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CE VÄ REVIN IN ACEST AN ?
Ne răspund secretari ai comitetelor U. T. C. 
din mari întreprinderi și unități agricole

e Colectivul Combinatului petrochimic de la Pitești a consemnat, în aceste zile ale lunii ianuarie, obținerea peste prevederile de plan a unor importante cantități de produse destinate economiei naționale și beneficiarilor externi. între acestea se numără 175 tone polietilenă de joasă și înaltă densitate, 30 tone negru de fum, 50 tone acri- lonitril, 50 tone propilenă.
Succese de prestigiu

Reîntîlnire în amfiteatre
Vacanța de iarnă a studenților s-a încheiat, 

în învățămîntu! superior începe o nouă etapă 
de activitate ; o etapă care presupune, odată 
cu intensificarea preocupărilor în vederea spo-

ririi calității studiului, participarea fiecărui stu
dent lă toate cursurile și seminăriile, întârirea 
continuâ a disciplinei universitare.

Foto : O. PLECAM

t în fața organizațiilor U.T.C. din toate întreprin
derile industriale, din agricultură, în fața fiecărui 
utecist stau in această perioadă sarcini deosebit de 
importante pentru înfăptuirea cărora trebuie acțio
nat cu multă răspundere încă din aceste prime zile 
ale lunii ianuarie.

FLORIN POP,
secretarul comitetului U.T.C. 

de la Combinatul chimic 
Făgăraș

PETRU BARBONI,
secretar al comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea „Oțelul 

roșu“

conform cerințelor secțiilor, fie- • care tînăr va presta 25 de ore patriotică în sprijinul — ‘ _ , pentrula no- producție,
Pentru colectivul nostru, In cadrul căruia lucrează peste 1 200 de tineri, întîiul an al noului cincinal, este deosebit de important atit prin ceea ce avem de făcut cit și prin condițiile de muncă ce ne sînt asigurate. Noua oțelărie electrică a intrat în primul an de existență deplină. Urmează să i se adauge în acest an un nou obiectiv. Din această-realitate se desprind importante sarcini pentru noi, tinerii, precum și pentru organizația U.T.C. In vederea materializării lor în bune condiții, la e- laborarea planurilor de activitate am pornit de la experiența do- bîndită în cincinalul trecut. Astfel, printr-o atentă elaborare a planurilor fiecărei . organizații,

muncă . producției. Totodată, urgentarea lucrărilor ile capacități de i vom acorda constructorului un substanțial ajutor prin prestarea unui număr de 2 000 ore muncă patriotică. în afara întreprinderii, alături de din oraș, vom amenajarea unui bazei lui de menea, sarul de cadre calificate, nizația noastră va prelua spre coordonare cursurile de calificare pentru meseriile de zidari șamotori, sudori, laminatori. tertnOenetgeticieni și mecanici LDH. în sfîrșit, încă din această lună vom trece la organizarea și stabilirea de obiective concrete pentru tinerii ingineri și specialiști din întreprindere în cadrul clubului tinerilor ingineri șl tehnicieni.

ceilalți tineri participa parc sportive în jurul nefamiliști. De ținînd cont d'e
la și a blocu- ase- nece- orga-

Sîntem conștienți că pentru înfăptuirea sarcinilor mari ce ne revin în acest an va trebui să dăm măsura întregii noastre capacități, a inventivității și hărniciei. Unul din obiectivele importante ale activității organizației de tineret vizează participarea nemijlocită la lucrările de dezvoltare a capacității combinatului. în acest scop, am stabilit deja echipele de tineri care vor lucra efectiv pe șantier. Ele vor fi compuse în total din 500 tineri care vor efectua trimestrial ' cîte 2 000 ore muncă patriotică în noul șantier al tineretului înființat aici. A- ceasta este însă doar una din acțiunile pe care le vom declanșa în cadrul jntrecerji „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului . revoluției, tehmeo-știin- țifice". în vederea participării mai largi a tinerilor la extinderea automatizării și introducerea tehnologiilor moderne în producție, ne-am propus să mărim numărul participanților la cercul de creație tehnico-științi- fică al tineretului existent în cadrul combinatului. N-am scă-

pat din vedere nici problemele privind reducerea consumului de energie electrică, în acest sens propuhîndu-ne continuarea inițiativei „Fiecare kilowat și kilo- calorie — sursă de economie“. Primele rezultate se cifrează la 2 000 normali m.c. de gaz metan economisiți în primele 4 zile ale anului prin menținerea temperaturii și a regimurilor optime de exploatare.
POMPILIU MANDACHE,

secretarul comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea 
de (evi „Republica“

Pentru a mări cît mai mult contribuția tinerilor la înfăptuirea sarcinilor ce revin întreprinderii noastre in acest an am elaborat un bogat și minuțios plan de acțiune, cu obiective concrete pentru fiecare organizație U.T.C. Vom organiza săp- tămîni și zile de producție record la laminoare, trăgătorie-și secția mecano-energetică. Pînă în martie, noi, tinerii, vom efectua 3 000 de ore de muncă patriotică Astfel, U.T.C. reducă revizie pășitoare. în acest fel se va putea realiza o producție supli-
în sprijinul producției, tinerii din organizația nr. 4 s-au angajat să cu două zile durata de a cuptorului cu vatră

ale chimiștilor
de la „Azomureș"• Primele zile din acest an au constituit și pentru chi- miștii de pe marea platformă „Azomureș“ din Tg. Mureș — unitate care realizează aproape 20 la sută din întreaga producție de îngrășăminte cu azot a țării — zile însuflețite de muncă pentru realizarea exemplară a sarcinilor pe acest an. Astfel, chi- miștii tîrgumureșeni au pus la dispoziția agriculturii azotat de amoniu și uree, îngrășăminte suficiente pentru fertilizarea a circa 3 000 ha.

în circuitul productiv
o nouă fabrică de

produse lactate

CURAJUL DEA CĂUTA
PERFECȚIUNEA

Sînt pregătiți bursierii 
întreprinderilor pentru

Grupaj realizat de :

• La Cîmpulung-Muscel a fost integrată, luni, în circuitul productiv o modernă Fabrică de produse lactate cu o capacitate de 300 tone cașcaval pe an și 9 000 litri preparate proaspete din lapte pe zi.Noul obiectiv este dotat cu o linie tehnologică pentru producerea cașcavalurilor de tip „Rucăr“, „Brădet“, „Dalia“, precum și cu linii automate de îmbutelierea laptelui în pungi, de fabricare și îmbuteliere a iaurtului smintinii.

— Ce înseamnă să fii șef 1
— Înseamnă să știi să lucrezi 

cu oamenii. E munca cea mai 
grea.

— Pe dumneavoastră vă iu
besc oamenii 7

— Din 6 000, cîți am în sub
ordine, ar fi greu să mă iubeas
că chiar toți. Dar 
cum merge treaba, 
ne înțelegem.

Oamenii de care 
de fapt, femei, iar interlocutorul 
nostru este tot o femeie. Elena 
Buzescu, inginer-șef la între
prinderea de confecții și trico
taje, vorbește repede, fără pauze, 
de parcă ideile ar lua-o înaintea 
cuvintelor. Brunetă, cu părul 
strîns cuminte in jurul tîmple- 
lor, cu o privire deschisă și ca
tifelată, ing. Buzescu a trecut 
de puțin pragul vîrstei de 35 de 
ani.

S-a născut la Aleșd, in județul 
Bihor, intr-o familie de oameni 
ai cimpului. A crescut muncind 
de la vîrsta cea mai fragedă. 
Din această perioadă a copilă
riei a păstrat în memorie — după 
cum mărturisește — figura în
vățătorului Constantin Ricu, om 
cu dragoste de copii și de școală. 
In 1953 vine în București și se 
înscrie la Școala profesională de 
confecții și tricotaje. De mic co
pil învățase să croiască, să țeasă, 
să tragă jirul din gogoașa vier-

după jelui 
s-ar zice că

vorbim sînt,

confruntarea cu producția?Anul viitor, aproape 40 000 de absolvenți ai primei trepte de liceu vor trebui să-și onoreze contractele cu întreprinderile ce le-au acordat, timp de doi ani, burse. Sînt pregătiți acești absolvenți pentru confruntarea cu producția ? Există interes din partea unităților economice pentru buna pregătire a viitorilor lor muncitori ? Acestor întrebări le vor răspunde întreprinderile din mai multe orașe. începem cu municipiul Sibiu.Desigur, la prima vedere întrebările creează impresia unui paradox. întreprinderile acordă numeroase burse, investind sume importante în vederea asigurării forței de muncă viitoare. Așadar, logic se presupune de la sine înțeleasă existența unei preocupări susținute din partea respectivelor unități economice pentru ca viitorii muncitori să fie bine pregătiți profesional, capabili să se integreze rapid în complexitatea procesului productiv. Dar logica aceasta e contrazisă, nu o dată, de realitate.întreprinderea „Independența“ din Sibiu se confruntă cu o ftare fluctuație a forței de muncă calificate. Procesul tehnologic

ANCHETA

complex, bazat în cea mal mare parte pe o producție de unicate, necesită muncitori cu o calificare înaltă, cu experiență și în- demînare. caljtăți absolut necesare gradului mare de precizie al produselor executate. De a- ceea, conducerea întreprinderii este vital interesată în pregătirea corespunzătoare a forței de muncă actuale și viitoare. în a- cest context se înscrie și acordarea unui însemnat număr de burse elevilor ce urmează treapta I de liceu, urmînd ca la absolvire, în baza contractului încheiat. aceștia să fie încadrați în întreprindere. Așadar, peste cî- teva luni, o sută cincizeci de absolvenți ai primei trepte a Liceului industrial patronat de întreprinderea „Independența“ din Sibiu vor deveni muncitori. Discutăm la serviciul per- sonal-învățămînt cu tovarășul Valentin Popianoș, inspector

principal, care se ocupă direct, din partea întreprinderii, de pregătirea profesională a acestor elevi. Liceul industrial dispune de 9 ateliere școlare, dar numai cu profil de lăcătușerie șl strun- gărie. în primul an elevii fac o singură zi pe săptămînă practică, însușindu-și noțiuni de lăcătușerie generală. Abia în al doilea an iși încep practica în atelierul de strungărie, dar tot în condițiile unei singure zile de practică pe săptămînă. începînd de la directorul întreprinderii, inginer Miron Negrilă, și pînă Ia maiștrii instructori ce se ocupă de însușirea meseriei de către elevi, toată lumea apreciază că o singură zi de practică pe săptămînă este insuficientă. Cei 150 de bursieri se pregătesc să devină strungari, electricieni, frezori, rectificatori, sculeri și turnători. Dar liceul nu dispune, cum- arătam, decît de ateliere de lăcătușerie și strungărie. Conducerea întreprinderii a hotărît ca, începînd din anul al doilea, practica să se desfășoare și în secțiile și
DAN VASILESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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N. MILITARU, I. DANCEA, 
A. VELEA, I. CHIRIC, I. 
MORARU (Agerpres)

LA ÎNCEPUT DE CINCINAL
Uzina de utilaj chimic „Grivița Roșie“ — București. Echipa condusă de Nicolae Tudosie lucrează la 

finalizarea coloanelor de absorbție ce vor ji livrate zilele acestea industriei chimice românești.
Foto : AGERPRES

milor de mătase. Din 1956 lucrea
ză la Fabrica de confecții și tri
cotaje, în secția a 6-a — pe a- 
tund o unitate formată numai 
din absolvenți. O dorință arză
toare o stăpînește. Vrea să în
vețe. Se înscrie la cursurile se
rale ale Liceului „Tudor Vladi- 
mirescu". Lucrează în schimburi. 
Doarme cîte 5 ore pe noapte 
Seara, după ore, se întoarce a- 
casă, aprinde focul, iși pregătește 
o cină frugală, timp în care ci
tește lecțiile pentru a doua zi. 
Intre toate acestea, mai are timp 
să ia premiul I în fiecare an și 
să cîștige concursurile „Cine 
știe cîștigă“. In 1960 reușește la 
Facultatea de industrie ușoară de 
la Iași. Ajunge șef de promoție 
și la repartizare optează pentru 
Tacul de unde a plecat. Se reîn
toarce, deci, la/ F.C.T.B., unde, 
după cîteva luni de stagiatură, e 
numită adjunct de șef de secție, 
apoi șef de secție la Laboratorul 
de cercetare uzinală, iar in 1973 
inginer-șef avînd in subordine 
serviciile tehnic, mecanizare, a- 
provizionare, recepția materiilor 
prime etc.

— Ați plecat ca muncitoare 
și ați devenit inginer-șef. Cum 
se explică această ascensiune 7

— Am început să învăț din 
curiozitate. Nu m-am gîndit nici

un moment la ce va ieși de aici. 
In orice caz, nu la ascensiunea 
ierarhică. Am ajuns inginer....

— Ca inginer, ce realizări de
osebite considerați că ați avut 7

— Cît am lucrat la Labora
torul de cercetări am avut ci- 
teva satisfacții. împreună cu co
lectivul de acolo am introdus 
tehnologia de confecționare a 
materialelor din textile cașerate 
pe folii de poliuretan, mai pe 
românește — buret. Apoi teh
nologia de confecționare a nețe
sutelor, in colaborare cu firma 
Karl Freudenberg din R.F.G., și 
tehnologia de asamblare prin 
termocolare a detaliilor de con
fecții.

— înainte de introducerea a- 
cestor noutăți, cum se proceda 7

— Era complicat. O inserție 
pentru „piepți“, de exemplu, era 
formată dintr-un rotar din fire 
de păr de cal și din canavas. 
Prin termocolare se 
toate aceste ingrediente.

— Ce face inginerul-șef cind 
apare o dereglare in procesul de 
producție ?

— Tot ce trebuie pentru ea 
ea să se rezolve... Atunci orele 
de program nu mai contează...

înlătură

EUGEN ȘERBĂNESCU

(Continuare în pag. a U-a)

Pentru ce militează
eroul dramaturgiei 
românești actuale»

Suceava

Pentru elevi, primele zile ale anului 1976 sînt 
încă zile de vacanță. In jurnalele de vacanță se 
înscriu amintiri trainice. Să răsfoim împreună cî- 
teva dintre aceste jurnale.

Țara de Sus. Cetate de scaun 
cu peste 40 000 de elevi uteciști. 
Vacanță activă în care se în
scriu ciclul de manifestări „De 
la comuniști învățăm cutezan
ța“, dezbaterile „Învățăm, mun
cim și trăim in chip comunist“, 
„Județul Suceava pe coordona
tele socialismului“, vizite de 
orientare școlară și profesiona
lă la Combinatul de prelucrare 
a lemnului, Întreprinderea 
„Zimbrul“. Combinatul de celu
loză și hîrtie etc. La Suceava, 
Rădăuți și Fălticeni, in comune
le și satele Zvoriștea, Dolhasca, 
Vama, Dumbrăveni, Ostra etc. 
elevii s-au intîlnit cu fruntașii 
in producție, au prezentat re
citaluri de poezie intitulate 
„Cintăm eroii cincinalului". Pes-

te 50 000 
mers in 
3 000 au 
județene
40 de patinoare s-au organizat 
concursuri. Vacanța nu înseamnă 
numai ris și voie bună. La fi
nele ei, elevii din Țara de 
vor raporta că au adus în 
lanțul muncii patriotice 48 
tone deșeuri de fier vechi 
metale neferoase, 45 de tone 
șeuri de maculatură, 5 de tex
tile și 110 000 sticle și

Vasioi

de elevi și pionieri au 
drumeții și excursii, 
participat la excursii 
și inter județene, iar pe

gurat ciclul de acțiuni „File din 
istoria patriei“. Muzeul jude
țean este locul cel mai solicitat. 
Aici se află mărturii despre 
lupta poporului pentru indepen
dență, act pe care elevii vaslu
ieni se pregătesc să-l întîmpine 
cu toată cinstirea. Elevii au 
grijii monumente istorice.

in-

Sus 
bi
de 
șl 

de-

borcane

elevi. In 
vacantă

Semnatari : 19 000 de 
cadrul cluburilor de 
elevii aprofundează documente
le celui de al X-lea Congres al 
U.T.C. „Hotărîrile Congresului 
— acțiunile noastre“ așa și-au 
intitulat discuțiile. A fost inau-

de cluburi de va- 
au dezbătut răs- 
le revin în lumina 

general

Bihor
In cele 28 

canță elevii 
punderile ce
cuvîntării secretarului 
al partidului la marele forum al 
tineretului, s-au intîlnit cu ac
tiviști de partid, veterani de 
război. Iși vor aminti cu plă
cere de serile cultural-disțracti- 
ve organizate, prin rotație de 
către fiecare liceu, la Clubul 
tineretului din Oradea, de con
fruntările cu paleta sau in fața 
tablei de șah. Evident, nu vor 
uita excursiile pline de farmec 
de la Stîna de Vale, Poiana Flo
rilor sau Peștera Mezead.

Neamț
Tabără județeană de instruire 

și odihnă a constituit un verita
bil schimb de experiență1 prin 
dezbaterile sale cu caracter me
todic, prin expunerile făcute cu 
privire la principiul muncii co
lective, modul de rezolvare a 
sarcinilor de organizație. Pro
gramul a fost bogat, cuprinzînd 
excursii în municipiul Piatra 
Neamț și in județ, un schimb de 
experiență cu organizația U.T.C. 
de la renumitul combinat din 
Săvinești, două simpozioane „So
cialismul și religia", „Județul 
Neamț pe coordonatele cincina
lului“.

106 cluburi.de vacanță iși mai 
au ușile larg deschise în vreme 
ce expozițiile cu lucrări închi
nate centenarului nașterii lui 
Brâncuși atrag atenția locui
torilor din Roznov, Borcea, Pia-

Prin cele mai valoroase opere ale sale, prin acele creații intrate în tezaurul cultural universal, teatrul a fost dintotdea- una un exponent al umanismului.Pe planul afirmării idealurilor umaniste personajul dramaturgiei noastre contemporane are o situație privilegiată. EI nu mai este singur în fața unei întregi societăți.El este insuși ---------------------exponentul ide- _______________ _aiuritor acestei societăți. Raportul individ- societate nu mai este acela de ostilitate sau de incompatibilitate, ci de concordanță, bazată pe aspirația comună și interesele comune. înseamnă oare că eroul dramaturgiei contemporane, socialiste, nu mai are cu cine și pentru ce lupta ? Nicidecum. Ar însemna moartea dramaturgiei, căci ce fel de dramaturgie poate fi aceea în care ar lipsi miza conflictului dramatic.Viața însăși, sursa oricărei creații, deci și a celei dramatice, dovedește că nu există nici o primejdie de dispariție a dramaturgiei, a izvoarelor conflictului dramatic. Dialectica procesului revoluționar de transformare a societății oferă un teren inepuizabil de investigație pentru dramaturgul atent la bătaia de inimă a epocii. Personajul dramatic — reflectare în mii

de Margareta Bărbuță

de fațete a omului de azi — are a lupta împotriva naturii, pentru a-i smulge una cîte una tainele pe care le tine încă ascunse, a o supune și a o face utilă și benefică omului, are a lupta împotriva tuturor reziduurilor vechiului din conștiința lui și a semenilor săi, împotriva tuturor piedicilor vechi și noi ieșite în calea impetuoasei înaintări spre comunism. în consens cu idealurile societății — idealuri cea mai fundă umanistă sonajul matic le în toate sale, în cuvînt, dar mai Anghel Dobrian

de pro- esență — per- dra- afirmă actele, gest șiales în faptă.din Ștafeta nevăzută de Paul E- verac acționează pentru descoperirea adevărului și, odată descoperit, militează pentru afirmarea acestuia, pentru reabilitarea lui Velcescu, cu riscul propriei sale coborîri pe treapta prestigiului ; Emil Vlăsceanu din Simple. coincidențe de același autor (cit de actual sună și acum piesa, după 10 ani de la premieră, în recentul spectacol reușit pe scena Studioului I.A.T.C. !) acționează, cercetează, află șl, e- flînd, cunoscînd, capătă conștiința propriei răspunderi. Eroul dramatic interoghează și se interoghează. Acțiunea sa trans-
(Continuare în pag. a n-a)
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Eugen Barbu, Marin Sorescu, Valeriu Cristea, 
Constantin Țoiu, loan Alexandru despre o valoroasei colecție a Editurii Minerva

LIDIA POPESCU 
ION MIHALACHE

(Continuare in pag. a IlI-a)
MEȘTERUL MANOLE

cluburi.de
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MONUMENTELE PATRIEI r

O valoroasă colecție
a Editurii Minerva

„De-a Sangui existenței sale, poporul român a creat o 
artă care exprimă pregnant modul său de viață și muncă, 
gândirea și sensibilitatea sa, setea de libertate, voința de 
a-și făuri un trai mai bun, optimismul, încrederea în forțe
le nrnnrii in viitor“ (f>in programul partidului comunist

IMI VII ivi a ROMAN DE FĂURIRE A SOCIETĂȚII SOCIA
LISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE SI ÎNA
INTARE A ROMANȚEI SPRE COMUNISM).

1 TINERETUL Șl MORALA
REVOLUȚIONARA

MEȘTERUL MANOLE
— Morala îndeplinește o 

funcție socială. Din per
spectiva Programului parti
dului și a Codului comunist 
de muncă și de viață, care 
este rolul normelor morale 
in creșterea și educarea tine
retului ?

Convorbire cu lector 
univ. dr. EMIL PĂUN

Dacă amintirea trecutului este o condiție a 
conștiinței de sine - așa cum umbra ne înso- 

dovedi că soarele n-a pierit 
n-ar 

putea fi recunoscut, de altcineva și nici el însuși 
nu s-ar recunoaște, cu atit mai mult se poate 
spune că istoria, legendele, miturile unui popor 
constituie memoria datorită căreia el își recu
noaște și i se recunoaște, distinct, identitatea 
națională, modul său de a gindi și munci, in 
creațiile sale poporul, masele anonime au dat 
formă durabilă conștiinței de neam, felului pro
priu de a înțelege și însuși lumea, de a sta

țește spre a ne
- a identității fără de care nimeni

bili raporturile cu natura și cosmosul. Legendele, 
baladele, basmele poporului sint tezaure de fi
lozofie, morală și estetică a căror păstrare și 
dezvoltare îndeplinește funcțiunea vitală de con
servare a memoriei datorită căreia știm cine 
sîntem și putem să ne imaginăm, astfel, cine 
vom fi și către ce tindem, lată de ce modali
tățile de a le prezenta și răspindi in rindul ge
nerațiilor de azi prezintă cea mai mare impor
tanță, dacă le privim drept ceea ce ele sînt în 
realitate : prețioase instrumente de educație pa
triotică.
un act

Vom semnala de aceea cititorului, ca pe 
deosebit de semnificativ, valorificarea

editorială a acestor tezaure întreprinsă de Edi
tura Minerva printr-o excelentă colecție : Meș
terul Manole din care pînă acum au apărut: 
Toma Alimoș. Balade haiducești, Novac și zîna. 
Balade fantastice, Jienii. Teatru popular haidu
cesc, Nunta la români, Orații, Poveștile lui Făt- 
Frumos. Basme fantastice, Miorița. Balade păs
torești, Cartea înțelepciunii populare. Proverbe. 
Fiecare culegere este prefațată de cunoscuți 
poeți, prozatori, critici contemporani. Reprodu
cem citeva opinii asupra valorii pieselor conți
nute de aceste valoroase culegeri.

EUGEN BARBU despre

Teatrul haiducesc
VALERIU CRISTEA
despre

Baladele

CONSTANTIN ȚOIU despre

— Documentele Congresului al Xl-lea subliniază ideea că astăzi, în societatea noastră. nu este suficient să prezentăm tineretului modele înaintate de comportament u- man. Important este ca fiecare ( tinăr să aspire în mod conștient către modele morale aflate in deplin consens cu cerințele progresului social. Tineretul trebuie să fie convins că dezvoltarea multilaterală a personalității umane nu se realizează spontan, în virtutea transformărilor revoluționare care se produc în societate. Este necesară în acest sens o amplă activitate în vederea Integrării in conștiința fiecărui tinăr a înaltelor valori ale moralei revoluționare.

tribuția acestui document 
politic fundamental la acce
lerarea progresului moral, la 
promovarea moralei revolu
ționare ?

Baladele păstorești — Vreți să subliniați cite- 
va dintre trăsăturile care 
conferă moralei caracter re
voluționar ?

Editura Minerva face un lucru notabil inițiind culegerea de texte mai rare în colecția sa cu un nume atit de promițător : „Meșterul Manole“. Iată, ne aflăm în fața unei selecțiuni din „dramele” dedicate brului haiduc Iancu variantele sale mai puse în seama unor duci : Bujor, Groza, Radu Moțca, toți cu banlele lor cu care speriau ciocoii și pe fanarioții timpului. Este vorba de produse populare, nu de baladele, corectate sau nu, ce au fost iscate în folclor de către prezenta acestor personaje de legendă, adică de un gen special.

cele- Jianu, cu cunoscute, alti hai- Codreanu,

istorice
Ștefan-vodă și vlădica Ion și Mateaș-crai pot fi numite balade ale dreptății. Actele de justiție ale celor doi domni sînt impecabile, și pedepsele pe care le prescriu, deși aspre, întru totul meritate. In cea dintîi e pedepsită ingratitudinea (...). în- tr-una din inspecțiile sale de justiție socială, intrate în legendă, Mateaș-crai e însoțit pretutindeni, ca în Doina eminescia-

MARIN SORESCU despre

Baladele fantastice
Ideea baladei „Soarele și Luna“ ar fi aceasta : „Puternice Soare, / Ești puternic mare, / Dar ia spune-mi : oare / Und’ s-a mai văzut / Și s-a cunoscut, / Und’ s-a auzit / Și s-a pomenit / Să ia sor’ pe frate / Și frate pe sor’ ?“. înaltul sentiment moral al imposibilității unei legături matrimoniale între frate și soră, precum și principiul cosmic al neîntilnirii Soarelui cu Luna ne aduc în minte acea zicere a lui Kant, referitoare la „cerul înstelat de deasupra și legea morală din noi“.Această baladă trebuie să fie foarte veche. E neatinsă de contingent, curată și profundă ca mreana din „prunduț de mare“. Chiar acest „prunduț de mare“ alăturat Mării Negre ne duce cu gîndul la retragerea valurilor sarmatice, al căror vuiet se va fi păstrat în amintirea oamenilor pînă tîrziu. (...). în fața unor astfel de creații te întrebi care să fi fo,st psihologia autorilor, cum de le-au dat prin gînd ? Și ce au vrut să spună cu ele1 Baladele sînt ceea ce ne-a ră- «mas din lungul somn al unor copii mari, care „gîndeau in basme și vorbeau în poezii“. Trebuie să le luăm ca niște documente, ca niște semne din- tr-un alfabet, pe care încă nu-1 cunoaștem în Întregime. Cit de

civilizați vor fi fost geții, tracii, care, după spusele lui Herodot, erau la fel de numeroși ca și indienii — dacă n-au avut alfabet ? Pînă la descifrarea unor alfabete pierdute sau poate pierdute înainte de a țe naște, să ne mulțumim cu aceste frînturi de „foaie verde“, care, ca și frunzele, vin din vremuri spre noi, să ne bată în geam. Ce minunate sint, dacă stăm să ne gindim, toate întimplărilș Soarelui ș; Lunii, de pe vremea cînd erau și astre, dar și frate și soră, și ce frumos infinitul mare din cer încape în infinitul mic de pe pămînt, umani- zîndu-se și căpătînd un nou cerc, mai larg și mai cosmic ! Stînd cu mina sub cap și gîn- dind la balade, parcă am privi norii în care ghicim diferite straturi de forme și imagini, feti-frumoși și monștri, în care ghicim diferite straturi de potop. Potopul de veacuri, uscat și evaporat, mai hălăduiește încă, invizibil, în aburul acestor frumoase plăsmuiri. Dacă, ștergi geamul timpului de acest abur, vezi mai departe poate, dar privirea se pierde în gol. Lumea „ce gîndea în basme și visa in poezii“ este toată în spatele acestei galbene ziceri : „foaie verde“.

Ideea editurii Minerva de a lansa pentru publicul larg, intr-un tiraj de masă, colecția „Meșterul Manole“ ce-și propune să cuprindă aria marilor opere folclorice din tradiția națională este una dintre ideile fericite, născute intr-un ceas bun. Din biblioteca mai mare sau mai mică a oricărui iubitor de literatură trainică ce ne exprimă sufletește pe noi toți și la care revenim în momentele noastre cele mai autentice, mai grave sau adevărate, ■ reîmpros- pătîndu-ne mintea și inima, nu poate lipsi această serie populară tipărită cu dragoste, devotament și conștiință patriotică. E in același timp și o datorie a noastră de a înțelege cum am ajuns, prin trecerea vremurilor, să vorbim în limba în care vorbim azi și să gindim cu articulațiile agere ale gindirii de azi. moștenite, trecute prin

filtrul sensibilității și inteligenței părinților noștri, prin experiența lor de viață, vitregă adesea, și ea un bun ciștigat. Observațiile literaturii populare, conținutul lor, forma lor perfecționată de-a lungul veacurilor sînt ca o a doua piele a noastră, comună, în care trăim, prin care respirăm laolaltă și care în același timp ne și a- pără. Cineva spunea că un artist valorează mii de secole. Minunate cuvinte. Sînt artiști geniali, care, singuri, pot rezista timpului și care, rezistînd timpului, modelează ei Înșiși timpul devorator. Acestea sînt excepții. Popoarele însă, ființe uriașe, cînd se apleacă asupra îndeletnicirilor lor pașnice, cinstite și creatoare, dînd pămîn- tului locuit o expresie umană, sint totdeauna acești artiști, a- nonimi, valorînd mii de secole...

— Morala este rod al determinărilor obiective, dar și al direcționărilor conștiente. Dacă morala se întemeiază pe Idealurile spre care omenirea tinde în mod legic, dacă exprimă o tendință obiectivă spre forme superioare de viață, dacă acționează în sensul promovării progresului în societate, înseamnă că are caracter revoluționar. Și mgi ales dacă normele morale nu numai că se perfecționează odată cu perfecționarea societății, dar tind către reglementarea conduitelor potrivit unor principii care depășesc condițiile existenței sociale, ma- nifestîndu-se și ca aspirații către permanente creșteri și perfecționări în relațiile interumane.

— în Programul partidului sint relevate concepțiile morale înaintate pe care trebuie să ne întemeiem viața atît în prezent cit în perspectiva viitorului. Aceste concepții exprimă rezultatul bogatei experiențe a partidului științifice mentale societății națiunii, țiilor și român. Pornind de la adevărul pă morala este puternic legată de ideea de bine, însumînd criterii în raport de care apreciem faptele, atitudinile, mentul înscrie în cuprinsul său cipii morale corespunzătoare actualei etape istorice, cind oamenii ajung in proporții de masă să-și afirme deplin personalitatea, să participe activ la făurirea noii societăți. Modelul moral al omului nou incorporează trăsături cum sînt atitudinea înaintată, responsabilă față de muncă, spiritul de sacrificiu, respectul socialist, pa activ noi culmi de progres și civilizație.

nostru, cunoașterii a cerințelor funda- economico-sociale ale noastre, a intereselor a tradițiilor, aspira- idealurilor poporului
comporta- oamenilor, Programul prin-

omenia și demnitatea, fată de legile statului hotărirea de a partici- la ridicarea patriei pe

IOAN ALEXANDRU despre

Orațiile de nuntă

— Programul partidului e- 
xercită o inriurire esențială 
asupra întregii dezvoltări e- 
conomico-sociale a societății 
românești. In ce constă con-

— Ce importanță credeți 
că are pentru educația tine
retului faptul că Programul 
partidului și Codul etic con
sfințesc legătura dialectică 
intre perfecționarea valorilor 
morale și continua transfor
mare revoluționară a exis
tenței sociale ?— Consider că prezintă o mare forță educativă faptul că tineretul, luînd cunoștință din

cuprinsul Programului partidului, din Codul comunist de muncă și de viață, de sarcinile actuale și de viitor ale construcției socialiste, înțelege totodată ce i se cere omului pentru a deveni într-adevăr conștient de locul și rolul său în societate, pentru a fi făuritor autentic al propriului său destin. Documentele Congresului al Xl-lea deschid în fața întregului popor, în fața tineretului perspectiva unei puternice dezvoltări economico- sociale, în cadrul unui proces constructiv de o anvergură fără precedent în istoria României, în acest proces, superioritatea omului nou este conferită de .forța, de capacitatea, de elanul creator cu care acționează pentru transformarea revoluționară a societății, necesitatea și pe sine. Ceea ce implică de a se transforma
— De pe ce poziții trebuie 

să acționeze un tinăr în ve
derea propriei sale transfor
mări morale ?— Firește, de pe poziții revoluționare. Prima condiție pe care trebuie s-o îndeplinească este puterea de a cunoaște și de a înțelege adevărul despre el însuși, de a ști exact ceea ce are bun, înălțător șl ceea ce trebuie schimbat sau înlăturat. Modelul uman pe care Programul partidului II propune tineretului este acela al revoluționarului conștient de propriile sale limite și apt pentru o luptă dîrză, hotărîtoare, o luptă continuă cu sine, prin care să asigure biruința noului împotriva vechiului. Numai cine este exigent cu el însuși are autoritate morală pentru a fi exigent cu cei din jurul său. Codul comunist de muncă și de viață este în acest sens un lăuzește drumul morale a tineretului. Sintetizind valorile morale cele mai înaintate, Codul subliniază trăsăturile fundamentale care exprimă și definesc modelul comunistului, la care ne raportăm în permanență și cu ne Identificăm știent.

ADRIAN

far care că- perfecționării

care tindem să în mod con-
VASILESCÜ

nă, de lamentația populară : „— Auziți, voi domnilor, / Auziți, nemeșilor, / P-unde-n țară am umblat / »fot plînsori am căpătat / §>de vaiete am dat...“. Pentru a pedepsi pe nemeșii spoliatori, regele ordonă lui Iacob să bată Buda cu tunurile. Acesta, care-și avea în cetate copiii, nevasta, maica, încearcă să schimbe gîndul craiului, dar Matei rămîne neînduplecat, filo- zofînd că pentru curmarea răului trebuie sacrificați uneori și cei buni. Balada se încheie cu imaginea lui Iacob, executant al unui ordin împotriva căruia sufletește se revoltă, căutînd printre ruine leșurile celor dragi, al căror morman îl completează cu trupul său căci se înjunghie.Alte balade înfățișează abuzurile unor pîrcălabl sau vameși, dintre care unii sînt pedepsiți, alții salvîndu-se prin mituire.

Acestei ieșiri în afară, ieșiri din sine, întîiului pas comunitar al omului i se răspunde cu un inel pe dreapta truditoare, simbolul din vecie al recunoașterii omului ca podoabă desăvârșită, pe de altă parte omul încheie un pact pecetluit cu a- cest ochi de aur nevăzut deschis în palma pămînteanului. De acum încolo omul își cunoaște întreaga măsură, statura lui de slavă și, în virtutea acestei slăvi, omul se angajează în istorie luînd partea trudei comunitare întru rodnicie și viată echilibrată, cununa pe cap și inelul în dreapta sînt două spărturi prin care omul se trage în univers, cu care atinge și degustă nemarginile.Poporul nostru a trăit plenar taina nunții în așa fel că taina ce urmează acesteia, moartea, a fost înțeleasă tot ca nuntă, ecou al nunții, atingere a întregului pe mai departe : am putea spune că în lumina nunții se orîn- duiesc toate celelalte ,și arta Maramureșului bunăoară de la grai la port și poartă atinge ceasul de aur și foc al sărbătorii nuntirii.De la „Miorița", pînă la „Luceafărul“ eminescian taina e- xistenței este Închisă în taina

paginile de aproa- ce al cătu- alcătuitor anume

nunții. (...) Compunerile cele mai complexe și mai definite ca duh și formă din această culegere par a fi cele transilvane și între ele .marele dialog din Tara Moților și cel din părțile Bihorului, apoi compunerea vrînceană și cele moldave atinse de suflarea lui Eminescu. Am încercat să redau, în de față, folosindu-mă pe toate compunerile iese culegerea, firulal trainicei,- țesături, ideea de temei a rostirii din a- ceastă întîia față a nunții, cea mai grea pentru că-i partea vorbitoare, pe care o reiau în două cuvinte : între mire și mireasă se află o poartă închisă ; pentru a fi deschisă, mirele trebuie să jertfească, să se desprindă de lumea sensitivă, de natura și elementele uranice, să se dovedească organic cunoscător al firii lucrurilor și orîndui- rii Cosmosului, din băiat să poată deveni iubit, frate și bărbat, dintr-o fire sensitivă. pant- heist umbllnd prin natură, să devină copt pentru viețuirea istorică, angajat întru rodnicie și suferință ; din rouă, trupul devine pline în coasta căreia sîngeră lancea, din vînător o- mul devine păstor șt mire.

Sint pregătiți bursierii întreprinderilor EROUL DRAMATURGIEI

pentru confruntarea cu producția?
(Urmare din pag. 1) atelierele întreprinderii, elevii fiind repartizați pe lingă muncitori mai virstnici și cu experiență. Desigur, ideea este bună. Mai ales că în transpunerea ei în practică este Implicată și organizația U.T.C. din întreprindere care urmărește consecvent modul în care se desfășoară o- rele de practică productivă.Inginerul Miron Negrilâ, directorul întreprinderii, ne mărturisește că, deși se fac eforturi pentru utilarea atelierelor școlare (in ultima vreme au fost dotate cu numeroase utilaje noi, dintre care 4 strunguri universale), faptul că școala dispune doar de ateliere de lăcătușerie și strungărie, în timp ce elevii se califică și In alte meserii în care întreprinderea este deficitară, presupune existența unor ateliere școlare chiar în incinta întreprinderii, o intenție mai veche care abia acum își va găsi materializarea.Un alt aspect cu implicații serioase în pregătirea profesională corespunzătoare a viitorilor muncitori este cel al încheierii contractelor, — care s-au făcut pur și simplu la întîmplare. Fără nici o testare a aptitudinilor, fără un control medical de specialitate. Cu cițiva ani în urmă, „Independența“ Sibiu a reușit să efectueze, pe baza unui contract încheiat cu Institutul de psihologie din Cluj, testarea aptitudinilor tuturor candldaților pentru școala profesională. Acum s-a renunțat definitiv Ia această utilă și folositoare practică, In- trucît „cineva“ de la M.I.C.M, a fost iritat de faptul că „Întreprinderea are bani de aruncat“. 

Ciudată șl curioasă optică dacă 
na gindim că banii „aruncați" astfel acum pot evita — desi
gur dacă sint folosiți eu maximă

seriozitate și probitate științifică! — o mult mai mare dar viitoare risipă. Ca să nu mai spunem că aptitudinile tinerilor nu sînt chiar niște amănunte neglijabile.Aceeași situație întîlnim și la întreprinderea de piese auto Sibiu care a încheiat contracte, a- cordînd burse unui număr de 228 elevi. Tovarășii din compartimentul învățămint nu reușesc să ne spună însă în ce meserii se califică cei 228 de elevi ce vor deveni muncitori în întreprindere. Ing. Traian Mărgineanu și tehnicianul principal Nicolae Pîrvulescu ne mărturisesc că au înaintat liceului un tabel cu propuneri, încă de la 15 septembrie a.c., dar nu știu precis dacă școala i-a repartizat pe meserii. Inutil să mai precizăm că Liceul industrial se afla peste drum de întreprindere. în ceea ce privește selecționarea elevilor și încheierea contractelor, nu se știe nimic. Școala s-a ocupat de a- ceastă problemă, întreprinderea doar plătește bursele. Desigur, lipsa de interes și de colaborare între cei doi factori fiind evidentă, s-ar putea vorbi — și nu este singurul caz — de o neînțelegere ce nu poate fi perpetuată la infinit.Vizităm, împreună cu ing. Va- sile Scheau, secretarul Comitetului U.T.C. de la I.P.A. Sibiu, atelierele școlii. Directorul Liceului mecanic nr. 4, I.P.A.S., prof. îosif Pal, este mulțumit de colaborarea existentă între liceu și organizația U.T.C. din întreprindere. Cu sprijinul comitetului U.T.C. s-a reușit ca practica In întreprindere, sub supravegherea maiștrilor instructori șt sub directa îndrumare a unor muncitori cu mare experiență, să se desfășoare la un nivel satisfăcător. Există un grafic pre
cis privind munca productivă In 
Întreprindere. Deși la prima va-

dere atelierele școlii par să satisfacă cerințele, fiind bine dotate din punct de vedere numeric (cele două ateliere strungă- rie dispun de 28 strunguri, 5 freze, o raboteză și o mașină de rectificat), marea majoritate a utilajelor existente sînt vechi și oarecum depășite, urmînd ca în întreprindere să lucreze pe mașini noi, moderne. „Problema a- ceasta — ne spune secretarul comitetului U.T.C. — am ridicat-o chiar în ședințele comitetului oamenilor muncii, dar...“Unii factori răspunzători de calificarea profesională a elevilor se „autoliniștesc“ gîndindu-se la organizarea cursurilor de calificare de 6 luni în întreprindere, pe care instrucțiunile le prevăd după absolvirea primei trepte a liceului, pentru cei cu care au încheiat contracte. Desigur. aceste cursuri au și ele rostul lor, dar credem că ele trebuie să asigure perfecționarea unui proces de calificare început în școală în condițiuni bune și nu să însemne, de fapt, corectarea erorilor admise. Și să te bizui numai pe cele 6 luni (chiar intensive, cum ni se spune dar de ce n-ar fi „intensive“ cele 24 de luni de pregătire în cadrul școlii ? !), să neglijezi aspectul pregătirii profesionale temeinice și continue a acestor elevi, care mîine vor deveni muncitori, vor fi încadrați în întreprindere, este un mod, iertată fie-ne expresia, . de a-ți fura singur căciula. Mai multă preocupare treprinderilor, a U.T.C. se impune ales că numărulÎncheie contracte derile este dinmare, această formă de invăță- mint fiind larg îmbrățișată de elevi, ei avînd posibilitatea ca după obținerea unei calificări șă urmeze treapta a Il-a la liceul 
aerat

din partea în- organizațiilor de Ia sine. Mai elevilor care cu întreprin- ce In ce mai

ROMÂNEȘTI ACTUALE
(Urmare din pag. 1)formatoare se exercită în afara sâ, dar și înlăuntrul lui. Pavel Stoian din Puterea și Adevărul de Titus Popovici întreprinde un lung proces de examinare și autoexamin'are pentru a-și da seama unde a greșit și cit de mult a greșit. Mihai Duma acționează pentru restabilirea a- devărului, a dreptății și echității, în numele idealului de demnitate umană, propriu societății noastre.Eroul dramaturgiei socialiste se luptă cu forțele întunericului, cu forțele antiumane, fie că ele reprezintă fascismul (în piese inspirate din lupta comuniștilor în ilegalitate, ca Piticul din grădina de vară de D. R. Popescu, în care Maria e un personaj de o mare frumusețe tragică), fie că e vorba de forțele' oarbe ale naturii (ca în Matca de Marin Sorescu. a cărei eroină, Irina e o splendidă întruchipare a luptei pentru biruința vieții).Asemenea personaje păcate, destul de rare maturgia noastră. Sigur, marea idealului moral al societății socialiste se poate realiza pe scenă în diferite moduri. Sînt piese în care autorul a preferat să afirme prin negare (Pasărea Shakespeare, în care autorul se constituie el însuși în procuror, supunînd acuzării un șir întreg‘de indivizi dubioși, vinovați de lașitate, carierism, indiferență, publicul fiind chemat să ia atitudine critică față de faptele de pe scenă). Sint piese în care vinovățiile sînt împărțite, întregul proces dramatic desfășurat chemînd la o mai mare responsabilitate, a fiecăruia și a tuturor (Sîmbătă Ia Veritas de Mircea Radu Ta- coban). Sînt piese în care personajul se confruntă însuși la etape diferite de viață și, prin diferența sensibilă, măsoară drumul parcurs în afara idealului (Chițimia de Ion Bă- ieșu). Oricum insă, umanismul

omuluisînt, din în dra- afir-

cu sine

Înfăptuirea exemplară

A SARCINILOR
(Urmare din pag. I)mentară în valoare de 900 000 lei. Tot în primul trimestru vom scurta reviziile programate la laminoarele de 6 țoii, cu două zile. în același timp, crește răspunderea organizației noastre în procesul calificării tinerilor, al perfecționării profesionale a muncitorilor. împreună cu organizațiile U.T.C. de la Liceul metalurgic șl de la Școala profesională am întocmit un program comun de acțiuni pentru perfecționarea instruirii practice a viitorilor muncitori.

GHEORGHE DAMIAN,
secretarul comitetului U.T.C. 

al Întreprinderii 
de autoturisme Pitești

Pentru cei peste 7 000 de tineri care îșl desfășoară activitatea în întreprinderea de autoturisme din Pitești, anul 1976 este o etapă deosebit de importantă în care automobilele românești vor cunoaște noi îmbunătățiri atît estetice și func-

societății noastre îșl cere întruchiparea în imagini puternice, în personaje vii, complexe, care să acționeze cu fermitate și convingere. Din păcate există însă și destule piese în care situațiile dramatice sînt atit de minore, incit însuși personajul care le rezolvă apare minor, insignifiant. Frecvent, autorul pune în final un fel de morală a fabulei, neizbutind să afirme limpede, în acțiune, sensul major al întîmplărilor. Nu rareori, conflictul se reduce la o simplă ipoteză sau la o neînțelegere ce ar putea fi ușor lămurită și care deci, nu oferă un cîmp larg și revelator de manifestare a eroului.Și în timpul acesta, oamenii țării doboară munți, deschid drumuri noi apelor, sfredelesc piatra schimbînd fața pămîntu- lui ; în timpul acesta se formează oameni noi, se călesc conștiințe, se modifică structuri morale ; în timpul acesta, oamenii satului devin orășeni, schimbîn- du-și mentalitatea, dobîndind noi caractere, trecînd printr-un proces complex, de decantare.Scenele noastre, ca și publicul, sînt în așteptarea unor a- semenea eroi, întruchipări vii, active, convingătoare, ale umanismului socialist. Montorii
Foto : GH. CUCU

ționale cit și calitative. Paste 300 de tineri au participat încă din primele zile ale anului la acțiuni de muncă patriotică pentru repararea și întreținerea u- nor utilaje in așa fel incit fluxul producției să se desfășoare normal. în luna ianuarie vom efectua peste 10 000 ore muncă patriotică in sprijinul producției urmînd ca în lunile următoare să organizăm săptămînl și decade de muncă cu producție record, decade ale calității. Tot; anul acesta urmează să preluăm in fabricație, prin munca patriotică a uteciștilor, mai multe repere care acum sint fabricate de alte unități din țară. O altă contribuție ne-o vom aduce la asimilarea In întreprinderea noastră, a unor piese care In prezent sînt Importate. Ca urmare, în acest an ne-am propus să realizăm dispozitive șl aparate prin autoutilare în valoare de peste 2,5 milioane Iei.Comisia profeslonal-știlnțifieă a organizației noastre are In studiu mai multe invenții ale tinerilor a căror aplicare va contribui la reducerea cheltuielilor materiale de producție, folosirea mai bună a capacităților productive, reducerea consumului de materii prime și materiale. De asemenea, în acest an vor absolvi diferite cursuri de calificare sau specializare peste 1 000 de tineri, cursuri de care organizația noastră răspunde direct.
ZOIȚA VLAD,

secretara comitetului comunal
U.T.C. din Cuca, 

județul Galați

BIOGRAFIA UNEI PROFESII
(Urmare din pag. I)

— Ce face inginerul-șef cînd 
ajunge acasă ?

— Devine mamă și soție. A- 
casă fac exact ceea ce face o 
femele ,fără serviciu“ : spăl, 
curăț, mă ocup de copii. Am doi 
băieți in clasele a IV-a și a 
V-a.

— Mergeți la teatru, la spec
tacole ?

— Nu prea am timp. Uneori 
ne mai acordăm, eu și soțul 
meu, cite o plimbare cu mașina

la părinți, la țară. El conduce 
la dus, eu la întors...

— La fabrică vă e greu 
lucrați cu un efectiv atit 
mare de femei 1

— Nu. Sint conștiincioase 
disciplinate. Au îndeminare 
viteză in lucru.

— Au talent pentru această 
muncă...

— Da, au talent.
— Există profesiuni „femi

niste" ?
— La factori fizici rezonabili, 

nu există. Desigur, nu sint fe-

să 
defi și

mei-miner sau femei-forjor, 
pentru că practicarea acestor 
meserii depășește puterea fizi
că a naturii feminine. Cit pri
vește puterea intelectuală, aici 
nu se mai pune problema. Sin- 
tem tot atit de dotate ca și 
bărbații și putem face orice 
profesiune.

— Cu condiția...
— Cu condiția sine qua non 

a oricărei reușite. Aceea a vo
inței.

Anul 1976 oferă tinerilor din comuna noastră largi posibilități de afirmare. Pe ce ne bazăm cînd facem o asemenea afirmație ? In primul rînd, în cadrul cooperativei noastre de producție, va începe în curînd construcția unei moderne îngrășă- torii de vite. Tot aici va fi amenajată o bucătărie furajeră cu toate dotările necesare. în sectorul viticol avem prevăzute lucrări de modernizare pe 130 ha. Tinerii vor participa apoi la executarea a 500 m.l. de șanțuri datate, pentru combaterea eroziunii solului. Multe din acțiunile de muncă patriotică vor avea ca loc de desfășurare șantierele de construcție ale unui dispensar uman, a unei băi comunale, a unui supermagazin și la lucrările de alimentare cu apă. Am început deci un an bogat și avem convingerea că toți tinerii din Cuca vor participa cu întreaga lor putere de muncă, cu entuziasm la dezvoltarea și Înfrumusețarea comunei.
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CAMPANIA DE REPARAȚII 
A MAȘINILOR AGRICOLE 
ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

Luni după-amiază a părăsit Capitala 
tovarășul Santiago Carrillo

Acum la început de an, odată cu executarea lucrărilor agricole specifice acestei perioade — fertilizări, transportul în cîmp al îngrășămintelor naturale — mecanizatorii, împreună cu mecanicii din ateliere și secții depun eforturi susținute pentru repararea la termen a întregului parc de mașini și tractoare folosit în campania de primăvară, în județul Cluj, ca urmare a măsurilor luate de organele a- gricole județene, au fost create toate condițiile ca reparațiile să se încheie la data stabilită. După cum ne relata ing. Avram Ru- su, directorul Trustului stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii. printre măsurile întreprinse se numără și organizarea activității atelierelor și centrelor de reparații, specializarea lor. Așa de exemplu, la centrul de reparații din Cluj-Napoca, specializat în repararea tractoarelor din. grupa 400, au fost modernizate linia de remediat pompe de injecție, precum și a- telierul de vulcanizare, unde în- cepînd din acest an se pot vul- caniza anvelope și camere pen
Ample lucrări de

îmbunătățiri funciareîn cursul cincinalului precedent, în județul Argeș au fost executate lucrări de combatere a eroziunii solului pe 18 167 ha, depășind cu 4 267 ha suprafața planificată, iar regularizări de rîuri și consolidări de maluri pe 29,1 km, cu 6,1 km mai mult decît era prevăzut. în același interval de timp, au fost finalizate sistemele de irigații din zonele Ștefănești, Golești, Leor- deni, Topoloveni, Călinești, Văleni, ce totalizează 10 880 ha, precum și desecări a căror suprafață totală depășește cu 1 280 ha prevederile.Potrivit sarcinilor ce revin lucrătorilor argeșeni din domeniul îmbunătățirilor funciare, în noul cincinal vor fi efectuate lucrări de combatere a eroziunii solului pe o suprafață de 40 800 ha, de amenajare a to- renților pe o lungime de 400 km, desecări pe 12 000 ha și de extindere a amenajărilor pentru irigații pe mai bine de 7 000 ha.
★în județul Dîmbovița au. fost amenajate pentru iriga

în 1980, pentru fiecare hcuitar ds la oraș—
3-I8 ouă și £8 kg carne de pasăreîn fermele avicole au început pregătirile pentru producția actualului cincinal. Potrivit unui program elaborat de centrala de specialitate, încă din primii ani ai noului cincinal vor fi dezvoltate capacitățile existente în fermele de păsări și se vor construi altele noi, în aproape toate județele țării. Concomitent se va extinde creșterea hibrizilor și ra-\ selor de păsări, pentru ouă și carne, de producție superioară, și se va trece la creșterea industrială a curcilor, gîștelor, rațelor și a iepurilor. Astfel se va înde-

(Urmare din pag. I) 
tra Neamț, Roman, Bicaz, Tg. 
Neamț.

Sîntem în prima săptămână a 
noului an dar încă nu s-a stins 
veselia care a domnit la serba
rea pomului de iarnă, care a 
avut loc in 225 școli generale șl 
6 licee real-umaniste. Adăugăm 
la toate acestea excursii la Tirgu 
Neamț, Piatra Neamț și la bă
trâna Cetate a Neamțului, unde 
daci apropii urechea de zid, 
spun bătrânii, poți auzi glasul 
lui Ștefan cel Mare.

Dîmbovița
Elevii care s-au cunoscut ori 

s-au reintilnit in tabăra de la 
GUlma și-au propus să-și scrie, 
ața cum au jăcut-o și pionierii 
car» și-au petrecut vacanța în 
taberele Căprioara, Moroeni șl 
Vinătoru. La Casa de cultură a 
tineretului din Tirgovlște ziua 
de 30 Decembrie a fost marcată 
de un spectacol festiv. La Casa 
științei și tehnicii sute de elevi 
au participat la carnavalul no
telor bune și la Festivalul ză
pezii, chiar dacă a lipsit zăpa
da. Consemnăm In jurnalul de 
vacanță intilniri cu delegați la 
Congresul al X-lea al U.T.C., cu 
oameni de știință, faza locală a 
concursului de poezii patriotice, 
vizitele la Muzeul de istorie și 
alte multe, interesante și in
structive acțiuni cu caracter 
educativ.

Peste cîteva zile va reîncepe 
școala. In cele aproape trei săp
tămâni elevii au acumulat forțe 
pentru un nou trimestru.

Ploiești
La Ploiești, in tabăra de in

struire și odihnă a C.C, al U.T.C., 
peste 350 de elevi, uteciști, se
cretari ai comitetelor U.T.C. din 
școlile liceale și post-liceale de 
specialitate (economice, pedago
gice, agro- alimentare, sanitare 
și de artă) își petrec vacanța, 
instruindu-se și recreîndu-se 
totodată. Organizatori și realiza
tori ai unor programe dense șl 
diverse, ei, cei care in școli sînt 
însărcinați cu conceperea și 
coordonarea întregii activități a 
organizației U.T.C., în dezbateri 

tru toate tipurile de mașini și tractoare ale unităților agricole din județ. Gradul înalt de mecanizare existent la toate liniile de reparații din acest atelier a- sigură ca în fiecare zi cîte un tractor să capete calificativul bun de lucru. Preocupări asemănătoare în organizarea activității centrelor de reparații sînt specifice și la unitățile de mecanizarea agriculturii din Gherla, Dej, Cîmpia Turzii, Bonțida, unde se execută în principal reparații capitale la tractoare din grupa 650. Un exemplu în acest sens ni-1 oferă atelierul de reparații al S.M.A. Iclod. Aici, pînă în prezent au fost reparate deja 28 de tractoare, zece semănători SU-29 și întregul parc de grape cu discuri, cultivatoare, mașini de combatere a dăunătorilor, precum șl semănătorile 2 SPC-2. După cum ne spunea maistrul Ion Nicoruț, șeful atelierului, aceste realizări se datoresc pe de o parte bunei organizări a muncii și aprovizionării la timp cu piesele de schimb necesare, iar pe de altă parte priceperii de care 

ții circa 1 800 de hectare, s-au executat lucrări de combatere a eroziunii solului pe 300 de hectare și desecări pe alte 5 000 de hectare. La obținerea acestor rezultate, alături de ceilalți locuitori ai satelor, o contribuție de seamă și-au adus-o tinerii, organizațiile U.T.C. de la sate și din școli. Numai în zona Nucet, uteciștii au reușit să amenajeze pentru irigat o suprafață de 400 hectare. Alături de ei, alte mii de tineri de pe cuprinsul județului au executat canale și șanțuri ce au avut drept scop scoaterea de sub apă a noi'suprafețe de teren. După cum o contribuție însemnată și-au adus și cei 75 de tineri din organizația U.T.C. a Oficiului de îmbunătățiri funciare și proiectare pentru construcții în agricultură. Despre pregătirile efectuate în vederea înfăptuirii în bune condiții a sarcinilor mult sporite prevăzute în 1976 în direcția îmbunătățirilor funciare ne-a vorbit inginerul Marin Armășelu, di

plini sarcina trasată ca pînă în 1980 fermele avicole să asigure o producție-marfă de circa patru miliarde ouă și 300 000 tone carne de pasăre, revenind cîte 346 ouă și 26 kilograme carne de fiecare locuitor din mediul urban.Odată cu creșterea producției va fi dezvoltată corespunzător rețeaua de magazine specializate și rotiserii-restaurante cu specific avicol, îmbogățindu-se și gama de preparate și semipre- parate din carne de pasăre.

vii, tinerești, își fac cunoscute 
realizările, metodele de muncă, 
inițiativele. Totul, în lumina do
cumentelor adoptate de către cel 
de-al X-lea Congres al U.T.C:, a 
cuvîntării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la deschiderea lucră
rilor înaltului forum al tinere
tului. In programul taberei, care 
urmează structura organizatori
că a unei organizații U.T.C. din 
școli, in fiecare zi studiul-dezba- 
tere condus de către activiști și 
delegați la congres constituie un 
element esențial al instruirii lor. 
Apoi, pe grupe conduse de că
tre un responsabil, au loc dez
bateri și schimburi de experien
ță, axate pe toate aspectele ce 
vizează viața de organizație : de 
propagandă și cultură, pregătire 
pentru apărarea patriei și tu
rism, conlucrarea cu organizația 
pionierilor, cu organizațiile 
U.T.C. din întreprinderi, parti
ciparea la consiliile de condu
cere, activitate practică. Se țin 
ședințe de comitet, adunări ge
nerale model. Informări poli
tice pe bază de întrebări ți răs
punsuri, expuneri-dezbatere pe 
probleme actuale privind conți
nutul procesului de învățământ, 
a prezentării unor aspecte din 
activitatea internațională a 
U.T.C. și U.A.S.C.R., susținute 
de invitați din ministere și in
stituții centrale, completează ar
monios programul fiecărei zile 
de vacanță.

— Am venit aici, în tabără, să 
învățăm, ne-a spus Vladimir 
Berghoff, elevul comandant, și 
acest lucru se realizează pe de
plin. Fiecare membru al coman
damentului are sarcini precise 
și ne bucurăm de sprijinul ce
lorlalți. Toți vin cu sugestii, 
propuneri, dornici de a se 
putea organiza activități cit mai 
interesante. Ceea ce se Și reu
șește. Aceste „schimburi de inimi 
deschise“ cum le numește Radu 
Badea, comandantul grupei a 
Il-a, se vor dovedi intr-adevăr 
de un neprețuit ajutor în acti
vitatea viitoare. Modul in 
care se organizează zilnic de 
fiecare grupă programe artistice, 
concursuri pe diferite teme, 
sportive și de cultură generală, 
petrecerea timpului liber sînt 
garanții sigure că fiecare, în 
școala din care provine, va ști 
să inițieze și să organizeze tot 
mai divers acțiuni educative, 
culturale și sportive. 

dau dovadă echipele conduse de Ion Dobocanu, Victor Mureșan, Nicolae Morar, Aurel Dindele- gean, precum și a uteciștilor Nicolae Vădan, Ștefan Dani, Aurel Chindean, Vasile Jiman, Valentin Rusu..Secția de mecanizare Cojocna a S.M.A. Apahida. în atelierul secției, 18 mecanizatori și doi mecanici repară ultimele mașini agricole. Șeful secției, Aron Su- ciu, ne spune că aici au fost create toate condițiile unui atelier de centru, adică este dotat cu mașini de găurit, aparate de sudură, forjă, încălzire și altele. Pînă acum au fost deja reparate cele nouă grape cu discuri, cinci semănători SU-29, șapte semănători 2-SPC-2 și au fost revizuite opt tractoare.Din cele constatate reiese că începînd cu secția de mecanizare și pînă la centrele de reparații munca a fost bine organizată, dirijată îndeaproape de specialiști, ceea ce dă garanția încheierii la timp a pampaniei de reparații.
OVIDIU MARIAN

rectorul Oficiului de îmbunătățiri funciare : „încă de pe acum dispunem de proiectele pentru lucrările, ce le vom executa, am stabilit 'fronturile și formațiile de lucru. întregul parc de mașini și utilaje a fost revizuit, iar defecțiunile ivite au fost remediate. De asemenea, sîntem aprovizionați cu carburanți și lubrifianți, cit și cu materiale de construcții necesare perioadei care urmează. Pregătirile, pentru anul 1976 au fost făcute din timp deoarece și sarcinile sînt mult sporite. Avem prevăzută, de pildă, amenajarea pentru irigații a 1 500 de hectare în zona Mărcești — Dobra și a încă 2 000 de hectare în unitățile a- gricole de stat și cooperatiste situate în zona de sud a județului. La acestea se adaugă executarea canalelor de desecări, cărora le vom da o dublă utilizare (desecări și irigații), precum și lucrări de combatere a eroziunii solului pe suprafața de 1 400 de hectare“.
O. M.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
DE TENIS DE MASĂ ALE ȚĂRII NOASTRECampionatele internaționale de tenis de masă ale țării noastre se vor desfășura între 23 și 25 ianuarie în Sala sporturilor de la Floreasca. La întreceri și-au confirmat partici

PATINOARUL „23 AUGUST"
LA DISPOZIȚIA PUBLICULUISăptămîna aceasta, patinoarul „23 August“ din Capitală va fi pus la dispoziția publicului după următorul program :

LA INNSBRUCK - VIITOAREA SESIUNE 
A COMITETULUI INTERNAȚIONAL OLIMPICViitoarea sesiune a Comitetului internațional olimpic (C.I.O.) va avea loc în cursul lunii februarie la Innsbruck. Cu

ORGANIZAREA OLIMPIADEI ALBE 
RIDICĂ PROBLEMELipsa de zăpadă constituie o serioasă problemă pentru organizatorii apropiatei Olimpiade Albe de la Innsbruck. Cu patru săptămîni înaintea începerii marelui eveniment sportiv, pîrtiile de schi, și în special cea de coborîre, nu dispun de cantitatea necesară de zăpadă, fiind acoperite cu un strat

VIAȚA LUI JOHANN CRUYFF - 
SUBIECTUL UNUI FILM DE LUNG METRAJîn cursul acestei luni va începe la Milano și Roma turnarea unui film de lung metraj inspirat din viața celebrului fotbalist olandez Johann Cruyff. Rolul principal va fi jucat

Scenariul : Draga Olteanu-Mate. George Cornea, inspirat din nuvela „Hiena“ de Petru Vintilă. Regia : George Cornea ; Imaginea : Mircea Mladin, George Cornea ; Muzica : Cornelia Tăutu ; Decoruri : Guță Știrbu ; Costume : Ileana Oroveanu- Kosman.
Cu : Draga Olteanu-Matei, Gheorghe Cozorici, Emanoil Petruț, Vasile Cosma, Mariana Buruiană, Ovidiu Moldovan, Dody Caian. Rusu, Zephi Alșec.Film realizat in studiourile Centrului de Producție Cinematografică „BUCUREȘTI".

Aroi locuințe la Brăila

Un vast program
de construcții industrialeși întreprinderile ale Ministerului Industriale auTrusturile specializate Construcțiilor introdus în 1975 în circuitul productiv al economiei naționale mal mult de 600 de obiective și capacități prevăzute în planul de dezvoltare a industriei și agriculturii. în cincinalul 1971—1975, numărul acestora s-a ridicat la peste 2 000. Au fost, astfel, puse în funcțiune Combinatul chimic de la Slobozia, întreprinderile constructoare de mașini de la Alexandria, Zalău, Bacău, numeroase capacități la combinatele petrochimice din Borzești, Pitești și Brazi, la combinatele de materiale de construcții de la Ho- ghiz — Brașov, Bîrsești — Tg. Jiu, Cîmpulung Muscel, Aleșd, noi oțelării la Balș ți Tîrgoviște,
Sălaj: Investlfii de patru ori 

mai mari fată de 1970în cincinalul recent încheiat, județul Sălaj a înregistrat un ritm mediu anual de dezvoltare industrială de 22,2 la sută. Față de 1970, aici se produce azi de aproape trei ori mai mult. Potrivit directivelor Congresului al Xl-lea al P.C.R., în perioada 1976—1980 — beneficiind de un volum de investiții de patru ori mai mare —, județul Sălaj va cunoaște un ritm mediu anual 

parea jucători și jucătoare din R. P. Chineză, Franța, R. F. Germania, Japonia, Ungaria, Cehoslovacia, Iugoslavia și alte țări.
marți, miercuri și vineri între orele 15 și 17, sîmbătă între o- rele 17 și 19. și duminică între orele 10 și 12, și 17 și 19.
acest prilej, se va discuta și cererea federației internaționale de tenis de a fi recunoscută ca federație olimpică.
insuficient bunei desfășurări a întrecerilor.Secretarul general al Comitetului de organizare a J.O., dr. Karl-Heinz Klee, a anunțat că, în cazul cînd pînă miercuri nu va ninge, se vor lua de urgență măsuri pentru transportarea zăpezii de pe vîrful Patscherko- fel pe pîrtiile de concurs.
chiar de Cruyff, care-și va interpreta pe ecran întreaga sa activitate fotbalistică, începută la vîrsta de 11 ani, la clubul Ajax din Amsterdam. 

România-film prezintă

PATI M A
o producție a Casei de Filme 5

turnătorii de fontă la Brașov, Cîmpina, București, s-au dezvoltat șantierele navale Constanța, Galați, Brăila și Drobeta Turnu- Severin, uzinele de țevi de la Roman și Iași, întreprinderea de aluminiu de la Slatina și de alumină de la Tulcea ș.a. De menționat numărul însemnat de obiective industriale ridicate în localități în care practic lipsea industria, ca Vaslui, Botoșani, Zalău, Dorohoi, Alexandria, Rm. Sărat etc.Pentru actualul cincinal, formațiilor de constructori șl mon- torl ale Ministerului Construcțiilor Industriale le revine sarcina de a realiza majoritatea celor 2 700 de obiective prevăzute în planul de investiții.

de dezvoltare de 38 la sută, a- jungînd la o producție globală industrială de peste 10 miliarde lei. Producția industrială pe locuitor va spori de la 7 500 lei în 1975 la 33 000 lei în 1980. Pe baza materializării programului de investiții alocate județului, aici vor fi construite noi și importante obiective industriale, printre care se vor număra întreprinderea de țevi fără sudură șiM E RIDIA N
TENIS• între 9 și 11 ianuarie se va desfășura la Hobart (Australia) meciul de tenis dintre echipele Australiei și Indoneziei, contînd ca semifinală a zonei asiatice a „Cupei Davis“.Echipa Australiei pentru a- ceastă întîlnire va fi alcătuită din John Newcombe, Tony Roche, Alan Stone, Phil Dent, Peter McNamara și Mark Edmonson, revelația recentelor campionate internaționale „open“ de Ja Melbourne.

★• Primele meciuri de tenis dintre echipele U.R.S.S. și S.U.A., se vor desfășura pe teren acoperit la Moscova (8—9 martie), Cleveland, Indianapolis sau Philadelphia (13—15 martie).Din echipa S.U.A. vor face parte, printre alții, Billie Jean King, Rosemary Casals și Marty Riessen, iar în formația sovietică vor evolua Aleksandr Metreveli și Olga Morozova.în programul întîlnirilor figurează cîte trei partide de simplu bărbați și simplu femei și întîlniri de dublu și dublu mixt.
BOX• Pugilistul belgian de categorie grea Jăan Pierre Coopman, care a fost acceptat ca șaîanger la titlul mondial deținut de Cassius Clay, a sosit la New York. El va participa, alături de Cassius Clay, la o conferință de presă și apoi va efectua un antrenament public.Organizatorii meciului au decis ca întîlnirea dintre Cassius Clay și Jean Pierre Coopman să se desfășoare în ziua de 20 februarie la San Juan (Porto Rico).

Spațiile comerciale vor 
spori cu 2 milioane m.p.în noul cartier de locuințe „Someșul“ din Satu Mare a început construcția unei moderne hale comerciale, cea mai mare unitate de acest fel din localitate. Lucrările de construcție se desfășoară din plin în a- ceste zile și la noile obiective comerciale, care vor fi date în acest an în folosință, în cartierele Dorobanți, Pantelimon, 1 Mai din București, la Tg. Mureș, Cluj-Napoca, Baia Mare șl în multe alte localități din țară.Paralel cu creșterea volumului de mărfuri ce se va pune la dispoziția populației, în următorii cinci ani. se va extinde considerabil șl rețeaua de desfacere. Potrivit programului, în 22 de localități din țară, printre care Brăila, Arad, Oradea, Tîrgoviște, Botoșani și Bîrlad, se vor ridica magazine universale, iar în alte 18 orașe se vor construi magazine de tip Big, 

cea de prelucrare a maselor plastice, fabricile de țesături subțiri din in, de talpă și încălțăminte din cauciuc, de șuruburi, de confecții. Ca atare, numărul sălăjenilor ocupați în activități neagricole va spori cu încă 28 000. Iată cîteva motive temeinice pentru care locuitorii acestor meleaguri — români, maghiari — au pășit cu hărnicie, încredere și optimism pragul acestui an.

HANDBALo în localitatea vest-germană Minden s-a disputat primul meci dintre echipa locală Ein- tracht și formația austriacă Union Admira Viena, contînd pentru „Cupa campionilor europeni“ la handbal feminin. Handbalistele vest-germane au obținut victoria cu scorul de 15—10 (6—3).
★n La Reykjavik s-a disputat meciul revanșă dintre selecționatele masculine de handbal ale Islandei și U.R.S.S. Handbaliș- tii sovietici au terminat învingători cu scorul de 19—15 (8—9), avîndu-i ca principali realizatori pe Maksimov și Klimov, care au înscris cinci și, respectiv, patru goluri. Din formația gazdă s-a evidențiat Magnusson, autorul a trei puncte.Primul joc, desfășurat tot la Reykjavik, s-a încheiat la egalitate : 13—13.

ȘAH• După consumarea a șase runde, în turneul internațional de șah de la Hastings conduce marele maestru Wolfgang Uhl- mann (R. D. Germană), cu 5 puncte, urmat de Korcinoi, Bronstein (ambii U.R.S.S.) — cîte 4 puncte, Kaplan (S.U.A.), Hort (Cehoslovacia) și Taimanov (U.R.S.S.) — cîte 3,5 puncte etc.în runda a șasea, Uhlmann l-a învins pe Miles, iar partidele Keene — Nunn, Hort — Stean, Bisguier — Taimanov, Jansa — Bellin, Korcinoi- — Kaplan și Sosonko — Bronstein s-au încheiat remiză. Uhlmann a ciștigat partida întreruptă în runda anterioară cu Keene.

Luni după-amiază a părăsit Capitala tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a făcut o vizită de prietenie în țara noastră.
TELEGRAMĂLa 5 ianuarie 1976, cu prilejul survolării teritoriului României în drum spre Turcia, președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, Lubo-

AGENDA MANIFESTĂRILOR
ȘTIINȚIFICE MEDICALEAn de an, viața științifică medicală a țării cunoaște o e- voluție tot mai dinamică. în dorința de a afla manifestările științifice medicale care vor a- vea loc în cursul anului, ne-am adresat Uniunii societăților de științe medicale. Anul 1976 va fi un an bogat în asemenea manifestări. între 29 august și 3 septembrie va avea loc la București al V-lea Congres internațional de histochimie și ci- tochimie. Tematica acestuia va trata despre aspecte noi în his- tologia enzimelor, despre histochimie și cromozomi, achiziții recente în microscopia electronică în histocitochimie ș.a. Al II-lea Congres al reumatologilor din țările latine, care va avea loc, în luna septembrie în Capitală, va prilejui, de asemenea, dezbaterea unor teme prioARTIȘTI ROMÂNIPE SCENELE LUMIIîn această primă lună a anului 1976, valoroși artiști români — după cum ne informează A- genția română de impresariat artistic (A.R.I.A.) — vor apărea pe scenele unor teatre lirice sau pe podiumurile de concerte din diverse țări, ducind cu ei mesajul școlii noastre interpretative.Dintre soliștii de operă, bari- tonii Dan Iordăchescu și Vasile Martinoiu își vor da concursul în R. D. Germană : primul in- tr-un spectacol cu „Don Carlos“, celălalt în „Nabucco“. Tot aici va cînta soprana Eugenia Mol- doveanu, în „Madame Butterfly“, după ce mai înainte, împreună cu basul Gheorghe Crăsnaru, va apărea în cadrul unor concerte la Praga. Publicul münchenez se va reîntîlni, în aceâstă perioadă, cu tenorul Ludovic Spiess, care va cînta în „Trubadurul“ pe scena de la Staatsoper, în timp ce la Saarbrücken, tot în R. F. Germania, soprana Aida Abagief își va aduce contribuția la spectacole cu „Mada-

Prima premieră 
cinematografică românească 

a anului 1976Prima premieră cinematografică românească a anului 1976 a avut loc, luni seara, la cinematograful „Capitol“ din Capitală. Noua ecranizare intitulată „Alarmă în Deltă“ producție a Casei de filme nr. 3 a fost realizată după un scenariu semnat de Petre Luscalov și Gheorghe
Ă S. LOTO-PRONOSPORT

La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- zela Vass, membru al C.C. al P.C.R.
mir Strougal, a adresat primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, o telegramă prin care a transmis, în numele poporului cehoslovac, salutări tovărășești și urări de noi succese poporului român.

ritare, de mare actualitate pentru medicina modernă cum slnt mecanisme imuno-patologice în poliărtrita reumatoidă și cola- genoze, aspecte actuale In tratamentul medicamentos al reumatismelor inflamatorii cronica și degenerative, recuperarea complexă a mîinll șl piciorului reumatoid ș.a. Amintim, de asemenea, o serie de manifestări naționale cu participare internațională: al VlII-lea Congres de stomatologie, I-ul Congres de anestezie și terapie intensivă, aII- a Conferință de biofizică, alIII- lea Congres de gastroenterologie, al III-lea Congres de endocrinologie. Totodată, la nivelul filialelor județene ale Uniunii societăților de științe medicale, se vor desfășura peste 130 de manifestări științifice.

me Butterfly“. Opera regală din Stockholm îl va avea ca oaspete pe baritonul Nicolae Herlea, Iar iubitorii de muzică din Austria îi vor putea asculta pe soprana Maria Nistor în „Lohengrin“ și pe baritonul Ludovic Konya în „Don Carlos“ și „Carmen“. Balerinul Ion Tugearu va susține mai multe gale coregrafice la Théâtre des Arts din Rouen.Și reprezentanți al artei noastre dirijorale au fost invitați la diferite manifestări de peste hotare : Iosif Conta se va afla la pupitrul Orchestrei Radio din R. D. Germană, Livlu Ionescu va dirija două concerte în U.R.S.S., Teodor Costin — două spectacole cu „Madame Butterfly“ în R. F. Germania, Alexandru Munteanu — două concerte în Polonia. Dintre artiștii instrumentiști menționăm pe pianistul Alexandru Demetriad. care va susține patru concerte în U.R.S.S., și pe violonista Cornelia Bronzetti, care va concerta In R. D. Germană.

Naghi. Este un nou film de a- venturi pentru copii in care își dau concursul actorii Fabian Ferenc, Valeria Marian-Duma, Matei Alexandru, Emanoil Petruț, Ștefan Mihăilescu-Brăila, Cornel Coman ș.a. în rolurile copiilor — Dan Popescu și Sorin Vasiliu.



Președintele Liberiei a primit 
pe reprezentantul personal al

încheierea primei

sesiuni plenare a

Adunării Populare

președintelui Nicolae CeaușescuLa 4 ianuarie, președintele Liberiei, dr. William R. Tolbert jr. a primit pe Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, reprezentantul personal al președintelui Republicii Socialiste România Ia ceremonia depunerii jurămîntu- lui de către președintele ales în urma scrutinului din octombrie anul trecut.Cu acest prilej, reprezentantul român a înmînat șefului statului liberian un mesaj de felicitări din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in care sînt exprimate urări de noi succese în îndeplinirea misiunii sale dedicate propășirii poporului liberian prieten.

Mulțumind cordial pentru mesajul primit, președintele W. R. Tolbert a rugat să fie transmise președintelui Nicolae Ceaușescu un salut călduros și cele bune urări de prosperitate progres poporului român.La primire au participat membri ai cabinetului liberian, deputați și senatori.Luni, la Monrovia, a avut lor ceremonia depunerii jurămintu lui de către președintele Williarr R. Tolbert jr.în alocuțiunea rostită la solemnitate, șeful statului liberian a subliniat, că țara sa va continua politica de pace și nealiniere, de neamestec în treburile interne ale altor state, de prietenie cu toate țările.

mai și

Val de furtuni în EuropaFurtunile puternice care s-au abătut asupra unor întinse regiuni ale Europei au provocat perturbații serioase în viața locuitorilor multor țări de pe continent, inregistrindu-se, totodată, victime și mari pagube materiale.în R. F. Germania, după primul val d'e furtună de la sfîr- șitul săptămînii trecute, care s-a soldat cu victime omenești și mari distrugeri, autoritățile și echipele de salvare special constituite se află in alertă pentru prevenirea și contracararea efectelor inundațiilor provocate de revărsarea apelor, ca urmare a ruperii unor diguri de protecție. Dus din urmă de un vînt puternic, un val de apă de circa doi metri înainta in după amiaza zilei de luni prin estuarul Elbei, reprezent’ id un real pericol pentru 7 nele limitrofe. Autoritățile d; landul Schleswing-Holste41 au luat măsuri pentru evacuarea populației dintr-o serie de ' tați amenințate, d'e ape.Coasta vestică și Suediei au fost răvășite un vînt extrem de puternic, care a atins 144 km pe oră. Zăpada „adusă de furtună, care a atins nivelul de 60 cm pe coasta vestică, a blocat zeci de șosele, provocînd o serioasă dereglare a traficului. Numeroase nave surprinse de furtună în larg au trebuit să fie puse la adăpost cu ajutorul marinei de coastă.în ultimele 24 de ore, ca urmare a furtunii din zona coastelor norvegiene, au naufragiat două vase, înregistrîndu-se 7 morți și numeroși răniți.Primul ministru Anker Joer- gensen și ministrul transporturilor al Danemarcei, Niels Mat- thiasen, s-au deplasat luni în Iutlanda, pentru evaluarea pagubelor provocate de furtună

locali-sudul luni de

și inundații. Pentru marți a fost programată o reuniune a cabinetului danez în vederea examinării unor măsuri adiționale in scopul protejării teritoriului național de maree în cazul unor furtuni de genul celor ce au bîntuit în aceste zile în regiune. Ministrul danez al transporturilor a anunțat, totodată, că vor fi inițiate convorbiri cu autoritățile vest-germane in vederea elaborării unor programe comune de consolidare a sistemului de diguri de pc coastele Mării Nordului. în ansamblu, ca urmare a furtunii și inundațiilor, au fost evacuate persoane.în Olanda, trei pierdut viața ca tunii ce a bîntuit în ultimele zile. S-au înregistrat, totodată, mari pagube materiale, în special prin distrugerea culturilor agricole și a unui număr de circa 250 000 de arbori.De pe urma furtunilor au avut de suferit, de asemenea, regiuni din Austria, Franța, Belgia și nordul Italiei.Potrivit unei statistici preliminare publicate de agenția U.P.I.. în urma furtunilor ce s-au abătut asupra unor regiuni ale continentului nostru și-au pierdut viața 53 de persoane, 14 au fost d'ate dispărute, iar numeroase altele au fost rănite. Pagubele provocate clădirilor, rețelei de comunicații și agriculturii sînt evaluate la mai multe milioane de dolari.

în Danemarca circa 20 000 depersoane și-au urmare a fur-

Vor li deschise aeroporturile 
americane pentru „Concorde" ?Ministrul american al transporturilor, William Coleman, a anunțat că în termen de 30 de zile se va pronunța definitiv în legătură cu acordarea permisiunii avioanelor d'e tipul „Concorde“ de a survola teritoriul Statelor Unite și de a utiliza aeroporturile internaționale „J. F. Kennedy“ din apropiere de New York, și „Dulles“ de la Washington“. ‘ în acest scop, ministrul american a început, luni, la Washington, audierile publice în cadrul cărora vor fi prezentate noi detalii în legătură cu efectul zborurilor acestui aparat asupra mediului ambiant.în legătură cu aceste audieri, guvernele francez și britanic au remis lui William Coleman un document în care se subliniază că „o hotărîre negativă (în sensul refuzului de a permite aterizarea avioanelor „Concorde“ în S.U.A. — n.r.) ar avea, fără îndoială, consecințe politice atit în Franța, cît și în Marea Bri- tanie“.Documentul franco-britanic reia și rezumă principalele argumente favorabile utilizării a- cestor avioane, combătând, totodată. critlcile adversarilor din Statele Unite ai supersonicului, în special în ce privește zgomotul produs la aterizare și decolare șl pericolul de reducere a păturii de ozon din stratosfera, în legătură cu această din urmă problemă, documentul citat menționează că efectul nociv al „Concorde“-ului este nesemnificativ față de alți factori, între care unele produse chimice și avioanele subsonice.Subliniind că intrarea în exploatare a avionului de pasageri „Concorde“ marchează un pas

important în dezvoltarea transporturilor, documentul franco- britanic arată că progrese ulterioare nu sînt posibile decît în măsura în care aparate de acest tip vor • putea fi utilizate pe scară largă. în sfîrșit, ca ultim argument în favoarea obținerii aprobării utilizării aeroporturilor americane, textul citat evidențiază faptul că cele 5 000 de ore de zboruri de încercare oferă garanții sporite în ce privește securitatea de zbor a aparatului.

GUVERNUL TAILANDEZ

ÏN DIFICULTATEGuvernul primului ministru Kukrit Pramoj înfruntă în prezent cele mai mari presiuni da la venirea sa la putere — relatau, luni, din capitala Tailan- dei, agențiile de presă. Pe de-o parte, Federația Sindicatelor din Tailanda a organizat luni o mare manifestație de protest în legătură cu hotărirea guvernului de a ridica prețul orezului și zahărului, anunțînd, în același timp, intenția de a declara grevă generală. Pe de altă parte, partidele de opoziție, unite în- tr-un front comun, sub conducerea fratelui primului ministru, Seni Pramoj, liderul Partidului democrat, fac pregătiri pentru a convoca a sesiune de urgență a parlamentului în care vor să prezinte o moțiune de neîncredere în guvern. Acesta din urmă dispune de o redusă majoritate parlamentară.
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Supreme a R. P. D. Laos

La Vientiane s-au încheiat lucrările primei sesiuni plenare a Adunării Populare Supreme a Republicii Populare Democratice Laos. Sesiunea, care și-a început lucrările la 23 decembrie, a dezbătut și adoptat mai multe hotărîri privind funcțiile și structura organismelor componente și metodele de lucru ale Adunării Populare Supreme.Vorbind la încheierea sesiunii, președintele R.P.D. Laos și al Adunării Populare Supreme, Sufanuvong, a făcut un apel la întărirea unității poporului din întreaga țară pentru consolidarea și apărarea noii republici.

- :

„Scìntela tineretului

ORIENTUL APROPIAT
• Ismail Fahmy despre politica externă a gu

vernului egiptean ® Simpozion arabo-african în 
problemele dezvoltării și informațiilorCAIRO. — Vicepremierul și ministrul afacerilor externe al Egiptului, Ismail Fahmy, a prezentat luni în fața comisiilor pentru relații externe, pentru afaceri arabe și pentru problemele securității naționale din Adunarea Națională declarația de politică externă a guvernului. Noi considerăm, a spus între altele șeful diplomației e- giptene, că lucrările conferinței de la Geneva pentru pace în Qrientul Mijlociu, ar putea fi reluate în prima jumătate a acestui an. adăugind că actualul climat internațional este favorabil pentru participarea, cu drepturi egale, la această reuniune, a Organizației pentru Eliberarea Palestinei. El a menționat, în context, că, în lunile viitoare, Egiptul va proceda la contacte intensive cu toate părțile interesate. între care cu U.R.S.S. și S.U.A., în calitate de copreședinți ai Conferinței.Abordînd situația din Liban, Ismail Fahmy a relevat intere-

sul pe care îl arată Egiptul pentru unitatea, independența și integritatea națională a acestei țări.Pe de altă parte, el a condamnat amestecul regimului rasist din Africa de Sud în treburile interne ale Angolei.TEL AVIV — Biroul de Statistică al guvernului israelian și-a publicat concluziile preliminare privind situația economică a țării în anul 1975, relevînd că ritmul de creștere a producției interne a înregistrat o scădere pentru prima dată în 22 de ani. Produsul național brut al Israelului a fost în 1975 mai mic decît în dent, iar deficitul merciale a crescut, 500 milioane dolari, un total de 4 miliarde dolari.Pe de altă parte, proiectul de buget al guvernului, prezentat în decembrie anul trecut, a- nunță un nou an dificil, cu reduceri ale cheltuielilor bugetare destinate unor sectoare sociale.

cu 2 la sută anul prece- balanței coin 1975. cu ajungînd la
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• între 7 și 12 ianuarie, la Khartum se vor desfășura lucrările simpozionului arabo-african în problemele dezvoltării și informațiilor. Participanții la a- ceastă reuniune, organizată de Liga Arabă cu concursul guvernului sudanez, vor examina diferite aspecte referitoare la probleme ale dezvoltării și ale informațiilor, precum și la cooperarea economică intre țările africane și arabe.
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U.R.S.S. - Vedere din Moscova

• La 4 ianuarie și-a deschis lucrările, în capitala egipteană, conferința experților în domeniul oceanografiei din statele arabe, la care participă și observatori din alte țări. Conferința va examina probleme ale cooperării interarabe în domeniul exploatării raționale a resurselor marine.

în cursul anului trecut, în țările capitaliste au avut loc numeroase demonstrații ale oamenilor muncii 
împotriva șomajului și a costului....................... ...

Succese ale lucrătorilor 

imprimeriei Tran Phu 

din SaigonLucrătorii imprimeriei Tran Phu din Saigon au trecut în reyistă, în cadrul unei reuniuni, activitatea depusă în ultimele șase luni și au analizat sarcinile care le revin în anul care a început. S-a relevat cu acest prilej că în perioada iulie-decem- brie 1975, tipografia a imprimat milioane de exemplare de cărți și broșuri și sute de milioane de materiale care servesc în lupta pentru răspîndirea culturii noi și pentru eradicarea culturii reacționare a regimului marionetă.în același interval, o serie de inovații ale muncitorilor s-au concretizat în creșterea randamentului ri a calității materialelor tipărite. Totodată, s-a constatat că întrecerea declanșată în cinstea Conferinței politice consultative pentru reunificarea națională a țării s-a soldat cu rezultate pozitive.
Conferința internațională

asupra Namibiei

vieții. In imagine : aspect de la o asemenea manifestație desfășu
rată in luna decembrie la Roma.

R. D. GERMANĂ

Modalități de folosirePrin folosirea rațională a e- nergiei electrice, gazelor, aburului și a altor purtători de energie, oamenii muncii din R. D. Germană au economisit din 1971 energie in valoare calorică ca corespunde unei cantități de 30 milioane de tone de cărbune brun. Aceasta reprezintă o optime din întreaga producție anuală de cărbune a R.D.G.O contribuție importantă in domeniul folosirii raționale a energiei a avut și Institutul pentru energetică din Leipzig. Deosebit de eficiente pentru reducerea pierderilor de energie s-au dovedit analizele privind consumul de energie efectuate

începutul acestui an■V' f ÌS5S ii » iïw amarcat pentru poporul vécu

rațională a energieiîn comun de către institut și numeroase întreprinderi, ceea ce a dus la descoperirea a importante rezerve, între timp valorificate.Pe baza analizelor efectuate în faza pregătirii producției și prin alte măsuri, din 1970 au putut fi fixate 430 de norme de stat privind consumul de energie. Aceste documentații au stabilit, totodată, criterii pentru cercetare, proiectare și strucție.în R.D.G. există tn prezent 210 „întreprinderi model de folosire rațională a energiei“, care s-au transformat în tot atâtea centre de schimb de experiență.
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în prezența președintelui Senegalului, Leopold Sedar Senghor, la Dakar s-au deschis luni lucrările Conferinței internaționale asupra Na-
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EXPOZIȚIE ROMÂNEASCA
LA LOS ANGELESSALA Muzeului de ștâ- industrie din Los An- avut loc vernisajul ex- de scoarțe populare ro-• ÎN ință și geles a poziției mânești. Cu acest prilej, William McCann, directorul muzeului, și dr. Viorica Pascu, directoarea Muzeului de etnografie și folclor din Cluj, au rostit alocuțiuni, subliniind contribuția unor asemenea manifestări la cunoașterea reciprocă a creației populare, a aspirațiilor și idealurilor popoarelor român și american, pentru apropierea intre ele.• PRIMA sesiune extraordinară a Consiliului ministerial al Sistemului Economic Latino- American (S.E.L.A.) va fi găzduită de capitala venezueleană, începînd de la 12 ianuarie nunță agenția Prensa Agenda sesiunii, care precedată de o reuniune

a-Latina. va fi cu ca
Ì

racter tehnic, cuprinde o serie de aspecte importante ale dezvoltării cooperării economice latino-americane.S.E.L.A. — organism al cărui sediu este Venezuela — a fost creată în octombrie anul trecut, la Ciudad de Panama.• CADRELE DIDACTICE orașul american Pittsburgh continuă greva declanșatăurmă eu cinci săptămîni. Negocierile dintre liderii sindicali și autoritățile orașului nu au dat pînă acum rezultate. Greviștii revendică ameliorarea condițiilor de viață, asigurarea locurilor de muncă și o serie de alte reforme în sistemul educativ.

• LA examenele de admitere în învățămîntul superior care au debutat Ia Saigon la 3 ianuarie, în ansamblul facultăților din marele oraș sud-vietnamez s-au înscris peste 43 000 de candidași — informează agenția de presă „Eliberarea“.din își în INUNDAȚII IN INDONEZIA• PLOILE PUTERNICE care au căzut în ultimele cinci zile în Indonezia au provocat inundații serioase în capitală, unde peste 30 000 de persoane rezidente în centru și in cartierele din estul orașului au rămas fără locuințe. Inundații de amploare similară au fost înregistrate în vestul insulei Java și în nordul insulei Sumatra.

mibiei. La lucrări participă, între alții, directorul general al UNESCO, Amadou Mohtar M’Bow, reprezentanți ai altor instituții specializate ale O.N.U. și ai unor organizații internaționale, precum șl Sam Nuj orna, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).Scopul conferinței este studierea situației din Namibia, determinarea condițiilor necesare pentru ca acest teritoriu să-și cucerească independența și stabilirea unui program de acțiune pentru respectarea în Namibia.diilor realizate la congres vor fi trimise „Consiliului Națiunilor Unite pentru

nezuelean un moment semnificații deosebite : preluarea controlului deplin asupra întregii sale industrii petroliere. S-a înfăptuit astfel dezideratul istoric al acestui popor de a fi adevăratul stăpîn al principalei bogății naționale.
VENEZUELA

al

drepturilor omului Rezultatele stu-
SITUAȚIA DIN

Namibia“.
LIBANzi de acti- comercială

• TRAFICUL AERIAN MONDIAL A SPORIT ANUL 
TRECUT CU NUMAI 2 LA SUTA, comparativ cu 6 Ia sută 
!n anul precedent, a declarat la Montreal purtătorul de 
cuvînt al Asociației Internaționale pentru 
Aeriene (I.A.T.A.). Companiile aeriene afiliate 
au transportat, in anul care s-a încheiat, 529 
pasageri e RECORD COLECTIV DE LONGEVITATE. Populația 
din partea centrală a masivului muntos Rodope (sudul Bulgariei) 
deține un record impresionant : în satele din regiune trăiesc 70 
de centenari și mai mult de 800 nonagenari. Medicii bulgari ur
măresc cu interes evoluția acestei populații a cărei alimentație, 
bazată pe produse lactate, nu exclude, totuși, nici băuturile 
alcoolice, cu condiția, se precizează, de a nu se abuza de a- 
cestea « ITALIA PRODUCE DIN CE IN CE MAI PUȚINE FIL
ME. în 1975 au fost realizate în Italia 179 de filme, cu 61 mai 
puține decît în 1974, și cu 98 mai puține decit in 1972, indică 
„Asociația producătorilor și distribuitorilor cinematografici ita
lieni“ (A.N.I.C.A.). Nici 1976 nu se anunță mal bun din acest 
punct de vedere. Potrivit specialiștilor, suspendarea superpro
ducției lui Federico Fellini „Casanova“, din rațiuni financiare, ar 
fi una din cauzele dificultăților pe care le are de înfruntat în 
prezent cea de a șaptea artă în Italia. In acest sens, explică 
A.N.I.C.A., nici cinematograful n-a scăpat de consecințele crizei 
industriale generale. Costurile de realizare (developarea filmului, 
montajul sonor etc.) dublîndu-se intr-un an • PRIMUL PUI DE 
DELFIN NĂSCUT INTR-UN DELFINARIU. O pereche de delfini 
capturați anul trecut in Marea Neagră șl ținuți la delfinariul din 
Batumi (U.R.S.S.) a dat naștere la un pui cîntărlnd 10 kg, lung 
de 75 cm. Puiul se află tot timpul sub ocrotirea părinților săi. 
Potrivit părerii specialiștilor, acest caz rar deschide posibilitatea 
înmulțirii delfinilor in mediul artificial șl chiar ..domesticirea“ 
celor mai interesanți reprezentanți ai faunei oceanice, in scopul 
unei mal profunde cercetări a acestora • PRODUCȚIA DE ȚI
GARETE ÎN LUME. Producția mondială de țigarete a. atins cifra 
record de 3 675 miliarde de unități în 1974 indică un studiu publi
cat săptămina trecută de departamentul american al agriculturii. 
Creșterea a fost, totuși, doar de 2,8 la sută față de 4,2 în anul 
precedent. Pe primul loc in lume în producția de țigarete se si
tuează S.U.A. « NUMĂRUL VICTIMELOR ÎNREGISTRATE ÎN 
ACCIDENTELE DE CIRCULAȚIE DIN JAPONIA în 1975 se ridică 
la 10 792 de persoane, arată statisticile serviciului de circulație 
date publicității la Tokio. Cifra menționată reprezintă o redu
cere cu 640 de persoane față de anul precedent. în ce privește 
accidentele rutiere produse în primele trei zile ale acestui an. 
ele au provocat moartea a 102 persoane, cu 17 mai puțin decît 
în perioada corespunzătoare din 1975 a ZAHĂRUL — UNA DIN 
CAUZELE POSIBILE ALE ARTERIOSCLEROZEI. în cadrul lu
crărilor unul congres internațional desfășurat recent la Bruxelles, 
consacrat examinării raporturilor dintre maladiile cardiovasculare 
și consumul de zahăr, participanții au ajuns la concluzia că 
zahărul, consumat în cantități mari, reprezintă una din cauzele 
posibile ale arterlosclerozei. Profesorul britanic John Yudkin, de 
la Universitatea din Londra, a subliniat, în comunicarea sa. că 
se constată o creștere a numărului cazurilor de arterioscleroză 
în colectivitățile care au trecut de la un regim alimentar sărac 
în dulciuri, la unul cu consum sporit de zahăr. Pe baza unor 
cercetări proprii, el a remarcat că un consum bogat în zaharurl 
face să crească în sînge cantitatea de țrigliceride — grăsimi 
aflate din abundență în sîngele persoanelor care suferă de 
arterioscleroză. S-a arătat, de asemenea, că maladiile inimii sînt. 
deosebit de rare în comunitățile etnice din Africa răsăriteană, a 
căror principală hrană o constituie laptele și carnea. In acest 
context, a fost recomandată revizuirea opiniilor privind rolul 
colesterolului, considerat în mod tradițional ca principală cauză 
a maladiilor coronarieae'.'

Transporturi 
la I.A.T.A. 

milioane de

REMANIERE MINISTERIALĂ 
ÎN GRECIA« PRIMUL MINISTRU Greciei, Constantin Karamanlis,a procedat luni la o remaniere ministerială, numind noii titulari ai ministerelor ordinii publice și educației, deținute pînă acum de Solon Ghikas și, respectiv, Panayiotis Zeppos. In urma remanierii, vicepreședintele parlamentului, Gheorghios Slamatis, a devenit ministru al ordinii publice, iar Gheorghios Rallis — ministru al educației.• DUPĂ CUM relatează a- genția TASS, a fost dat în exploatare de serviciu tronsonul Usti Kuta-Zvezdnîi pe calea ferată Baikal-Amur. Pentru realizarea tronsonului au fost montate 64 km de șine și au fost construite 13 poduri, au fost ridicate, de asemenea, mai multe localități muncitorești.Calea ferată Baikal-Amur, cu lungimea de peste 3 000 km, se construiește între lacul siberian Baikal și țărmul Oceanului Pacific. Această construcție are ca scop valorificarea zăcămintelor de gaze, minereuri, petrol și a unor importante masive forestiere.

• ATENTATELE săvirșite duminică în Irlanda de Nord de elementele extremiste au provocat moartea a cinci persoane.De la începutul anului, numărul celor uciși în Ulster, ca urmare a incidentelor dintre cele două comunități, protestantă și catolică, se ridică la șase, iar cel al răniților la 44.• MINIȘTRII de finanțe ai celor 20 de țări membre ale Comitetului interimar al Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) se reunesc începînd de miercuri în Jamaica. Principalele puncte aflate pe agenda dezbaterilor Comitetului, care are sarcina de a pregăti reforma sistemului monetar internațional, se referă la rolul aurului, modalitățile de control al cursurilor de schimb și redistribuirea drepturilor de vot din cadrul F.M.I.în continuare, cei 20 de miniștri vor examina posibilitățile de sporire a ajutorului acordat statelor în curs de dezvoltare.

Luni a fost prima vitate economică și mai intensă la Beirut — informează agențiile de presă, subliniind tendința de normalizare manifestată după 31 decembrie. De asemenea, circulația a fost reluată, dar din cauza unor schimburi izolate de focuri în suburbii drumurile de acces spre capitală nu prezintă siguranță în totalitatea lor. Tot luni au fost reluate — cu o întîrziere de trei luni — cursurile uneia din universitățile din Beirut.Pe de altă parte, membrii Comitetului de legătură și-au continuat activitatea consacrată obținerii eliberării unor persoane răpite.• LA CENTRUL de conferințe internaționale din capitala Franței a început, luni, o reuniune de consultări a reprezentanților celor 19 țări în curs de dezvoltare participante la Conferința de Ia Paris asupra cooperării economice internaționale.Consultările, care conform a- precierii participanților urmează să dureze o săptămînă, sînt consacrate elaborării poziției „celor 19“ în vederea negocierilor propriu-zise cu grupul țărilor industrializate occidentale, programate să înceapă la 11 februa-

cest eveniment memorabil nu a trecut neobservat pe fîșia litoralului dinspre Marea Caraibilor, brodată cu dantela salbelor de golfuri, unde s-au desfășurat grandioase festivități la care președintele Carlos Andres Perez a înălțat steagul țării pe locul unde a fost forată, in 1914, sonda „Zumaque simbol al expansiunii a industriei petrolului nezuela.Evenimentul are Ioc mai un an după naționalizarea industriei fierului și marchează recuperarea integrală a bogățiilor naturale a- flate sub control străin. El se înscrie în amplul proces de emancipare economică a Venezuelei — obiectiv politic primordial al acestei țări care, de mai mulți ani, se străduiește să depășească întârzierea impusă de vicisitudinea istoriei, de starea ei de subdezvoltare. „Venezuela — sublinia intr-o declarație președintele Carlos Andres Perez —, a asigurat, secole de-a rîndul, bunăstarea altor țări, fără să participe la beneficiile pe care acestea le-au avut de pe urma exploatării bogățiilor noastre". Datele aflate în raportul Federației lucrătorilor din domeniul finanțelor sînt edificatoare pentru a înțelege a- ceastă situație cu adevărat anacronică : în perioada 1962- 1972 exploatarea și comercializarea petrolului venezue- lean au adus venituri de 5,4 miliarde dolari, dintre care 4,5 miliarde au revenit, cu titlu de profit, companiilor străine.Naționalizarea de la 1 ianuarie a.c. a afectat obiective industriale și utilaje a-

anul nr 1“. rapide în Ve-Ia nu-
inechită- venezue- domeniui interna-

parțlnînd unui număr de peste 20 de companii petroliere, in marea lor majoritate străine. Ea va da posibilitatea guvernului venezue- lean să elaboreze o politică energetică unitară, să dezvolte industria petrochimică și să promoveze o strategie globală de dezvoltare economică și socială armonioasă a tuturor regiunilor țării și, ca urmare, folosirea mai a- decvată a resurselor sale umane. Așa cum a afirmat președintele Perez Ia adunarea desfășurată cu acest prilej la Cabimas, principalul centru al industriei petrolului, veniturile obținute din acest sector vor fi utilizate pentru combaterea ților din societatea leană, a celor din relațiilor economiceționalc și pentru accelerarea dialogului dintre țările în curs de dezvoltare și cele industrializate. Potrivit unor estimări făcute la Caracas, redobîndîrea acestor maribogății (a fierului și a petrolului) va aduce țării in următorii cinci ani venituri suplimentare în valoare de 25 miliarde dolari.Naționalizarea industriei petroliere — considerată drept cel mai important act după dobindirea independenței — a fost primită cu vie satisfacție și s-a bucurat de aprecierea păturilor celor mai largi ale poporului ve- nezuelean, care s-a ridicat constant în apărarea dreptului său de a dispune liber și suveran de resursele naționale.Actul naționalizării de ianuarie, din Venezuela, înscrie ca o componentă joră a prefacerilor înnoitoare ce au loc în lume, ca o contribuție de seamă la lupta generală a popoarelor pentru făurirea destinului lor cum și-1 staurarea conomice diale.

salela 1sema
așa doresc, pentru in- unei noi ordini e- și politice mon-

GH. SPRINȚEROIU

MARȚI, 6 IANUARIE 1976

CEI TREI MUȘCHETARI : Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15), Pa
tria (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45).

JACK ȘI VREJUL DE FASOLE: 
Cotroceni (orele 10; 12,15; 15; 17,45; 
20).

ALARMA IN DELTA 
(orele 9,30; 11,45; 14; 
20,30), Gloria (orele 9; : 
16; 18.15; 20,30).

SOARTA AUREI ȘI 
NEI : Central (orele 
13.45; 16; 18,15; 20,30).

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

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

PIRAȚII DIN METROU : Lucea- 
' (orele 9; 11.15: 13,30: 16:

20.30) , Favorit (orele 9,15; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Bucu-

(orele 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30) .

. : Capitol 
16: 18.15;

11.15; 13,30;

ARGENTI- 
9,15; 11,30;

A

farul
18.15;
11.30; 
rești 
18.15;

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; 18,15; 20,15), 
Festival (orele 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; '* 
18; 20,15).

TRESTIA : Viitorul (orele 
18; 20).

EVADATUL : Victoria 
9.15: 11,30: 13.45: 16; 18,15: 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,16).

EVADAREA : Giulești (orele 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15).

SE MAI INTIMPLĂ MINUNI : 
Bucegi (orele 15,45; 18; 20).

CERCUL MAGIC : Dacia (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), 
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).

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

15,45;

15,30;

(orele 
20,30), 
' 16;

RAPSODIE NORDICĂ î Crîn- 
gași (ora 17).

AMORUL VRĂJITOR : Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15).

ELIXIRUL TINEREȚII 5 Moșilor 
(orele 16; 18; 20).

CALINA roșie 5 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 7 Fla
căra (orele 15,30; 18; 20).

ADOPȚIUNE : Vitan (orele 15,30; 
18; 20).

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

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 : 
Pacea (orele 16; 18; 20).

Opera Română : RĂPIREA DIN 
SERAI — ora 11 (spectacol pentru

elevi); LILIACUL
Teatrul de Operetă : VICTORIA 
ȘI-AL EI HUSAR — ora 19,30; 
Teatrul Național (Sala Mare) : 
PERIPEȚIILE BRAVULUI SOL
DAT SVEJK — ora 19,30; (Sala 
Mică) : IMBLINZIREA SCORPIEI
— ora 19,30; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : FERMA — ora 19,30; (Sala 
Studio) : POEZIE ȘI MUZICA — 
ora 19; Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : LADY X — ora 
19,30: (Sala Studio) : TREI ÎN- 
TILNIRI — ora 19; Teatrul de 
Comedie : NOAPTEA LA MADRID
— ora 19.30; Teatrul Mic : PRO
FESIUNEA DOAMNEI WARREN
— ora 19.30: Teatrul Giulești :
OMUL CARE A VĂZUT MOAR
TEA — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Vasilescu“ : LA ORA „H“ ȘI-UN 
SFERT CONCERT — ora 19,30; 
Teatrul ,,C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
UITE CA NU TAC — ora 19,30; 
Teatrul „Țăndărică“) (Sala Victo
ria) : POVESTEA TIMPULUI
PIERDUT — ora 10 (Sala Acade
mia) : UN BĂIAT ISTEȚ ȘI UN 
REGE NĂTĂFLEȚ — ora 10; An
samblul „Rapsodia Română“ : 
ȚARA BOGATĂ-N FRUMUSEȚI
— ora 19,30; Circul București : 
CAVALCADA R1SULUI — orele 
10 și 19,30.

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10,00 Argint șl 

aur. Versuri de poeți români con
temporani. 10,15 Oul lui COIumb. 
Un montaj din cele mai cunoscu
te secvențe cu mari comici al 
ecranului. 11,25 Aventuia cunoaș
terii. „Planeta albastră are nevoie 
de apă“. 11,55 Telex. 16.00 Tele
școală. 16,30 Curs de limba fran
ceză. 17,00 Telex. 17,05 Concert co
ral susținut de corul Filarmonicii 
din Timișoara. 17,20 Scena. 17,40 
Pentru sănătatea dv. 17,50 Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricul
tură. 18,20 Moldovă, mîndră grădi
nă. 18,45 Teleglob : Slerra Leone. 
19.00 Comunist partid, primește 
semnul veșnicei iubiri. Recital de 
versuri șl cîntece dedicate Parti
dului. 19.20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Anchetă socială : Vo
cația datoriei (II). 20,30 Teatru 
TV : „Marele vis“ de Radu Theo- 
doru. 21,45 Publicitate. 21,50 Mic 
concert de muzică ușoară româ
nească. 22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Film serial : Janosik (epi
sodul XII). 20,45 Dialog în acțiune. 
21,10 Telex. 21.15 Tombola cinefi
lului. Emisiune muzical-distracti- 
vă cu secvențe cinematografice din 
filme de pe toate meridianele 
globului.
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