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Proletari din toate țările, uniți-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

STOP RISIPEI DE TIMP SI RISIPEI DE MATERIALE!
-

Pentru constructori și montori, aceeași importantă răspundere:

DISCIPLINĂ EXEMPLARĂ,
RITM ÎNALT DE MUNCĂ

f Planul pe anul 1976 prevede sarcini deosebit de importante în domeniul investițiilor, lată de ce pe 
toate șantierele trebuie acționat cu multă hotărîre încă din aceste prime zile ale anului, pentru utilizarea 
la maximum a timpului de lucru, a utilajelor, astfel încît termenele de punere în funcțiune a noilor capa
cități de producție să fie riguros respectate. Ce ne relevă în acest sens un raid efectuat pe șantierul 
turnătoriei de piese din fontă pentru mașini-unelte din Alba Iulia ?

Prin complexitatea procesului 
de producție, a mașinilor și a- 
gregatelor folosite, dar mai ales 
a produselor realizate, unele 
pentru prima dată, turnătoria 
de piese din fontă pentru ma- 
șini-unelte din Alba-Iulia este 
unul dintre cele mai mari obi
ective de acest fel. construit la 
noi în țară. Peste 70 la sută din 
operațiunile ce se vor realiza 
în secțiile de producție vor fi 
automatizate, fonta se va elabo
ra în cuptoare moderne cu in
ducție, nisipul necesar pentru 
confecționarea modelelor de tur
nare se transportă pneumatic 
prin instalații speciale de înal
tă tehnicitate. pentru mărirea 
durabilității formelor, acestea 
vor fi placate cu mase plastice. 
Conform graficelor de execuție, 
într-o primă etapă, în luna de
cembrie a anului trecut trebu
ia pusă în funcțiune o capacita
te de 10 000 tone piese. Datorită 
lipsei unor utilaje importante 
nu s-a putut pornt însă, decît 
un cuptor cu o capacitate de 
2 000 tone.

Realizatorii principali al in
vestiției, Trustul de construcții 
industriale Cluj și Trustul de 
instalații Brașov, au deci _ de 
recuperat în aceste zile rămîne- 
rile în urmă de anul trecut și, 
totodată, au de făcut eforturi 
importante pentru finalizarea în 
trimestrul trei a întregii capaci
tăți. Sarcini mari revin deopo
trivă și conducerii întreprinde
rii beneficiare care, așa cum ne 
spunea tovarășul Sieber Got- 
tfreid, inginer șef al Turnători
ei de piese din fontă, nici pînă 
in prezent nu a reușit să con
tracteze toate utilajele necesare 
în prima etapă. Pe șantier sînt 
mobilizate forțe importante la 
montarea unor instalații și u- 
tilaje, la > finisarea unor lucrări 
sau pornirea unor agregate. Nu 
peste tot însă munca este orga
nizată așa cum trebuie. în timp 
e ne aflam printre constructori, 

nu de puține ori am întîlnit ti
neri care, adunați în grupuri,

stăteau pe lingă focuri, alții în
grămădiți cîte trei-patru strîn- 
geau la un șurub. „Condițiile 
de muncă, respectiv temperatu
rile scăzute de minus 5 grade, 
ne spunea tovarășul Ioan Șer- 
ban, secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii, nu per
mit desfășurarea lucrărilor în-

tr-un ritm normal. Punerea în 
funcțiune a termocentralei, care 
ar putea rezolva în mare parte 
unele din neajunsurile existen
te, nu este încă posibilă, deși 
termenul a expirat de mai mul
te luni, deoarece montorii de la 
întreprinderea „Vulcan“ din 
București nu și-au respectat an-

gajamentele. S-au făcut nu
meroase demersuri, s-au repla- 
nificat termenele, dar montorii 
bucureșteni au trecut de cîteva 
ori pe la Alba Iulia, s-au apucat

NICOLAE MILITARU
(Continuare în pag. a Il-a)

Ritm intens
la fertilizarea

ogoarelor
în ultima săptămînă — cu zile 

bune de 
unitățile 
Prahova, 
activitatea 
relor a cunoscut un ritm aproa
pe dublu comparativ cu săptă- 
mîna precedentă. Majoritatea 
cooperativelor de producție au 
organizat acțiuni pentru trans
portul gunoiului de grajd din 
sectoarele zootehnice și din gos
podăriile personale ale țăranilor 
cooperatori. Astfel, în această 
parte a țării, au fost transpor
tate în cîmp, în intervalul care 
s-a scurs de la începutul anu
lui, mai bine de 230 000 tone în
grășăminte organice și 12 000 
tone îngrășăminte chimice.

DEDIRECȚII
ACȚIUNE PENTRU 
ACTIVUL U.T.C
PENTRU FIECARE 

ORGANIZAȚIE
în întreaga țară, organizațiile U.T.C. desfă

șoară o vie activitate pentru transpunerea în 
viață a prețioaselor indicații și îndemnuri cu
prinse în Cuvîntarea rostită de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la ședința festivă de deschidere a Forumului 
tineretului, inițiază o bogată gamă de acțiuni 
menite să traducă în faptă hotărîrile adoptate 
de Congresul al X-Iea al U.T.C. în acest con
text se înscriu și instruirile cu activul U.T.C. 
Am asistat, recent, la instruirea organizată de 
Comitetul U.T.C. al Capitalei la care au parti
cipat activiști din toate sectoarele, membri ai 
biroului municipal U.T.C., directori și metodiști 
ai cluburilor și caselor de cultură, lucrători ai 
agenției de turism pentru tineret.

Unul din capitolele importante supuse aten
ției participanților l-a constituit cel referitor ia 
răspunderile ce revin organizațiilor U.T.C. din 
Capitală în realizarea, la toți indicatorii, a sarcini
lor economice pe anul 1976 și a obiectivelor 
chemării la întrecere adresate de Comitetul mu
nicipal București al P.C.R. în acest context, un 
accent deosebit s-a pus pe necesitatea întăririi 
ordinii și disciplinei în fiecare întreprindere și 
la fiecare loc de muncă, dezvoltării în rîndul 
tuturor tinerilor a spiritului de intransigență 
față de orice formă de manifestare a risipei. 
Totodată, avîndu-se în vedere gradul inalt de 
complexitate al. produselor ce se vor realiza în 
acest prim an âl cincinalului revoluției tehnico- 
științifice care solicită muncitori cu o înaltă ca
lificare, o atenție sporită a fost acordată adop
tării unor măsuri menite să determine creșterea 
rolului organizațiilor U.T.C. In desfășurarea 
cursurilor de pregătire profesională, a uceniciei 
la locul de muncă, in mai buna organizare a 
olimpiadelor și concursurilor profesionale. Por
nind de la asemenea deziderate, au fost discu
tate și analizate posibilitățile înființării celor 
cinci „Politehnici muncitorești“ pe platformele 
industriale ale Capitalei : I.M.G.B., „23 August", 
Pipera, Ghencea, Dudești. In vederea atragerii 
unui număr cît mal mare de tineri la activita
tea de creație tehnico-științifică, instruirea a 
relevat posibilitățile existente pentru inițierea 
unor sesiuni de comunicări științifice cu tinerii 
din institutele și întreprinderile din ramura 
chimiei și construcțiilor de mașini, pentru în
ființarea cercurilor de creație tehnico-științifică 
pe lingă cluburile tineretului.
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intrată in
circuitul productiv
La Băilești, în Dolj, a fost In

tegrată în circuitul productiv 
prima linie tehnologică dimen
sionată 
turnate 
pînă la 
alătura 
m ilare, 
tru asigurarea 
astfel de piese 
componente ale industriei elec
trotehnice. De asemenea, au fost 
date in folosință noi capacități 
la fabricile de acetaldehidă și 
butanol și se află în probe fi
nale primele unități ale noii 
platforme de îngrășăminte com
plexe de la Combinatul chimic 
Ișalnița. Vor fi date în folosin
ță noi capacități la „Electro- 
putere“, „7 Noiembrie“ și la 
alte întreprinderi și vor conti
nua lucrările la cel mai mare 
obiectiv industrial al cincinalu
lui — întreprinderea de utilaj 
greu Craiova. Pe această bază, 
cit și printr-o simțitoare crește
re a productivității muncii, în 
județul Dolj urmează să se re
alizeze o producție Industrială 
cu 16 la sută superioară nivelu
lui din anul trecut.

(Agerpres)

pentru 5 000 tone piese 
pe an, unitate căreia, 
sfîrșitul anului i se vor 
alte două capacități si- 
creîndu-se condiții pen- 

necesarului de 
al unităților

Marea întrecere socialistă pe aniul 1976

NOI CHEMĂRI ENTUZIASTE PENTRU
MAI MULT, MAI BINE, MAI EFICIENT»

Publicăm în pagina a 3-a
CHEMĂRILE LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ ADRESATE DE:

• Combinatul pentru lianți
și azbociment Medgidia
• întreprinderea agricolă de

^stat Vâri aș, județul Timiș

• întreprinderea de

transporturi auto Argeș
• Institutul de cercetări fi mo-
dernizări energetice București

Congresul consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare

În activitatea cetățeneasca,
o contribuție inseminata aduc

9
■ ■ ■

reprezentanții tinerei generații
7

— în preajma acestui impor
tant eveniment din viața politică 
și socială a țării, tinerii sînt in
teresați de problemele care vor 
fi puse în dezbatere. Ce ne pu
teți spune în acest sens ?

— Congresul, primul de acest 
gen din istoria țării, este 
o expresie a democratismului 
profund caracteristic orînduirii 
noastre socialiste, o nouă dovadă 
a perfecționării continue a vie
ții sociale, proces ce s-a ac
centuat Îndeosebi după Congre
sul al IX-lea al partidului. Așa
dar, forumul consiliilor populare 
constituie un nou prilej de 
participare activă a întregului 
popor, prin aleșii săi. deputății,

Convorbire cu ing. 
ION TUDOR, 

vicepreședinte al Comitetului 
pentru problemele consiliilor 

populare

la conducerea treburilor ob
ștești, Ia dezbaterea și rezolvarea 
unor probleme economice și so
ciale de mare însemnătate pen
tru toate localitățile țării. Con
gresul va fi totodată un schimb 
de experiență între primarii tu
turor localităților, între depu- 
tați, între numeroși invitați din

O amintir», un document, prima promoție de strungirițe

Cuvin tul de onoare

a! strungărițelor

cifrează
Împreună cu maistrul șef Dan Petrescu se des- 

un nou desen tehnic.

diferite domenii de activitate, 
înscriindu-se în ansamblul prac
ticilor de lucru promovate de 
partidul nostru pe linia perfec
ționării întregii activități. Se 
vor dezbate probleme referitoare 
la planul de dezvoltare econo
mică șl socială a României, în 
profil teritorial, sarcinile consi
liilor populare în domeniul agri
culturii și industriei alimentare, 
al investițiilor, construcțiilor și 
sistematizării localităților, în 

, domeniul edilitar-gospodăresc, al 
i învățămîntului, culturii și sănă- 
’tățil, al pregătirii forței de 
muncă ș.a. După cum se vede, 
ordinea de zi va fi deosebit de 
bogată, constituind de fapt o ex
presie a responsabilității consi
liilor populare în activitatea e- 
conomico-socială a țării .și — ca 
să folosesc o metaforă — în 
prospectarea unui viitor de 
bunăstare și fericire.

— Ați amintit și despre pro
blemele ediliiar-gospodărești, ca 
obiect al dezbaterilor. Vă pro
pun să ne oprim la cîteva as
pecte pe care le considerați 
demne de reținut.

— Sarcinile consiliilor popu
lare în acest domeniu au fost 
an de an tot mai mari. De ase
menea și rezultatele muncii. Do
resc să amintesc de pildă că din 
fondurile statului sau cu spri- 

. jinul statului în credite și exe
cuție, precum și din fondurile 
proprii ale populației s-au con
struit în cincinalul trecut aproa
pe 775 000 apartamente, astfel 
că în această perioadă s-au mu
tat în locuințe noi cu peste o 
jumătate de milion mai mulți

?

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare in pag. a Il-a)

Carmen Bilcă : „In 8 ore dau producție cit tn 13 
ți 14 ore“

(Continuare în pag,, a 11-a)

lucru în cîmp — în 
agricole din județele 
Dîmbovița și Buzău 
de fertilizare a ogoa-

C. DUMITRU

Ileana Bojan și Nicoleta Crețu așteaptă rezul
tatul pe care il va da maistrul Dumitru Enache 

in urma controlului calității produselor lor.

Reveneam tn Cimpulung după 
aproape un an. Și cu toate că, 
atunci in '75, nu m-am îndoit 
nici o clipă că strungărițele din 
anul III L al Grupului școlar 
l.M.M. Iși vor ține cuvintul, în
cercam acum o senzație cu to
tul aparte. Nerăbdare, emoție, 
poate și puțină teamă. Reme
moram datele : 31 de fete ambi
țioase, prima promoție de strun- 
gărițe după un sfert de veac, 
clasate pe primele 10 locuri in 
concursul „Cea mai bună cla
să" au hotărit să rămină o clasă 
și in producție, să obțină media 
10 la integrare. Fotografia fă
cută atunci, poate ultima din 
viața de elev, portretele publi
cate, pe prima pagină a ziarului 
din 15 martie ’75, vor rămine 
peste ani o amintire și un docu
ment al seriozității, al dragos
tei pentru muncă, pentru pro
fesie. Le-am reintîlnit după un

an. ie data aceasta la locul lor 
de muncă, in întreprinderea ale 
cărei produse poartă prestigioa
sa marcă ARO peste hotarele 
țării. L-am întilnit, mai intii pe 
diriginte, tînărul inginer Nico
lae Voicu — șeful producției. 
Scria ceva intr-un carnet. Am 
notat și eu cîteva din datele 
transcrise de el. Media generală 
a clasei, la absolvire — 8,50.
Nicoleta Crețu și Mihaela Bum- 
bănac — premiul I ; Mioara E- 
nache și Ileana Bofan — pre
miul II ; Rodica Manole — pre
miul III. Toate cele 31 de fete 
s-au încadrat în producție. Clasa 
iși continuă tradiția, se soco
tește încă participantă la 
concursul „Cea mai bună clasă“. 
Inginerului i se adresează tot

LIDIA POPESCU

(Continuare In pag. a lll-a)
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Inaugurăm această rubrică consacrată tînărului dascăl, In 
ideea că sînt mii de pedagogi care se află la începutul ca
rierei, în plină confruntare cu o problematică nouă de mun
că și viață.

Această rubrică se vrea o oră de dirigenție de după ab
solvirea liceului pedagogic ori a facultății, cînd incepe în
vățătura din viață, verificind-o pe cea din carte. In zilnica 
întilnire cu profesia - și nu doar la practica pedagogică - 
vezi ce știi și ce nu știi - datorită ție, pentru că, poate, n-ai 
dat totdeauna atenția cuvenită pregătirii, ori datorită școlii 
care nu te-a format complet și complex pentru profesie. Mai 
cu seamă, observi ce trebuie să înveți din cursurile exercitării 
profesiei. Rubrica ne-a fost sugerată de citeva scrisori tri
mise redacției de către tineri dascăli și conținînd întrebări, 
frâmintări, probleme cărora aceștia nu le-au găsit răspuns, 
ori nu l-au găsit pe cel potrivit, semn că nu le este indiferent 
cum trec prin școală - de astă-dată aflați la catedră.

Probleme actuale ale perfecționării 
Invățămintului primar și gimnazial
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CLUBUL TINERETULUI 
puternic integrat în viața 
de organizație a uteciștilor

Șomaj

în lumea
„A-i invita la club, o dată pe 

lună, pe toți secretarii comite
telor U.T.C. din întreprinderile 
sectorului, pentru a stabili îm
preună teme, tipuri de acțiuni 
și activități adecvate. în deplin 
consens cu 
rințele atit 
perilor, ne 
devenit de 
să avem' o 
tă. cu efecte cît de cît contro
labile — fie spunea prof. Eugen 
Lenghel * directorul Ecran Clu
bului. f)acă la prima întrunire 
nu au răspuns toți cei pe care 
ii aștețftam, la întîlnirea ce a 
avut loț in a doua jumătate a 
lunii decembrie, a participat un 
număr mare de activiști din li
cee, instituții și întreprinderi.

preocupările și ce- 
de diverse ale ti- 

dăm seama că a 
neevitat dacă vrem 
activitate destina-

De puțină vreme conduc acest 
asezămînt de cultură și vreau 
să spun de pe acum că una din
tre principalele direcții ale acti
vității clubului va fi stabilirea 
unui contact nemijlocit, perma
nent, cu organizațiile U.T.C. 
Dorim să devenim în scurt timp 
„colaboratorii“ de bază ai se
cretarilor din școli și întreprin
deri în conceperea, organizarea 
și desfășurarea tuturor acțiuni
lor politice și cultural-educative 
pentru tineret“. De la declara
ții, la fapte : la I.M.E.B., 
constructori 
trice, elevii 
sională au 
de minute

de motoare 
de la școala 
audiat timp 

două

tinerii 
elec- 

profe- 
de 40

interesante 
expuneri despre Istoria religiei 
și Fenomene cosmice, prezen-

tate de scriitorul Victor Kern- 
bach și Nicolae Rădulescu, cer
cetător la Observatorul astro
nomic al Academiei ; seturile 
de diapozitive, planșele incitîn- 
du-i pe tineri la discuții, la în
trebări. Și e cu atît mai con
cludent succesul acestei acțiuni, 
cu cît ecoul ei nu s-a stins 
odată cu aplauzele din final. La 
următoarea temă din ciclul 
Știința și religia, la club s-au 
înscris printre auditori peste 30 
de tineri de la I.M.E.B. Gîn- 
duri, idealuri, perspective Ia 
ora majoratului s-a intitulat ul
tima dezbatere din Clubul tine-

capitalului
Agravarea situației 
pe piața muncii 
din țările capitaliste 
este subiectul arti-

ALINA POPOVICI

colului pe care îl 
publicăm ÎN PAGI

NA A IV-A.
(Continuare in pag. a lll-a)

Am văzut mai de mult un film francez cu 
Yves Montând al cărui titlu m-<i intrigat de 
la bun început, părea un titlu frumos dar 
era de fapt fals. Filmul se numea „Eroii 
sînt obosiți". Ca multe lucruri care par fru
moase dar sînt de fapt false, acest titlu 
conținea o eroare de logică. Eroii nu obo
sesc niciodată și tocmai de aceea îi nu
mim eroi. Asta dacă dăm oboselii sensul ei 
obișnuit, de îngreunare a capacității de re
cepție și implicare, de subțiere a tonusu
lui vital care, ce altceva este, decît tot ca
pacitatea de implicare. !n această formă, 
oboseala e lașitate și ce legătură poate fi 
între lașitate și eroism ? Astfel, se mai de
monstrează o dată 
că paradoxul nu 
are statut semantic 
autonom fiind 
fapt o formă 
antiteză. Titlul 
mului acela numea 
de fapt „eroi" per
sonajele principale, 
eroare curentă 
regretabilă. Nu întotdeauna personajele 
principale sînt 
destinul lor e exemplar. Ceea ce face 
dintr-un 
el din 
citatea de a-.și asuma destinul, forța de a- 
sumare care presupune din capul locului 
destinul conștient, destinul construit și des
tinul ales ca atare, excluzînd hazardul ca 
fatalitate și conjunctura ca justificare. Eroii 
sînt de fapt personificarea acelui absolut 
din noțiunea de umanism care se justi
fică prin el însuși pentru că presupune sa
crificiul pentru un ideal suprem. în acest 
sens, Bâlcescu este un erou. In același 
sens, în galeria noastră de modele intime 
Ana lui Manole stă logic lîngă Străinul lui 
Camus și Ladima al lui Camil Petrescu 
lingă Karenina. Nici unul din aceste per-

de 
de 
fil-

sonaje nu era „obosit". Un destin tragic 
exclude un asemenea tip de obosealâ 
meschină pentru că tragismul este o stare 
înaltă. Oamenilor le place însă să numeas
că cu vorbe mari stări obișnuite — bună
oară confuzia dintre personaje principale 
și eroi pomenită, bunăoară confuzia dintre 
neputință pur și simplu și oboseala pe care 
Pascal o numea „lene” și care este medi
tația, deci acumularea. Sigur, teoretic e o 
stare de bine aceasta, confuzia cu pricina 
putînd semăna și cu o aspirație. In cazul 
cînd nu devine statut de viață. In cazul 
cînd nu devine comodă justificare pentru 
lipsa de implicare, pentru incapacitatea,

Eroii nu sînt obosiți
eroi și nu întotdeauna

personaj, fie el din viață, fie 
artă, un erou este tocmai capa-

propriul lor destin, creează confuzie de va
lori și nimic mai grav decît confuzia de 
valori. Sînt medicii cărora lumea le spune 
pe la spate măcelari, inginerii care se cred 
poeți și „poeții" care nu sînt de fapt ni
mic. Nu poți să-ți asumi destinul, adică nu 
poți să dai socoteală de aceasta decît dacă 
ești sigur de valabilitatea lui, de adevărul 
lui. Ne întoarcem la celebrul vers shakes
pearian — „Râmîi credincios ție însuți, și 
așa precum ziua urmează nopții, nu vei 
putea trăda pe nimeni”. Firește, pentru a- 
ceasta trebuie să știi ce înseamnă „ție 
însuți" și dacă acest „ție însuți" este vala
bil, este real, are acoperire în fapte și are 

acoperire în gînduri 
și sentimente. For
mele de evaziune 
sînt tot așa de di
ferite ca formele de 
implicare. Am întîl
nit, de pildă, un 
ins grăbit care își 
imagina că dacă 
citește tot, de la 

geogra- 
pierde 

să „ci- 
om mo- 
nu era,

de Smaranda Jelescu

niciodată imuabilă decît la oamenii proști, 
dar cine se ocupă de proști, de a înțelege 
și asuma un destin ales. Incapacitatea de 
a înțelege că viața trăită la întîmplare, 
fără repere, fără ideal, fără eroi aleși - 
alegerea eroilor ca repere la viață este o 
mărturisire de sine - nu este numai o min
ciună personală totală, teribilă ca o naș
tere devenită imediat moarte ci un furt, o 
înșelăciune socială. Nu numai pentru că în 
fiecare individ societatea — ne referim 
bineînțeles la a noastră — investește bani 
sociali și speranțe sociale, ci poate mai 
ales pentru că asemenea indivizi atît de 
leneși încît nu-și construiesc nici propria 
lor viață, atît de lași încît nu dau socoteală 
nici măcar de aceasta, atît de lipsiți de 
fantezie încît numesc fantezie confuzia din

dicționarul româno-german pînă la 
fia insulelor Antile, dacă nu 
nici o teleenciclopedie și știe 
tească” un sistem - A+B - e un 
dern, un om cult. Nu numai că 
asta bineînțeles, dar pînă aici încă ar fi 
fost treaba lui. Dar în numele acestei mis
tificări și-a ales o meserie care nu i se 
potrivea deloc, avea pretenții sociale care 
nu i se cuveneau deloc, și cînd firește, nu 
le-a obținut, și-a trăit mica lui dramă în 
care n-au lipsit cuvintele „ce destin ne
drept”. De unde se vede că semantica nu 
este numai o știință complicată, ci și una 
foarte importantă. Omul cu pricina nu stă
tuse, probabil ocupat cu descifrarea dicțio
narului, niciodată față în față cu destinul 
său.
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Adnotări pe agenda învățămîntului

politico-ideologic U. T. C

PERSONALITATEA
CENTRULUI DE INFORMARE

SI DOCUMENTARE
Perfecționarea, începind cu 

actualul an de studiu, a între
gului sistem de învățămînt po- 
litico-ideologic U.T.C. face ne
cesară îmbunătățirea radicală a 
activității centrelor de informa
re și documentare. In acest 
scop se poartă numeroase dis
cuții cu privire la menirea aces
tor instituții, rolul lor în viața 
tinerilor și a organizațiilor de 
tineret, precum și în legătură 
cu locul care le revine în ca
drul formelor tradiționale: in
formări politice, cercuri de dez
bateri, tribune ale ideilor etc. 
Au loc mese rotunde, consfă
tuiri. de multe ori realizîndu-se 
confruntări de opinii deosebit 
de utile și instructive. Dar răs
punsul hotărîtor este dat de 
faptul că numeroase centre de 
informare și documentare au do- 
bîndit deja o personalitate pro
nunțată și demonstrează prac
tic, prin activitatea pe care o 
desfășoară, că se bucură de in
teresul și buna apreciere a ti
nerilor.

Afirmîndu-se ca un adevărat 
forum de îndrumare metodolo
gică, centrul de informare și 
documentare care funcționează 
sub egida Comitetului județean 
Vranceâ al U.T.C. își asumă un 
rol important în întreaga acti
vitate de pregătire politică a ti
nerilor. Reține în mod deosebit 
atenția preocuparea existentă 
aici pentru organizarea unor ac
țiuni care să fie în consens cu 
personalitatea distinctă a fie
cărui colectiv de tineri, cu preo
cupările diverse determinate de 
specificul activităților profesio
nale. de cunoștințele acumulate, 
de trăsăturile proprii vîrstei. 
Complex prin conținut, specific 
prin modalități și forme, pro
gramul de activitate al centru
lui este structurat pe baza unei 
concepții unitare, fiecărei ac
țiuni conferindu-i-se un scop 
precis și un loc distinct în ca
drul eforturilor menite să con
ducă la perfecționarea muncii 
politico-educative a organizații
lor U.T.C.

Inițial ponderea cea mal mare 
în activitatea centrului a revenit 
preocupărilor pentru consolida
rea bazei materiale. Au fost 
procurate documente ale parti
dului nostru, lucrări social-poli- 
tice. ziare și reviste, aparatură 
audio-vizuală. Au fost realizate 
panouri, planșe, fotomontaje 
menite să asigure adecvarea te
maticii învățămîntului politico- 
ideologic la condițiile concrete 
ale dezvoltării economico-socia- 
le a județului Vrancea. Se im
pune, de asemenea, menționa
rea expoziției permanente „Mo
mente din istoria organizației 
revoluționare a tineretului din 
patria noastră“. Desigur, exis
tența unui fond documentar ți
nut „la zi“ s-a dovedit a fi de 
un real folos atît pentru pro
pagandiști. cit și pentru cursanți, 
prin asigurarea unor modele de 
planuri tematice sau fișe biblio
grafice. precum și a materialu
lui bibliografic necesar unei te
meinice pregătiri a dezbaterilor. 
Numeroși tineri au început să 
frecventeze centrul de informa
re și documentare pentru a con
sulta planșele, panourile, foto
montajele. Dar această activi
tate gen bibliotecă-muzeu nu 
valorifica decît parțial resurse
le informativ-formative de care 
dispune o astfel de instituție. 
Totodată, deziderate de ■ o im
portanță majoră, a căror înde
plinire i-ar fi conferit valențe 
educative cu totul deosebite, 
erau asimilate unei eterogene 
succesiuni periodice de activi
tăți de club.

„Cum ați dori să-și desfășoa
re activitatea centrul de infor
mare și documentare?" — iată 
o întrebare pe care activiștii cu 
probleme de propagandă ai co
mitetului județean U.T.C. au 
adresat-o cu prilejul unui am
plu sondaj efectuat Intr-un 
mare număr de organizații. Din 
răspunsurile primite s-a des
prins cu precădere dorința ti
nerilor de a participa la acțiuni 
care să poarte amprenta actua
lității, să cuprindă marea bogă
ție de idei din documentele 
partidului nostru, din cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI I.T.B.

ÎNCADREAZĂ bărbați și femei în vîrstă de 18—45 ani 
pentru a-i pregăti in funcția de încasatori vehicule trans
port in comun și pentru controlori de circulație și de bilete.

_  Durata cursurilor pentru încasatori este de 2 săptămmi 
și se primesc absolvenți ai școlii generale. După încadrare, 
vor primi o retribuție tarifară de 1 580 lei/208 ore.

_  Durata cursurilor pentru controlori este de 21 zile și 
se primesc absolvenți de liceu. După încadrare, în primele 
6 luni, vor primi o retribuție tarifară de 1 427 lei/208 ore, 
apoi, de 1 672 lei. „ - . „In această perioadă, cursanții beneficiază de masa contra 
cost, Ia cantina întreprinderii și cazare în căminele mun
citorești, numai în limita locurilor disponibile.

PENTRU ÎNCASATORI

înscrierile se fac zilnic la Exploatarea Transport Electric 
din Calea Dudești 184, telefon : 22 06 60, int. 3 și Exploa
tarea Transport Autobuze din Calea Șerban Vodă nr. 164, 
telefon : 23 88 70.

PENTRU CONTROLORI

înscrierile se fac zilnic la Secția Depanarea și Dispeceri- 
zarea Circulației, str. Pitar Moș nr. 2, telefon : 12 65 40.

să vizeze problemele majore cu 
care se confruntă în prezent 
societatea noastră ; s-a conturat, 
de asemenea, ideea că soluția 
cea mai potrivită este extensiu
nea formelor active de pregătire 
politică, participarea nemijlocită 
a uteciștilor la conceperea și 
organizarea practică a acțiuni
lor. Inițiativele nu s-au lăsat 
așteptate. în cadrul centrului au 
început să prindă viață forme 
de activitate care captează în 
mod deosebit interesul tinerilor: 
tribuna opiniilor, cadranul ac
tualităților, dezbateri de etică 
etc. Predomină acele acțiuni care 
prilejuiesc schimburi de păreri 
cu activiști de partid, de stat și 
ai U.T.C., cu economiști, polito
logi, filozofi, eticieni, juriști, ca 
răspuns al preocupării majore a 
tinerilor pentru dezbaterea vie, 
pasionantă a unor probleme ac
tuale ale economiei politice, fi
lozofiei, istoriei — confruntări 
care contribuie la formarea unor 
convingeri politice ferme, la în
armarea tinerilor cu mijloace ști
ințifice de apreciere a fenome
nelor politico-ideologice con
temporane.

Subliniez faptul că cele mai 
interesante inițiative care au 
rodit în activitatea centrului de 
informare și documentare apar
țin tinerilor ; ei le-au gîndit, ei 
au pregătit transpunerea lor în 
fapt. Un număr de 17 filme do
cumentare realizate de cîțiva ti
neri inimoși, îndrumați de se
cretarul cu probleme de școli al 
comitetului județean U.T.C., o- 
feră imagini concludente pentru 
o adecvată legătură între tezele 
economiei politice și dezvoltarea 
economico-socială a județului ; 
între principiile politicii parti
dului privind continua ridicare 
a nivelului de trai al poporului 
și viața de zi cu zi a oamenilor. 
Un cenaclu literar îndrumă ac
tivitatea tinerilor care auche
mare pentru poezie și proză 
către o creație cu un profund 
mesaj patriotic, către teme in
spirate din realitățile de azi ale 
patriei. Se mai adaugă aici și 
sesiunile de referate care prile
juiesc o investigare minuțioasă 
din partea tinerilor, a unor teme 
de actualitate, cum sînt „Mate
ria și formele ei de existență“, 
„Conștiința socială și rolul ei în 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate“ etc.

Acționînd prin tineri, pentru 
tineri, centrul de informare și 
documentare al județului Vran
cea își afirmă o pronunțată per
sonalitate. ca rod viabil al con
lucrării strinse cu organizați
ile U.T.C.

ADRIAN VASILESCU

DISCIPLINA EXEMPLARA
(Urmare din pag. I)

uneori și de treabă, însă n-au 
rămas niciodată prea mult la 
lucru. Mai mult, în acest an, în 
ciuda greutăților mari pe care 
nepunerea în funcțiune a ter
mocentralei le provoacă con
structorilor și beneficiarului, _ ei 
n-au mai trecut deloc pe la in
stalații. Pe lingă cei pește o 
mie de oameni care nu își pot 
desfășura normal activitatea, u- 
tilaje a căror valoare depășește 
cîteva zeci de milioane lei. nu 
pot fi folosite deoarece tempe
ratura scăzută din secții măreș- 

gradul de 
din

timpul

vîscozitate a] 
sistemele de 

călduros 
normal în 

întreprinderea

te _ 
uleiului 
ungere. In 
s-a putut lucra 
aceste secții, 
prelucrînd peste 37 000 tone pie
se lunar. Acum însă activitatea 
este întreruptă pînă ce mon- 
torii de la întreprinderea „Vul
can“ vor acționa pentru termi
narea montării și punerii în 
funcțiune a instalațiilor termo
centralei.

Așa cum subliniam, la în
ceput, turnătoria de piese din 
fontă pentru mașini-unelte de 
la Alba Iulia este un obiectiv 
foarte important pentru indus
tria noastră constructoare de 
mașini. Tuturor celor care con
cură la realizarea lui le revin 
în această perioadă sarcini deo-

gimnazial
Facem începutul cu această 

problemă de mare importanță 
pentru școală în general, căreia 
și tinerii învățători trebuie să-i 
găsească cea mai bună rezolva
re. Măsurile adoptate de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., în 10 decembrie 1975, pri
vind creșterea continuă a nive
lului de pregătire a elevilor din 
ciclul primar și gimnazial și li
chidarea repetenției în ciclul 
primar orientează pe dascăli în 
activitatea lor. Ceea ce trebuie 
înțeles de către ei, în primul 
rînd, sînt rațiunile din care au 
izvorît aceste măsuri.

Deținem marele avantaj de a 
avea o școală care cuprinde în
treaga generație de tineri la în
vățătură : pină la clasa a VIII-a, 
în mod obligatoriu și. de doi ani 
încoace, potrivit hotărîrii parti
dului, a început generalizarea 
obligativității școlii de 10 ani — 
prin prima treaptă de liceu. O 
societate ca a noastră, care-și 
pune problema formării pentru 
muncă a tinerei generații, 
exclusiv prin școală, face 
viabil principiul profund uma
nist al egalizării — din frage
dă vîrstă — a șanselor de reu
șită în viață, de afirmare pe 
criteriul calităților individuale 
și al muncii.

Recentele indicații, deveni
te măsuri de acțiune pen
tru școală, precizează de 
la bun început că — ne refe
rim aici la ciclul primar — lichi
darea repetenției se realizează 
în condițiile ridicării nivelului la 
învățătură și nu ale rabatului de 
la exigență, ale promovării de la 
o clasă Ia alta potrivit princi
piului că, oricum, toți trebuie 
să termine școala generală.

Cînd vorbim de generația ci
clului primar, ne gîndim la pes
te un milion și jumătate de co
pii aflați la o vîrstă asupra că
reia trebuie vegheat cu cea mai 
mare atenție, întrucît este pe
rioada de după cei... șase ani 
de acasă, cînd se pune temelia 
a ceea ce va fi copilul mai de
parte, în viață.

Măsurile sînt direcționate de 
două obiective de bază : cuprin
derea și menținerea în școală a 
tuturor copiilor apți pentru în
vățătură pină la absolvirea în
vățămîntului obligatoriu ; per
fecționarea continuă a procesu
lui de învățămînt pentru a pre
găti și educa copiii în spiritul 
respectului și răspunderii față 
de muncă, al participării efecti
ve la activitatea instructiv-edu- 
cativă, al intensificării eforturi
lor proprii în vederea ridicării 
continue a nivelului de cunoștin
țe și înlăturarea repetenției la 
Ciclul primar pînă in anul 1980.

Ridicarea continuă a nivelu
lui de pregătire a elevilor din 
acest tip de învățămint ori li
chidarea repetenției apar, așa
dar, ca o acțiune pedagogică de 
mare responsabilitate socială, 
complex concepută și nicide
cum ca o campanie a procentelor. 
Acesta este și motivul pentru 
care măsurile se constituie in
tr-un sistem unitar, care se vor 
aplica nu paralel, ci concomitent, 
nu mecanic, ci avîndu-se în a- 
tenție specificitatea problemelor 

sebit de mari. Fiecare ceas în- 
tîrziere in punerea în funcțiune 
a obiectivului înseamnă sute 
de mii de lei producție pier
dută. Trebuie deci folosit cu 
maximum de randament timpul 
de lucru pe șantier al construc
torilor și utilajelor, echipele de 
montori constituite de între
prinderea beneficiară să acțio
neze cu mai multă hotărîre 
pentru terminarea lucrărilor 
contractate. Sarcini deosebit de 
importante revin și organizației 
U.T.C. de la Turnătoria de pie
se care însumează peste 300 de 
tineri, întrucît unele obiective 
pot fi realizate prin munca pa
triotică a lor. Este necesară, 
de asemenea, inițiativa uteciști
lor pentru descongestionarea u- 
nor zone din șantier, pentru 
finisarea unor lucrări și mai 
ales la pregătirea celor aproape 
100 de tineri care urmează in 
prezent cursuri de calificare în 
întreprindere. Acțiunile între
prinse pînă acum, succesele ob
ținute de tineri in montarea 
unor utilaje și agregate sînt o 
garanție a îndeplinirii cu cinste 
de către uteciști, de către cei
lalți constructori a sarcinilor ce 
le revin pentru punerea in func
țiune, pînă in luna noiembrie, 
la întreaga capacitate a Turnă
toriei de piese din fontă pen
tru mașini-unelte. 

CASA DE CULTURĂ 

A SECTORULUI 8 
„ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE“ 

anunță deschiderea următoarelor cursuri 
și activități permanente

• DACTILOGRAFIE — SECRETARIAT, cu durata de 
15 zile, o lună și două luni. Cursurile încep la data în
scrierii. Metoda DUPLOYEN.

• CROITORIE femei — cu durata de 6 luni și de 2 ani.

• Limbi străine : ENGLEZA, GERMANA.

• BALET pentru copii.
în vederea completării formațiilor și cercurilor artis

tice de amatori se organizează concursuri de selecție pen
tru: DANSURI POPULARE și TEMATICE, GRUPURILE 
VOCALE DE CANTO CLASIC și FOLCLORIC, TEATRU, 
BRIGADA ARTISTICĂ, INSTRUMENTIȘTI și SOLIȘTI 
VOCALI DE MUZICĂ POPULARA ȘI UȘOARĂ, FAN
FARĂ, CINECLUB și FOTO.

Informații suplimentare, zilnic, între orele 9—20 la se
diul Casei de Cultură — B-dul Bucureștii Noi 66, sau 
prin telefon 67 14 70.

pe care le ridică o școală, o co
lectivitate de clasă, un elev. în 
acest sistem sînt incluse preo
cupările organelor de învăță
mînt și de cercetare pentru îm
bunătățirea în continuare a 
planului de învățămînt al școlii 
generale, a manualelor, ținînd 
seama de experiența obținută 
în școlarizarea copiilor de la 
șase ani, de generalizarea trep
tată a învățămîntului preșcolar 
și de modificările intervenite în 
conținutul acestuia, precum și

• In clasele I—VIII, peste 3 milioane de elevi 
de care se ocupă aproape 143 000 învățători 
și profesori • Aproape o jumătate de milion 
de copii au intrat anul acesta în clasa I • La
10 000 locuitori avem 1450 de elevi • Pro- 
movabilitatea la clasele I—VIII a fost în anul 
școlar trecut de 98 la sută, circa două treimi 
din elevi obținînd medii între 7 și 10 • Anual, 
la cursul de perfecționare vor fi cuprinși circa
11 000—12 000 învățători.

de rolul și sarcinile școlii de 
opt ani în ansamblul învăță- 
mintului obligatoriu. Factorul 
prim al unei asemenea acțiuni 
de amploare rămîne, însă, cali
tatea muncii dascălului. E un 
fapt pe care tînărul care s-a 
dedicat carierei didactice trebu
ie să-l cunoască. Această pro
blemă poate și trebuie să fie 
dezbătută în organizațiile U.T.C. 
din care fac parte tinerii das
căli.

Măsurile 
cădere la 
cipare a 
înfăptuirea 
unii. Se 
capacitatea 
da răspunsuri practice 
melor complexe pe care le im
plică pregătirea școlarilor din 
acest ciclu. Oricit de bun este 
dascălul, el este solicitat să se 
pregătească pentru fiecare lec
ție, să anticipeze la masa lui de 
lucru fiecare oră desfășurată cu 
elevii. Stilul de lucru al învăță
torului cu cei mici devine un 
act educativ, întrucît de la dascăl 
învață copiii deprinderile de 
muncă independentă, spiritul de 
ordine, obișnuința de a respecta 
conduita în școală, în familie și 
în societate, interesul pentru 
munca intelectuală și fizică. Se 
desprinde de aici necesitatea 
practicării unui învățămînt sti
mulativ, activ, pe planul dobîn- 
dirii cunoștințelor și deprinderi
lor, al capacității de gîndire și 
exprimare. Un bun învățător 
știe că pe copil îl captează mai 
degrabă lecția care utilizează 
mijloacele audio-vizuale, cerîn- 
du-i să lucreze probleme și 
exerciții, decît lecția vorbită, ex
pozitiv.

învățătorului i se dă pe mina 
sa cîteva zeci de copii — măsurile 
la care ne-am referit corectea
ză numărul pe care trebuie să-1 
aibă, de regulă, o clasă : 32

se referă cu pre- 
modul de parti- 

învățătorilor la 
obiectivelor acți- 
pune bază pe 
învățătorului de a 

proble-

1

1 Românîa-film prezinți
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sub nici o formă, pes- 
iar datoria lui este de 
pe fiecare elev ca o in-

elevi și, 
te 40 — 
a-1 trata 
dividualitate, cu atit mai mult 
în clasa I, la vîrsta de șase 
ani, cînd copilul se trezește 
pentru prima oară plasat din 
lumea jocului in cea a învăță
turii. A-1 trata individual pe co
pil înseamnă, așa cum precizea
ză șl măsurile stabilite, a cu
noaște capacitatea de asimilare 
și ritmurile de învățare ale fie
cărui elev, precum și condițiile 

de Învățătură In familie. Un bun 
învățător procedează astfel ca 
încă în clasă, din timpul orei de 
curs, fiecare elev să realizeze 
înțelegerea, însușirea și consoli
darea cunoștințelor și deprinde
rilor. Trebuie să se lucreze di
ferențiat cu elevii, iar celor care 
întîmpină greutăți să li se acor
de sprijin individual. Dealtfel, 
pentru elevii care au rămas în 
urmă la învățătură, prin absen
ță îndelungată de la cursuri, se 
prevede, bunăoară, constituirea 
în interiorul clasei a unor gru
pe temporare — pe o durată de 
cel mult un trimestru — în ca
drul cărora să se poată lucra cu 
fiecare corespunzător greutăți
lor pe care le are. In cazurile 
acelor copii normali, dar cu 
ritm de dezvoltare intelectuală 
mai lentă, va fi posibilă pre
lungirea cu un an a ciclului pri
mar — în mod experimental la 
început — prin constituirea unor 
clase speciale, fără ca elevii să 
fie considerați repetenți. O bună

DIRECȚII DE ACȚIUNE PENTRU ACTIVUL U. T. C
(Urmare din pag. I)

atenție deosebită s-a acor- 
în cadrul instruirii, activită- 

cultu-
O 

dat, 
ții politico-ideologice și 
ral-educative, insistindu-se asu
pra importanței însușirii și cu
noașterii temeinice de către în
tregul tineret a sarcinilor reieși
te din Programul ideologic al 
partidului, din documentele Con
gresului al Xl-Iea al 
hotărîrile adoptate 
greșul ul X-lea al 
Conferința a X-a a 

&

P.C.R., din 
de Con-

U.T.C. și
U.A.S.C.R.

Z-

producție a studiourilor ungare 
cu : Gâbor Szabo, Nora Kâldy, Agi Meszârbs 

Regia : Imre Feher

COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE■»

CHIMICE VALEA CĂLUGĂREASCĂ
județul Prahova, încadrează imediat următoarele categorii 

de personal :

- Șef birou transporturi, vechime minimum 9 ani — inginer 
de profesie exploatare căi ferate și activitate la C.F.R. sau 
în sectorul transportul C.F.U. din unități industriale.

- Șef stație C.F.U. cu stagiu in C.F.R.
- Impiegați mișcare C.F.U.
- Mecanici exploatare locomotive LDH.
- Electricieni și mecanici întreținere locomotive LDH.
- Veghetori vagoane, manevranți vagoane, șef manevră 

vagoane, lăcătuș revizie vagoane-
- Picher și șef de echipă întreținere linii C.F.U.
- Șefi și mecanici întreținere auto și DIESEL.
- Buldozeriști.
- Operatori chimiști bărbați.
- Muncitori necalificați pentru muncă în regie și acord în 

vederea calificării in meseriile de mai sus și ca operatori 
chimiști.

- Retribuția conform legislației in vigoare.
- Relații suplimentare la C.I.C. Valea Călugărească, tele

fon 1 08 00 interior 234 sau 233.

practică a școlii noastre pledea
ză pentru folosirea mai largă a 
experienței în organizarea învă
țămîntului prelungit. Prin acest 
sistem, elevii, luînd masa la 
cantina școlii, contra cost, își 
pot pregăti lecțiile sub supra
vegherea calificată a dascălilor, 
măsură ce vine și în. sprijinul 
părinților, în majoritatea lor o- 
cupați în cîmpul muncii.

întreaga această activitate 
care se bazează atit de mult pe 
învățător pune și problema 
stabilității dascălului la aceeași 
clasă pe timp de patru ani ; și 
în acest sens sint perfecționate 
reglementări ferme care împie
dică în viitor mutarea învăță
torului de la clasa ce i-a fost 
încredințată la începutul ciclului 
primar.

In complexul măsurilor la 
care ne referim se află incluse 
și alte aspecte, cum ar fi : scur
tarea, din viitorul an școlar, a 
orei de clasă de la 50’ la 45’, 
introducerea în mijlocul săptă- 
mînii de școală a unei zile con
sacrate activităților recreative, 
care să preîntîmpine oboseala 
copiilor, scăderea capacității de 
asimilare a cunoștințelor. Se 
anticipează, totodată, studii care 
să ducă la mai buna am
plasare a școlilor, aceasta și în 
vederea diminuării treptate a 
numărului de școli în care, din 
anumite motive obiective, pre
darea se face simultan, la mai 
multe clase de către un singur 
învățător. Se precizează măsuri 
referitoare la întărirea colaboră
rii școlii cu părinții și cu orga
nizațiile obștești, criterii stimu
lative de apreciere a activității 
didactice în funcție de rezulta
tele pe care le obțin cadrele di
dactice la clasă, cuprinderea 
cadrelor didactice în cursuri de 
perfecționare etc.

Din această succintă punere 
în temă, tînărul dascăl — și el 
formează aproximativ un sfert 
din numărul total al învățăto
rilor — poate desprinde proble
matica profesională, politică și 
socială care-i solicită să folo
sească la maximum cunoștințe
le dobîndite, să le îmbogățeas
că, făcind apel la experiența 
cadrelor didactice cu vechime.

LUCREȚIA LUSTIG

In acest scop au fost stabilite 
măsuri referitoare la pregătirea 
temeinică a dezbaterilor ce ur
mează să se desfășoare în or
ganizațiile U.T.C. privind mo
dul cum se îndeplinesc prevede
rile Programului ideologic al 
partidului. Aceste analize ce 
vor avea loc într-o primă etapă 
in toate organizațiile U.T.C. și 
A.S.C. vor fi, de fapt, continua
te în plenare la nivelul între
prinderilor, instituțiilor, școlilor, 
comitetelor U.T.C. ale sectoare
lor. Din discuții 8-a desprins cu
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PROSTIA INSTRUITĂ
însemnări pe marginea unei 

emisiuni TV

O cutie plini de bilețele. Doi 
papagali. Pe unul dintre ei îl 
cheamă Bebe. Bebe n-o prea 
nimerește : unui băiețel de doi
sprezece ani îi oferă generos o 
„planetă" in care scrie că se 
va însura cit se poate de curind. 
Puștiul ride in hohote. Urmează 
un tinăr și de data asta Bebe 
e ceva mai bine inspirat. Cum
părătorul bilețelului află : „Vei 
lua de soție o fată frumoasă,, cu 
numele Marița. care-ți va aduce 
mare avere". Pleacă, amuzindu- 
se. Vine cel de-al treilea client. 
Iși citește „planeta“ cu seriozi
tate și e de părere că tot ce se 
scrie in minunatul bilețel i se 
potrivește „inopinant" (?). Apar 
in scenă broaște, oase de om 
mort, buchețele de busuioc mu
rat și chiar un șarpe. „Cerea 
bani mulți ?“ — e întrebată ma
ma unui copil bolnav. „Baba, nu. 
Descintecul cerea. Zicea descin- 
tecul că, dacă nu-i plătim, 
pierdem fetița. Am mai dat 
2000“. „Și s-a făcut bine ?“ „Nu. 
Dar am dus-o la operație și pe 
urmă s-a însănătoșit“. Iar miile 
de lei s-au dus pe apa Simbe- 
tei...

Ancheta T. de marți (Descin- 
tece cu cîntec : se reia azi), e- 
misiune realizată de Anca Arion 
și de Leonard Suciu, a pus in 
dezbatere oaspeților aflați in 
studioul Televiziunii cîteva ca
zuri de înșelătorie, toate de a- 
celași tip. Sint cazuri cu totul 
izolate și poate că nu ar merita 
atenție, de vreme ce aria de 
periculozitate socială pe care o 
pot cuprinde ghicitoarele in cărți 
sau in bobi ori așa-zisele vră
jitoare este extrem de restrinsă. 
Dar in aria aceasta intră niște 
oameni. Pe aria infectă pășesc, 
duși de mină de către niște pă
rinți inconștienți, copiii. Copii 
care au rămas cu „boala spai
mei" de la un examen greu și 
care sînt duși la bătrinele șme
chere. Copii cu boli organice, 
pe care medicii nu i-au putut 

pregnanță ideea analizării în 
spirit critic și autocritic a felu
lui în care tinerii iși onorează 
datoria de a munci, a calităților 
lor morale și profesionale, a 
modului în care organizațiile 
U.T.C. se preocupă de educația 
patriotică, moral-cetățenească și 
ateist-științifică a tineretului.

Subiiniindu-se că sarcina for
mării și educării tineretului, in 
spiritul normelor și principiilor 
muncii și vieții comuniștilor, 
trebuie să constituie o îndatori
re fundamentală, permanentă a 
organizațiilor U.T.C., din dezba
teri s-au desprins direcții clare 
de acțiune in perioada imediat 
următoare. Intensificarea acti
vității brigăzilor de educație 
științifică a tineretului, a for
mațiilor cultural-artistice în fie
care organizație, a acțiunilor 
sportive și turistice sînt, in acest 
sens, doar cîteva din obiectivele 
de primă importanță înscrise in 
programele de muncă ale orga
nizațiilor U.T.C.

Caracterul de lucru, dialogul 
viu întreținut prin Întrebări și 
răspunsuri concrete au permis 
clarificarea conținutului acțiuni
lor stabilite, a modului lor de or
ganizare și desfășurare, asigu- 
rind prin aceasta o cunoaștere 
exactă din partea fiecărui acti
vist, a fiecărei organizații, a 
direcțiilor viitoare de acțiune.

A

In activitatea cetățenească, 
o contribuție însemnată 

aduc reprezentanții 
tinerei generații

(Urmare din pag. I)

cetățeni decît în cincinalul 
cedent. în același timp 
construit un număr sporit 
obiective social-culturale 
școli, dispensare, spitale, creșe, 
grădinițe, magazine ș.a., de ase
menea s-au modernizat străzi și 
drumuri, s-au construit rețele 
de apă și de canalizare, obiecti
vele respective încadrîndu-se în 
prevederile legii sistematizării.

Vorbind despre problemele e- 
dilitar-gospodărești, ca parte 
componentă a acțiunilor perma
nente pentru îmbunătățirea ni
velului de trai al populației, nu 
putem omite preocupările pen
tru înfrumusețarea și buna gos
podărire a localităților. Au in
trat de altfel în tradiție între
cerile anuale între comune, o- 
rașe, municipii, în ultima vreme 
printre obiectivele acestora im- 
punîndu-se și indicatorii speci
fici sistematizării localităților, 
ca și cerințele implicate de dez
voltarea lor complexă. întrece
rea impune atenției tot mai 
multe localități, astfel că e din 
ce în ce mai greu să-i alegi pe 
cei mai buni dintre cei buni. 
Ca să mă opresc doar la comune, 
în anul recent încheiat au obți
nut rezultate deosebite cetățenii 
din Salcea-Mehedinți, care de
altfel au și lansat de curînd 
chemarea la întrecerea socialistă 
pe 1976 către toate comunele 
din țară. Rezultate frumoase au 
obținut și cetățenii din Sutești- 
Vîlcea, Drăgănești-Vlașca din 
județul Teleorman, Gruiu-Ilfov, 
Plenița-Dolj, Bucecea-Botoșani și 
multe alte comune unde comi
tetele executive ale consiliilor 
populare, primarii, deputății, or- 

pre- 
s-au 

de

incă vindeca. Vor/ părăsi casele 
viclenelor semi-analfabete cu 
moartea in suflet.

Meritul ,principal al emisiunii 
a fost aceia că (c căutat să dea 
răspuns nu la întrebările care 
privesc existenta escroacelor — 
de asemenea luțruri se ocupă 
organele procuraturii și ale mi
liției — ci la întrebarea esen
țială, pe care și-o pune oricine 
află cum stau lucrurile : cum 
de mai există oameni atit de 
încrezători, atit de siabi de în
ger și atit de slabi la cuget, in
cit să poată, prede, .fie și o sin
gură clipă, in năzdrăvăniile 
„vrăjitoarelor" ? Cineva a atras 
atenția pe bună dreptate că a- 
vem de-a face pu o confruntare: 
„prostia instruită" a clienților 
se intilnește cu „ignoranța deș
teaptă" a escroacelor. Ele 
pricep să se folosească de punc
tele slabe din educația unor 
inși pe care necazurile amoroa
se sau bolile i-au adus într-o 
stare-limită, făcindu-i vulnera
bili. Vulnerabilitatea e explica
bilă, dar încrederea în proce
deele de „vindecare“ ale escroa
celor rămîne in continuare grei 
de înțeles. De fapt, puținii tn 
zitatori ai „vrăjitoarelor“ vin lo 
ele fără să creadă cu adevărat 
in vrăji : mai degrabă, ei în
cearcă marea cu degetul. De cele 
mai multe ori renunță imediat, 
făcind haz de propria lor cre
dulitate. Dar cei care se lasă 
prinși in plasă și revin ? In ca
zul lor, e de părere unul dintre 
participanta la discuție, e vorba 
despre oameni care, trecind prin 
școală, au aflat multe, dar au 
înțeles prea puține. Intr-adevăr, 
a ști nu e tot una cu a înțelege; 
instrucția nu presupune neapă
rat nici inteligență și nici ca
racter. E o problemă serioasă, 
iar redacția emisiunilor pentru 
tineret are meritul de a o fi pus 
in discuție fără a-i ignora cotn- 
plexitatea. Poți să fii o bună 
elevă, să dai examen de admi
tere la Facultatea de medicină 
și — pentru că nu ai reușit — 
să te duci tot tu, prezumtiva 
medicinistă, să ți se facă 
„vrăji“ ? Dacă anii de școală 
nu au fost ani de educație a su
fletului și a inteligenței, ci nu
mai un prilej de acumulare de 
cunoștințe, atunci da, e posibil. 
Oricit ar părea de ciudat..,

„Ce să le facem noi 
proști?" — întreabă, 
candoare, escroacele 
rindu-se ele singure 
poate să se prezinte 

vrea instruită...

dacă-/ 
cu falsă 

parcă mi
cit de jos 
prostia ce

se

FLORIN MUGUR

La Botoșani

„Zilele

de teatru Eminescu"

au început joi 
teatru Eminescu",

La Botoșani 
„Zilele de _______
manifestare dedicată împlinirii 
a 126 de ani de la nașterea ma
relui nostru poet.

Programul s-a deschis cu pre
zentarea, la Teatrul de păpuși 
„Vașilache“, . a spectacolului 
„Călin nebunul“, dramatizare, 
după Mihai Eminescu. Un mo
ment marcant îl va constitui 
premiera absolută, la teatrul 
care poartă numele Luceafăru
lui de la Ipoteștl, a piesei lui 
Eminescu, „Decebal“, în regia 
artistului emerit Ion Oiteanu. La 
aceste manifestări, care se des
fășoară ptnă duminică 18 ianua
rie, participă critici literari și 
de teatru, regizori șl actori, alți 
oameni de cultură' botoșeneni și 
din alte orașe ale țării.

ganizațiile de masă au găsit cele 
mai eficiente metode de organi
zare și mobilizare ă cetățenilor 
la activitatea economică și la 
acțiunile de muncă patriotică. 
Cu multă satisfacție trebuie să 
amintesc că la îndeplinirea sar
cinilor de plan, la înfrumuseța
rea și buna gospodărire a loca
lităților, tinerii din sate și orașe, 
organizațiile U.T.C. au adus o 
contribuție importantă, făcind 
din nou dovada capacității lor 
de acțiune, de dăruire.
. — Care este rolul lor in ac

tivitatea consiliilor populare ?
— Din consiliile populare, de 

la comune pînă la județe, fac 
parte -numeroși deputați tineri 
— muncitori, țărani cooperatori, 
intelectuali ș.a. care s-au distins 
în întreaga lor activitate. O sta
tistică ne arată că circa 25 la 
sută dintre deputății în consi
liile populare sînt în vîrstă de 
23—35 dc ani, în consiliile popu
lare comunale numărul tinerilor 
depășind 10 000. De asemenea, 
avem și mulți primari tineri. 
Ișță deci că în activitatea con
siliilor populare. în activitatea 
cetățenească privită in toată 
complexitatea sa, o contribuție 
însemnată au reprezentanții ti
nerei generații, deputați. ca și 
membrii comisiilor permanente, 
ai comitetelor de cetățeni, ute- 
ciștii și. de asemenea, pionierii, 
prezenți întotdeauna Ia acțiunile 
gospodărești. Iată de ce consider 
că apropiatul congres. ca si 
conferințele județene, ale consi
liilor populare vor constitui un 
prilej minunat și pentru perfec
ționarea muncii lor obștești, pen- 

. tru mobilizarea la importantele 
acțiuni de interes cetățenesc 
din acest nou cincinal.
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CHEMĂRI LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
COMBINATUL PENTRU LIANȚI 

Șl AZBOCIMENT MEDGIDIA 
către toate colectivele 

din industria cimentului
și a materialelor de construcții

Succesele dobîndite In cincinalul trecut constituie un puternic 
factor mobilizator pentru îndeplinirea șl depășirea obiectivelor nou
lui cincinal, pe baza promovării largi a progresului tehnic, a per
fecționării profesionale, a organizării superioare a producției și 
a muncii. Colectivul combinatului nostru, în cincinalul 1971—1975, 
a depășit planul fizic la producția de ciment cu 136 000 tone, a în
deplinit prevederile la export cu 9 luni și jumătate înainte de ter
men. livrînd suplimentar produse în valoare de 96 milioane lei 
valută.

Avînd In vedere aceste rezultate și fiind călăuzit de hotărîrea 
statornică de a face totul pentru traducerea în viață a hotărîriior 
Congresului ai Xl-lea al partidului, colectivul Combinatului pentru 
lianți și azbociment Medgidia cheamă Ia întrecere, pentru depăși
rea sarcinilor de plan ce îi revin în anul 1976, toate colectivele din 
industria cimentului și a materialelor de construcții, asumindu-și 
următoarele angajamente :

1. Depășirea producției marfă planificate cu 7 milioane lei, materializată in :
a. 20 000 tone ciment în sortimente superioare ;
b. 30 km (diametrul echivalent de 200) tuburi din azbociment.
2. Depășirea planului de livrări la fondul pieței cu 1 000 tone ciment.
3. Depășirea planului la export cu 5 000 tone ciment.
4. Depășirea productivității muncii planificate cu 1,5 la sută, res

pectiv cu 4 000 lei/persoană.
5. Reducerea suplimentară a cheltuielilor totale cu 2.5 milioane 

lei — din care a cheltuielilor materiale cu 2 milioane lei — prin 
Realizarea de economii la : azbest cu 75 tone, combustibil cu 2 000

ane, energie electrică cu 1.5 milioane kWh, reducerea consumului 
e metal și material refractar și recondiționări de piese reprezen- 

Hnd 550 000 lei.
6. Realizarea peste plan a 3 milioane lei beneficii.
7. Asimilarea și realizarea sortimentului de ciment Astm I, soli

citat pe piața externă.
8. Scurtarea termenului de atingere a parametrilor proiectați la 

investiția „Mărirea capacității de măcinare“ cu 30 de zile.
9. Creșterea indicilor de folosire a utilajelor de bază cu 1,5 la 

sută față de plan la morile de făină, pastă, ciment și cuptoare.
10. Executarea reparațiilor capitale la agregatele de bază prin 

metoda drumului critic și generalizarea acordului global, realizînd 
prin aceasta o scurtare a timpilor de execuție cu 5 la sută.

11. Creșterea indicelui de folosire a timpului de lucru al perso
nalului de la 96 la sută, realizat în 1975, la 97 la sută în 1976.

12. Creșterea ponderii sortimentelor superioare de ciment la 46 
la sută, față de 43,8 la sută planificat (sortimente cu peste 95 la 
sută clincher).

13. Creșterea gradului de pregătire profesională a cadrelor prin :
a. calificarea a 205 muncitori prin școli profesionale și cursuri 

de scurtă durată ;
b. perfecționarea a 1 800 cadre muncitorești și de conducere prin 

cursuri de perfecționare în combinat și Ia M.E.F.M.C.
14. îmbunătățirea condițiilor de viață și de lucru prin :
a. amenajarea unui grup social-central cu o capacitate de 800 

locuri ;
b. asigurarea condițiilor de cazare în cămine de nefamiliști pen

tru 220 tineri ;
c. mecanizarea operațiilor grele la încărcarea și descărcarea ma

teriilor prime, materialelor și produselor finite.
Realizarea angajamentelor asumate va fi asigurată prin aplica

rea planului de măsuri complex, aprobat de comitetul oamenilor 
muncii și prin aplicarea și generalizarea de inițiative care să spo
rească eficiența economică și stabilitatea cadrelor, printre care : 
„Fiecare cadru tehnic și economic să rezolve în decurs de un an, 
în afara sarcinilor de serviciu, o temă privind organizarea supe
rioară a producției și a muncii, cu o eficiență de cel puțin 30 mii 
lei“ : „Contul colector de economii al grupei sindicale“ ; „Să lu
crăm o zi pe trimestru cu azbest, energie electrică și combustibili 
economisiți“ ; „Prietenii noului încadrat în muncă“.

Comitetul de partid, comitetul oamenilor muncii, comitetul sin
dicatului și comitetul U.T.C. vor lua măsuri in vederea utilizării 
cit mai eficiente a întregului potențial material și uman din ca
drul combinatului pentru asigurarea realizării și depășirii angaja
mentelor luate.

Secretarul comitetului 
de partid. 

N. CARCIOG

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
ing. C. SA VIDIS

Președintele comitetului 
sindicatului, 
N. GROZEA

Secretarul comitetului 
U.T.C.,

I. GHIȚA

I.A.S. VARIAȘ, JUDEȚUL TIMIȘ 
către toate intreprinderile 

agricole de stat
Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri de la întreprin

derea agricolă de stat Variaș, județul Timiș, iși exprimă hotărîrea 
de a munci fără preget pentru ca prevederile înscrise în Progra
mul partidului să fie îndeplinite șl depășite.

Sîntem hotăriți să fim la înălțimea cinstei de a fi fost distinși cu 
titlul de „Erou al Muncii Socialiste“ pentru obținerea unor pro
ducții medii la ha de 7 937 kg porumb boabe și 2 306 kg soia, precum 
și pentru acordarea de două ori a „Ordinului Muncii" clasa I.

în cincinalul încheiat, întreprinderea noastră a realizat o pro
ducție suplimentară de 3 217 tone cereale — din care 1 798 tone 
de porumb — 454 tone carne, 12 042 hl lapte de vacă. Ca urmare a 
acestor creșteri, s-au realizat peste plan beneficii în sumă de 14.3 
milioane lei.

Mobilizat de amplul program de dezvoltare și modernizare a 
agriculturii stabilit de Congresul al Xl-lea al partidului, colectivul 
întreprinderii agricole de stat Variaș, în frunte cu comuniștii, a- 
dresează tuturor unităților agricole de stat din țară chemarea la 
întrecere în vederea depășirii Indicatorilor de plan pe anul 1976, 
luîndu-și următoarele angajamente :

— vom mări suprafața arabilă cu 10 hectare prin defrișări, or
ganizarea teritoriului și prin cultivarea terenului din incintele fer
melor zootehnice, euprinzînd in circuitul productiv întregul teren 
cultivabil deținut ; • 

Cuvintul de onoare 
al strungărițelor
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cu „tovarășe diriginte", postură 
in care se simte excelent și pe 
care o onorează cu sfaturi, in
tervenții directe, discuții; 8 fete 
urmează liceul industrial seral, 
altele Liceul „Dinicu Golescu“. 
7 s-au căsătorit, și familia strun- 
gărițelor a devenit mai mare. 
Inginerul ține să sublinieze că 
„s-au integrat foarte repede, cu 
rezultate bune, că sînt conștiin
cioase“. Trece adesea prin sec
ții să vadă cum muncesc, discu
tă cu șefii de secții, cu maiștrii 
și cind e cazul mai face cite o 
intervenție, așa cum a fost a- 
tunci cind cele două nedespăr
țite prietene Ileana Bojan și Ni
coleta Crețu au fost aduse să 
lucreze in același schimb

...Strungărițele nu s-au schim
bat. Poate că au crescut puțin. 
Pe șapca lor. asemănătoare cu 
cea de elev, scrie secția unde 
muncesc : sculerie. mecanic șef, 
prelucrări mecanice. Are drep
tate inginerul șef Victor Frintu 
atunci cind afirmă că „fetele au 
dovedit că-i pot concura bine 
pe băieți, la strung“. Mihaela 
Bumbănac. Ileana Bojan, Nico- 
leta Crețu scot in medie lunar 
1800—2000 lei Rădița Roaită a 
ciștigat in decembrie 2000 lei. 
Sînt bani munciți, dar nu ori
cum. Fetele iși organizează bina 
locul de muncă, iși ingrijese 
mașinile, prețuiesc timpul. Dis
cuția se leagă firesc, ca și cind 
n-ar fi trecut un an ...Nu-i tot

una să lucrezi sub îngrijirea 
muncitorului sau să răspunzi 
singură de ce faci, îmi spune 
Carmen Bilcă. Apropo de prima 
zi ; mie „Moș Gerilă“ mi-a adus 
un strung SARO. Și acum lu
crez la 4 mașini. Din prima zi 
lucrătoare a noului an. In 8 
ore dau producție cit in 13 și 
14 ore. E ceva, nu 7

...Am terminat școala, conti
nuă Ileana Bojan. cu premiul 
II. Am avut o vacanță scurtă și 
un inceput nou de drum plin 
de emoții. Răspundeam de o 
părticică de plan. M-a ajutat to
varășul diriginte, tovarășul mai
stru Dumitru Enache. Prima 
mea „comandă“ 300 de șuruburi 
Unele mi s-au dat înapoi. Cali
tatea ! Acum nu mai mi-e tea
mă. Nicoleta este cu mine in 
schimb. Clasa noastră nu și-a 
călcat cuvintul, nu ne-am des
părțit. Să vă spun un „secret“. 
Cind Nicoleta a fost bolnavă, 
maistrul i-a ținut locul. Nu-i 
minunat ? Ar mai trebui sâ a- 
dauge că ■ „e foarte exigent“, 
cind e vorba de calitatea produ
selor.

...Mihaela Bumbănac Iși amin
tește : am dat proba de lucru, 
au trecut și emoțiile. Sint in a- 
nul IU la seral, deci foarte o- 
cupată Lucrez repere de cate
gorii mari, tarozi, filiere, cali
bre tampoane. Sint in comitetul 
U.T.C. pe secție. Ce-aș putea 
spune ? Cind am pornit mașina 
ca strungăriță am simțit o mare 
mîndrie.

— administrarea a 50 000 tone gunoi de grajd pe 1 200 ha, re- 
prezentind 20 la sută din suprafața arabilă a unității ;

— vom executa lucrări de scarificare pe 150 ha, iar întreaga su
prafață va fi nivelată ;

— depășirea producției planificate de cereale cu 2100 tone pe 
care o vom livra in întregime la fondul central, realizînd producții 
medii la ha, în culturi neirigate, 6 600 kg porumb boabe stas, cu o 
depășire de cel puțin 10 la sută, de peste 5 300 kg grîu, cu o de
pășire a planului cu 6 la sută, de 4 500 kg orz, cu o depășire de cel 
puțin 4 la sută și 2 200 kg soia, cu o depășire de 9 la sută ;

— la culturile furajere ne propunem să realizăm cel puțin 8 000 
unități nutritive la ha, obținînd în medie, în culturi neirigate, 100 
tone sfeclă furajeră, cu 15 la sută peste prevederile planului, 50 
tone porumb siloz și 8 tone fîn lucernă la ha. cu 15 și. respectiv, 
12 la sută mai mult decît sarcinile de plan ; vom extinde culturile 
duble peste prevederile planului cu 400 ha ;

— vom depăși efectivele planificate cu 250 capete și vom livra 
altor unități 100 tăurași și 150 juninci ; se va obține o natalitate 
la bovine de 85 viței la 100 vaci și juninci și reducerea la minimum 
a pierderilor prin mortalitate și sacrificări de necesitate ;

— printr-o îngrijire și furajare corespunzătoare a vacilor vom 
realiza, în medie pe vacă furajată, 3 600 litri lapte, cu 16 la sută 
peste prevederile de plan, iar la nucleul de selecție din rasa Băl- 
țată românească — 4 500 litri, cu 4 000 hl lapte peste sarcina de 
plan ;

— vom urmări creșterea gradului de exploatare a dotației me
canice. realizînd în medie 2 400 ore funcționare pe tractor și 183 ha 
recoltate pe combină autopropulsată C 12 ;

— vom reduce consumul planificat de carburanți și lubrifianți 
cu 5 la sută, printr-o organizare judicioasă a muncii, prin efectua
rea la timp a lucrărilor de întreținere și a reparațiilor la tractoare 
și mașini agricole ;

— vom realiza peste prevederi 3 500 000 lei beneficii, ca urmare 
a depășirii producției marfă cu 2 750 000 lei și a reducerii cheltuie
lilor cu 1 600 000 lei.

în toate fermele și sectoarele întreprinderii, milltînd pentru a- 
sigurarea unor condiții de muncă și viață din ce în ce mai bune, 
pentru ridicarea gradului de pregătire profesională și politico-ideo- 
logică a tuturor lucrătorilor, sub conducerea organizației de partid, 
vom organiza la nivel superior întrecerea socialistă.

în vederea înfăptuirii acestor angajamente ne vom dărui în
treaga putere de muncă și întreaga noastră capacitate creatoare, 
ca astfel, alături de întregul popor, să ne adutem contribuția la 
măreața operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a României spre comunism.

Secretarul organizației Președintele comitetului
de bază P.C.R., oamenilor muncii,

TRAIAN MARTIN ing. IOAN AGEU

Președintele comitetului Secretarul organizației U.T.C.,
sindicatului, VASILE HORJ

CONSTANTIN VÎLCEANU

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORTURI 
AUTO ARGEȘ 

către toate intreprinderile 
de transporturi auto

Lucrătorii din întreprinderea de transporturi auto Argeș, sub 
conducerea comitetului de partid, au raportat îndeplinirea prevede
rilor cincinalului 1971—1975 la transportul de călători în patru ani 
și două luni, iar la transportul de mărfuri în patru ani și zece luni.

Dînd glas sentimentelor de încredere deplină în politica internă 
și externă a partidului și statului, ținind seama de experiența do- 
bindită pînă acum, colectivul nostru, in dorința de a contribui la 
realizarea și depășirea sarcinilor pe anul 1976, cheamă la întrecere 
toate întreprinderile de transporturi auto, luîndu-și următoarele 
angajamente :

— Depășirea planului la venituri brute din activitatea de trans
port cu 1,3 la sută, reprezentînd 5 milioane lei, prin depășirea pro
ductivității pe tonă capacitate cu 3 la sută, creșterea coeficientului 
de utilizare a parcului cu 1 la sută și a coeficientului de utilizare a 
capacității cu 2 la sută.

— Depășirea cu. 1,6 la sută a planului de mărfuri expediate, re
prezentînd 250 mii tone, prin reducerea timpilor de staționare la 
operațiile de încărcare-descărcare, extinderea mecanizării și a teh
nologiilor moderne de transport.

— Depășirea planului la călători km cu 1,7 la sută reprezen
tînd 18,7 milioane călători km, prin creșterea parcursului mediu 
zilnic cu 2,7 la sută și creșterea coeficientului de utilizare a parcu
lui de autobuze cu 0,4 la sută.

— Depășirea productivității muncii pe lucrător cu 3 la sută, re
prezentînd 2 593 tone km convenționale pe lucrător, prin realizarea 
indicelui de folosire a timpului de muncă în proporție de 99 la 
sută, întărirea disciplinei, organizarea de cursuri de calificare și 
perfecționare a pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor.

— Realizarea de economii la prețul de cost în valoare de 850 000 
lei prin: reducerea consumului de carburanți și lubrifianți cu 85 
tone benzină și 32 tone motorină ; a consumului de energie electrică 
cu 100 000 kWh și a consumului de combustibil pentru energia ter
mică cu 11,0 tone convenționale ; economisirea de anvelope prin 
depășirea normei de rulaj planificate, cu 1 la sută ; reducerea chel
tuielilor de reparații prin introducerea tehnologiilor moderne de 
îmbunătățire a calității întreținerii și a reparațiilor și extinderea 
metodei schimburilor de agregate.

— Depășirea planului de beneficiu cu 2 Ia sută reprezentînd 
850 000 lei.

Angajamentele pe care ni le asumăm le vom îndeplini în mod 
exemplar, aplicînd pe scară largă metodele moderne de programare 
și dispecerizare a mijloacelor de transport, în vederea îmbunătă
țirii continue a calității prestațiilor, executării transporturilor în 
cele mai bune condiții, prin eliminarea evenimentelor rutiere și a 
accidentelor de muncă. Ne vom preocupa, de asemenea, de îmbu
nătățirea condițiilor de lucru și de viață ale personalului prin ame
najarea a trei tunele de sudură la autobazele din Pitești, Cîmpulung, 
Curtea de Argeș, a unei stații de spălare — gresare mecanizată la 
Autobaza 4 călători Pitești, a două platforme pentru întreținere- 
reparații, a unui cămin pentru nefamiliști de 220 locuri la Pitești, 
a unui dormitor de 100 de locuri la școala profesională de șoferi 
din Cîmpulung. Vom asigura utilaje pentru protecția muncii, insta
lații și aparatură pentru școlile profesionale, în vederea perfecțio
nării procesului de învățămînt.

Avem deplina convingere că ecoul chemării noastre se va face 
din plin simțit în toate colectivele de muncă din unitățile de trans
porturi care vor depune eforturi susținute în vederea îndeplinirii 
și depășirii planului pe anul 1976, demonstrind atașamentul și de
votamentul față de conducerea partidului și statului, față de secre
tarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărîrea neclintită de a

Peste puțin timp am tntîlnit-o 
discutind cu Manole Rodica, Mi- 
ron Mailat, locțiitorul secretaru
lui comitetului U.T.C. pe între
prindere. Ion Stoica și Ion $ot- 
can. secretari de comitete de 
secții despre ce au de făcut ti
nerii in timpul liber.

31 de strungărițe, o familie, o 
singură biografie. In care, firesc, 
intervin schimbări. Mioara Dima 
(Enache) s-a căsătorit cu Pe- 
trică. Ea este in anul III la se
ral, el în anul I la subingineri. 
Pe 24 august '75 au avut nunta. 
Pe 1 august s-au mutat Intr-un 
apartament primit de la între
prindere pe ..are l-au și mobilat 
Ea și colegele Maria Alecu și 
Maria Albu prețuiesc experiența 
maistrului șef Dan Petrescu. Nu 
se poate spune că descifrarea 
unui desen e o treabă foarte u- 
șoară. Dar cind ți se explică..■ 
Si pentru că a venit vorba de 
modificări în biografia co
mună. să mai adaug că Angelina 
Solomon s-a căsătorit cu Vasile 
Teodorescu, strungar, iar Cris- 
tina Crețu, cu Mircea Ungurea- 
nu, cel de la care a învățat me
seria.

Le ascultam pe fete, pe ingi
nerul Voicu și tot mai mult a- 
veam senzația că mă aflam în 
clasă, la o oră de dirigenție, la 
un dialog din care înțelegi că 
pentru ele a trăi și a munci in 
chip comunist este o preocupare 
și o realitate de zi cu zi, trecu
tă prin examenul faptelor, al re
zultatelor in muncă.
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relor fete, consacrată în exclu
sivitate utecistelor de la între
prinderea de confecții și trico
taje București. 60 de tinere 
muncitoare, sărbătorite cu pri
lejul majoratului, s-au întîlnit 
la club cu Ecaterina Lazăr, au
toarea cărții „Aveam 18 ani“. 
Formațiile artistice din între
prindere și cele ale clubului au 
susținut un spectacol. Revela
toare. pentru preocuparea E- 
cran Clubului de a întreține 
un dialog permanent cu tinerii, 
cu organizațiile, este și realiza
rea — de către membrii cine- 
clubului condus de îndrumăto
rul Ion Sîrbu — a unui film in
titulat „Căminul nostru“. Săptă- 
mîna trecută. în cadrul unei ac
țiuni educative, filmul a fost 
prezentat la căminul de nefa
miliști de la IREMOAS. Ima
gini elocvente, brodate pe un 
scenariu concis, „au vorbit“ ti
nerilor despre • grija fată de 
bunurile obștești, despre relațiile 
de micro și macrogrup. despre 
ce înseamnă respectul față de 
tine însuți și față de colegi, des
pre integrarea în cadrul socie
tății. despre neglijență și urmă
rile ei ș.a. Filmul a mai fost vi
zionat și de tinerii din căminele 
de la CESAROM și întreprin
derea de mașini agricole „Semă
nătoarea“.

Si în sectorul 4 am găsit a- 
ceeași preocupare, aceeași in
tensă activitate desfășurată de 
Clubul T 4 în organizații. La 
întreprinderea „Flacăra roșie“ 
am asistat la o acțiune a clu
bului ce poate fi considerată 
model. La ieșirea din schimbul 
I, în sala de festivități s-au a- 
dunat, zilele trecute, cîteva zeci 
de tineri. De la avizierul 
U.T.C.-ului luaseră cunoștință 
de tema acțiunii : Tineri în 
pragul vieții. în deschidere, 
formația d« muzică folk și 

înfăptui obiectivele celui de-al Xl-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.

Secretarul comitetului 
de partid, 

TUDOR TEODOR 
Președintele comitetului 

sindicatului, 
ALEXANDRU CHIROIU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 

ing. CONSTANTIN POPA

Secretarul comitetului U.T.C, 
GHEORGHE TUDOSE

INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
ȘI MODERNIZĂRI ENERGETICE 

BUCUREȘTI 
către toate unităfile 

de cercetare din fără
Prevederile Planului național unic de dezvoltare economico-so- 

ciala a Republicii Socialiste România pe anul 1976 stabilesc pentru 
cercetarea științifică din domeniul energetic sarcini deosebite pri- 
y1.. creșterea gradului de folosire a resurselor, economisirea com
bustibililor și energiei, extinderea și intensificarea acțiunilor de 
asimilare a noi produse, perfecționarea continuă și folosirea pe 
scara largă a tehnologiilor care asigură utilizarea eficientă a re
surselor de energie.

Unitate integrată de cercetare-proiectare tehnologică și produc
ție industrială, institutul și-a îndeplinit în cincinalul 1971—1975 
toate sarcinile care i-au revenit din planul de dezvoltare a ramurii, 
producția globală industrială prevăzută pentru cincinal fiind rea
lizată în 4 ani, 2 luni și 18 zile.

Conștienți de faptul că anul 1976 marchează începutul cincinalu
lui revoluției tehnico-științifice, lucrătorii din Institutul de cerce
tări și modernizări energetice se angajează să-și sporească contri
buția Ia introducerea progresului tehnico-științific, prin mobiliza
rea tuturor capacităților creatoare, prin intensificarea eforturilor 
întregului colectiv.

Răspunzind cu însuflețire chemării secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a păși cu hotărire din primul 
an al cincinalului la înfăptuirea hotărîriior Congresului al Xl-lea 
al partidului, colectivul institutului cheamă la întrecere toate insti
tutele de cercetare și se angajează :

A.) ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE 
TEHNOLOGICA

1. — Să asigure realizarea de economii de combustibil în cen
tralele termoelectrice din sistemul energetic național de 50 000 tone 
combustibil convențional, prin valorificarea cercetărilor încheiate, 
avînd ca obiect optimizarea funcționării, exploatării și introduce
rea unor îmbunătățiri constructive la echipamentele energetice.

2- — Să efectueze cercetări pentru reducerea consumului specific 
de combustibil, care să conducă la economii de 60 000 t.c.c./an.

3. — Să efectueze cercetări pentru creșterea indicilor de utilizare 
a gazului de furnal la CET Galați, care să conducă la o reducere 
a consumului de hidrocarburi de 17 000 t.c.c/an.

4. — Să. realizeze, prin aplicarea în practică a cercetărilor în
cheiate, avînd ca obiect gospodărirea rațională a resurselor de apă 
și optimizarea exploatării hidrocentralelor la nivel de cascadă, o 
producție suplimentară de energie electrică de 45 milioane kWh/an, 
la același consum de apă.

5. — Să introducă și să extindă 4 tehnologii moderne în dome
niul producerii, transportului și distribuției energiei electrice, asi- 
gurînd astfel realizarea de economii în valoare de 33 milioane lei/an.

6. — Să intensifice programul de asimilare în fabricație de insta
lații, echipamente și aparate, bazate pe concepție proprie, prin 
abordarea a 6 teme de cercetare și asimilare, care vor conduce la 
reducerea importului cu 1 milion lei valută/an.

7. — Să realizeze prin forțe proprii utilarea cercetării cu aparate 
și utilaje de înaltă tehnicitate, în cadrul acțiunii de autoutilare, în 
valoare de 3 milioane lei.

8. — Sâ sporească volumul și calitatea asistenței tehnice acor
date unităților productive din ramură pentru realizarea unei înalte 
siguranțe în funcționare a sistemului energetic național și pentru 
un înalt grad de continuitate în alimentarea consumatorilor, precum 
și pentru punerea în funcțiune la parametrii proiectați a noilor 
obiective de investiții ; volumul de asistență tehnică va fi de mi
nimum 120 000 ore/an.

9. — Să scurteze termenele de predare a lucrărilor de cercetare 
din planul pe 1976 cu 3 000 zile, realizînd, totodată, un număr de 
15 lucrări suplimentare față de plan.

B.) ÎN ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE ȘI MICROPRODUCȚIE
1. — Să depășească planul la producția globală cu 4 la sută.
2. — Să depășească planul de producție marfă cu 3 la sută, re

prezentînd în principal echipamente necesare pentru automatizarea 
centralelor hidroelectrice, stațiilor și rețelelor electrice, extinderea 
rețelelor de telecomunicații, relee complexe de protecție pentru re
țelele electrice — contribuind prin aceasta la reducerea efortului 
valutar cu 1 milion lei valută.

3. — Să asigure ca ponderea produselor noi și reproiectate puse 
în fabricație în anul 1976 să fie de 10 la sută din volumul total al 
producției marfă.

4. — Să reducă cu 4 lei cheltuielile de producție planificate Ia 
1 000 lei producție marfă.

5. — Să realizeze beneficii peste plan, la activitatea totală a in
stitutului, în valoare de 500 000 lei.

Institutul de cercetări și modernizări energetice cheamă toate 
institutele de cercetări din țară la întrecere pentru rezolvarea ra
pidă și eficientă a problemelor majore specifice ramurilor respective, 
pentru concentrarea eforturilor în direcțiile principale prevăzute 
în Planul național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1976, pentru îndeplinirea plenară a sar
cinilor care revin cercetării științifice în cincinalul revoluției tehni
co-științifice.

Chemăm în mod deosebit la întrecere institutele de cercetare 
pentru realizarea de tehnologii, utilaje și aparate care să asigure 
reducerea consumurilor specifice de combustibil și energie, acor
darea de asistență tehnică destinată ridicării tehnicității și efici
enței în activitatea ramurilor respective, dezvoltarea microproduc- 
ției rezultate din cercetări proprii și, în cazurile în care se justi
fică, pregătirea trecerii la o producție industrială proprie în insti
tutele de cercetare.

Secretarul comitetului 
de partid, 

VIRGIL ANGHELESCU

Președintele comitetului 
sindicatului, 

ing. DUMITRU STELESCU

Președintele consiliului 
științific,

dr. ing. CALIN MIHAILEANU

Secretarul comitetului U.T.C., 
ing. ILEANA BLINDA

grupul de recitatori ai clubului 
au prezentat un scurt program : 
versuri închinate tării, versuri 
de dragoste scrise de tineri 
poeți, recitate sau îmbinate cu 
muzică. în continuare, prof. 
Constantin Borcescu, conducă
torul ciclului „Tineri in pragul 
vieții“, a adresat cîtorva tineri 
întrebarea : „Aveți un ideal 
La început cu timiditate, apoi 
antrenîndu-se, cu viu interes, 
tinerii, conduși de experimen
tatul pedagog,, au devenit ei în
șiși realizatorii acțiunii. S-a dis
cutat despre formarea persona-

Clubul 
tineretului

lității tînărului. despre desăvîr- 
șirea sa profesională, despre ți
nuta lui morală, despre rolul 
său în societate. Exemple de a- 
cest fel sînt multe. Manifestă
rile din programul clubului, fie
care în parte, sint dedicate unei 
organizații sau unui grup de 
organizații. Beneficiarii, cerin
țele lor sint cunoscute de auto
rii programelor încă din momen
tul conceperii acestora.

Adeseori, activitatea „în de
plasare“ a clubului constă în 
prezentarea de programe artis
tice. Mai mulți secretari U.T.C. 
mi-au vorbit despre efectul lor. 
despre faptul că asemenea 
spectacole cu caracter metodic 
antrenează și impulsionează 
formațiile proprii din organi
zații, oferindu-le modele și sti- 
mulîndu-le. Nu demult, la Coo
perativa „Arta populară“, ln-

tr-o seară culturală, s-au întîl
nit pe aceeași scenă grupurile 
vocale și brigăzile, formațiile 
instrumentale ale clubului și ale 
tinerilor din unitățile de lucru. 
Programul a fost echivalent cu 
un schimb de experiență.

„Legătura cluburilor cu orga
nizațiile. colaborarea în conce
perea și organizarea — în vir
tutea unui plan unic de activi
tate politică și cultural-educa- 
tivă — sînt la ora actuală un de
ziderat de o deosebită impor
tanță, o majoră sarcină, ne-a 
spus tovarășul Gheorghe Ga
roafă, prim-secretar al Comite
tului U.T.C. al sectorului 4.

Organizațiile trebuie invita
te și găzduite frecvent în 
club. iar. pe de altă parte, clu
bul trebuie să pătrundă în viața 
de organizație a tinerilor. în 
problemele specifice locurilor 
lor de muncă. în căminele de 
nefamiliști. Am reușit să per
manentizăm intîlnirile de lucru 
ale secretarilor din școli și în
treprinderi cu conducerea clu
bului. Efectele pozitive ale a- 
cestei eficiente modalități au în
ceput să se vadă în programe, 
în numărul de acțiuni specifice, 
cu adresă directă la grupuri și 
categorii socio-profesionale de 
tineret.

în realizarea acțiunilor de mi- 
crogrup am apelat la institutele 
de cercetări din sectorul nostru, 
la specialiști în diverse domenii. 
Am organizat cu regularitate 
Ziua tinerilor din industria chi
mică. din comerț, din coopera
re, din industria constructoare 
de mașini. Avem în vedere, de 
asemenea, organizarea unei serii 
de întîlniri între tineri din licee 
și tineri din întreprinderi, acțiu
ne ce a debutat cu întîlnirea 
elevilor de la Liceul nr. 39 cu 
tinerii de la întreprinderea de 
medicamente. Dar pe primul 
loc vor sta acțiunile cu caracter 
educativ patriotic, formativ“.

MiEXDA
TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Democratice Mada
gascar, DIDIER RATSIRAKA, următoarea telegramă :

Cu ocazia învestirii dumneavoastră ca președinte al Republicii 
Democratice Madagascar vă transmit, în numele guvernului și po
porului român, precum și al meu personal, cele mai sincere feli
citări, urări de sănătate și fericire personală și de mari succese 
în activitatea viitoare dedicată prosperității poporului malgaș.

îmi exprim convingerea că bunele relații stabilite între po
poarele noastre vor cunoaște o puternică dezvoltare, pe multiple 
planuri, in interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii in lume.

PRIMIRE
Joi dimineața, tovarășul 

Gheorghe Pană, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
a primit delegația Federației ce
lor trei centrale sindicale itali
ene CGIL — CISL — UIL, for
mată din Aldo Bonaccini, secre
tar al Confederației Generale 
Italiene a Muncii — CIGL ; 
Pino Quarenghi, secretar al U- 
niunii Italiene a Muncii — UIL, 
și Gian Battista Cavazzuti, mem
bru al secției internaționale a 
Confederației Italiene a Sin
dicatelor Muncitorilor — CISL, 
care la invitația Consiliu
lui Central al U.G.S.R. a 
făcut o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej, într-o atmos
feră cordială s-a efectuat un 
schimb de informații privind 
activitatea pe plan intern, pre
cum și în legătură cu unele pro
bleme din mișcarea sindicală in
ternațională. S-a exprimat do
rința reciprocă de a dezvolta și 
întări relațiile de prietenie și 
colaborare dintre sindicatele din 
România și Italia.

La primire au luat parte to
varășii Gheorghe Petrescu, vi
cepreședinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., și Larisa Mun- 
teanu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

La amiază delegația sindica
telor italiene a părăsit Capitala, 
plecînd spre patrie.

EXPOZIȚIE

Expoziția fotodocumentară din 
Cuba, deschisă joi la amiază la 
Ateneul Român, sub auspiciile 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, se înscrie în seria 
manifestărilor prin care este 
marcată în țara noastră cea de-a 
XVII-a aniversare a Zilei elibe
rării — sărbătoarea națională a 
poporului cubanez. Cuprinzînd 
85 fotografii, expoziția redă, tn- 
tr-o suită de imagini sugestive, 
diferite aspecte din viața și ac
tivitatea poporului cubanez în 
domeniile industriei, construcții
lor, agriculturii, învățămîntului, 
științei și culturii. Publicul ro
mânesc are astfel posibilitatea 
să cunoască și să înțeleagă mai 
bine aspirațiile de libertate ale 
poporului cubanez, realizările 
sale, sub conducerea Partidului 
Comunist din Cuba, în opera de 
construire a socialismului.

La festivitatea inaugurală au 
rostit cuvîntări Ion Ilișiu. direc
tor în Consiliul Culturii și E- 
ducației Socialiste, și Elio Mar- 
tinez, secretar al Ambasadei 
Republicii Cuba Ia București.

COLOCVIU
Joi s-au încheiat în Capitală 

lucrările colocviului privind noile 
forme de Învățămînt superior

din Europa, organizat de Cen
trul european pentru invățămint 
superior al UNESCO, cu sediul 
la București.

Specialiști din 15 țări euro
pene s-au referit, timp de trei 
zile, la experiența acumulată cu 
privire la organizarea unor 
structuri și forme noi de învă- 
țămînt superior destinate in pri
mul rind asigurării accesului 
larg la studii universitare al 
tinerilor și adulților care lucrea
ză și învață în același timp. In
tervențiile participanților au re
liefat posibilitatea clasificării a- 
cestor forme de învățămînt, re
lațiile structurale și funcționale 
cu formele tradiționale, aspecte 
privind recrutarea și pregătirea 
personalului didactic în diferite 
țări ale continentului.

Colocviul s-a încheiat prin a- 
doptarea unui raport care cu
prinde aspectele comune și 
puncte de vedere generale ale 
referatelor și intervențiilor par- 
ticipanților cu privire la dezvol
tarea noii structuri de învăță- 
mînt superior de pe continentul 
nostru, la posibilitățile de cola
borare.

REUNIUNE
Joi, s-au încheiat în Capitală 

lucrările celei de-a treia reu
niuni internaționale a instituții
lor de cercetări in domeniul tu
rismului din țările dunărene. în 
cadrul reuniunii, organizată, timp 
de două zile, de Centrul de cer
cetări economice pentru promo
varea turismului internațional al 
Ministerului Turismului, au fost 
analizate probleme legate de 
mai buna valorificare turistică 
a Dunării, de realizare a unor 
programe comune de agrement 
în bazinul dunărean. Manifesta
rea se înscrie în programul de 
colaborare turistică internațio
nală al centrului vizînd cerce
tarea, în comun, a unor zone, 
sporirea gradului de atractivita- 
te turistică a acestora. Progra
mele turistice dezbătute, cu 
acest prilej, merg pe linia va
lorificării cadrului natural, a 
localităților și monumentelor is
torice. a folclorului din diverse 
regiuni în vederea organizării 
de excursii care să cuprindă în
tregul traseu al Dunării.

CRONICA 
U. T. C.

Ieri s-a înapoiat In Ca
pitală, venind de la Oslo, 
tovarășul Ivan Nicolae, mem
bru al C.C. al U.T.C., care a 
participat Ia reuniunea pre
gătitoare a Intîlnirii tinere
tului și studenților din Eu
ropa.

A inceput acțiunea de primovaccinare 
antipoliomielitica a copiilor

începlnd de joi și pînă la 22 
ianuarie se va desfășura în în
treaga tară etapa I a acțiunii 
de primovaccinare antipoliomie
litica a copiilor născuți între 1 
ianuarie 1975 și 30 noiembrie 
1975. Primovaccinarea constă în 
administrarea sub formă de pi
cături pe cale bucală In două 
reprize, în ianuarie și martie, a 
vaccinului antipoliomielitic tri- 
valent compensat, produs de In
stitutul dr. I. Cantacuzino. Copiii 
născuți în cursul lunii decem
brie 1975 și ianuarie 1976 vor 
fi primovaccinatl în luna martie

1976. Tot tn etapa 15—22 ianua
rie vor fi revaccinați antipolio
mielitic printr-o singură doză de 
vaccin trivalent, pe cale bucală, 
copiii născuți între 1 decembrie 
1973 și 31 decembrie 1974, pre
cum șl copiii omiși de la revac- 
cinarea I din anul 1975.

în această acțiune sînt Invi
tați a-și prezenta copiii Ia dis
pensarele medicale teritoriale 
atît localnicii, cit ș‘i familiile cu 
domiciliul flotant sau care la e- 
tapele de vaccinare se află o- 
cazional în localitate.

(Agerpres)

SPORT» SPORT
» La Brașov au continuat, 

joi, întrecerile Campionatului 
feminin de handbal (etapa a 
10-a). Rezultate înregistrate : 
Mureșul Tg. Mureș — Rapid 
13—13 ; Constructorul Baia 
Mare — Progresul București 
10—8 ; Constructorul Timișoara 
— Universitatea București 14— 
13 ; Voința Odorhei — Textila 
Buhuși 14—14.

• în sala Floreasca din Capi
tală s-a disputat joi o nouă în- 
tîlnire dintre echipele feminine 
bucureștene de baschet Voința 
și Progresul, contînd pentru 
campionatul național. Baschet
balistele de la Voința au termi
nat învingătoare cu scorul de 
75—60.

• La Timișoara au continuat 
ieri întrecerile celui de-al doi
lea turneu din cadrul circuitului 
internațional de tenis pe teren 
acoperit. Au fost programate 
primele meciuri de dublu. Un 
frumos succes au obținut jucă
torii brașoveni I. Kerekes și O. 
Vilcioiu, care au întrecut cu 
3—6. 7—5, 6—3 pe V. Borisov, 
C. Pugaiev (U.R.S.S.) Alte re
zultate : Ovici. Hârădău —• Mar- 
cu. Tăbăraș 6—3. 6—4 ; Emmrich 
(R. D. Germană), S. Mureșan 
(România) — Bircu, Țiței 4—6, 
6—4, 6—1.

• In localitatea elvețiană 
Montana-Crans au continuat 
partidele turneului grupei a Il-a 
preliminare a campionatului eu
ropean de șah pe echipe. Se
lecționata României a obținut 
victoria cu 6—2 în întîlnirea cu 
Danemarca.

• Proba de perechi din ca
drul campionatelor europene de 
patinaj artistic, competiție care 
se desfășoară în aceste zile la 
Geneva, s-a încheiat cu victoria 
scontată a sportivilor sovietici 
Irina Rodnina și Aleksandr Zai- 
țev. Este pentru a patra oară 
cind acest cuplu cîștigă titlul 
continental. De remarcat per
formanța unică a Irinei Rodnina

care, In bogata sa carieră spor
tivă, a cucerit de opt ori me
dalia de aur la campionatele 
europene (de patru ori alături, 
de fostul său partener Aleksei 
Ulanov).

Iată clasamentul final al pro
bei de perechi: 1. Irina Rodruna
— Aleksandr Zaițev (U.R.S.S.)
— 141,36 puncte; 2. Romy Ker-
mer — Rolf Oesterreich (R.D 
Germană) — 137,69 puncte; 3
Irina Vorobieva — Aleksandr 
Vlasov (U.R.S.S.) — 136,67 punc
te; 4. Manuela Gross — Uwe 
Kagelmann (R.D. Germană) — 
135,43 puncte; 5. Karin și Chris- 
tian Kuenzle (Elveția) — 131,90 
puncte; 6. . Kerstin Stoltig — 
Veit Kempe (R.D. Germană) — , 
130,83 puncte.

în proba individuală masculi
nă. după executarea „Progra
mului scurt“, conduce patinato
rul sovietic Vladimir Kovalev — 
87,08 puncte. urmat de John 
Curry (Anglia) — 86,28 puncte 
și Jan Hoffmann (R.D. Germană)
— 85,36 puncte.

• După desfășurarea probei
feminine de slalom special de 
la Les Gets (Franța), ciștigată 
de sportiva franceză Danielle 
Debernard. situația în clasamen
tul general al „Cupei Mondiale“ 
la schi se prezintă astfel : 1.
Rossi Mittermaier (R.F. Ger
mania) — 135 puncte ; 2. Ber- 
nadette Zubrigge (Elveția) — 
109 puncte ; 3. Brigitte Totschnig 
(Austria) — 104 puncte.

• Cu prilejul unui concurs 
atletic de sală, desfășurat la 
Berlin cu participarea loturilor 
R.D. Germane, Elfi Zinn (în vîr- 
stă de 22 ani) a stabilit cea mai 
bună performanță mondială pe 
teren acoperit în proba femi
nină de 800 m. cu timpul de 
2’01”4/10. Vechiul record era de 
2’01”8/10 și aparținea atletei a- 
mericane Mary Decker.

în probele de sprint, disputate 
pe distanța de 60 m, victoria a 
revenit lui Eugen Rav — 6”61/100 
(la masculin) și Sybillei Prieb- 
sch — 7” 24/100 (la feminin).
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Necesitatea respectării 
drepturilor legitime

PEKIN

ale poporului palestinian
Dezbaterile din Consiliul de Securitate

Dezbaterile din Consiliul de 
Securitate asupra „problemei 
Orientului Mijlociu, inclusiv a 
chestiunii palestiniene“ eviden
țiază gravitatea situației din a- 
ceastă zonă a lumii, rolul pe 
care O.N.U. este chemată să-1 
joace în rezolvarea ei pe calea 
pașnică a tratativelor și marea 
responsabilitate ce revine fie
cărui stat in parte în rezolvarea 
politică a diferendelor interna
ționale.

Jasmin Jamal, reprezentantul 
Quatarului, a declarat că, po
trivit opiniei guvernului țârii 
sale, nu va putea fi edificată o 
pace justă și durabilă în Orien
tul Mijlociu fără participarea 
efectivă, pe picior de egalitate, 
a reprezentanților Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei și 
fără transpunerea în viață a re
zoluțiilor Consiliului de Secu
ritate.

R. E. Jackson, reprezentantul 
Guyanei, a arătat că pentru 
instaurarea păcii în zonă, trebuie 
îndeplinite următoarele cerințe 
fundamentale ; asigurarea drep
turilor legitime ale poporului 
palestinian la un stat propriu ; 
Israelul trebuie să-și retragă 
imediat forțele armate din toate 
teritoriile arabe ocupate ; toate 
statele din zonă, trebuie să aibă

Intensificarea

valului grevist 

în Spania
co-

Juntei
La o conferință de presă 

mună, reprezentanți ai 
democratice din Spania și ai 
Platformei de convergență de
mocratică au declarat că cele 
două mari formațiuni ale opozi
ției spaniole sprijină acțiunile 
revendicative declanșate în țară 
in ultimele zile din inițiativa 
Comisiilor muncitorești — sindi
cate nerecunoscute de autorită
țile spaniole. Toate grupările de 
opoziție se vor alătura greviști
lor, în cadrul unei demonstrații 
de masă care va avea loc marțea 
viitoare.

Unul din liderii comisiilor 
muncitorești, Tranquilino San- 
chez, a declarat, în cadrul con
ferinței de presă, că acțiunile 
greviste din ultimele zile au luat 
amploare în cursul zilei de 
miercuri, numai in zona indus
trială a Madridului înregistrin- 
du-se 200000 greviști. Zece mari 
firme industriale — între care 
uzinele „Chrysler" și Compania 
de electricitate — au fost afec
tate de această grevă. La 
Barcelona, greva celor 1 800 do
cheri a paralizat, pentru a doua 
zi consecutiv, portul.

în domeniul construcțiilor, 
miercuri, conflictul dintre mun
citori și patronat a luat amploa
re, grevele antrenînd peste 25 000 
lucrători. Negocierile in vederea 
încheierii unui nou contract co
lectiv continuă să se afle în im
pas. S-au extins mișcările gre
viste din sistemul bancar, cu- 
prinzînd cel puțin 15 000 func
ționari.

dreptul la existență liberă, în 
cadrul unor granițe universal 
recunoscute și strict respectate.

Shizuo Saito, reprezentantul 
Japoniei, s-a pronunțat pentru 
convocarea, cît mai curînd po
sibil, a Conferinței de pace de 
la Geneva și pentru începerea 
unui dialog între Israel și O.E.P. 
în scopul facilitării soluționării 
pașnice a conflictului. între con
dițiile apreciate de guvernul ni
pon a forma baza restabilirii pă
cii în zonă, vorbitorul a eviden
țiat : „inadmisibilitatea achizi
ționării și ocupării de teritorii 
prin folosirea forței, retragerea 
Israelului de pe toate teritoriile 
ocupate în războiul din 1967, 
respectarea integrității și secu
rității teritoriilor tuturor țărilor 
din zonă și necesitatea garantării 
respectării lor, recunoașterea și 
respectarea drepturilor legitime 
ale poporului palestinian. în 
conformitate cu Carta O.N.U.“.

Ambasadorul Franței, Louis 
de Guiringaud, a insistat asupra 
respectării rezoluțiilor 242 și 338. 
El a arătat că menținerea sub 
ocupația Israelului a unor teri
torii arabe este contrară Cartei, 
iar soluționarea conflictului este 
de neconceput fără eliberarea 
acestor teritorii și fără recunoaș
terea dreptului palestinienilor la 
un stat propriu. Reprezentantul 
Franței s-a pronunțat în fa
voarea recunoașterii de către 
Consiliu a faptului că soluțio
narea chestiunii palestiniene 
constituie parte integrantă a 
problemei Orientului Mijlociu, a 
reafirmat dreptul tuturor state
lor din zona de trai în cadrul 
unor granițe recunoscute și ga
rantate.

Olof Rydbeck, ambasadorul 
Suediei, a avertizat că menți
nerea statului quo-ului in Orien
tul Mijlociu nu poate duce de
cît la agravarea conflictului și, 
ca atare, trebuie depuse toate 
eforturile pentru întreprinderea 
unor măsuri reale spre rezol
varea sa.

în memoria lui Ciu En-lai
Joi, la ^Palatul Adunării Na

ționale ~ 
avut loc un mare 
doliu în memoria lui Ciu En- 
lai, vicepreședinte al C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze. La miting au 
participat vicepreședinți ai C.C. 
al P.C. Chinez, membri ai Co
mitetului Permanent al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, 
ședințele și vicepreședinți 
Comitetului Permanent al 
dunării Naționale a Reprezen
tanților Populari, vicepremleri 
ai Consiliului de Stat, vicepre
ședinți ai Comitetului pe întrea
ga Chină al Consiliului 
sultativ Politic Popular, 
mandanți ai Armatei 
Chineze de Eliberare, 
ducători de partid și 
mii de reprezentanți 
lației din capitală.

în marea sală a Palatului A- 
dunării Naționale Populare, un 
tablou al defunctului era așezat 
deasupra urnei funerare, dra
pată cu steagul P.C. Chinez. De 
o parte și de alta a portretului 
marelui dispărut au fost de
puse coroane de flori din par
tea președintelui Mao Tzedun și 
a C.C. al P.C. Chinez, a altor 
conducători de partid și de stat. 
A fost depusă, de asemenea, o 
coroană din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge-

Populare din Pekin a 
miting de

pre- 
ai 

A-

Con- 
co- 

Populare 
alți con- 
de stat, 
ai popu-

neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, precum și o 
coroană din partea C.C. al 
P.C.R., a Consiliului de Stat și 
a Guvernului Republicii Socia
liste România.

Mitingul a fost deschis de 
Uan Hun-uen, vicepreședinte al 
C.C. al P.C. Chinez, membru al 
Comitetului Permanent al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez.

Discurspl solemn a fost rostit 
de Den Siao-pin, vicepreședin
te al C.C. al P.C. Chinez, mem
bru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, care a evocat personalita
tea lui Ciu En-lai, luptător co
munist proeminent, încercat 
conducător de partid și de stat, 
tovarăș de luptă apropiat al 
președintelui Mao Tzedun, mi
litant de seamă al mișcării co
muniste internaționale, care 
și-a închinat întreaga sa viață, 
întreaga sa energie, luptei pen
tru eliberarea socială și națio
nală, pentru progresul și feri
cirea poporului chinez.

Ceremonii de doliu în memo
ria defunctului au avut loc în 
zilele de 12, 13, 14 ianuarie, în 
cursul cărora sute de mii de lo
cuitori ai Pekinului și repre
zentanți ai populației din în
treaga Chină au adus un ultim 
omagiu memoriei tovarășului 
Ciu En-lai.

Mărturii ale intervenției sud-africane 
in Angola

transmisă de a- 
Press Internatio- 
corespondent al

O telegramă 
genția United 
nai de la un 
său de pe teritoriul Angolei in
formează că,- deși pînă 
s-au putut vedea 
africani în număr 
tul Angolei, acum există pentru 
prima dată indicii ale prezenței 
lor și în estul acestei țări. „Re-

acum 
militari sud- 
mare în ves-

Declarație a Indirei Gandhi 
adresată participanților la conferința Pugwash

Adresîndu-se participanților la 
conferința Pugwash, de la Ma
te. primul ministru al țării 
gazdă, Indira Gandhi, a apreciat 
că în ultimii ani s-au înregis
trat unele evoluții pozitive în 
viața internațională, între care, 
îndeosebi, victoria forțelor de e- 
liberare națională din Asia de 
sud-est și pași în direcția destin
derii în Europa. „Salutăm De
clarația de la Helsinki cu privire 
la securitatea europeană mai 
mult decît ca o rază de spe
ranță“, a spus Indira Gandhi. 
dar destinderea internațională, 
pentru a deveni efectivă, tre
buie să implice și țările în curs 
de dezvoltare. „Țările Asiei și

Africii, în special, care au de
venit independente în ultimele 
două sau trei decenii și care 
mai au încă de depășit stagnarea 
economică de secole, au nevoie 
de un climat internațional de 
pace și cooperare pentru succe
sul eforturilor pe careje depun“. 
Premierul Indiei a arătat că nu 
se va putea asigura stabilitatea 
internațională fără acceptarea de 
către țările industrializate a nor
melor unei noi ordini economice 
și politice internaționale.

porterul — scrie UPI — a văzut 
trupe sud-africane în apropie
rea orașului Quanza, situat de-a 
lungul căii ferate Benguela și 
în orașele Silva Porto și Huam- 
bo“. „Se constată creșteri sem
nificative ale mișcărilor de tru
pe sud-africane în zona Silva 
Porto, unde ele fuseseră văzute 
și în ocazii anterioare, mișcări 
care sugerează că sud-africanii 
își măresc numărul trupelor în 
est“.

Operațiunile de mobilizare 
parțială ale armatei Republicii 
Sud-Africane continuă în ritm 
accelerat — relatează, din 
hannesburg, agenția 
Presse. Mai multe sute 
zerviști aparținînd unui 
de șapte regimente din 
vaal au fost convocați 
perioade de instrucție intensivă 
de trei luni, în tabere de in
strucție situate în regiunea 
Bloemfontein.

In încheierea acestor perioa
de — scrie agenția citată —, 
unitățile de rezerviști sînt în
dreptate, adesea, spre sectoare
le de frontieră vecine cu Ango
la pentru a servi „în zona de 
operațiuni nr. 1“, care se întin
de pe 1 000 km de la Atlantic la 
frontiera cu Rhodesia.

Jo- 
France 
de re- 
număr 
Trans- 
pentru

S
ub acțiunea crizei 
economice ce și-a 
pus amprenta în 
1975 asupra între
gii vieți economi- 
co-sociale din ță

rile capitaliste, cu întregul ei 
cortegiu de consecințe - șo
maj, inflație, recesiune, nesigu
ranța zilei de mîine - se spul
beră tot mai 
sei societăți 
prosperității, 
re publicate 
tală la sfîrșitul anului 
precum și prognozele pe 
în curs prezentate de institutele 
internaționale de specialitate în 
ceea ce privește evoluția eco
nomiei țărilor capitaliste în 1976, 
sînt nicidecum optimiste. Nici 
măcar liniștitoare. Redresarea 
economică așteptată este îm
piedicată de rata în continuare 
alarmantă a șomajului, princi
pala oglindă în care este reflec
tată capacitatea economiei 
unei țări de a absorbi forța de 
muncă disponibilă. Dar iată ce 
spun

Pe 
date, 
xistă 
de șomeri (estimația 
Institutului Mondial de 
că). Organizația Internațională 
a Muncii precizează însă că 
numărul absolut al celor fără 
loc de muncă stabil este cu 
mult mai mare. In prognoza pe 
1976, specialiștii Comisiei Pieței 
comune apreciază că în țările 
membre ale C.E.E. șomajul nu 
se va reduce, ci, dimpotrivă, în 
prima jumătate a acestui an va 
crește cu încă 500 000, urmînd 
să depășească 5 milioane.

La aceste cifre, care au In 
vedere șomerii înregistrați, tre
buie adăugate alte cîteva mili
oane de „șomeri invizibili", care, 
negăsind de lucru 
la rînd, 
numele 
plasare 
In plus, 
tinerii intre 14 și 18 ani, presu
puși a fi cuprinși în școli, dar 
care în realitate sînt în căuta
rea unui loc de muncă. Dar 
chiar și aceste cifre parțiale a- 
testă că în prezent există mai 
mulți oameni fără lucru decît în 
oricare perioadă de după marea 
criză din 1929-1933, numărul 
lor dublîndu-se numai în ulti-

mult mitul așa-zi- 
de consum sau a 
Articolele bilanție- 
de presa occiden- 

trecut, 
anul

cifrele.
baza celor mai 
s-a stabilit că în 
aproximativ 300

recente 
lume e- 
milioane 
aparține 
Statisti-

luni de zile 
mal înscris 
oficiilor de 
de muncă.

nu și-au 
pe listele 
a brațelor 
nu sînt luați în evidență

• pe scurt * pe scurt * pe scurt •

mii doi ani. Pe ansamblul lumii 
capitaliste, numărul oficial al 
șomerilor a fost în septembrie 
1975 de 17,1 milioane, cifră pu
blicată de Biroul Internațional 
al Muncii. Cea mai mare parte 
a acestora — 15 milioane — sînt 
înregistrați în țările occidentale 
membre ale Organizației pen
tru Cooperare Economică și 
Dezvoltare (O.E.C.D.), iar cei 
mai afectați sînt de obicei tine
rii.

Un aspect aparte al crizei 
care bintuie în lumea capitalu
lui este creșterea masivă a șo
majului în rîndul muncitorilor 
imigrați în țările capitaliste dez
voltate. Intr-o statistică publi
cată de revista „Der Spiegel", 
referitoare la numărul muncito
rilor străini din țările industria-

sută, In Marea Britanle 7,3 la 
sută, în Belgia 6,8 la sută, în 
Suedia 5,6 la sută, în Olanda 
3,4 la sută, iar în Elveția chiar 
22,8 la sută. In ultimii ani, mai 
exact începînd din 1973, afluxul 
de muncitori străini a fost oprit, 
în prezent ei găsind din ce în 
ce mai greu de lucru, iar ace
lora care nu pot dovedi că lu
crează undeva, că au încheiat 
un contract de muncă, nu li se 
mai prelungește autorizația de 
răminere în țara respectivă. Ast
fel de „loviți ai soartei" pere- 
grinează cu zecile de mii din 
țară în țară, ajungînd în cele 
din urmă în locurile de baștină, 
unde îngroașă și mai mult rîn- 
durile șomerilor. De exemplu, a- 
proximativ 250 000 de muncitori 
italieni au revenit în țară, în

Potrivit datelor publicate de 
Biroul Internațional al Mun
cii, numărul șomerilor pe an
samblul țărilor capitaliste a 
crescut de la 8 milioane in 
1974 la 17,1 milioane în 1975

Om tete 4,5 milmone 
șomeri exîstenți în 
Piața comuna în 1975, 
peste 15 milioane 
erou tineri

Uzate ale Europei occidentale, 
se arată că „această forță de 
muncă de împrumut", cum este 
numită, reprezintă în R.F. Ger
mania 9,4 la sută din totalul 
forței de muncă, în Franța 9 la

urma pierderii locurilor de mun
că din R.F. Germania și Elveția. 
Se apreciază că această tendin
ță va continua să se manifeste 
și in lunile următoare, ceea ce 
va face și mai dificilă soluționa-

• în ultimii doi ani numărul celor fără slujbe 
în țările capitaliste s-a dublat • Cei mai afec
tați sînt tinerii care reprezintă în R.F. Germa
nia 24,4 la sută din numărul total al șomerilor, 
în Anglia 30,3 la sută, în Italia 32,7 la sută, în 
Belgia 34,3 la sută, în Olanda 37,6 la sută, 
în Franța 45,8 la sută, în Danemarca 47,2 la 
sută, în Luxemburg 50 la sută • Previziunile 
pentru anul în curs se mențin sumbre

O imagine tot mai des întilnitâ in țârile capitaliste cozi interminabile in fața oficiilor de plasare

c

tea fl soluționată de o manieră 
satisfăcătoare în următorii 10 
ani, experții avertizînd că, dacă 
produsul național brut nu va 
spori într-un ritm minim de peste 
3 la sută în anii viitori, numă
rul șomerilor, în prezent de pes
te un milion, va atinge 5 mili
oane. Posibilități reduse de a- 
meliorare a șomajului cronic de 
masă întrevăd și economiștii din 
S.U.A., care sînt îngrijorați de 
saltul ratei șomajului de la 8,3 
la sută în septembrie trecut la 
8,6 în octombrie. Potrivit date
lor publicate de Ministerul 
Muncii din Statele Unite, șoma
jul se extinde și în zonele care 
pînă nu de mult timp erau puțin 
afectate de acest fenomen, 
fel, dacă în 1974 existau 
52 de regiuni cu un nivel 
cat al șomajului, la sfîrșitul anu
lui trecut numărul acestora a 
ajuns la 134.

In ce privește Marea Brita- 
nie, supranumită de presa occi
dentală drept „invalidul perma
nent" al lumii occidentale in 
perioada postbelică, experții 
sînt de părere că ea va înre
gistra o „creștere zero", numă
rul șomerilor ridicîndu-se deja 
la nivel exploziv - 1,5 milioane.

Aceste date sînt în măsură să 
contureze, în mare, situația e- 
xistentă pe piața occidentală a 
muncii. Tot mai des în ultima 
vreme marile firme anunță re
ducerea numărului angajați*, 
lor, sperind să suporte ast-. 

avatarurile crizei. Forța 
muncă poate fi redusă

Ast- 
doar 
rldi-

r
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• SERVICIILE AMERICANE DE LUPTA CONTRA TRAFICU
LUI ȘI CONSUMULUI DE STUPEFIANTE au înregistrat anul 
trecut succese notabile, fără a putea limita însă de o manieră 
semnificativă dimensiunile flagelului. Potrivit unul raport ofi
cial dat publicității la Washington, în 1975 agenții americani 
au capturat 85 kg de heroină, cu o valoare pe piața Ilicită 
de 66 milioane dolari. Cifra marchează o creștere cu 128 la 
sută comparativ cu cantitățile confiscate în 1974. La hașiș spo
rirea a fost de 69 la sută, la cocaină de 17 la sută iar la 
alte droguri — de 117 la sută (in ansamblu). Valoarea totală 
a acestor cantități este estimată la 455 milioane dolari față 
de 346 milioane dolari în 1974. Serviciile vamale americane sub
liniază însă că, în eluda acestor progrese, consumul de dro
guri a sporit continuu, comerțul cu heroină, hașiș șl mari
juana reprezentlnd în prezent o cifră de afaceri considerabilă. 
Contrabanda cu marijuana, de pildă, comportă un sistem de 
distribuire vast, vînzărlle ridlcîndu-se la 5 miliarde dolari 
■ CEL DE-AL DOILEA SATELIT VEST-GERMAN DIN SERIA 
„HELIOS“ a fost lansat în zorii zilei de joi de la Cape Ca- 
naveral, cu ajutorul unei rachete americane de tip „Titan- 
Centaur“. Satelitul urmează să se înscrie pe o orbită clrcum- 
solară cu parametrii de 90 șl 27 milioane mile, urmînd a trans
mite informații privind efectele activității solare asupra Pă- 
mîntulul. Primul satelit din serie a fost lansat cu un an în 
urmă, în timp ce „Hellos-III“ urma să fie realizat pînă în 
1980, un obiectiv secundar al său fiind studierea cometei Eneke. 
programul „Helios“ a costat pînă în prezent 260 milioane do
lari din care R.F. Germania l-au revenit 180 milioane do
larii iar Statelor Unite — restul • PROPRIETARII NAVEI 
NORVEGIENE „BERGE ISTRA“, dispărută în urmă cu două 
săptămînl in zona arhipelagului filipinez, au abandonat orice 
speranță de recuperare a vasului. Nava transporta 188 000 tone 
minereu de fier în Japonia, ăvînd la bord 32 de marinari. In 
lungime de 314 m, „Berge Istra“ făcea parte din categoria 
navelor construite pentru a transporta atlt petrol, cît șl mi
nereu. Avînd 223 963 tdw, vasul este cel mai mare pierdut pe 
mare în întreaga istorie a navigației. Precedentul record era 
detinut de tancul petrolier britanic „Perpessa“, scufundat în 
1969 • UN CICLON PUTERNIC S-A ABĂTUT ASUPRA RE
GIUNILOR DIN VESTUL MADAGASCARULUI, provocînd im
portante pagube materiale. Potrivit primelor informații, două 
persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost rănite. Ploile 
abundente care au însotit furtuna au dus la inundarea unei 
părți a orașului Majunga din această regiune, izolîndu-1 tem
porar de restul țării • CINE A DESCOPERIT AMERICA? Con
form opiniei orofesorului american William Clewlow, direc
torul Institutului arheologic al Universității statului Califor
nia din orașul Los Angeles, este posibil ca America să fi 
fost descoperită cu cîteva secole înainte de Cristofor Columb, 
de către marinari chinezi sau japonezi. Această teorie pare 
să fie confirmată de descoperirea unor misterioase^ancore de 
piatră, în apropiere de 
ricani au găsit în largul 
de piatră asemănătoare 
asiatici cu 500—1 000 de 
tră, dintre care șase au 
la mijloc un orificiu, ------ ...
William Clewlow, este făcut în mod sigur de mîna omului. 
Pietrele amintite, care cintăresc între 70 și 225 kilograme, au 
fost trimise pentru a fi studiate de experți chinezi și japonezi 
în vederea autentificării lor. Eșantioane din aceste pietre sînt, 
ne de altă parte, analizate pentru determinarea originii lor 
geologice ■ O FEMEIE DIRIJOR LA PUPITRUL ORCHESTREI 
OPEREI „METROPOLITAN“ DIN NEW YORK, Orchestra ope
rei „Metropolitan“ din New York a fost dirijată miercuri, pen
tru prima dată în istoria lungă de 93 de ani a prestigioasei 
societăți, de o femeie — Sarah Caldwell. Fondatoare și diri- 
ioare a Operei din Boston. Sarah Caldwell a mal condus. în 
noiembrie 1975. Orchestra filarmonică din New York. Premiera 
metropolitană a avut loc cu prilejul unei reprezentații a ope
rei Traviata". avînd-o drept protagonistă pe soprana ame
ricană Beverly Sills. Orchestra filarmonică new-yorkeză a mai 
avut la pupitru, în 1939, pe pianista franceză Nadia Boulanger.

coasta Californiei. Scufundători ame- 
peninsulei Paloș Verdes 30 de blocuri 
ancorelor utilizate de către, marinarii 
ani în urmă. Aceste blocuri de pla- 
fost aduse la suprafață, prezintă toate 
care, conform aprecierii profesorului

A

• UN purtător de cuvînt 
greco-cipriot a anunțat joi că 
Glafkos Clerides a demisionat 
din funcția de reprezentant al 
părții grecești din Cipru la con
vorbirile intercomunitare asupra 
problemei cipriote.

Potrivit agențiilor de presă, 
Glafkos Clerides își va menține 
postul de președinte al Camerei 
Reprezentanților din Cipru.

REMANIERE PARJ1ALA 
GUVERNULUI ARGENTINIAN
• PREȘEDINTELE Argenti

nei, Maria Estela Martinez de 
Peron, a hotărît, joi, remanierea 
parțială a guvernului argentinian. 
In acest sens, șeful statului a 
încredințat portofoliul internelor 
lui Roberto Ares, cel al Justiției 
lui Juan Jose Deheza. care va 
deține, cu titlul provizoriu, și 
portofoliul apărării. Ministerul 
Relațiilor Externe va fi condus 
de asemenea cu titlul provizoriu, 
de fostul ministru al educației, 
Pedro Arrighi.

• CANDIDATUL partidului 
de opoziție — Uniunea Creștin- 
Democrată din R. F. Germania, 
Ernst Albrecht, a fost ales, joi, 
in funcția de prim-ministru al 
landului vest-german Saxonia 
inferioară. Prin aceasta, opozi
ția și-a sporit majoritatea deți
nută In Camera Superioară a

parlamentului — Bundesratul, 
care are drept de veto în une
le probleme financiare și în 
chestiuni de natură să ducă la 
modificarea Constituției R.F.G.

UN NOU PREMIER 
IN MALAYEZIA

• PRIMUL MINISTRU 
Malayeziei, Tun Abdul Razak, 
a decedat, miercuri, într-o cli
nică din capitala Marii Brita
nii, a anunțat reprezentanța di
plomatică a Malayeziei la Lon
dra.

La 15 ianuarie, Datuk Hus- 
sein Onn a depus jurămîntul in 
funcția de prim-ministru al 
Malayeziei. El a deținut interi
matul acestui post in perioada 
în care a lipsit fostul premier 
Tun Abdul Razak.
PROPUNERE A COMISIEI C.E.E.

• COMISIA C.E.E. a propus 
celor nouă țări membre să 
hotărască interzicerea, de comun 
acord, a deversării în apele mă
rii a anumitor deșeuri toxice și 
să reglementeze deversarea altor 
substanțe. Această propunere, 
dată publicității miercuri, la 
Bruxelles, se bazează pe faptul 
că statele membre ale C.E.E. 
aplică in mod diferit Convenți
ile de la Oslo și Londra privind 
deversările în mare ale deșeu
rilor.

țr-:

Greve, mitinguri de protest, ample manifestații - sînt numai o 
parte din acțiunile oamenilor muncii din țările capitaliste care 

se ridică cu hotărire împotriva creșterii șomajului

rea problemei șomajului în Ita
lia, unde numărul celor care nu 
au de lucru se ridică la peste
I, 2 milioane.

Temerile cele mal pesimiste 
au fost depășite în 1975. Nive
lul cel mai ridicat al nefolosirii 
forței de muncă s-a înregistrat 
în Danemarca, unde, în cursul 
unui singur an, a crescut de 
patru ori, ajungînd să cuprindă
II, 4 la sută din populația ac
tivă. El a sporit mai bine de 
două ori în R.F.G. 
de șomeri totali sau 
care un sfert tineri), 
Chile. Anul trecut, 
statisticile oficiale, 
sută din populația activă a Bel
giei, Canadei, Statelor Unite, 
Irlandei se afla în căutare de 
lucru. In realitate, în 1975, tele
viziunea americană făcea pu
blică pentru situația din S.U.A. 
o cifră mult mai mare. Pentru 
prima oară după război, cere
rile de locuri de muncă au de
pășit oferta în 
șomerilor din 
sfirșitul anului 
două ori mai 
decembrie 1974 și de 15 ori față 
de 1973 1

In Japonia se consideră că 
problema șomajului nu va pu-

(2 milioane 
parțiali, din 
Australia și 
dacă cităm
peste 5 la

Elveția. Numărul 
această țară la 
trecut a fost 
ridicat decît

de 
in

fel 
de 
in mai multe feluri, însă tiparul 
obișnuit este următorul : primii 
loviți de deteriorarea situației 
sînt muncitorii temporari ; apa, 
se recurge la restructurări și 
transferări ; dacă după aceste 
prime justificări există In conti
nuare un turplus, se recurge la 
anularea oricăror proiecte de 
noi angajați, principalii afectați 
de o asemenea măsură fiind ti
nerii absolvenți. In cazul In care 
și după „înghețarea" angajări
lor o firmă are „prea mulți" an
gajați se apelează la „retrage
rea voluntară", care presupune 
concedieri cu acordarea 
bonificații. Procedlndu-se 
vent în acest mod, s-a ajuns ca 
mari întreprinderi să nu mal 
funcționeze decît cu 70 la sută 
din capacitate, acest procentaj 
fiind valabil, In cazul R.F. Ger
mania, de exemplu, pentru în
treaga economie.

In aceste condiții, viitorul a- 
pare și mâi sumbru,, șomajul 
punindu-și tot mai puternic pe
cetea asupra întregii societăți, 
cu consecințe din cele mai gra
ve asupra situației oamenilor 
muncii.

unor 
frec-

RODICA ȚEPEȘ

VINERI,
PATIMA: 

13,45; 16,15; 
(orele 9,15; 
20,30).

CIRCUL:
11,15; 13,30; 
reasca (orele 9: 
18,15; 20,30).

COLȚ ALB: Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30); Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15 
20,30).

ANNA
Noi (orele 9; 11; 13; 15,30:
19.45) .

CUM 
MRACEK : 
20.15).

PROGRAM
MATE W. DISNEY : Doina 
9,30; 11,15; 13; 14,45; 16,30).

ALARMA IN DELTA : Capitol 
(orele 9.30; 11,45; 14; 16; 18; 20), 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,15), Flamura (orele 9:
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15).

CEI TREI MUȘCHETARI : Pa
tria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.45) .
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Scala (orele 9,15; 11,30; 

18,30; 20,45); Favorit 
11,30; 13,45; 16; 18,15;

Excelsior (orele 9; 
16; 18.15; 20,30), F1O- 

‘ 11.15: 13.30; 16;

KARENINA : Timpuri
‘ ----- 17.30:

SA-L înecam pe 
Doina (orele

DE DESENE

Dr. 
18,15;

ANI- 
(orele

SOARTA AUREI ȘI ARGENTI
NEI — Centra] (orele 9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30).

PIRAȚII DIN METROU : Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15), Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Modern (orele 9; 
13,30: 16; 18.15; 20.30).

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

MUȘCHETARUL ROMAN 
rentari (orele 15,30; 18; 20).

POLIȚISTA : Victoria 
9.15: 11.30: 13,45: 16: 18.15:

AVENTURI LA MAREA ____
GRĂ : Unirea (orele 15,45; 19).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL : 
Drumul Sării (orele 15,30: 18; 20)

J D. CAHILL : Dacia (orele 9; 
11.15: 13.30- 15.45: 18- 20.15). Gloria 
(orele 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18,15.
20.30) .

ACEST BARBAT ADEVÂRAT s 
Rahova (orele 15,45; 18; 20,15).

Fero-

11,15:

11,15.

Fe-

(orele
20,30) 
NEA-

CORUPȚIE LA PALATUL DE 
JUSTIȚIE : Bucegl (orele 15,45; 
18; 20).

POVESTE NETERMINATA Fla
căra (orele 15,30; 18; 20).

MARELE GATSBY : GlUlești (O- 
rele 9,30; 12,30; 16; 19.15), Lira (o- 
rele 15,30; 19)

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

CALVARUL UNEI FEMEI : Co- 
troceni (orele 9,30: 
15.45; 18: 20.15).

SEARA CELEI DE 
ZILE : Pacea (orele

EVADATUL:
11.15; 13,30; 15,45 
(orele 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20)

TRESTIA : Crîngașl (ora 17).
AMORUL VRĂJITOR : Arta 

rele 15,30; 17,45; 20).
CINTECELE MĂRII : Moșilor 

rele 16: 18: 20).
SPLENDOAREA PULBERII S 

tan (orele 16; 18; 20).
CERCUL MAGIC : Popular (ore

le 15,30; 18; 20,15), Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

11,15; 13,30:

A ȘAPTEA 
16; 18; 20). 

Volga (orele 9: 
18; 20,15), Miorița

(0-

(o-

VI-

PROGRAMUL 2CELE MAT BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Progresul 
(orele 16; 18. 20) .

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL- 
LAN : Munca (orele 16; 18; 20),

PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limbă engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,55 Din lumea 
plantelor șl animalelor. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Re
flector. 20,20 Film artistic: „Aven
tura lui Darwin“ — producție a 
studiourilor engleze. Premieră TV. 
Regia Jack Couffer. în distribu
ție: Nicholas Clay, Susan Ma- 
cready, Ian Richardson, Christo- 
pher Martin, Robert Flemyng, 
Phillp Brack, Michael Malnick. 
21,45 Festivalul șlagărelor — 
Dresda 1975. 22,10 24 de ore.

y

17.Q0 Telex. 17,05 Ancheta T: 
„Descîntec cu... clntec". 17,45 
zică populară românească. 
Expedițiile albe. Reportaj 
18,20 Vîrstele peliculei. 19,20 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Ar
monii intime — Culorile roman
tismului. Johannes Brahms — 
muzică vocal-instrumentală. 20,30 
Viața economică a Capitalei. 20,50 
Arta plastică. Portrete în piatră. 
Mihai Onofrei. 21,05 Telex. 21,10 
Seară de operă. „Cosi fan tutte“ 
de Mozart (I). Interpretează an
samblul Operei de Stat din Berlin.

Mu- 
18,05 
TV. 
1001

Opera Română : ANDREA
CHENIER — ora 19; Teatrul de 
Operetă : MISS HELYETT — ora 
19,30; Teatrul Național (Sala 
Mare) : PERIPEȚIILE BRAVULUI

SOLDAT SVEJK — ora 19,30; 
(Sala Mică) : ÎMBLÎNZIREA
SCORPIEI — ora 19,30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Măgureanu)-: NEPOTUL LUI RA- 
MEAU — ora 19,30; (Sala Studio) : 
AZILUL DE NOAPTE — ora 19; 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19,30; (Sala Studio) ; HAMLET — 
ora 19; Teatrul de Comedie : OPI
NIA PUBLICA — ora 19,30; Tea
trul Mic : DUPĂ CĂDERE — ora 
19,30; Teatrul Giuleștl : COMEDIE 
CU OLTENI — ora 19,30; (Sala 
Studio) : ÎNTIMPLĂRI MAI
MULT SAU MAI PUȚIN RIDI
COLE — ora 17; Studioul 
I.A.T.C. : BĂDĂRANII — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : LA ORA 
H ȘI UN SFERT... CONCERT — 
ora 19,30; Teatrul „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : UITE CĂ NU TAC 
— ora 19,30; (Sala Victoria) : 
CAVALCADA COMEDIEI — ora 
19.30; Teatrul „Ion Creangă“ : 
PĂPUȘA CU PICIORUL RUPT ȘI 
PUFUȘOR ȘI MUSTĂCIOARĂ — 
ora 10; Teatrul „Țăndărică“ (Sala 
Victoria) : POVESTEA TIMPULUI 
PIERDUT — ora 17; (Sala Acade
mia) : UN BĂIAT ISTEȚ ȘI UN 
REGE NĂTĂFLEȚ — ora 17 ; An
samblul „Rapsodia Română“ : PE 
ACEST PĂMÎNT — ora 19.30; 
Circul București : CARNAVALUL 
RÎSULUI — ora 19,30.
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