale, socialismului și păcii, pentru contribuție 
sa remarcabilă adusă la întărirea unității și solidarității mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor anti- 
imperialiste, precum și la dezvoltarea relațiilor de prietenie, co
laborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Spania, dintre poporul român și poporul spaniol,

cu prilejul împlinirii virstei de 80 de ani, 
președintele 

decretează:
Articol unic : 

varâșei Dolores 
Spania.

Republicii Socialiste România

Se conferă Ordinul „Victoria Socialismului“ to- 
Ibarruri, președintele Partidului Comunist din

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

CEREMONIA ÎNMÎNĂRII 
ÎNALTEI DISTINCȚII 

ai mișcării comuniste și mun
citorești din tara noastră.

Au luat parte tovarășul San
tiago Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist din 
Spania, alti membri ai conduce
rii P.C. din Spania,

După citirea Decretului pre
zidențial, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a inminat tovarășei 
Dolores Ibarruri înalta distinc- 

. ti.e.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
imbrățișat-o cu căldură pe to
varășa Dolores Ibarruri,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Dolores Ibarruri au 
rostit cuvintări. care au fost 
urmărite cu viu interes și subli
niate cu aplauze.

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a avut loc sim- 

3 ianuarie, la Casa ar- 
din Brașov, ceremonia 

Ordinului „Victoria 
i" tovarășei Dolores 

Partidului 
cu prile- 

de 80 de

bâtă, 
matei 
conferirii 
Socialismului"
Ibarruri, președintele
Comunist din Spania, 
jul împlinirii virstei 
ani.

La solemnitate au 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., 
al 
fi

participat

membri ai C.C. 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
ai guvernului, vechi militanti

Cuvîntarea tovarășului Cuvîntarea tovarășei 
Nicolae Ceaușescu Dolores Ibarruri

Dragă tovarășă Dolores 
Ibarruri,

Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și al meu personal, doresc 
să vă adresez încă o dată cele 
mai calde felicitări cu prilejul 
aniversării zilei dumneavoastră 
de naștere și, totodată, pentru 
îndelungata activitate revoluțio
nară pusă în slujba cauzei li
bertății și independentei po
porului spaniol, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună.

Cunoaștem activitatea pe care 
ați desfășurat-o de decenii in 
rîndurile mișcării comuniste, de
mocratice din Spania, în rîndu
rile mișcării comuniste și an- 
tiimperialiste internaționale. Știm 
că tot ceea ce ați făcut în în
treaga activitate revoluționară a

fost închinat, în primul rînd, 
cauzei libertății, bunăstării, fe
ricirii poporului spaniol, precum 
și cauzei prieteniei și colabo
rării între toate popoarele lu
mii, cauzei păcii internaționale. 
Tocmai-pentru această activita
te îndelungată și consecventă vă 
bucurați de stima și prețuirea, 
în primul rînd a comuniștilor și 
poporului spaniol, a comuniști
lor și poporului român, a comu
niștilor și torțelor antiimperia- 
liste de pretutindeni,

în toți acești ani între Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Spania s-au 
statornicit și dezvoltat relații de 
colaborare in toate domeniile de 
activitate. Un rol important în 
realizarea acestor relații de co
laborare activă l-ați avut dum
neavoastră. precum și tovarășul

(Continuare în pag. a lll-aj

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Prieteni și tovarăși,

Mulțumind din inimă pentru 
distincția cu care mă onorează 
Partidul Comunist Român și 
Consiliul de Stat, sub condu
cerea iubitului tovarăș 
Ceaușescu, permiteți-mi să 
spun că tiu pot considera a- 
ceastă înaltă decorație doar ca 
pe un fapt pur personal. O con
sider drept o recunoaștere a e- 
roicei lupte pentru democrație 
și socialism purtată timp de 
aproape 4# de ani de Partidul 
Comunist din Spania, condusă în 
trecut de neuitatul tovarăș Jose 
Dîaz și astăzi de scumpul nos
tru tovarăș Santiago Carrillo,

secretar general al Partidului 
Comunist din Spania.

în lupta îndelungată și grea 
a partidului nostru am simțit 
întotdeauna vie solidaritatea 
Partidului Comunist Român. Am 
simtit-o în trecut și o simțim 
și astăzi prin sprijinul perma
nent al Partidului Comunist Ro
mân, solidaritate care unește 
prin legături indestructibile cele 
două popoare și cele două parti
de ale noastre.

Acum permiteți-mi si vă spun 
care este situația in țara 
noastră. După moartea lui Fran
co, în tara noastră s-au inten
sificat luptele politice cu carac
ter național pentru restabilirea 
democrației în Spania. Elemen
tul fundamental al acestor lupte 
ii constituie Junta Democratică 
in alianfă cu Platforma Demo-

(Conttnuare in pag, • I/I-aj

Nu stă intre învingători.
Dar noi, uni fi in orice vreme, 
Am fost, vom fi biruitori.

Viteji, străbunii apărară,
De veacuri, românesc meleag. 
Noi nu răbdăm dușmani in fără, 
Primim prietenii cu drag.

In cartea comunistă scrie 
Că asuprirea va pieri. 
Prin noi, iubita Romănie 
Liberă-n veci va inflori.

Stăpin pe-al său destin, poporul, 
De viafă dreaptă făurar, 
Clădește falnic viitorul 
Urmind partidul, unic far.

Tu, Românie socialista, 
în lume, mindră, vei sui... 
in era nouă, comunistă, ' 
Etern, etern, vei dăinui !

UN NOU AN—UN NOU CINCINAL
DEBUT VIGUROS, 

REALIZĂRI DE PRESTIGIU
Am pășit de cîteva zile într-un nou an, într-un nou cinci

nal. O etapă importantă care deschide în fața întregului 
nostru popor minunate perspective de muncă și creație 
pentru transpunerea în fapte a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al Xl-lea al partidului, pentru ridicarea patriei pe 
noi culmi de civilizație și bunăstare. Toți oamenii muncii 
și-au reluat obișnuita haină de lucru și, fiecare la locul 
său, debutează cu forțe sporite, cu energie și dăruire, cu 
deplină angajare pentru exemplara realizare a mărețelor 
sarcini cu care se deschide cincinalul revoluției tehnico- 
științifice. Stau mărturie succesele numeroaselor colective 
pe care noul an le-a găsit la datorie pe promontoriul de 
onoare al muncii, realizări elocvent ilustrate în transmisiile 
reporterilor noștri.

ÎN PAGINA A Îll-A

DEJUN OFERIT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

IN ONOAREA TOVARĂȘEI DOLORES IBARRURI

După înmînarea înaltei distincții, tovarășul Nicolae Ceaușescu feli
cită cu căldură pe tovarășa Dolores Ibarruri

ȘARJA NR. 4160, PRIMA 

ȘARJĂ A CINCINALULUI

Primele minute ale anului 
1976 i-a găsit pe oțelarii din cea 
mai tinără cetate siderurgică ro
mânească elaborînd șarja nr. 
4160, de oțel aliat, prima din 
acest cincinal. în aceste zile de 
început de an. peste 100 de ti
neri au asigurat foc continuu la 
toate cuptoarele electrice de la 
Oțelăria nr. 1 și Oțelăria nr. 2. 
dind astfel țării peste plan 
aproape 2 000 tone oțel aliat și 
inalt aliat. Tot in aceste zile au 
fost prelucrate 1 150 tone lami
nate din oțel. Pe marea plat
formă industrială din muni
cipiul Tîrgoviște, alți 100 de ti
neri de la întreprinderea „Rom- 
lux“ au produs în zilele de 1—4 
ianuarie peste 324 000 baloane 
becuri electrice, peste 28 000 
lămpi cu magneziu și 940 kg 
lămpi cu vapori de mercur.

RITMURI ÎNALTE

TN CETĂȚILE CHIMIEI

• Chimiștii combinatului „A- 
zomureș“ din Tg. Mureș, români, 
maghiari, germani, tineri și 
vîrstnici, s-au aflat la posturi și 
în zilele de sărbătoare ale în
ceputului de an. De la tinerii 
Iosif Biro, Ioan Beldean, Ște
fan Szabo, Maria Meșter, Ioan 
Smuțer, aflăm că activitatea fa
bricilor de azotat, uree, acid a- 
zotic, a celorlalte secții s-a des
fășurat. normal. Mărturie stă pri
mul bilanț : peste 6 mii tone a- 
moniac. 2 800 tone îngrășămin
te complexe. 2 800 tone uree. 
6 000 tone azotat de amoniu, au 
fost expediate cooperativelor a- 
gricole din județele Ialomița, 
Galați. Olt. Vaslui, Prahova, 
spre beneficiarii externi.

• Combinatul chimic din 
Făgăraș. In primele 4 zile care 
s-au scurs din acest an, aici s-au 
înregistrat primele succese ale 
noului cincinal, tinerii adueîn- 
du-și și de această dată o con
tribuție substanțială. Au fost 
obținute peste 2 200 tone de pro
duse in valoare de 4 milioane 
lei.

130 TONE DE ȚEVI 

PESTE PREVEDERI

In primele patru zile ale nou
lui an, laminatorii de la între
prinderea „Republica“ din Ca
pitală, asigurînd funcționarea 
cu randament maxim a agrega
telor au reușit să realizeze 130 
de tone de țevi peste sarcinile 
de plan. Cele mai bune rezulta
te le-au obținut muncitorii de 
Ia laminorul nr. 1 care au hotă- 
rît să producă zilnic în plus cel 
puțin 60 tone de țevi. Ieri. 4 
ianuarie, la toate cele 3 lami
noare s-a lucrat din plin obți- 
nîndu-se o producție record. La 
panourile de comandă, la cele
lalte locuri de muncă de mare 
răspundere, tinerii, alături de 
vîrstnici, lucrează hotărîti să în
scrie în bilanțul acestui an pres
tigioase realizări. Prin grija unor

(Continuare in pag. a lil a/
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DIRECȚII PRIORITARE
ALE PERFECȚIONĂRII

ÎNVÂȚÂMÎNTULUI

SUFŒKm ECONOMIC
Recent, Comitetul Politic Executiv a aprobat studiul privind perfecționarea invâțămintului supe

rior economic, preconizîndu-se, printr-o serie de măsuri concrete, legarea mai strinsă a acestui sec
tor de realitățile ți cerințele dezvoltării economice a țârii noastre, de activitatea practică a întreprin
derilor, de obiectivele concrete ale politicii economice a partidului.

— V-am ruga să sintetizați 
principalele direcții de acțiune 
în procesul îmbunătățirii învă- 
țămintului superior economic.

— în ultimii ani, pe baza in
dicațiilor conducerii partidului în 
învățămintul superior economic 
s-au elaborat noi planuri de 
învățămint. majorîndu-se pon
derea disciplinelor care asigură 
cunoștințe în domeniul pre
lucrării electronice, al informa
ției, al contabilității, statisticii, 
economiilor de' ramură și s-a 
îmbunătățit studiul tehnologii
lor. Pe baza indicațiilor tova
rășului Nieolae Ceaușescu, cu
prinse în cuvintarea rostită la 
Conferința cadrelor didactice și 
activului de partid din învăță
mintul superior. srau intensifi
cat și preocupările legate de 
adincirea procesului de inte
grare cu cercetarea și produc
ția, fiind lărgite relațiile cu 
unitățile economice, cercetarea 
științifică pe bază de contracte 
fiind extinsă în vederea rezol
vării unor probleme 
practicii economice în 
ție.

în același timp, însă, 
rea viitorilor specialiști 
tuat sub nivelul cerințelor pre
zente și de perspectivă ale e- 
conomiei naționale, impunîn- 
du-se luarea unor măsuri me
nite să consolideze cunoaște
rea legislației ‘economice, să e- 
limine fragmentarea excesivă a 
disciplinelor, caracterul abstract 
și descriptivist al unor cursuri, 
carențele din pregătirea juridi
că, financiar-contabilă și în do
meniul relațiilor valutare și 
plăților internaționale.

Interviu cu prof. dr.
N. DOBROTÄ

prorector al Academiei de Studii 
Economice din București

bilitate și capacitate de adap
tare la exigențele dezvoltării e- 
conomiei noastre naționale. De 
asemenea, noile planuri de in- 
vățămînt asigură o îmbunătăți
re substanțială a raportului 
între cursuri și prelegeri, pe de 
o parte, și activitățile 
ve și productive, pe 
parte.

aplicati- 
de altă

domeniul— Ce este nou în 
metodelor de transmitere și 
însușire a cunoștințelor ?

specifice 
produc-

pregăti - 
s-a si-

— Cum se reflectă măsurile 
preconizate în profilul și pla
nurile de înVățămint care vor 
asigura pregătirea cadrelor de 
economiști ?

— încă din anul universitar 
trecut, numărul specializărilor 
s-a redus de la 11 la Ț și anu
me: Economia industriei, con
strucțiilor și transporturilor, Ci
bernetică economică și statisti
că. Comerț, Relații economice 
internaționale. Finanțe-contabi- 
litate, Economie politică și Pla
nificare, Economia agricultu
rii. S-a realizat O redimensio- 
nare rațională a disciplinelor 
prin înlăturarea suprapunerilor 
și interferențelor, a elementelor 
de descriptivism și istorism, 
numărul de discipline reducîn- 
du-se de la 31—*36 la 26—33. 
Examenele studenților s-au re
partizat mai judicios, regula 
generală fiind de trei examene 
în semestrul I și patru în se
mestrul II. Noile planuri de 
învățămint asigură o temeinică 
pregătire economică de bază în 
elaborarea acestora avindu-se 
in vedere, in special, pregăti
rea îrt domeniul contabilității 
și finanțelor, analizei activității 
economice a întreprinderilor, în 
problemele de comerț exterior, 
relații financiar-valutare, in do
meniul juridic, în cunoașterea 
șl utilizarea calculatoarelor, a 
instrumentelor și tehnicilor mo
derne de analiză și calcul, în 
cunoașterea proceselor tehnolo
gice de bază și a limbilor 
străine.

Prin fondul de cunoștințe co
mune (peste 50 la sută) din to
talul fondului de timp, noile 
planuri asigură formarea de spe
cialiști cu profil economic larg, 
înzestrați cu o mai mare mo-

— în scopul ridicării eficien
tei pregătirii practice a studen
ților, cit și al dezvoltării gîn- 
dirii lor economice, se vor lua 
măsuri pentru extinderea apli
cării metodelor moderne de 
transmitere a cunoștințelor cum 
sint: metoda, cazurilor, a simu
lării, a jocurilor de întreprin
dere, precum și pentru trece
rea la predarea intensivă a unor 
discipline (limbi străine, pre
lucrarea electronică a informa
ției). în cadrul Academiei de 
Studii Economice, se va pune 
la punct un joc de întreprin
dere cu un mare număr de de
cizii, care va fi utilizat pentru 
instruirea studenților și cadre
lor care urmează cursuri post
universitare. O atenție deose
bită va fi acordată asigurării 
unui caracter complex, inter- 
disciplinar, proiectelor econo
mice care dezvoltă capacitatea 
de analiză și decizie în cazul 
problemelor ridicate de practi
ca economică.

începînd din acest an univer
sitar — și acțiunea va fi ex
tinsă in viitor — o parte din 
activitățile didactice aplicative, 
și unele activități didactice 
speciale vor fi organizate în 
cadrul unităților industriale co
merciale, financiar-'oancare. A- 
bordarea unor probleme con
crete din activitatea unităților 
economice în cadrul tematicii 
lucrărilor de diplomă, va fi 
extinsă laolaltă cu sistemul sus
ținerii acestora in cadrul în
treprinderilor cu participarea 
specialiștilor din producție.

— Vă rugăm să ne detailați 
soluțiile privind formele și me
todele integrării cu producția și 
cercetarea, avîndu-se în vedere 
că în cadrul A.S.E. au fost 
experimentate diferite forme de 
organizare a activităților pro- 
ductiv-științifice.

— Procesul de integrare se va 
desfășura, în primul rînd, în 
unități proprii. în acest an uni
versitar s-a extins activitatea 
laboratoarelor de cibernetică e- 
conomică, cuprinzînd 900 de 
studenți din cei 1500 înscriși 
de Ia Facultatea de cibernetică 
economică și statistică. De ase
menea, se vor crea noi unități 
ca Centrul de consulting' îh 
probleme de planificare, orga
nizare și conducere economică, 
Colectivul de expertize con
tabile, Oficiul de calcul pentru 
prelucrarea datelor financiar- 
contabile și Colectivul de ana
lize. expertize și cercetări mer-

1. Lector la Catedra de Ma
tematici III Facultatea Electro
tehnică la disciplinele : „Ana
liza matematică“, „Matematici 
superioare“ și „Matematici“ po
ziția 30 din statul de funcțiuni ;

2. Șef de lucrări la Catedra de 
Telefonie-Telegrafie Facultatea 
de Electronică și telecomunicații 
la disciplinele : „Tehnica con
strucției rețelelor în cabluri lo
cale și lungă distanță“ și „Utili
zarea calculatoarelor“ poziția 8 
din statul de funcțiuni ;

3. S®f lucrări la Catedra de 
Utilaj chimic Facultatea de Me
canica- la disciplinele : „Monta
rea utilajului chimic“, „Utilajul 
industriei materialelor de con
strucții“ și „Construcții sudate“ 
poziția 11 din statul de funcți- 
uni »

4. Șef lucrări Ia Catedra de 
Tehnologia metalelor Facultatea 
de Tehnologia construcției de 
mașini la disciplinele : „Tehno
logie“. „Construcții sudate“,
Studiul metalelor și tehnologia 

metalelor“, „Tehnologia metale
lor în mecanica fină“ și „Ma
șini-unelte și control dimensio
nal“ poziția 17 din statul de 
funcțiuni ;

5. Șef de lucrări la Catedra de
Turnătorie-forjă Facultatea de 
Metalurgie la disciplinele : 
„Procedee speciale de turnare“, 
„TermOfizica proceselor de tur
nare“ și „Elaborarea și turna
rea fontei“ poziția 10 din statul 
de funcțiuni ; > „ , ,

6. Șef de lucrări la Catedra 
de Turnătorie-forjă Facultatea 
de Metalurgie la disciplinele : 
„Tehnologia formării“, „Elabo
rarea și turnarea oțelului“ și 
„Tehnologia metalelor“, poziția 
16 din statul de funcțiuni ;

7. Asistent la Catedra de Ma
tematici III Facultatea de. Elec
trotehnică la disciplinele : „A- 
naliză matematică". „Matematici 
speciale“ și „Matematici superi
oare“ poziția 33 din statul de 
funcțiuni ;

8. Asistent la Catedra de E- 
lectrotehnică I Facultatea de

Electrotehnică la disciplinele : 
„Bazele electrotehnicii“, „Elec
trotehnică“, „Electrotehnică și 
electronică industrială“ și „Elec
trotehnică și instalații electrice“, 
poziția 24 din statul de funcți
uni ;

9. Șef de lucrări cu normă de 
cercetare la Catedra de Fizică 
Facultatea de Aeronave, poziția 
1 din statul de funcțiuni ;

10. Asistent la Catedra
Educație fizică Facultatea de 
Electrotehnică la disciplina Atle-

de

ecologice. în aceste unități își 
vor putea desfășura activitatea 
productivă peste 1 500 de Stu
denți lucrind ca operatori pro
gramatori, analiști, laboranți, 
iar încasările din contracte 
putea atinge 
anual.

O serie de 
tegrarea sint 
tățile economice prin preluarea 
unor activități cu caracter eco
nomic în timpul anului univer
sitar și executarea lor prin ro
tație de către studenți, prin 
organizarea practicii de vară, 
cu precădere prin angajarea 
studenților pe posturi temporar 
disponibile, ocuparea prin ro
tație a unor posturi rezervate 
special în cadrul unităților. în 
50 de Întreprinderi industriale, 
comerciale, bancare, utilizate 
sistematic ca baze de activități 
productive se desfășoară con
comitent activități de cercetare 
și prestări servicii pe bază de 
contract, activități didactice, de 
elaborare a proiectelor de an și: 
proiectelor de diplomă, reali- 
zindu-se, astfel, o integrare de 
tip complex. Prin măsurile de 
integrare cu cercetarea și pro
ducția se estimează că încasă
rile din lucrările contractate de 
A.S.E. vor spori .de la 16 
lioane lei 
lioane lei

soluții privind 
aplicate in uni-

in acest an, la 38 
în 1980.

— Cum 
continuare

:

6,5 milioane

w .?■ »
- < »
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Din noul peisaj al municipiului Bacău
Foto : O. PLF.CAN

Primul catalog de produse 
și proiecte studențești

mi- 
mi-

în
perfecționarea

se preconizează 
Și . ' ;■

pregătirii cadrelor didactice care 
se ocupă de formarea viitorilor 
specialiști în economie ?

Studenții Institutului politeh
nic „Traian Vuia“ din Timișoa
ra, care au integrat in pregăti
rea lor teoretică o bogată acti
vitate de cercetare și de produc
ție, au semnat recent primul ca
talog de produse și proiecte pro
prii, puse la dispoziția între
prinderilor industriale și unită
ților economice. Studenții de 
aici au materializat o serie de 
proiecte în atelierul-școală și de 
prototipuri al institutului, au 
realizat mai multe aparate elec
trotehnice, panouri logice, gene-

ratoare de funcții și alte produ
se a căror valoare totală se ci
frează la peste 4 milioane lei. în 
același timp, viitorii ingineri 
chimiști au elaborat, după rețe
te proprii, în halele-pilot de pe 
platforma industrială a între
prinderii „Azur“, noi produse de 
mic tonaj, iar în atelierul Fa
cultății de construcții s-au fina
lizat o serie de proiecte pentru 
șantierele institutului și pentru 
alte întreprinderi de construcții.

— în vederea perfecționării 
cadrelor didactice, concepută ca 
o activitate continuă, se vor fi- 

• naliza mai multe măsuri, printre 
care se numără trmiterea cu 
prioritate în unitățile economi
ce în cadrul activităților de in
tegrare a celor care nu au ex
periență practică ; pentru for
marea de Cadre bine pregătite 
în domeniul relațiilor valutare 
și plăților internaționale și 
dreptului internațional se va a- 
sigura un număr corespunzător 
de specializări pentru cadre di
dactice tinere, iar în țară vor 
fi invitate cadre didactice și 
specialiști de mare reputație 
pentru a participa la pregăti
rea și perfecționarea cadrelor 
didactice și lucrătorilor cu sar
cini de comerț exterior din a- 
paratul ministerelor, centrale
lor și întreprinderilor.

De asemenea, anual, consilii
le profesorale ale facultăților 
vor planifica perfecționarea per
sonalului didactic prin studiu 
individual, cursuri intensive de 
scurtă ’ ", „ ____
jocuri complexe ‘ de întreprin
dere, organizarea de dezbateri 
în cadrul catedrelor cu partici
parea specialiștilor din produc
ție. stagii de perfecționare în 
țară și străinătate.

Prin ansamblul măsurilor 
menționate în cursul discuției, 
unele deja concretizate, altele 
aflate în curs de aplicare se va 
asigura axarea întregului proces 
instructiv-educativ pe cunoaște
rea profundă a politicii econo
mice a partidului, a realități
lor economice din țara noastră 
fârmîndu-se noi generații de e- 
Conomiști capabili să răspundă 
prin pregătirea lor tuturor e- 
xigențelor impuse de dezvolta
rea social-economică a țării 
noastre.

durată, participarea la

C. STÄNCULESCU

Electronică și telecomunicații la 
disciplinele : „Dispozitive elec
tronice și electronică industria
lă“, „Teoria, transmisiei infor
mației“ și „Televiziune“, poziția 
22 din statul de funcțiuni ;

16. Asistent la Catedra de 
Geometrie descriptivă și desen I 
Facultatea de Tehnologia con
strucțiilor de mașini la disci
plina : „Desen tehnic“, pozițiile 
14 și 22 din statul de funcțiuni ;

17. Asistent la Catedra de 
Tehnologia construcțiilor de

ANCHETA 
NOASTRĂ

(Agerpres)

TARA MINUNILOR
A început un an nou. Cu zile 

însorite. Cu vrăbii care ciripesc 
in plină iarnă, acoperind cas
tanul de peste drum cu o nin
soare de sunete Subțiri. A în
ceput. desigur, cu programul din 
noaptea de revelion, mobilizare 
impresionantă de forțe artistice: 
peste cincizeci de cintece în 
primă audiție, cuplete, scenete, 
materia a cel puțin trei spec
tacole de varietăți, glume noi 
și bune, glume noi șl mai puțin 
bune, glume vechi — 
(Glumele vechi sint 
una bune ; altfel n-ar 
Colaboratorii televiziunii ne-au 
urat ,.Lâ mulți ani !“. Să le 
mulțumim pentru tot ce ne-au 
dăruit timp de 365 de zile (și 
o noapte) și sd le răspundem 
și noi cu aceeași urare.

Fără să ne despărțim incă. Am 
fost cu Spirache in anul 2 000, 
am văzut că atunci hotelierii 
nu vor mai lua mită, că anga
jările in servicii se vor face 
fără „pile“, iar cetățenii savanți 
vor purta halate albe și vor da 
minunate comenzi cu privire la 
trecerea Străzii pe spațiile des
tinate pietonilor. A fost un mo
ment agreabil, dar ne-a trecut 
prin cap gîndul Că lumea aceea 
corectă, pusă la punct și anti
septică, nu ne e peste măsură 
de simpatică și ne-am mai gin- 
dit — : 
noaptea 
simțeam 
viață — 
2 000 să 
eu anul 
de ce nu? Ei vor fi, fără în
doială, ți mai buni decit acești 
ani buni, în care am obținut re
zultate remarcabile in toate 
domeniile. Să dispară și „pile
le“, (
zuri
Zilele, 
teligenți, 
vanțî, să știm tot ce Se poate 
ști ți să ne bucurăm de toate 
binefacerile progresului, de ab
solut toate fără excepție, dar — 
daci se poate — să nu devenim

destule ! 
intotdea- 

dura).

poate pentru că era in 
de revelion și nu ne 
deloc nemulțumiți de 
că am vrea ca anul 
semene — el. da ! — 

1.975. Sau chiar cu 1970,

ți mita, și alte neca- 
care ne mai întunecă 

, să devenim mai in
viai știutori, mai ea-

niște executanți corecți ai unor 
programe electronice, ci să ră- 
minem oameni obișnuiți, locui
tori de rînd (și de excepție) ai 
țării 
lumea 
col, ci

Am 
sprezece luni programele . 
ziunii și mi s-a intîmplat — o 
dată, de două ori, de trei ort — 
să mă gindesc la cetățenii a- 
nului 2000, la cei care vor ști 
și mai bine decit noi că 
principala calitate a oameni-

mînunilor. care nu 
de peste un sfert > 
lumea noastră de 
urmărit timp de

este 
de se* 
azi.
două- 

televi-

CÄ0MC4 T. K

de FLORIN MUGUR

lor nu e capacitatea de 
a cunoaște, ci, prin aceasta, 
capacitatea de a fi umani. Nu 
cred că voi uita vreodată pre
zentarea făcută familiei Roven- 
ța, muncitori pe șantierul de la 
Rovinari. Ce aveau extraordinar 
cei doi soți ? Lucrau pe niște 
mașini de înaltă tehnicitate, își 
creșteau copiii, spuneau vorbe 
obișnuite. Da, dar ei trăiau cu 
adevărat în țara minunilor; se 
vedea asta din fiecare mișcare 
a lor. Aveau o altfel de privire 
decit a noastră, aveau altfel de 
ochi : nu observau Ceea ce ob
servăm noi și in schimb li se 
păreau limpezi ca lumina zilei 
lucruri pe care abia le sesizăm. 
Mai precis : oamenii a'ceia ve
deau dragostea, cu mecanismele 
ei subtile. îți dădeau seama că 
lucrul cate „mișcă soarele și 
celelalte stele“ nu este știința 
sau nu este in primul rînd ști
ința, ei iubirea. Iubirea Care se 
ascunde și se face mică adesea, 
iubirea care foarte rar poate fi 
surprinsă asupra faptului. „Nu 
vă țin din lutru fetele care vin 
la dumneavoastră pe tractor să

care, in 
arată —

vă vadă, să vă povestea ă ?“ 
era întrebată femeia. Iar ei ti 
dădeau lacrimile și nici nu pri
cepea sensul întrebării ; cum 
să-l priceapă ? „Bine, dar eu le 
iubesc !", explica ea, ca și cum 
dragostea ar fi fost de la sine 
înțeleasă. $i chiar este. Soții 
Rovența și copiii lor. da ; pe ei 
îi vreau în anul 2000 ! Nu ro
boții...

Pe acel mare scriitor 
ultimul său roman, ne
așa cum mărturisea la televi
ziune — „aventura unei conști
ințe, a vieții unui tinăr din se
colul 20“, pe autorul romanului 
Delirul. îl văd ca demn cetățean 
al acelui secol al douăzeci și 
unulea, secol la care se uită 
astăzi cu atenție și cu o ușoară 
neliniște. Va avea, atunci, tim
pul, mai multă răbdare cu oa
menii ? Se pare că da. O spune 
intr-un interviu publicat zilele 
acestea in revista Flacăra : „Re
vin la formula mea : tehniciza
rea trebuie să fie excesivă ca 
să ne ducă la simplitate. Toată 
lupta noastră e pentru eiștiga- 
rea timpului liber. Dacă pot Să 
apăs pe un buton să curgă ca
fea cu lapte, am mai mult timp 
liber pentru bucuria vieții. Ce 
bucurie putea să fie pentru un 
locuitor al satelor de odinioară 
care înota în noroi pină la ge
nunchi ca să ajungă acasă din- 
tr-un loc unde a avut treabă ? 
Astăzi s-a ajuns la asfaltarea 
trotuarelor sătești. Nu e cu to
tul altceva ?" Da, există printre 
noi Oameni care văd minunile, 
care au ochi buni și observă 
că minunile sint totdeauna pre
zente. Numai acești 
problema minunilor 
zați printr-o Ciudată 
de luciditate și de 
a visa și de a vedea
pot povesti lucruri cu adevărat 
importante despre anul 2000.

Mai multe chiar ți deeît 
Alice, pe care am văzut-o săp- 
tămina trecută — in film — că
lătorind prin țara minunilor.

savanfi in 
(earacteri- 

îmbina 
forță de 
in vis) nts

Ce spectacole vor constitui

• ION VOICU,
„George Enescu"

cului muncitoresc din Capitală 
și din țară. Ne propunem in 
anul 1976 o substanțială inten
sificare a acestor manifestări 
artistice fundamentale în defi
nirea rostului anei in contextul 
culturii socialiste și de cea mai 
mare eficiență în procesul larg 
și complex al educației muzi
cale a maselor. Vom prezenta 
chiar in primele luni ale anului, 
la Palatul C.F.R.. pentru munci
torii și lucrătorii ceferiști din 
Capitală, la Colibași — Pitești, 
pentru muncitorii de la I.A.P., 
la Petroșani, pentru minerii de 
pe Valea Jiului, la Oltenița, pen
tru Constructorii de nave, con
certe cu programe de largă ac
cesibilitate axate pe mari valori 
din patrimoniul național Și Uni
versal. Sîntem foarte interesați 
să organizăm un număr de con
certe 
tene 
vești, 
rința
concerte in deplasate se întil- 
nește cu cea a numeroși res
ponsabili in viața culturală a 
orașelor țării. Stagiunea de la 
Rimnicu Vilcea la care partici
păm este un bun exemplu in 
sensul celor afirmate. Acestei 
stagiuni ii Vbm adăuga o micfb- 
stagiune la Tirgu Jiu, prilej de

directorul Filarmonicii

— îmi permit să răspund la 
întrebarea dv. marcind pentru 
început nu atit evenimentele 
propriu-zise, ci un ansamblu de 
inițiative, acțiuni și manifestări 
ce se înscriu pe linia unor fru
moase tradiții la filarmonică și 
care, prin larga deschidere pre
conizată, nădăjduiesc să se 
transforme ele insele in eveni
mente.

Slujim la filarmonică, prin 
toate mijloacele, in toate for
mele și in toate genurile, mu
zica românească. O propunem 
publicului in concerte simfonice, 
cdrale, camerale, prin interme
diul artei interpretative a artiș
tilor noștri — dirijori, soliști, 
formații — și prin cel ăl unor 
dirijori de peste hotare, care, la 
sugestia filarmonicii, acceptă 
cu bucurie să abordeze partituri 
de muzică românească ce le in
terpretează nu numai la noi, dar 
și in străinătate. Și dacă in pei
sajul creației compozitorilor 
autohtoni vom găsi cit mai multe 
lucrări inspirate din clocotul viu 
al zilelor de astăzi, cu atit vom 
fi mai bucuroși să le programăm. 
Și, pe măsura valorii lor, să le 
transformăm in evenimente.

Filarmonica și-a făcut întot
deauna un titlu de cinste din a 
prezenta concerte in fața publi-

in întreprinderile bucureș
ti in alte centre muncito- 
Spre bucuria noastră, do- 
filarmonicii de a susține

a oferi iubitorilor de. muzică de 
acolo concerte simfonice, came
rale, corale.

In legătură Cu concertele co
rale, credem că formația noastră, 
de curind sărbătorită pentru 25 
de ani de existență, a caracteri
zat fidel orientarea și preocupă
rile instituției. Corul filarmoni
cii va concretiza printr-o serie 
de concerte tendința de a lărgi 
aria manifestărilor educative. 
Vom fi prezenți la IREMOAS, 
la LAROMET etc. în mod frec
vent, in anul 1976, soliștii și for
mațiile noastre se vor intilni cu 
publicul in cluburi, in case de 
cultură, în întreprinderi. Muzi
cologii din filarmonică vor pre
zenta, de asemenea, in institu
țiile culturii de masă, in școli 
și licee, concdrte-lecție pe di
verse teme de interes major e- 
ducâțional. Pentru tineretul șco
lar și studențesc, acțiunile ce 
le vom organiza în 1976 vor 
completa micro-stagiunea in 
curs de desfășurare la Ateneu, 
realizată împreună Cti Conser
vatorul „Ciprian Porumbescu“ 
fi in a cărei desfășurare ăVem 
sprijinul Inspectoratului școlar 
al municipiului București și al 
Centrului Universitar.

Personal, voi susține un ciclu 
de șase Concerte ți recitaluri ce 
se vor înscrie în seria manifes
tărilor dedicate Congresului e- 
ducației socialiste și culturii.

• PETRE CODREANU,
directorul Operei Române

— Ca de obicei, premierele. 
Ptnă la închiderea stagiunii ac
tuale, la Operă vor mai vedea 
lumina rampei baletul Esmeral
da de Pugni, opera Walkiria de 
Wagner. Vorn mai pregăti, in 
continuare, balete de studio con
stituite din mai multe piese ro
mânești și reunite intr-un spec
tacol, recitaluri de autor — Mi
hail Jora, de interpret — Gheor
ghe Crăsnaru, cu ciclul șchuber- 
tian „Călătorie de iarnă“ și cu 
un ciclu axat pe tematica „Lie
duri ale compozitorilor noștri pe 
versuri de poeți români contem
porani“.

Stagiunea viitoare va de
buta cu două spectacole lansate 
in cadrul Festivalului „George 
Enescu“, intre care cele mai

importante vor fi Oedip de K- 
nesCu și Hamlet de Pascal Ben- 
toiu. încă nu este definitivat, in 
totalitate, programul repertorial, 
dar, in principiu, stagiunea va 
cuprinde o lucrare românească 
dedicată centenarului indepen
denței și trei piese de notorie
tate din literatura universală. 
Considerăm și ne dăm silința 
— in virtutea unor vechi, dar 
actuale, principii — ca eveni
ment să devină și un spectacol 
curent prin calitatea interpretă
rii asigurate de o distribuție de 
primă mină. Ne vom strădui ca 
întreaga stagiune să fie un eve
niment avind in vedere șt faptul 
că, in curind, Opera Română tșt 
aniversează centenarul.

• GEORGE ZAHARESCU,
directorul Teatrului de

gie“ și „Tehnologia construcții
lor sudate“ poziția 21 din statul 
de funcțiuni ;

20. Asistent la Catedra de 
Tehnologia metalelor Facultatea 
de Tehnologia construcțiilor de 
mașini la disciplinele : „Tehno
logie“, „Tehnologia materiale
lor“ și „Tehnologia metalelor și 
mașini-unelte“. poziția 31 din 
statul de funcțiuni ;

21. Asistent la Catedra de 
Tehnologia metalelor Facultatea 
de Tehnologia construcțiilor de

26. Asistent la Catedra de 
Siderurgie Facultatea de Meta
lurgie la disciplinele : „Cuptoa
re ' metalurgice“ și „Cuptoare 
metalurgice și tertnotehnică“, 
pozițiile 20 și 21 din statul de 
funcțiuni ;

Candidații la concurs vor de
pune la secretariatul rectoratu
lui Institutului politehnic Bucu
rești, Splaiul Independenței, nr. 
313, etajul II, camera 219, în 
termen de 30 de zile pentru pos
turile de șef de lucrări și 15

Actele necesare înscrierii la 
côfiCurs sîht :

— Teatrul de stat de operetă 
din București incearcă de două- 
trei stagiuni să-și depășească li
mitele de „desuetudine“ de care 
este acuzat de unii specialiști. 
Bineînțeles, primul obiectiv asu
pra căruia ne-am îndreptat cu 
toată responsabilitatea atenția 
este repertoriul. Pentru 1976 sint 
prevăzute trei premiere. In pri
mele luni ale anului, Va vedea 
luminile rampei un spectacol 
inedit de poezie și dans, intitu
lat „Viâța, drâgostea, omul“. 
Este 0 primă încercare a colec
tivului de balet al teatrului de 
a aborda, intr-o manieră core
grafică adecvată, teme mâjore 
ale existenței umane, intr-un

stat de operetă

limbaj — Sperăm — și la nive
lul cerințelor publicului tinăr.

A doua premieră „Vădtiva Ve
selă“ de Lehăr, intr-o concepție 
muiicâl-reglzdrâlă și scenografi
că nouă, comedie spumoasă, sa
tiră a societății burgheze con
temporane primului război mon
dial, va constitui, cred, un suc
ces de public și un nou pas în 
direcția unei interpretări cores
punzătoare așteptărilor înteme
iate, manifestate față de teatrul 
nostru. Spfe SfitșitUl anului 1976, 
ne propunem să cinstim un eve
niment de seamă din viața po
porului nostru : centenarul inde
pendenței.
Răspunsuri consemnate de 

ALINA POPOVICI

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl INVĂȚĂMÎNTULUI

INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI
anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi

tism. poziția 30 din statul de 
funcțiuni ;

11. Asistent la Catedra de Edu
cație fizică Facultatea de Elec
trotehnică la disciplina Cultură 
fizică medicală, poziția 31 din 
Statul de funcțiuni ;

12. Asistent la Catedra de 
Educație fizică Facultatea de 
Electrotehnică la disciplina : 
„Jocuri sportive — Baschet“, 
poziția 32 din statul de funcți
uni ;

13. Asistent la Catedra de Cal
culatoare Facultatea de Au
tomatică la disciplinele : „Pro-

Și 
din

gramareă calculatoarelor“ 
„Programare“ poziția 35 
statul de funcțiuni ; ‘

14. Asistent la Catedra 
Electrotehnică II Facultatea de 
Automatică la disciplinele : 
„Bazele electrotehnicii“, „Com
plemente de electrotehnică“ și 
„Electrotehnică și mașini elec
trice“ poziția lf din statul de 
funcțiuni :

15. Asistent la Catedra de 
Electronică aplicată Facultatea

de

mașini Facultatea Tehnologia 
construcțiilor de mașini la dis
ciplinele : „Mașini-unelte și 
control dimensional“, „Tehnolo
gia fabricării mașinilor“, „Ma
șini-unelte și prelucrarea me
talelor“, „Tehnologii neconven
ționale“, „Construcții și ex
ploatarea dispozitivelor“, „Scu
le așchietoare și dispozitive“ și 
„Toleranțe și a.iustaje“, poziția 
27 din statul de funcțiuni ;

18. Asistent la Catedra de 
Tehnologia construcțiilor de ma
șini Facultatea de Tehnologia 
construcțiilor de mașini la dis
ciplinele : „Scule așchietoare și 
dispozitive“, „Mașini pentru 
prelucrarea metalelor și S.D.V.“, 
„Mașini-unelte și control di
mensional“, „Mașini-unelte și 
control tehnic“, „Tolerante și a- 
justaje“ și „Control tehnic“, po
ziția 28 din statul de funcțiuni ;

19. Asistent la Catedra de 
Tehnologia metalelor Faculta
tea de Tehnologia construcțiilor 
de mașini la disciplinele : „Teh
nologia materialelor“, „Tehnolo-

mașini la disciplinele : „Tehno- 
metalelor și 

___ A:“ și „Ma- 
măsurători meca- 
32 din statul

logie“, „Studiul mt 
tehnologia metalelor' 
șini-unelte și 
nice“, poziția 
funcțiuni ;

22. Asistent 
Economie politică Facultatea 
Mecanică agricolă la disciplina 
„Economie politică“, poziția 37 
din statul de funcțiuni ;

23. Asistent Ia Catedra 
Geometrie descriptivă și 
sen II Facultatea de Mecanică 
agricolă la disciplina „Geometrie 
descriptivă și desen“, poziția 19 
din statul de funcțiuni ;

24. Asistent la Catedra 
Pedagogie și limbi străine 
cultatea de Transporturi la 
ciplinele : „Metodică“ și „Prac
tică pedagogică“, poziția 7 din 
statul de funcțiuni ;

25. Asistent la Catedra de Fi
zică Facultatea de Aeronave la 
disciplinele : „Fizică“ și „Fizică- 
mecanică“. poziția 55 din sta
tul de funcțiuni ;

la Catedra

de

de 
de

de 
de-

de 
Fa- 
di s-

zile pentru posturile de asistent 
de la dată publicării acestui â- 
nunț în Buletinul Oficial, ce
rerea de înscriere împreună cu 
actele prevăzute de Legea nr. 6. 
privind Statutul personalului 
didactic din R.S.R. publicată îii 
Buletinul Oficial al R.S.R., par
tea I, nr. 33, din 15 martie 
1969 și de instrucțiunile Minis
terului Educației și învățămîn- 
tului nr. 84 539/1969.

Concursul se va ține la recto
ratul institutului politehnic 
București in termen de 3 luni 
pentru posturile de șef de lu
crări și respectiv 15 zile pentru 
posturile de asistent de 
expirării termenului de 
re la concurs.

Cei care funcționează 
instituție de învățămint . ...... 
or sint obligați să comunice în 
scris rectorului sau directorului 
acesteia înscrierea Ia cohcurS.

Concursul a fost publicat în 
Buletinul Oficial al R.S.R., par
tea a 111-a, nr. 261 din 25 dec. 
1975.

— Cererea de înscriere la cară 
se anexează :

— Memoriul de activitate di
dactică. științifică, tehnică. în 
producție, obștească — în trei 
exemplare ;

— Lista lucrărilor științifice 
publicate sau în curs de publi
care în trei exemplare ;

— Lucrările de specialitate 
elaborate — intr-un exemplar ;

— Autobiografie — în două 
exemplare ;

— Aprecierea activităților : 
profesionale, didactice, științifi
ce, tehnice, în producție și obș
tești, eliberată de colectivul de 
muncă unde candidatul iși des
fășoară activitatea — într-uh 
exemplar însoțită de o adresă 
semnată de directorul instituției 
(întreprinderii) și secretarul 
comitetului P.C.R. in care să se 
menționeze Că s-a obținut apro
barea Secretariatului Comitetu
lui municipal București al 
P.C.R. sau a Secretariatului Co
mitetului județean al P.C.R. ;

— Copie legalizată de pe di
ploma de studii superioare — 
intr-un exemplar — și de pe â- 
nexa la diplomă (situația șco
lară) ;

— Copie legalizată de pe di- 
doctor — intr-un

DEBUTURI
LA OPERA ROMÂNĂ 
DIN CLUJ-NAPOCA

Cel dîțitîi spectacol din 1976 al 
Operei Române din Cluj-Napb- 
ca a fost dedicat copiilor : „Ca
pra cu trei iezi“ de Al. Zirra. 
Tot pentru copii, în ianuarie, 
sint programate reprezentații cu 
„Hänsel și Gretel“ și premiera 
„Anotimpurile“, pe muzică de 
Vivaldi. Din calendarul primei

luni mai reținem citeva debu
turi. Mezzosoprana Milka Nis- 
tor va interpreta rolul lui Car
men. iar basul Ion îercoșan va 
adăuga repertoriului său rolul 
lui Don Pasquale. La finele lui 
iâhuărie este programat ten spec
tacol cu „Ernani“ de Verdi.

(Agerpres)

CIRCUL BUCUREȘTI

prezintă o nouă premieră

la data 
înscrie-

într-o 
Superi-

ploma de 
exemplar ;

— în cazul în care diplomele 
de studii sint '
nătate, se va depune traducerea 
legalizată de pe acestea — in
tr-un exemplar, precum și co
pie legalizată de pe adresa 'Mi
nisterului Educației și învăță- 
mîntului, Comisia superioară de 
diplome privind echivalarea a- 
cestora ;

— Adeverință privind' vechi
mea in muncă — într-un exem
plar :

— Un dosar cu șină.

obținute în străi- un spectacol vesel, antrenant, eu nenuniqrate animale ii 
dresuri : urși, capre, porumbei, ciini 
yaci, maimuțe, elefant.

Numere acrobatice aeriene și de
Matinee speciale pentru copii in
Rețineți bilete la casele circului, casa de la Sala Palatu 

lui și la colaboratorii culturali din întreprinderi și insti 
iuții.

fotbaîiști, lame, cămile.

parter. 
vacanța de Iarnă.

I
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TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Socialiste a Uniunii 
Birmane, U NE WIN, următoarea telegramă :

De ziua aniversării proclamării independentei Republicii Socia
liste a Uniunii Birmane, arri plăcuta ocazie să vă adresez calde feli
citări, urări de sănătate și fericire, iar poporului birman noi succese 
pe călea progresului și bunăstării,

Folosesc prilejul pentru a-mi reafirma deplina convingere că re
lațiile de prietenie dintre țările noastre vor cunoaște un curs .ăscen- 
ient, in interesul popoarelor român și birman, al păcii și colaborării 
intre popoare.

Măsurile privind îmbunătățirea condițiilor 

de viață ale tinerilor militari

Imbold pentru pregătirea 
de luptă și politică

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretat general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit, simbătă, 3 ianuarie, la 
Casa armatei din Brașov, un 
dejun în onoarea tovarășei Do-

Toastul tovarășului
Nicolae Ceausescu

Toastul tovarășei
Dolores Ibarruri

Stimată tovarășă Ibarruri, 
Dragi tovarăși și prieteni,

Este o deosebită bucurie pen
tru noi că putem in această zi 
să sărbătorim Împreună atit ziua 
dumneavoastră de naștere, cit și 
îndelungata activitate în miș
carea muncitorească și demo
cratică. Este greu, desigur, să 
exprimi in cuvinte sentimentele 
de dragoste și prețuire pe care 
noi. comuniștii români, le nutrim 
față de dumneavoastră, față de 
comuniștii spanioli. Aceste sen
timente s-au cimentat în lupta 
eomună împotriva fascismului, 
pentru democrație, pentru uni
tatea mișcării comuniste și 
muncitorești, a forțelor antiim- 
perialiste, progresiste de pretu
tindeni, în lupta pentru pace, 
pentru dreptul fiecărui popor 
de a se dezvolta pe calea in
dependenței și democrației, co
respunzător voinței sale.

încă o dată doresc să urez

CEREMONIA ÎNMÎNĂRII ÎNALTEI DISTINCȚII
Cuvintarea tovarășului

Nicolae
(Urmare din pag. I)

Santiago Carrillo, secretar gene
ral al Partidului Comunist din 
Spania. De altfel, nu o dată, îm
preună cu dumneavoastră, cu to
varășul Santiago Carrillo, am a- 
vut convorbiri cu privire la re
lațiile dintre partidele noastre, 
Ia problemele mișcării comunis
te și muncitorești internaționa
le, ale luptei împotriva imperia
lismului, pentru pace și demo
crație.

Acum, cînd vă înmînăm Or
dinul „Victoria Socialismului“ — 
una dintre decorațiile cele mai 
importante ale Republicii Socia
liste România — dorim să sub
liniem încă o dată prețuirea pe 
care comuniștii români, între
gul popor român, o dau activi
tății dumneavoastră și Partidu
lui Comunist din Spania. Nu pot 
însă să nu menționez că a- 
ceastă sărbătorire are Ioc în îm
prejurări deosebite pentru Spa
nia — deci și pentru dum
neavoastră — pentru Partidul 
Comunist din Spania, în împre
jurări cind s-a trecut Ia un pro
ces care deschide perspective

UN NOU AN- UN NOU CINCINAL
Debut viguros, realizări de prestigiu

(Urmară din pag. I)

tineri ca laminatorii Aurel Co
cioabă, Vasile Radu, Aurel Din- 
ca, de la laminorul nr. 3 sau a 
celor din brigada maistrului Sa
bin Cristea de la laminorul nr. 
1, agregatele funcționează, de pe 
acum, la parametrii superiori de 
productivitate, prevăzuti pentru 
acest an.

CIMENT PESTE PLAN

PENTRU 12

APARTAMENTE

Cimentiștii din Cîmpulung- 
Muscel au realizat peste plan în 
zilele de 1—4 ianuarie peste 500 
tone clincher, 2 000 tone calcar 
concasat, 10 tone var. De ase
menea, s-a mai produs peste 
plan ciment necesar pentru con
strucția a 12 apartamente.

INDICI SUPERIORI

DE UTILIZARE

A FURNALELOR

Pentru furnaliștii de la CSuan, 
anul 1976 a început sub auspicii 
deosebit de favorabile. încă din 

lores Ibarruri. președintele 
Partidului Comunist din Spania, 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 
80 de ani.

Au participat membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.ft., ai

Comuniștilor spanioli suCcCse tot 
mai mari în lupta pe care o duc 
în noile condiții pentru unirea 
tuturor forțelor democratice din 
Spania, în vederea unei dezvol
tări noi care să asigure po
porului spaniol o dezvoltare li
beră, bunăstarea și fericirea !

Doresc să vă urez dum
neavoastră multă sănătate și fe
ricire ! Adaug la aceasta o urare 
și pentru secretarul general, al 
partidului, de succese în activi
tatea sa și multă sănătate. UreZ 
o dezvoltare continuă a relații
lor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din 
Spania, dintre poporul român și 
poporul spaniol 1

Ridic un toast pentru întă
rirea unității și colaborării miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor forțe
lor democratice și progresiste, 
pentru pace și colaborare în în
treaga lume !

în sănătatea dumneavoastră ! 
(Aplauze).

Ceausescu
pentru o soluționare democra
tică a problemelor poporului 
spaniol, pentru ca împreună cu 
celelalte popoare, acesta să se 
angajeze activ în lupta pentru 
securitate în Europa, pentru 
dezvoltare democratică, pentru 
pace și colaborare internaționa
lă. în acest proces de dezvol
tare democratică știm că Parti
dul Comunist din Spania, dum
neavoastră, Comitetul Central 
al partidului, tovarășul San
tiago Carrillo au un rol impor
tant și avem deplina convin
gere că acest proces va aduce 
satisfacții tot mai mari comu
niștilor spanioli, poporului spa
niol. Am spus comuniștilor spa
nioli pentru că știu că ei se 
identifică întru totul cu interese
le și năzuințele poporului lor de 
independență și bunăstare, de 
pace și colaborare.

Avem convingerea că relațiile 
dintre partidele noastre se vor 
răsfrînge in mod pozitiv și a- 
supra relațiilor dintre popoare
le român și spaniol, că in noile 
condiții colaborarea noastră se 
va accentua atît în interesul ce- 

primul schimb condus de mais
trul Ion Mihuț s-au elaborat Câ
teva tone fontă peste plan. Pre- 
luînd ștafeta, schimburile con
duse de Ion Nedelea și Traian 
Bisorca au amplificat aceste 
succese înscriind în cartea de o- 
noare a întrecerii socialiste, după 
numai 3 zile de muncă, un plus 
de 60 tone fontă. „Indicii inten
sivi, ne spune Gheorghe Margău, 
maistru la furnalul nr. 2 sirit su- 
periori celor înregistrați în anul 
trecut. Dacă în 1975 realizam 
zilnic 5 tone fontă peste plan, 
îri primele zile din acest an am 
obținut suplimentar, 1 în medie, 
cite 20 tone fontă de cea mai 
bună calitate“.

LA ÎNTREAGA

CAPACITATE

DE PRODUCȚIE

în aceste prime zile ale anu
lui, alături de numeroși alți 
muncitori cei peste 1 800 de 
tineri au asigurat mersul neîn
trerupt al instalațiilor în toate 
secțiile Cornbinatului chirriic 
din Rîmnicu Vilcea și întreprin
derii de produse sodice Go
vora, realizind peste plan 4 tone 
produse insecto-fungicide, 14 
tone monomer și importante 
cantități de sodă caustică și cal
cinată.

Consiliului de Stat și ai guver
nului. vechi militanti ai mișcă
rii comuniste și muncitorești 
din țara noastră, împreună cu 
soțiile.

Au luat parte tovarășul San
tiago Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist din Spă-

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elenă 
Ceaușescu,

Prieteni și tovarăși,

Este greu, tovarăși, să vorbesc 
fără emoții într-o ocazie ca a- 
ceasta de astăzi. Pentru mine, 
care sînt mult mai mult obiș
nuită cu marile lupte decit cu 
asemenea momente, îmi este 
greu să exprim ceea Ce simt. 
Dar vreau, încă o dată, să ex
prim sentimentele mele de mul
țumire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, tuturor tovarășilor 
care ne-au întîmpinat și ne-au 
sărbătorit aici.

DoreSc încă o dată să trans
mit mulțumirile noastre pentru 
tot sprijinul pe care conducerea 
partidului dumneavoastră, pă 
Care tovarășul Nicolae Ceaușescu 

lor două țări și popoare, cit șl 
in interesul forțelor socialiste, 
democratice, antiimperialiste.

Cu această convingere, doresc 
să urez succese tot mai mari co
muniștilor spanioli, forțelor de-

Cuvintarea tovarășei 
Dolores Ibarruri

(Urmare din pag. I) 

cratică la care participă de la 
comuniști și socialiști pînă la 
creștini-democrați, de Ia clasa 
muncitoare și intelectualitate 
pină la grupurile progresiste din 
sinul marii burghezii. Această 
mișcare de nestăvilit ne dă as
tăzi deja o imagine a ceea ce 
va fi mîine Spania democratică 
fără franchism, deschisă în fața 
progresului social și politic. Și, 
pe drept cuvînt. trebuie spus că 
Partidul Comunist Român nu 
este străin de această renaștere 
democratică a poporului nostru, 
a patriei noastre. Nu este deloc 
de prisos să repetăm aceasta a- 
tunci cînd este vorba să subli
niem valoarea acestei solidari-

★
Tovârășa Dolores Ibarruri a 

fost apoi felicitată de ceilalți 
iriembri ai conducerii de partid

1,4 MILIOANE LEI 

PRODUCȚIE 

SUPLIMENTARA

Oamenii muncii din industria 
județului Neamț care au înche
iat cincinalul 1971—1975 cu 6 
producție suplimentară în va
loare de peste 2,5 rriiliarde lfei 
au consemnat în acest an reali
zări deosebit de importante. în 
unitățile care lucrează cu foc 
continuu, în primele zile ale lu
nii ianuarie s-au realizat peste 
prevederi produse în valoare de 
peste 1.4 milioane lei, datorită 
ridicării indicilor intensivi de u- 
tilizare ă mașinilor și utilajelor

PREZENȚI LA DATORIE

La Combinatul siderurgie Ga
lați noul an i-a găsit la dato
rie pe cei peste 800 de munci
tori diri uzinele și secțiile de re
parații, pentru a asigura repu
nerea în funcțiune, cît maî re
pede, a laminorului Slebing, in
trat în reparație anuală în ul
tima decadă a lunii decembrie. 
Ei ău demontat și recondiționat 
peste 1 500 tone utilaj, au în
locuit 3 500 tone material refrac
tar la cuptoare, au executat u- 
nele lucrări de reparâtii cu 3— 
4 Zile mài devreme fată de gra
fic. O contribuție importantă 
și-au âdus-0 și electricienii riè 
la șantierul 41 al întreprinderii 
de construcții și montaje side
rurgice. 

nia, alți membri ai conducerii 
P.C. din Spania, cu soțiile.

In timpul dejunului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Dolores Ibarruri au 
rostit scurte toasturi.

Dejunul a decurs într-o 
atmosferă cordială, de caldă 
prietenie.

l-a dat personal partidului nos
tru.

Doresc Partidului Comunist 
Român, oamenilor muncii ro
mâni, in mod special tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, multe succese 
In marea lor activitate, în con
ducerea operei de construcție a 
socialismului in România.

Vă mulțumesc, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, nu numai 
pentru acest omagiu, ci pentru 
tot ajutorul pe care l-ați acor
dat luptei nbastre, pentru tot 
ceea ce ați făcut pentru ca po
porul spaniol să se elibereze mai 
repede de fascism.

Vă urez multe succese in con
strucția socialismului in Româ
nit și sper că nu peste mult 
timp vă vom putea invita să 
asistați la triumful unei Spânii 
libere și democratice !

Vă mulțumesc ! (Aplauze), 

mocratice, pentru dezvoltarea 
democratică a țării !

Vă urez dumneavoastră multă 
sănătate, putere de muncă, în
toarcere cît mai grabnică în 
Spania liberă ! (Aplauze).

tați frățești despre care vom 
putea vorbi pe larg atunci cind 
va sosi momentul, deja apro
piat, de a putea face aceasta de 
la Madrid, inima Spaniei, din 
Madridul muncii și al culturii, 
intr-o patrie eliberată.

Pînă la sosirea acestei zile, ale 
cărei zori se ridică deja deasu
pra tării noastre, permiteți-mi 
să vă spun incă o dată și din 
tot sufletul :

Vă mulțumesc tovarășe Nicolae 
Ceaușescu ! Mulțumiri, tovarăși 
români, pentru solidaritatea 
voastră, pentru sprijinul vostru, 
pentru tot ceea ce voi repre- 
zentați în marea luptă a po
porului nostru, a clasei noastre 
muncitoare, pentru restabilirea 
libertății in țara mea! (Aplauze).

★
și de stat, de vechi militanți 
ai mișcării comuniste și munci
torești din țara noastră.

AMPLE LUCRĂRI

DE FERTILIZARE

• în agricultura județului 
Timiș, încă din prirnele z.n 
ale noului an, pregătirea pen
tru recoltele viitoare s-a des
fășurat fără întrerupere. Pe 
primul plan a Stat fertilizarea 
terenurilor cu îngrășăminte na
turale, îndeosebi a celor desti
nate legumiculturii în solarii 
îri raza de activitate a S.M.A. 
Cenei au fost constituite trei 
echipe mixte formate din coo
peratori și mecanizatori care au 
transportat în cîmp 420 tone 
gunoi de grajd pe b suprafață 
de 10 ha care urmează a fi cul
tivată cu sfeclă. îri această 
muncă S-au remarcât fechipfele 
conduse de cooperatorul Ion 
Sâhenșari și mecanizatorul losif 
Naghy.

• Sute de tineri vîlceni pre- 
zenți In âceste zile In livezile 
și podgoriile din județ, au e- 
fectuat lucrări de fertilizare a 
solului pe 0 suprafață de peste 
800 hectare. Tot ei au mai 
împrăștiat îngrășăminte chimice 
pe o suprafață de peste 500 hă 
pășuni, au transportat în live
zile din comunele Vlădești. 
Păusești-Măglaș, SlătlOâra, Co- 
păceni, Tetoiu, Grădiștea și

Orologiul din fosta Cetate 
de Scaun a Moldovei...

începînd cu prima zi a noului 
an. Ia Suceava, scurgerea timpu
lui este marcată, la intervale c- 
gale, de acordurile solemne ale 
cunoscutului imn patriotic 
„Pe-al nostru steag“ de Ciprian 
Porumbescu. Din turnul Palatu
lui Administrativ răsună, la fie
care ofă, refrenul emoționant al

Zile de Vacanță la Predeal
Foto : GH. CUCÜ
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ATLEȚII ROMÂNI ÎN ANUL 
JOCURILOR OLIMPICE .

• Importante teste premergătoare întrecerilor de la Montreal ® In 
Capitală, primul concurs internațional la 31 ianuarie ® A 35-a ediție 

a Campionatelor balcanice
Specialiștii probelor de aler

gări (viteză, semifond și fond), 
aruncări și sărituri au rezervate 
în anul 1976 importante con
fruntări internaționale, care vor 
culmina cu Jocurile olimpice de 
Ia Montreal. Despre aceste în
treceri și perspectivele atleților 
noștri am purtat un scurt dia
log cu prof. Victor Firea, secre
tar general al F.R.A.

— Care sînt obiectivele teh
nicienilor și componenților lo-

Olanu, peste 500 tone îngră
șăminte naturale.

ACTIVITATE SUSȚINUTĂ

ÎN ZOOTEHNIE

La asociația intercooperatistă 
de creștere și îngrășare a por
cilor de la Gheja — Luduș, a- 
seirieni mărilor întreprinderi, 
activitatea se desfășoară con
tinuu. Tinerii ău fost și îri a- 
ceste zile ale începutului de an, 
la datorie. Discutăm cu Ana 
Gherasim. Eugeriia Damian, Vir- 
gil Zurgălău. Vasile Gherasim, 
Ștefan Revesz. Strădania lor 
privind înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid zootehniei, 
concretizată în aplicarea noilor 
tehnologii de creștere a anima
lelor este argumentată de re
zultate de prestigiu obținute. 
Grafibul celor 4 zile îriregistreâ- 
ză o creștere a sporului de greu
tate. pe ariimal, eu 50 gr/zi 
peste prevederi. Raportat la e- 
fectivul de animale ăl asocia
ției, acest fapt se materializea
ză îri importante cantități de 
carne livrate suplimentar popu
lației.

Grupaj realizat de :
N. militari;, I. CHIRIC,

AL. BALGRADEAN,
A. VELEA, I. MORARU.
I. DANCEA, M. BORDA 

cîntecului, urmat de bătăile oro
logiului. Amplificat printr-o 
instalație specială, el poate fi 
auzit din orice parte a zonei 
centrale a orașului, înscriîn- 
du-se astfel ca un element ine
dit în viața fostei Cetăți de 
Scaun a Moldovei.

Calendar 
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tului republican pentru noui 
sezon competițional ?

— După cum este știut, pro
gramul sportiv din acest an va 
fi dominat de concursurile ce
lei de-a 21-a ediții a Olimpiadei 
de vară din Canada, unde se va 
intîlni elita atletismului de po 
toate meridianele. Fără îndo
ială, va fi cea mai puternică 
întrecere din istoria J.O. și cred 
că va atinge un nivel tehnic 
superior. Printre competitori se 
vor număra și 12 atlete și atleți 
români, care au început pregă
tirile de mai multe săptămini, 
în baza unui program stabilit 
de antrenorii federali, urmărind 
să atingă o formă sportivă de 
virf în sezonul de vară în 
preajma întrecerilor de la Mont
real. Față de rezultatele promi
țătoare obținute la ultimele com
petiții oficiale. Natalia Andrei, 
campioană europeană de sală și 
campioană mondială universi
tară, Mariana Suman, Argen
tina Mcnis, Alina Popescu, 
Ioana Pecec, ca și atleții 
Gh. Cefan, Gh. Megelea și 
Gh. Ghipu, au șanse să ocupe 
poziții fruntașe și să urce pe 
podiumul de onoare.

— Ce teste mai importante 
vor susține atleții noștri înain
tea J.O.?

— O parte dintre componen- 
ții lotului iși vor face „încălzi
rea“ cu prilejul primului con
curs internațional al anului pe 
teren acoperit, „Cupa de cris
tal“, ediția a 9-a, progra
mat în Capitală, simbătă,’ 
31 ianuarie, și duminică, 1 
februarie. Apoi, un grup de 
atleți ne vor reprezenta Ia 
întrecerile celei de-a 7-a edi
ții a Campionatelor europene 
indoor (pe teren acoperit), care 
se vor desfășura la Munchen 
(R.F.G.), ir) zilele de 21 și 22 
februarie. Fondiștii vor evolua, 
duminică, 14 martie, la „Crosul 
balcanic“, ediția a 21-a, la Șu- 
men (Bulgaria), unde se vor în- 
tîlni cu cei mai buni alergători 
din Bulgaria, Iugoslavia, Grecia 
și Turcia. în sezonul de primă
vară, Stadionul „Republicii“ din

• înaintea ultimelor 24 de 
ore de întreceri, în cursa ciclis- 
tă de șase zile, care se desfă
șoară pe velodromul acoperit 
din Köln, conduce cuplul vest- 
german Wilfried Peffgen-Die- 
ter Kemper, cu 101 puncte. îi 
urmează, la un tur, perechile 
Alain van Lancker (Franța) - 
Danny Clarke (Australia) și Leo 
Duyndam-Roy Schuiten (Olan
da).

Recentele măsuri stabilite de 
Comitetul Poțitic Executiv al 
C.C. al P.C.R. privind îmbună
tățirea condițiilor de viață ale 
militarilor in termen și elevilor 
din școlile și liceele militare, 
măsuri concretizate în creșterea 
substanțială a soldelor și spo
rirea duratei concediului de o- 
dlhnă, sînt o nouă și elocventă 
expresie a grijii permanente pe 
care conducerea partidului și 
statului nostru o manifestă față 
de tînăra generație. Aceste mă
suri se înscriu in preocupările 
și acțiunile pc care le întreprin
de neabătut partidul și statul 
nostru pentru creșterea continuă 
a nivelului de trai al tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii, 
pe baza rezultatelor dobindite in 
dezvoltarea economici naționa
le. a realizării plăntilui cincinal 
înainte de termen.

Cum bine se știe, rîndurile 
forțelor noastre armate sînt for
mate din tineri, armata consti- 
tuindu-se. astfel, într-o adevă
rată școală a formării profesio
nale, civice, moral-politice a ti
nerei generații. Faptul că aces
te măsuri vizează tineretul, vine 
Să demonstreze încă o dată 
preocuparea atentă, grija părin
tească pc care partidul nostru, 
personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă asigu
rării celor mai bune condiții de 
imptînirc a tinerei generații. 
Sporirea alocației bănești, care 
are drept rezultat îmbunătățirea 
hranei militarilor, asigurarea di
versificării alimentației și o ca
litate superioară a acesteia, pre
cum și mărirea duratei conce
diilor completează ansamblul 
măsurilor adoptate de condu
cerea partidului și statului în 
cincinalul 1971—1975, privind 
formarea, educarea și dezvol
tarea multilaterală a tineretului. 
Așa cum se subliniază și în Ra
portul Congresului al X-lea al 
U.T.C., tineretul întregii țări ex
primă conducerii partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
profundele sale sentimente de 
gratitudine pentru minunatele

;• -

Capitală vă' găzdui cea de-a 
23-a ediție a Campionatelor in
ternaționale de atletism ale 
României, la care au fost invi
tați mai mulți concurenți de 
peste hotare. întrecerile sînt 
programate simbătă 15 și du
minică 16 mai. Urmează o serie 
de concursuri de verificare, după 
care, între 6 și 9 iunie, la Mi
lano, vor avea loc meciurile din
tre formațiile feminine și mas
culine ale Italiei, Poloniei și 
României. Un alt test va avea 
loc între 18 și 20 iunie, in lo
calitatea iugoslavă Celje, gazda 
ediției a 35-a a Campionatelor 
balcanice de seniori. în conti
nuare, lotul republican va efec
tua ultimele pregătiri pentru 
Întrecerile de la Montreal, pro
gramate între 23 și 31 iulie, unde 
sperăm să obținem noi rezultate 
remarcabile.

M. LERESCU 

condiții de muncă și de viața, 
pentru tot ceea ce s-a făcut 
pentru tînăra generație.

Sîntem convinși că noile mă
suri vor stimula hotărîrea tine
rilor militări de a obține rezul
tate fot mai bune în pregătirea 
de luptă și politică, de a parti
cipa cu toate forțele Ia întărirea 
capacității de apărare a patriei 
noastre socialiste. Asemenea în
tregului tineret ăl țării, tinerii 
aflați sub drapel, contingentele 
de azi ca și cele de miine iși vor 
face în mod exemplar datoria, 
fiind gata in orice clipă să-și 
îndeplinească misiunea sacră, 
aceea de a apăra pămintul stră
moșesc, cuceririle revoluționare 
ale poporului. Prezenți pe șan
tierele economiei naționale. Ia 
lucrările din agricultură, în alte 
sectoare alâ activității economi
ce, ei vor munci. în același 
timp, cu dăruire și abnegație 
pentru realizarea sarcinilor puse 
de Congresul al Xl-lea al parti
dului. Organizațiile U.T.C. din 
armată iși vor intensifica efor
turile pentru întărirea activită
ții politico-educative în rînduri
le tinerilor militari in spiritul 
indicațiilor cuprinse în eu- 
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comandantul suprem 
al forțelor noastre armate, 
rostită la recenta Adunare a 
activului de partid al armatei 
Republicii Socialiste România. 
Pătrunși de o inaliă răspundere 
patriotică tinerii militari îșl de- 
săvîrșcsc necontenit pregătirea 
de luptă și politică, astfel in
cit să fie gata oricînd să apere 
independența și suveranitatea 
patriei. Ei sînt hotăriți să-și în
deplinească, îri condițiuni op
time, atît îndatoririle militare, 
cît și cele ce Ie revin pe plan 
general, economic, social și po
litic, încadrîndu-se cu întreaga 
lor ființă în activitatea clocoti
toare desfășurată de clasa mun
citoare, de toți oamenii muncii, 
pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spfe comu
nism.

v. cAbulea

MERIDIAN
• Majoritatea participanților 

Ia tradiționalul cros care a avut 
loc in noaptea Anului Nou au 
fost prezenți la startul unui 
concurs internațional atletic 
desfășurat pe stadionul central 
din orașul brazilian Sao Paulo.

în proba de 1 500 m, victoria 
a revenit sportivului iugoslav 
Vukovici, cu timpul de 3'48“l/10. 
Campionul columbian Victor 
Mora, cîștigătorul crosului in
ternațional, s-a situat pc locul 
doi, cu 3'48”6/10, iar brazilianul 
Dias a ocupat locul trei, cu 
3’49”8/10. Atletul mexicăn Her- 
nandez a terminat învingător în 
cursa de 10 000 m, cu 29'14''6/10, 
iar Bermudes (Venezuela) s-â 
clasat pe primul loc în proba 
de 3 000 m obstacole, fiind cro
nometrat în 9’6”4/10.

Proba feminină de 3 000 m a 
fost cîștigată de atleta vest- 
germană Christa Walehnsieck, 
cu timpul de 9’56”6/10, secunda
tă de Iris Fernândez Fonsseca 
(Argentina) — 10’14”6/10.

• Ziarul de sport „L’Equipe", 
care apare la Paris, a dat pu
blicității clasamentul celor mai 
buhe jucătoare de tenis din 
lume pe anul 1975. Pe primul 
loc a fost clasată tenismana a- 
mericariă Chris Evert, urmată 
de compatrioata sa Billie Jean 
King și australianca Evonne 
Goolagong-Cawley.
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Calm relativ în Liban
Duminică dimineața un calm 

sensibil domnea la Beirut si la 
periferiile orașului, a anunțat 
postul de radio libanez. Tiruri 
limitate au fost semnalate doar 
în sectorul orașului vechi. Pos
tul de radio afirma, însă, că 
•trăzile capitalei rămîn puțin 
sigure, mai ales în sectoarele 
tradițional „calde“.

Unele incidente au fost sem
nalate în cursul dimineții la pe
riferiile.din sud-est, iar în noap
tea precedentă în suburbiile din 
nord. Situația este normală în 
restul țării.

Comitetul superior de coordo
nare, reunit sîmbătă seara în 
prezenta reprezentanților tutu
ror părților în conflict, a trecut 
în revistă starea de securitate 
și mijloacele puse în acțiune 
pentru consolidarea ei. Pe de 
altă parte, comitetul și-a expri
mat satisfacția pentru evoluția 
situației, reafirmîndu-și hotări- 
rea de a continua operațiunea 
de retragere a elementelor înar
mate. Conform deciziilor Comi-

Acțiuni pentru restabilirea 
libertăților democratice in Spania

Furtuni de mare intensitate 
in nord-vestul Europei

Secretarul general al Parti
dului Socialist Muncitoresc Spa
niol (P.S.M.S.), Felipe Gonzales, 
a declarat că formațiunea poli
tică pe care o conduce, aflată in 
ilegalitate, nu va participa la 
viața politică din Spania decit 
atunci cînd vor fi restabilite li
bertățile individuale și colective.

Intr-un interviu acordat săp- 
tăminalului „Guadiana“. liderul 
P.S.M.S. a subliniat că partidul 
va continua să ceară amnistie
rea tuturor prizonierilor poli
tici, acordarea dreptului refu- 
giaților de a se reîntoarce în 
țară, asigurarea libertății cuvîn- 
tului, a organizării sindicale și 
a asocierii politice.

Felipe Gonzales a precizat că 
P utidul Socialist Muncitoresc 
Spaniol nu vă accepta nici un 
er mpromis cu actualul guvern 
spaniol, cu prețul acceptării ex
cluderii din activitatea legală a 
oricărei forțe politice care „luptă 
pentru libertate“.

Citeva sute de persoane au de
monstrat pe străzile Barcelonei, 
cerind amnistierea prizonierilor 
politici din Spania. O altă ac
țiune de protest a fost organi-

Tn anul 1976. ca și pentru 
alte țări vest-europene, nu se 
prevede pentru Spania o re
dresare semnificativă a eco
nomiei. scrie agenția A.N.S.A. 
Datele privind șomajul osci
lează intre 300 000 de șomeri 
(din sursă oficială) și 600 000 
de șomeri, calcul făcut de e- 
conomistul Ramno Tamanes, 
intr-un studiu recent, publi
cat de revista „Cuadernos 
para el dialogo“, la o popu
lație activă de 13,4 milioane 
persoane. Spania are in pre
zent o populație de 35 mili
oane locuitori. Creșterea pre
țurilor la sfirșitul anului 1975 
s-ar putea dovedi superioară 
cifrei de 17 Ia sută, înregis
trată în 1974. Investițiile au 
cunoscut o mișcare descen
dentă. Utilizarea potențialu
lui industrial a scăzut in
tr-un an cu aproape 9 la 
sută, ajungind la 78 la sută. 
Cursurile bursei au scăzut, la 
rindul lor, ca și importurile, 
și există un sold debitor im
portant în operațiunile cu 
străinătatea, care ar urma să 
atingă 4 800 milioane dolari 
la sfirșitul anului 1975.

Trebuie notat că in anul 
1975 afluxul de turiști a de
pășit previziunile, dar el nu 
este suficient pentru a 
reechilibra balanța de plăți a 
Spaniei. Pe de altă parte, in 
Spania se întorc cu miile 
imigranții care și-au pierdut 
slujba și care pînă atunci 
lucrau in țările vest-europe- 
ne. în special în R.F.G.

Paralel, s-a adîncit dispa
ritatea in domeniul dezvol
tării între diferitele zone ale 
țării. Practic, Întreaga Spanie 
orientală a înregistrat o dez
voltare economică în decursul 
anilor, în timp ce restul ță
rii a rămas foarte înapoiat. 
Cele cinci provincii, cele mai 
bogate din Spania, dintr-un 
total de 50, absorb in prezent 
42 la sută din producția in
ternă, iar cele cinci provin
cii, cel mai puțin dezvoltate, 
abia 2,4 la sută. Intr-o țară 
a unor contraste economice 
puternice sint tot atît de 
mari și dezechilibrele din 
distribuirea venitului. Astfel, 
4,14 la sută din familiile spa
niole dispun de 29,88 Ia sută 
din venitul total al țării, în 
timp ce 43,28 la sută din fa
milii nu pot conta decit pe 
16.63 Ia sută din venitul na
țional.
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CEI TREI MUȘCHETARI : Sala 
datului (orele 17.15; 20.15), Pa- 

c.»a (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18.30; 20,45).

JACK ȘI VREJUL DE FASOLE: 
Capitol (orele 9,15; 11,15; 13,30; 
15.45), la ora 20 : Gala filmului ro
mânesc : ALARMA ÎN DELTĂ : 
Cotroceni (orele 10; 12,15; 15; 17,45; 
20).

ALARMĂ ÎN DELTA : Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

SOARTA AUREI ȘI ARGENTI
NEI : Central (orele 9,15; 11.30; 
13,45: 16: 18.15; 20,30).

CIRCUL : Scala (orele 9; 10,45; 
12.45; 14.45; 16,45; 18.45; 20,45).

POVESTE NETERMINATĂ: Tim
puri Noi (orele 9: 11; 13; 15,45; 
18: 20).

PIRAȚII DIN METROU : Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 

tetului superior de coordonare, 
persoanele înarmate s-au retras 
miercuri din centrul Beirutului, 
care se află de atunci sub con
trolul forțelor de ordine.

Comunicatul comun sudanezo- 
nord-yemenit, difuzat la înche
ierea vizitei de patru zile in 
Sudan a președintelui Consiliu
lui Comandamentului al R.A. 
Yemen, Ibrahim Mohammed al 
Hamidi, relevă necesitatea în
tăririi relațiilor între cele două 
țări.

Pe de altă parte, părțile și-au 
exprimat profunda îngrijorare 
în legătură cu situația din Li
ban și au adresat un apel po
porului libanez de a-și păstra 
unitatea națională. Comunicatul 
menționează in continuare că 
pacea în Orientul Apropiat nu 
va putea fi instaurată fără re
tragerea totală a forțelor isrăe- 
liene din toate teritoriile arabe 
ocupate și fără repunerea po
porului palestinian în drepturile 
sale naționale legitime.

zată Ia Santander de aproxima
tiv 2 000 de persoane.

în același timp, mai mult« 
consilii orășenești și provinciale 
din Spania au adresat autorită
ților centrale cereri privind de
cretarea unei largi amnistii pen
tru toți deținuții politici și pen
tru cei aflați în exil, au anun
țat surse informate spaniole ci
tate de agenția Reuter. Astfel, 
consiliul orașului Pamplona a 
aprobat, cu majoritate de vo
turi, o petiție către regele Juan 
Carlos în care se pronunță pen
tru o amnistie cit mai cuprinză
toare, ca bază a păcii in Spania. 
O moțiune similară a fost apro
bată de consiliul provinciei Na- 
varra. De asemenea, petiții în 
care se cere acordarea unei am
nistii au fost formulate de că
tre consiliul orașului San Se- 
bastian, capitala provinciei basce 
Guipuzcoa, și de către cel al o- 
rașului nordic Zarauz.

Actuala etapă a procesului revoluționar 
urmărește creșterea participării 

maselor
Declarațiile președintelui peruan

Dezvoltarea transformărilor 
structurale în actuala etapă a 
procesului revoluționar peruan 
va avea la bază creșterea parti
cipării populare la realizarea 
sarcinilor propuse — a arătat 
președintele Republicii Peru, 
Francisco Morales Bermudez, la 
o conferință de presă. Șeful sta
tului a menționat că in această 
perioadă guvernul se orientează 
spre trei direcții fundamentale : 
aprofundarea schimbărilor so
ciale ; analiza structurilor statu
lui în vederea realizării cu con
secvență a transformării aces
tora ; creșterea conștiinței în or
ganizarea și participarea poli
tică a poporului Ia viața țării.

Intensificarea schimbărilor so
ciale, în relație strînsă cu cele-

. :-Ș.

IRAN. Imagin« din Teheran

18,15; 20,30), Favorit (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

DESENE ANIMATE : Doina (o- 
rele 9,30; 11,15; 13; 15; 17,15: 19,30).

COLȚ ALB : Casa Filmului (o- 
rele 10: 12; 14; 16), Festival (ore
le 9; 11.15; 13,30; 16: 18.15: 20,30).

CURSA : Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18.15: 20.30). Melodia (o- 
rele 9: 11.15: 13,30; 16: 18; 20,30), 
Modern (orele 9; 11,15; 13.30; 16 ; 
18.15: 20.30).

J.D. CAHILL : Excelsior (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,30). Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
18; 20,15).

TRESTIA : Viitorul (orele 15,30; 
18: 20).

EVADATUL : Victoria (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30),

„Războiul codului'" 
continuă

• UN NOU INCIDENT a in
tervenit simbătă în așa-nuniitul 
„război al codului“ dintre Marea 
Britanie și Islanda. O canonieră 
aparținind trupelor de coastă 
islandeze a tăiat cablurile pla
selor de pescuit ale unui trauler 
britanic care opera în interiorul 
zonei naționale de pescuit a Is- 
Iandei, stabilită de guvernul de 
la Reykjavik la 200 de mile. Este 
primul incident de acest gen de 
Ia data de 18 decembrie 1975.

Potrivit datelor furnizate de 
autoritățile islandeze, circa 40 
de pescadoare britanice operea
ză în interiorul zonei de pes
cuit naționale de 200 de mile a 
Islandei, protejate de o flotilă 
engleză formată din fregate, șle
puri și vase de aprovizionare.

Potrivit primelor evaluări fă
cute duminică, in Marea Brita
nie. numărul celor care și-au 
pierdut viața în urma uraganu
lui care a bintuit simbătă, este 
de 24. Cele mai multe victime 
s-au produs în cursul acciden
telor rutiere, deoarece, în unele 
locuri, vîntul a suflat cu viteza 
de peste 160 kilometri pe oră, 
măturînd mai multe vehicule, 
mai ales motociclete. In partea 
de vest a Angliei, din cauza vin- 
tului, sistemul de alarmă pe ca
lea ferată a fost deteriorat și 
două trenuri de persoane s-au 
ciocnit intr-un tunel.

Pe coasta de est a Angliei 
mareele foarte mari, provocate 
de vîntul puternic, au rupt di
gurile, în noaptea de sîmbătă 
spre duminică, și au provocat 
inundații, dar populația a fost 

lalte obiective, va avea la bază 
dezvoltarea sectorului proprietă
ții sociale și consolidarea refor
mei agrare, care se află în etapa 
ei finală.

Președintele peruan a subli
niat că înfruntarea dificultăților 
economice actuale — urmare a 
fenomenelor de criză din econo
mia mondială — are loc în ca
drul intensificării transformări
lor revoluționare. In prezent se 
elaborează un plan de dezvoltare 
care, pe lingă obiective pe ter
men scurt și mediu, va asigura 
programarea sarcinilor de pers
pectivă. In cadrul acestor pre
ocupări, o atenție deosebită se 
va acorda planificării cit mai 
raționale a industriei naționale.

Grivița (orele 9; 11,15: 13,30: 16; 
18.15: 20,15).

EVADAREA : GiUlești (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15).

SE MAT ÎNTÎMPLA MINUNI : 
Bucegi (orele 15,45; 18; 20).

CERCUL MAGIC : Dacia (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.13), 
Miorița (orele 9; 11.15; 13.30; 15,45; 
18: 20).

CALVARUL UNEI FEMEI : Dru
mul Sării (orele 15,30; 18: 20,15).

ACEST BĂRBAT ADEVĂRAT: 
Unirea (orele 16; 18; 20).’

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : Lira 
(orele 15.30: 18: 20,15).

MICUL DEJUN LA TIFFANY : 
Floreasca (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18.15; 20.15).

SEARA CELEI DE-A ȘAPTEA 
ZILE ; Ferentari (orele 15,30; 18; 
20).

Nou val de incidente 
in Irlanda de Nord

Anul nou a debutat în Irlan
da de Nord cu noi incidente in
tre comunitățile protestantă și 
catolică. Astfel, în noaptea A- 
nului nou, elemente teroriste a- 
parținînd aripii provizorii a 
I.R.A.. au aruncat în aer un bar 
al cărui proprietar era protes
tant. Explozia a piovocat moar
tea a trei persoane și rănirea 
altor 20. Referindu-se la con
tinuarea actelor de violență din 
Irlanda de Nord, în ciuda în
cetării focului anunțată de 
I.R.A. la începutul anului 1975, 
agențiile de presă precizează că, 
în răstimp de un an. in aceas
tă provincie s-au înregistrat 245 
de morți și citeva mii de răniți, 
bilanțul pierderilor fiind mai 
mare decît in 1974.

Observatorii de la Londra, 
menționînd că situația din Ir
landa de Nord constituie „un 
punct negru al orizontului po
litic britanic“, apreciază că gu
vernul laburist al premierului 

anunțată din timp de pericol și 
a reușit să se evacueze din zo
nele afectate.

în Olanda, uraganul a distrus 
serele horticole, iar în partea 
inferioară a insulei Texel apro
ximativ 100 de persoane se află 
încercuite de ape.

în Danemarca, coastele orien
tale au continuat să fie ame
nințate și duminică de inunda
ții. Mai multe cheiuri portuare 
și mici ambarcațiuni au fost de
teriorate sau inundate.

Pe litoralul belgian. între 
Ostende și Middelkerke, furtuna 
a rupt digurile de apărare pe 
porțiuni de zeci de metri, im- 
punîndu-se întreruperea circu
lației pe mai multe șosele.

A fost afectat de inundații și 
marele port Anvers, iar citeva 
sate din apropierea lui se află 
sub apă.

în R. F. Germania au fost în
registrați, pînă în prezent, 9 
morti in urma accidentelor pro
vocate de uragan. Valoarea pa
gubelor încă nu a fost stabilită 
precis, dar ea este evaluată la 
mai multe zeci de milioane de 
mărci. Instalațiile portuare din 
Hamburg, Bremen și Bremer
haven au fost afectate din cau
za mareelor mari.

Furtuni puternice care au 
provocat pagube materiale au 
fost inregistrate și în R.D.G., 
Cehoslovacia și Ungaria.

• INIMĂ DE... REZERVĂ. Celebrul chirurg Christian Bamard 
și echipa sa de la spitalul din Groote Schuur au efectuat, în 
noaptea de 2 spre 3 ianuarie, implantarea unui al doilea cord 
unei persoane a cărei identitate nu a fost dezvăluită. Este a doua 
operație de acest gen realizată de echipa de la Groote Schuur 
în ultimele cinci zile. La 29 decembrie, pacientul Willem Fourie, 
în vîrstă de 33 de ani, a primit, sub îngrijirea doctorului Chris
tian Bamard, o nouă inimă, sănătoasă, pe lingă cordul său grav 
bolnav. Operația de vineri a reușit din punct de vedere tehnic. 
Ea este a 15-a operație de grefă cardiacă la activul celebrului 
chirurg sud-african, pionierul mondial al transplanturilor car
diace. • PAZNIC — UN BOA CONSTRICTOR ’ Proprietarul 
unui magazin din orașul suedez Gaevle a angajat pentru pe
rioada sărbătorilor de Anul Nou un paznic neobișnuit. Este vor
ba despre un boa constrictor, lung de 3 metri, iute și puternic, 
numit Jakob. Prezența acestuia a făcut ca vizitatorii nedoriți să 
ocolească magazinul, la intrarea, căruia s-a afinat, o pancartă pe 
care scria „Atenție, șarpe Noul paznic de noapte a fost „an
gajat“ după două spargeri consecutive, în ultimele săptămini ale 
anului 1975. • TELEVIZIUNE ÎN SAHARA. Odată cu, începerea 
noului an, emisiunile televiziunii algeriene giu fost recepționate 
cu succes la Tamanrasset, in inima Saharei algeriene, la circa 
2 500 kilometri sud de Alger. Performanța se datorește intrării 
în funcțiune a unei noi antene terestre, din cele 14 repartizate 
în această zonă, care lucrează cu stația terestră de telecomuni
cații prin satelit de la Lakdaria. Algeria este a patra țară din 
lume care utilizează pentru rețeaua națională de televiziune un 
telesistem spațial. Potrivit presei' algeriene, televiziunea națio
nală va acoperi începînd din acest an întregul teritoriu din nord 
și sud. • ERUPȚIA VULCANULUI ETNA a fost deosebit de in
tensă în cursul ultimelor zile. Un șuvoi de lavă s-a scurs prin 
două cratere situate pe versantul nord-estic al acestui munte, 
la circa 2 600 metri altitudine. Lava a ajuns. în momentul de 
fată, la altitudinea de 2100 metri. Conform declarației autorită
ților italiene, nouă erupție a vulcanului Etna nu prezintă deo
camdată vreun pericol pentru așezările omenești de pe versan
tele sale Q CEA MAI MARE CENTRALA TELEFONICĂ. La 
Londra s-a anunțat oficial că a fost terminată, cu un an mai 
devreme, construcția celei mai mari centrale telefonice interna
ționale din lume. Marea centrală, construită la Edgware, la nord 
de Londra, va permite efectuarea a 800 000 de apeluri telefonice 
internaționale pe zi. Construcția centralei a durat, »patru ani și 
a costat 50 milioane de lire sterline. • REMUȘCĂRILE SPĂRGĂ
TORULUI. Un spărgător dornic să înceapă noul an cu o con
știință curată și-a restituit prada împreună cu o scrisoare de 
scuze — a anunțat poliția orașului australian Perth. Poliția a 
declarat că a primit, un pachet conținînd 14 500 dolari în mo
nedă lichidă și cecuri — rezultatul unei spargeri comise asupra 
unei companii din Perth în ajunul Anului Nou. într-o scrisoare 
alăturată, spărgătorul afirma că a fost beat cînd a furat banii 
și că i s-a făcut rușine de fapta sa. • CÎND A FOST FONDATĂ 
ROMA ? Arheologii italieni Filippo Coarelli și Paola Zuceagnî 
au descoperit. în apropierea colinei Capitoliului și a castelului 
Decima. în sudul Romei, urme ale unor așezări umane anterioa
re datei legendare a întemeierii „orașului etern“. Ruinele de la 
Decima indică prezența vechilor etrusci — populație învăluită și 
astăzi de mister, a cărei limbă nu a putut fi încă descifrată de 
savanți — care au locuit pe actualul teritoriu al Peninsulei Ita
lice înaintea romanilor. Potrivit legendei, Roma ar fi fost înte
meiată în anul 753 înaintea erei noastre, de către Romulus. A- 
ceastă dată prezumtivă a fost pusă de mai multe ori la îndoială 
de către savanți în decursul ultimilor ani, dar se pare că re
centa descoDerire a celor doi arheologi italieni are șanse să se 
bucure de o mai largă audiență în rindul specialiștilor.

MARELE GATSBY : Volga (ore
le 9,30; 12.30: 16; 19.15), Tomis (o- 
rele 9: 12,30: 16; 19,15).

RAPSODIE NORDICĂ : Crîn- 
gași (ora 17).

AMORUL VRĂJITOR : Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

ELIXIRUL TINEREȚII : Moșilor 
(orele 16; 18; 20).

CALINA ROȘIE : Popular (ore
le 15,30; 18: 20.15).

POLIȚISTA : Cosmos (orele
15.30; 18; 20,15).

SPLENDOAREA PULBERII : 
Munca (orele 16; 18; 20).

FERMA LUI CAMERON : Fla
căra (orele 15.30: 18; 20).

ADOPȚIUNE : Vitan (orele 15.30: 
18: 20).

MUȘCHETARUL ROMAN : Ra
hova (orele 16; 18; 20).

Harold Wilson va fi confruntat, 
încă de la începutul acestui an, 
eu problema nord-irlandeză, fi
nind seama de faptul că încer
cările de găsire a unei soluții 
politice întreprinse în 1975 s-au 
soldat fără rezultate concrete.

în editorialul din numărul de 
sfirșit de an al organului de 
presă al I.R.A., „Republican 
News“, se arată că Armata Re
publicană Irlandeză intenționea
ză să continue activitățile mi
litare pînă la obținerea satisfa
cerii revendicărilor sale de 
bază : anunțarea intenției Marii 
Britanii de a se retrage din Ir
landa de Nord ; eliberarea tu
turor deținuților din Ulster și 
amnistierea acestora ; organi
zarea unui referendum pentru 
ca populația din provincie să 
decidă asupra unui nou regim 
politic. Observatori avizați de la 
Londra consideră că acest pro
gram va întimpina in continua
re opoziția majorității protes
tante din provincie.

Se remarcă faptul că guvernul 
laburist și-a reafirmat hotărîrea 
de a depune noi eforturi pen
tru o reglementare politică a si
tuației din Ulster, în ciuda 
insucceselor din anul 1975. în 
acest sens, la reluarea sesiunii 
sale, la 12 ianuarie, parlamen
tul de la Westminster va pro
ceda la o nouă analiză a căi
lor și modalităților de regle
mentare a crizei din Ulster. cu 
ocazia examinării raportului a- 
doptat la începutul lunii noiem
brie 1975 de către Convenția 
constituțională, formată în luna 
mai la Belfast pentru redac
tarea unui nou proiect de con
stituție a provinciei.

• 43 DE PERSOANE RANI
ȚE, dintre care unele foarte 
grav — acesta este bilanțul a- 
tentatelor teroriste comise in 
primele zile ale noului an în 
Irlanda de Nord de către ele
mente extremiste aparținind co
munităților etnice protestantă și 
catolică. Majoritatea victimelor 
au avut de suferit în urma ex
ploziilor cu bombe din Porta- 
down și Camlough sau a incen
diilor și schimburilor de focuri 
de armă din Rosslea și, respec
tiv, Cookstown.

• ÎN CUVÎNTAREA rostită 
cu prilejul depunerii jurămîn- 
tului ca președinte al Republi
cii Democrate Malgașe — 
noua denumire a țării după 
referendumul de la 21 de
cembrie, Didier Ratsiraka a 
afirmat că guvernul său va pro
mova o politică internațională 
activă, va sprijini toate mișcă
rile de eliberare națională și va 
acționa pentru instaurarea în 
lume a unui sistem economic 
mai drept.
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CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Arta (ore
le 13; 15.30; 17.45; 20).

MASTODONTUL : Progresul (o- 
rele 16: 18: 20).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL I 
Pacea (orele 16; 18: 20).
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16,00 Emisiune în limba ma
ghiară. 19,00 Familia. Profesiunea 
de'părinte. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Cel mai bun... 
continuă. 20,55 Emisiune pentru

R. P. D. COREEANA. O halà a Uzinelor metalurgice din Songjin

[ORESPOIlDEhTR 
SPEEIflin PEU VRU

Manifestații studențești 
ia Herdford

L
 una decembrie a 
fost marcată în

Marea Britanie 
de o série de de-
monstrații stu
dențești. desfă- 

diverse localități, 
avut ca obiectiv 

dreptului la In
și 

condiții

surate în 
care au 
apărarea 
vătătură 
nor ___  .
studiu și viată. Campânia

obținerea u- 
mai bune de 

______  r. T. , ' ' a 
fost declanșată prin manifes
tațiile de la Herdford, la 
care au participat alături de 
studenti numeroase cadre di
dactice și personal adminis
trativ de la colegiile din 
mitatul Herdfordshire.

co-

Autoritățile locale din co
mitatul Herdfordshire, ca de
altfel și din restul țării, pre- 
textind ..gravele dificultăți e- 
conomice cu care este con
fruntată Marea Britanie“, au 
hotărit să reducă fondurile 
destinate colegiilor pedagogice 
Balls Park și Wați Hali din 
Herdford și, respectiv, War- 
ford. Ca urmare, numărul 
studenților la cele două co
legii urmează să fie redus 
de la 1 500 la 550: 

In semn de protest împo
triva acestei hotâtirl, care in 
mod practic „lipsește de 
orice șanse aproape 1 000 ti
neri tocmai în momentul in
care ei încearcă .să facă pri
mul pas în viată“ (cum s-a 
exprimat studentul Jez Lloyd, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Uniunii Naționale a 
Studenților), la Herdford s-au 
adunat, sute de studentă de la 
majoritatea institutelor de în- 
vătămint din întregul comi
tat.. Ei au organizat o mani
festație in fața Consiliului co
mitatului, cerind renunțarea 
la măsurile anunțate. -,

„Reducerea fondurilor des-

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

• PREȘEDINTELE Gerald 
Ford a emis sîmbătă o procla
mație prin care este suspendată 
taxa suplimentară de 2 dolari 
pentru un baril de petrol brut 
importat, impusă la Începutul 
anului trecut. Această măsură a 
fost posibilă grație compromi
sului realizat intre cele două 
camere ale Congresului asupra 
legislației energici, ea avind e- 
i’ect retroactiv, de la 22 decem
brie 1975, dăta la care legea a- 
mintită a fost semnală de pre
ședinte.

Anunțînd ridicarea acestei 
taxe suplimentare, care fusese 
concepută ca parte a politicii 
economice de descurajare a im
porturilor, președintele Ford a 
declarat că, prin prevederile ei, 
noua legislație in domeniul e- 
nergiei va avea același efect ca 
și tariful suplimentar, respectiv 
reducerea consumului de com
bustibil ca urmare a creșterii — 
in următoarele 40 de luni — a 
prețului petrolului provenind din 
producția internă.

Ședința guvernului 
laoțian

• LA VIENTIANE, s-a anun
țat că a avut loc o ședință a 
Guvernului Republicii Populare 
Democratice Laos, la care s-a 
făcut un prim bilanț ăl activi
tății noului guvern. Au -fost .exa
minate. între altele, măsurile dfi 
însănătoșire a activității econo
mice in țară, de aprovizionare 
a populației cu produse de pri
mă necesitate, precum și rezul
tatele măsurilor luate in vede
rea consolidării puterii populare 
și pentru reglementarea-activi
tății aparatului de stat. Pe or
dinea de zi au figurat, de ase
menea, chestiuni legate de siste
mul de salarizare.

Primul ministru al guvernu
lui, Kaisone Phomvihane, a 
făcut o analiză a situației inter
naționale și a situației din Asia 
de sud-est la sfirșitul anului 
1975.

tineret. 21.20 Roman-foileton : 
„Forsyte Saga". Episodul II — 
„Discuții in familie“. 22,10 24 de 
ore.
PROGRAMUL II

17.00 Telex. 17.05 Melodii... me
lodii. 17,25 Film artistic : „Cum- 
pără-ți un balon1:. Premieră TV. 
19,00 Duete celebre din operete. 
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Film serial pentru copii : 
„Daktari". 20.25 Cìnticele comice 
de Vasile Alecsandri. 21,35 Telex. 
21.40 Gînduri la început' dé an. 
21,55 Portativ '78.
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Teatrul „C. Tănase“ (Sala* Sa- 
voy) : UITE CA NU TAC — ora 
19,30 ; Circul București : CARNA
VALUL RISULUI — ora 19,30.

tinate educației — a declarat 
Max Morris. fost președinte 
al Uniunii Naționale a Pro
fesorilor, reprezintă un a- 
teniat la dreptul la învăță
tură“. Și. el a adăugat : „Sis
temul britanic de educație 
se află în prezent intr-o si
tuație mat grea decit oricind 
din deceniul al treilea".

Scăderea fondurilor desti
nate educației lovește și. alte 
instituții de învățământ șt 
cultură din Marea Britanie. 
silindu-le să efectueze „am
putări drastice" in programe
le lor. Paralel cu aceasta se 
înregistrează o scumpire fe
nomenală a taxelor școlare și 
a celor pentru întreținerea 
studenților in cămine. Ziarul 
„Daily Telegraph" dezvăluie 
faptul că „numeroși studenți 
sint obligați să se retragă 
de la cursuri și să se înscrie 
pe listele de șomaj“, ca să 
poată obține „ajutoare de șo
meri".

în ceea ce privește pers
pectivele tinerilor care izbu
tesc cu greu să termine in- 
vățămintul, este semnificativă 
prognoza publicată de ziarul 
„Morning Star" pentru anul 
viitor : „10 000 dintre absol
venții institutelor pedagogice 
nu. vor. reuși in vară să-și 
găsească un loc de muncă".

Și. comentind măsurile în
treprinse de autoritățile loca
le in direcția reducerii fon
durilor destinate educației, 
ziarul „Morning Star“ scria : 
„în joc este viitorul copii
lor noștri. A nega acestora 
dreptul la o educație adnevată 
înseamnă a le nega dreptul 
să-și dezvolte pe deplin per
sonalitatea și aptitudinile 
creatoare".

NICOLAE PLOPEANU

• POTRIVIT DATELOR pu
blicate de Direcția națională de 
statistică a Columbiei. în anul 
1975. costul vieții in țară a cres
cut cu 19,5 la sută. S-au scum
pit considerabil mai multe măr
furi de primă necesitate, intre 
care orezul, cartofii, porumbul, 
carnea și piihea.

Experiență nucleară 
subterană în S.U.A.

• STATELE UNITE au efec
tuat simbătă o experiență nu
cleară subterană, cu o putere de 
200—1 000 kilotone de trotil, a 
anunțat Administrația pentru 
cercetarea și dezvoltarea energiei 
(E.R.D.A.). Anul trecut, preci
zează agențiile France Presse și 
Reuter. Statele Unite au efec
tuat 16 asemenea experiențe nu
cleare.

• PASAGERII aflați în cabi
na telefericului de la Saas Fee. 
una din principalele stațiuni de 
schi din -Alpii Valais din Elve
ția au fost, salvați după ce au 
petrecut nouă ore imobilizați în
tre cer și pămint. Cei 38 de pa
sageri ăi cabinei telefericului — 
dintre care 14 salariați ai unui 
hotel-restaurant din Alpii elve
țieni, iar alți 24 schiori, au pu
tut fi cu toții salvați de o echi
pă 'Specială de intervenție. Ca
bina telefericului, cu o capacita
te de 100 de persbane. a fost 
blocată pe câblu la o înălțime de 
30 ni, ca urmare a unei furtuni 
puternice care a bintuit în zonă 
în noaptea de sîmbătă spre du
minică. De menționat că mem
brii echipei de salvamont care 
s-au deplasat în zonă pentru 
deblocarea cabinei de teleferic 
au fost surprinși de o avalanșă, 
înregistrîndu-se un mort și un 
rănit.

Cvadrupleți la Quincy
• EUGENE KUHN din 

Quincy. statul Illinois. a dat 
naștere unor cvadrupleți. Po
trivit precizărilor unui purtător 
de cuvînț al spitalului St. Mary 
din localitate, starea sănătății 
mamei și țl celor patru copii, 
toți băieți, .este bună.

• SINDICATELE BRITANI
CE au acceptat planul guverna
mental privind salvarea uzine
lor aparținind sucursalei din 
Anglia a firmei Chrysler, a că
ror închidere ar fi afectat locu
rile de muncă ale unui număr 
de 25 000 de salariați. In urma 
răspunsului favorabil al sindica
telor ș-au creat condiții favora
bile pentru semnarea unui a- 
cord, în cufiul săptăminii vii
toare, între direcțiunea sucursalei 
Chrysler și guvernul britanic, a- 
supra unui ajutor de 162 milioa
ne lire sterline, care va permi
te firmei americane constructoa
re de automobile să-și continue 
activitățile in Anglia.

• FONDUL MONETAR IN
TERNAȚIONAL a acordat Ma
rii Britanii credite de aproape 
2 miliarde dolari, solicitate de 

Din presa străină 

„Entreprise“ 
Australia: 
preocupări 
economice
Australia cunoaște azi o rece

siune de tip american. Dar, spre 
deosebire de ceea ce se petrece 
în Statele Unite, premisele unei 
relansări economice nu sint încă 
perceptibile. Ca și arte țări in
dustrializate occidentale, Austra
lia cunoaște o creștere negativă 
de ordinul a aproximativ 3 la 
șută. în 1974, inflația a fost de 
16.2 la sută, față de 13.2 la sută 
în anul precedent. Specialiștii 
apreciază că ea atinge, in 
1975, 20 la sută și că va
fi și mai puternică in 1976. 
Piața mîinii de lucru nu este 
cituși de puțin favorabilă. în 
condiții normale, rata șomajului 
se apropie de 1.5 la sută. în pre
zent, ea se situează in jurul a 
5 la sută (circa 300 000 șomeri).

Mare exportatoare de materii 
prime (agricole și miniere, în 
special). Australia a fost afectată 
direct de recesiunea din S.U.A., 
Japonia și din țările vest-euro- 
pene,' precum și de scăderea 
cursurilor la unele resurse natu
rale. Peste 57 la sută din expor
turile australiene sint materii 
prime, produsele manufacturate 
reprezentind doar 18,6 la sută, 
iar produsele semifinite — 20.7 
la sută. De cînd recesiunea a 
afectat majoritatea țărilor indus
trializate. , cursurile la materiile 
prime alimentare au tendința 
să stagneze, dacă nu chiar să 
regreseze. Australia este una din 
țările cele mai afectate din acest 
punct de vedere. Astfel, unele 
dintre exporturile sale agricole 
(«are reprezintă aproape jumă
tate om «.»porturile sale totale) 
au scăzut în 197 a <«. raport cu 
anul precedent : 460 milioane do
lari pentru carnea de vită și 
vițel, 41 milioane pentru carnea 
de oaie și miel. în ce privește 
exporturile de lină, care aduc 
anual 1,3 miliarde dolari în me
die. ele nu au atins decit 8)15 
milioane in 1974.

guvernul laburist pentru redu
cerea deficitului balanței, de 
plăți. Cea mai mare parte a 
fondurilor urmează a fi utili
zate , pentru finanțarea importu
rilor petroliere.

• GUVERNUL ISRAELIAN 
a anunțat simbătă devalorizarea 
monedei naționale — lira — cu 
aproximativ 2 la sută. In urma 
acestei măsuri, cea de-a cincea 
in ultimele șase luni, noua rată 
de schimb va fi de 7,24 (față de 
7.10, anterior) lire israeliene 
pentru un dolar S.U.A.

Seria de devalorizări mențio
nate este concepută de autorită
țile financiare israeliene să con
tribuie la diminuarea deficitului 
balanței de plăți externe a țării, 
care este estimat, provizoriu, la 
aproximativ 4 miliarde dolari 
pentru anul 1975.

Creșteri de prețuri 
in Berlinul occidental
• CU .ÎNCEPERE de Ia 1 ia

nuarie, plata pentru o serie de 
servicii comunale in Berlinul 
occidental a fost majorată. Ast
fel, prețul pentru încălzirea cu 
gaze 'și energie electrică a spo
rit cu 18 și, respectiv 26 la sută, 
iar chiriile au fost majorate cu 
5 la sută.

• PACHEBOTUL „Queen E1-- 
sabeth 11“ a atins un recif de 
corali, . avariindu-se în largul 
portului Nassau (Insulele Ba
hamas). Nava a fost adusă la 
Fort Lauderdale (Florida) pentru 
reparații.

Cutremure în Grecia
• MAI MULTE CUTREMURE 

de pămint au zguduit simbătă 
pari?a occide hală a Greciei, 
provocind prăbușirea cîtorva 
sute de clădiri din regiune, ava
riate de cutremurul precedent, 
înregistrat miercuri. Zonele cele 
mai serios afectate sint Aitolo- 
karnanias și Agrinion.

Seismele din ultimele zile, 
dintre care cel mai puternic a 
avut loc în ajunul anului nou. 
au lăsat fără locuințe aproxima
tiv 10 000 de persoane.

Autoritățile grecești au luat 
primele măsuri de ajutorare a 
populației care a avut de sufe
rit de pe urma cutremurelor, a- 
sigurind cazarea in corturi și tri- 
mițind în zonă alimente și e- 
chipe medicale.

Intîlnire Fidel Castro 
— Georges Marchais
• LĂ HAVANA a avut loc o 

întilnire între Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, prim-ministru al Guver
nului Revoluționar, și Georges 
Marchais, secretar general al 
Partidului Comunist Francez, 
care se află în vizită în Cuba. 
Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de informații în legătura 
cu activitatea celor două partide 
și au fost examinate unele as
pecte ale situației internaționale.
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