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LUANDA

SARCINI PRIORITARE PE AGENDA DE LUCRU A ORGANIZAȚIILOR U.T.C

DEZBATERI TEMEINICE 
ÎN SPIRIT REVOLUȚIONAR 

pentru intensificarea 
v activității politico-ideologice 

in rîndul tineretului
Una din problemele de cea 

mai mare importanță care pre
ocupă, în această perioadă, or
ganizațiile U.T.C. este dezba
terea modului în care se înfăp
tuiește programul ideologic al 
partidului și stabilirea principa
lelor măsuri în vederea îmbu
nătățirii continue a activității 
politico-ideologice și cultural- 
educative în rîndul tineretului, 
dezbatere ce urmează a fi de
clanșată fncă de la începutul 
lunii februarie. Despre modul în 
care se pregătesc in vederea a- 
cestei acțiuni, ne-a vorbit tova
rășul loan Bonea, prim-secretar 
al Comitetului județean Satu- 
Mare al U.T.C. :

— Dat fiind că avem la dis
poziție o perioadă extrem de 
scurtă pînă la începutul a- 
cestor acțiuni am procedat
la adoptarea unor măsuri o- 
perative încă din luna ianua
rie. Deci. este vorba nu 
de... intenții ci, mai mult, de 
lucruri care să se înfăp
tuiască. Iată, pe scurt, cum am 
procedat rioi: mai întîi am or
ganizat instruirea cu activele 

J comitetelor județean, municipal 
și orășenești ale U.T.C. în a- 

' ceasta instruire, sînt convins, 
am reușit să clarificăm toate 
problemele legate de viitoarele 
dezbateri și să marcăm, clar, 
direcțiile în care vor acționa 
activiștii U.T.C. Am făcut apel 
la spiritul lor de dăruire în 

'muncă deoarece perioada care

urmează va solicita din plin 
eforturile tuturor. Accentuez în 
mod deosebit pe sarcinile ce 
revin activiștilor U.T.C. deoa
rece în lunile care urmează ei 
vor fi primii chemați să ajute 
concret la buna desfășurare a 
dezbaterilor. Numai astfel a 
fost posibil ca pînă în 30 
ianuarie să fie terminate in
struirile activelor U.T.C. din 
unitățile economice, școli și co
mune. Dealtfel. în toată această 
perioadă activiștii sint alături 
de membrii birourilor organiza
țiilor U.T.C., de secretarii aces
tora, ajutîndu-i direct în întoc
mirea materialelor ce vor fi 
prezentate uteciștilor. Ei vor 
participa efectiv la dezbateri și 
vor reține principalele probleme 
discutate. Deocamdată am în
tocmit graficele cu participarea 
activiștilor la instruirile active
lor U.T.C. din unitățile econo
mice, școli și comune. Ur
mează să realizăm asemenea 
grafice și cu datele de desfă
șurare a adunărilor generale 
U.T.C. din unitățile industriale 
și școli și din comune. Acestea 
sînt cîteva din măsurile organi
zatorice prin care, gîndim noi, 
vom asigura bunul mers al 
dezbaterilor. în plus, voi adău
ga că, permanent, atît eu cit ,și 
membrii secretariatului țomi- 
tetului județean U.T.C., vom e- 
fectua un riguros control al în
deplinirii sarcinilor pe care 
le-am trasat la instruire.

Dispunem de o tematică 
orientativă întocmită de Bi
roul C.C. al U.T.C. Tematica 
conturează un cadru larg dez
baterilor și oferă un minunat 
prilej de afirmare a forței po
litice și educative a organizații
lor U.T.C. Respectind această

TEODOR POGOCEANU

(Continuare In pag. a Il-a)

Azi și mîine, se desfășoară la Oradea finala pe țară a con
cursului „Miini măiestre“, pentru desemnarea celor mai buni 
tineri lucrători din întreprinderile textile (amănunte privind or- 

.ganizarea și desfășurarea, in pagina a IlI-a).

Am deosebita plăcere de a vă adresa, in nu
mele poporului român și al meu .personal, un 
cordial mesaj de salut dumneavoastră, parti- 
cipanți la lucrările Conferinței internaționale de 
solidaritate cu lupta poporului angolez.

Conferința dumneavoastră se desfășoară in 
condițiile unor adinei transformări revoluțio
nare. sociale și naționale, care determină pu
ternice mutații în raportul de forțe pe plan 
mondial. în anul care a trecut, mișcarea de eli
berare națională a popoarelor aflate sub domi
nație străină a repurtat succese însemnate. Noi 
popoare au scuturat jugul colonial, și-au do- 
bindit independența, trecind pe calea dezvol
tării economico-sociale de-sine-stătătoare.

Poporul român a salutat cu adjncă satisfacție 
încununarea luptei pentru eliberare națională 
a popoarelor din Angola, din Guineea-Blssau, 
Mozambic, Insulele Capului Verde. Sao Tontă 
și Principe de care este legat prin trainice re
lații de solidaritate și prietenie. în prezent, po
porul nostru își exprimă hotărîrea de a spri
jini în continuare eforturile noilor state inde
pendente pentru construirea unei vieți noi, li
bere și prospere.

Obținerea independenței de stat de către po
porul angolez, ca rezultat al luptei îndelungate, 
plină de eroism și sacrificii, constituie o nouă 
confirmare a invincibilității luptei popoarelor 
pentru dreptul de a fi deplin slăpine pe desti
nele lor, de a-și făuri liber viitorul, în confor
mitate cu aspirațiile și năzuințele lor funda
mentale, pentru lichidarea definitivă a colonia
lismului, a practicilor neocolonialiste, a poli
ticii de discriminare rasială și apartheid.

Timp de peste un deceniu; poporul român a 
urmărit cu sentimente de caldă prietenie și sim
patie lupta eroică a poporului angolez pentru 
cucerirea libertății și independenței naționale, 
și-a manifestat cu consecvență solidaritatea mi
litantă cu cauza justă a acestui popor, acordin- 
du-i sprijin material, politic, diplomatic.

Salutînd proclamarea independenței Angolei, 
România a stabilit relații de colaborare cu gu
vernul angolez creat de M.P.L.A., reprezentant 
legitim ai poporului angolez. Ca prieten al po
porului angolez, poporul român urmărește cu 
îngrijorare încălcarea suveranității și integrită
ții Angolei ca urmare a intervenției imperialiste

și rasiste. România se pronunță ferm pentru 
retragerea din Angola a trupelor Republicii 
Sud-Africane, pentru încetarea oricărei inter
venții imperialiste, astfel ca poporul angolez 
să-și poată soluționa de-sine-stătător probleme
le interne, in conformitate cu interesele șale 
vitale, să realizeze și să consolideze unitatea na
țională, să apere independența și integritatea 
teritorială, să asigure dezvoltarea economică a 
țării pe calea progresului și civilizației.

Poporul român va acorda întregul său sprijin 
luptei poporului angolez pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială independentă. în spiritul prie
teniei și solidarității dintre popoarele noastre 
vom acționa pentru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare economice și de cooperare în pro
ducție, corespunzător intereselor și voinței celor 
două țări, considerind că aceasta servește tot
odată și cauzei luptei împotriva imperialismu
lui. colonialismului și neocolonialismului, cit și 
cauzei colaborării internaționale și păcii.

Consecventă politicii sale de pace și cola
borare între popoare, România va acționa, și in 
viitor, pentru lichidarea deplină și definitivă a 
oricăror rămășițe de colonialism, n ncocolonia- 
lismului. a oricărei politici rasiale și de 
apartheid, pentru înlăturarea tuturor focarelor 
de război, a surselor de tensiune din lume, pen
tru soluționarea marilor probleme ale vieții in
ternaționale, pe calea tratativelor, în interesul 
tuturor popoarelor, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice mondiale, bazată 
pe egalitate și echitate, pentru triumful cauzei 
păcii, libertății, independenței naționale și pro
gresului social.

Este convingerea noastră profundă că înfăp
tuirea acestor deziderate fundamentale ale ome
nirii face mai necesară ca oricind unirea, pe 
plan național și internațional, a eforturilor tu
turor forțelor progresiste, populare, antiimpe- 
rialiste, in scopul unei dezvoltări libere, inde
pendente a tuturor popoarelor, al promovării 
unei politici noi de pace și colaborare între 
națiuni.

Urez succes deplin Conferinței dumneavoastră, 
iar poporului angolez prieten, împlinirea idea
lurilor sale de libertate, democrație, bunăstare 
și progres.

NICOLAE CEAUȘESCU

RECORDURI ÎN ABATAJE
VULCAN HORĂȘȚI

Președintele Republicii Socialiste România

Plină de inițiativă și hărnicie tinerească — 
așa este caracterizată activitatea desfășurată 
de minerii din brigada de tineret condusă de 
utecistul Constantin Popa de la exploatarea 
minieră Vulcan. Angajați In întrecerea so
cialistă. pornită de colectivul minei pen
tru sporirea producției de cărbune cocsi- 
ficabil, membrii brigăzii au înregistrai un 
adevărat record pe exploatare in extragerea 
cărbunelui cu combina, realizînd intr-una din 
zile, un randament de 12.3 tone pe post. A- 
ceastă brigadă fruntașă de tineri mineri a 
extras, in prima lună a anului, o cantitate 
suplimentară de cărbune care poate consti
tui materia primă necesară pentru produce
rea a peste 1 000 tone semicocs.

Duminică dimineața, la ieșirea din ulti
mul șut al lunii ianuarie, minerii din forma
ția Condusă de brigadierul Ion Matei, de la 
Exploatarea carboniferă Horăști, au ridicat 
la 105 metri ■volumul lunar de avansare in
tr-un abataj cu susținere individuală a stra
tului și tăiere a cărbunelui cu combina. în
registrat în condiții grele de lucru, strat ni
sipos în zonă, infiltrații de apă etc, succe
sul constituie un record, de tehnică minieră 
in sistemul amintit, viteza de avansate 'in- 
trecind cu 13 metri vechiul record ce a a- 
parținut aceluiași colectiv.

(Agerpres)

încheierea lucrărilor celui de-al Vl-lea 
Congres al cooperației de consum 

TELEGRAMĂ ADRESATĂ C.C. Al P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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In întîmpinarea Congresului deputaților consiliilor populare

AL
în numeroase așezări de pe 

cuprinsul țării încep să se ma
terializeze prevederile planuri
lor consiliilor populare privind 
dezvoltarea și modernizarea ur
banistică a localităților în acest 
cincinal. In municipiul Galați, 
spre exemplu, se află. în pre
zent, în lucru ' blocuri insumind 
3 500 de apartamente, care vor 
Întregi ansamblurile de locuin
țe. din vechiul centru civic al 
orașului, din cartierele Mazepa, 
Dunărea, Aeroport. în localită
țile Roman, Piatra Neamț, Tg. 
Neamț, Bicaz, Koznov și Bălță- 
tești, din județul Nèaxnt, au îri- 
ceput lucrările de construcție a 
peste 1200 apartamente prevă
zute în planul pe acest an. Aces
te așezări iși vor. spori. zestrea 
de locuințe cu obiective social
culturale, in actualul cincinal, 
cu peste 14 500 de apartamente, 
280 sâli de clasă, grădinițe, săli 
de sport și altele. Constructorii 
clujeni au predat beneficiarilor 
primele 100 dé apartamente din 
cele prevăzute a fi ridicate in 
perioada 1976—1980. Alte 180 
de locuințe sînt pregătite pentru 
recepție, , urmînd ca în curînd 
să-și primească locatarii. In co
muna Bechet, județul Dolj — 
așezare ce se pregătește să de
vină, intr-un viitor apropiat, io-

urbană — au fost ter- 
primele 40 de aparta- 

ce conturează viitorul

calitate 
minate 
mente_  _______ __
centru civic. Potrivit proiecte
lor, intr-o primă etapă, aici vor 
fi realizate 380 de apartamente, 
o creșă-grădiniță, spații comer
ciale. unități prestatoare de ser
vicii, precum și alte obiective 
social-culțurale și edilitar-gos- 
podărești. Pentru Baia Mare, 
proiectanții au definitivat deta
liile de sistematizare a celui mai 
mare ansamblu de locuințe din 
acest oraș ale cărui lucrări 
construcție vor fi începute 
curind. Noul cartier băimărean, 
denumit „Traian“, va fi străbătut 
de două importante artere de

, circulație și va cuprinde blocuri 
cu pînă la 11 nivele. însumînd

. 7 200 apartamente, precum și o- 
școală, . grădinițe și creșe, ma- j 
gazine, o zonă de agrement și 
una sportivă, cu o suprafață de 
aproape 50 ha. La Baia Mare și 
în alte localități ale județului 
Maramureș vor fi construite în. 
actualul cincinal 15 000 locuințe, 
321 săli de clasă, 3 140 locuri în 
creșe și grădinițe, alte obiective 
sociale. In județul Alba acțiu
nea de modernizare și. dezvolta
re a localităților prevede ca pînă 
la finele anului 1980 în această: 
parte a țării să fie construite'

aproape 15 000 de apartamente. 
Localitățile rurale Baia de 
Arieș, Teiuș, Jidvei și Albac vor 
deveni. în viitor, centre urbane, 
iar comunele Ighiu, Ciuruieasa, 
Unirea, Sălciua, Șona și Spring 
se vor dezvolta cu prioritate 

■ pentru a servi ca model de or- 
’ ganizare și activitate altor așe
zări din mediul sătesc.

(Agerpres)
de, 
în

FIECARE COMUNĂ
ARE SALA DE SPORT

■ ■ ■ —>
și totuși, în unele locuri

activitatea sportivă lipsește
Pentru intensificarea activități

lor sportive de masă In mediul 
rural, Comitetul Central ai 
U.T.C., Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, Consi
liul culturii și educației socialiste 
au întocmit un amplu program 
de măsuri care prevede ca, în 
perioada de iarnă, așezămintele 
culturale să constituie centrul tu
turor activităților șportive de la 
sate. Aici trebuia să se organi
zeze Întreceri de »ah. tenis de

masă, trîntă, lupte, judo, popice, 
tir, alte probe incluse tn Cupa 
tineretului sau Complexul poli
sportiv „Sport și sănătate", du
minici cultural-sportive, serbări 
și reuniuni, întîlniri cu sportivi 
de performanță etc. care au me
nirea să le cultive tinerilor să
teni 
tru

interesul și pasiunea pen- 
practicarea sistematică a

AL. BÄLGRÄDEAN

(Continuar» tn pag. « IU-»)

prin unități agricole 

din județul Ilfov

LA ORA ACTUALA
• Executarea arăturilor adinei pe ultimele suprafețe
• Fertilizarea terenurilor semănate cu griu

REPORTAJ DIN VIAȚA ȘCOLII

„E ORA PATRIE! MELE
...„Stimată tovarășă directoare, stimați tovarăși profesori. In 

aceste momente deosebit de emoționante, cînd cu mina pe drapel 
am jurat să ne dăm viața pentru apărarea patriei, am avut 
plăcerea să auzim frumoasele cuvinte adresate prin telegramă, 
nouă și comandanților noștri... Ne-ați dat dovadă și de această 
dată că sinteți alături de noi și ne păstrați în amintirile fru
moase ale anilor de școală. La rîndul nostru nu vom uita nici
odată cei 5 ani in care ne-ați crescut, ne-ați învățat, ne-ați dat 
numai sfaturi bune pe care urmindu-Ie vom ieși întotdeauna 
primii"...

„întotdeauna primii“,. Deviză, procent din țară. Colegii lo-r mal 
angajament de onoare. 59 din ■ mari, c'ei din prima promoție, 
cei 66 absolvenți ai primei pro- sînt toți studenți integraliști. 80 
moții a Licetilui industrial ’ de : la sută dintre ei cu note între 
construcții și arhitectură Baia 9—10. Lenche Socaci, premianta 
Mare sînt'astăzi studenți ai1 in- liceului, a luat toate examenele 
stitutelor de construcții din cu 10... întotdeauna primii. Foș- 
Cluj-Napoca, Iași și București, iii elevi-constructori băimăreni 
Autorii emoționantelor rinduri, ' jjj onorează deviza și școala.

In 1975 pe listele de admitere 
ale facultăților de drumuri și 
poduri din Iași și București, pri
mele locuri sint ocupate de ab
solvenții Liceului

adresate dascălilor, intr-unui din 
momentele cele mai pline de 
emoții sint studenți. Studenți- 
ostași. 115 studenți-ostași din 131 
de absolvenți. Cel mai mare de construcții

: I

G6

și arhitectură din Baia Mare... 
Cea mai mare medie pe regi
ment la examenul pentru gra
dul de fruntaș a fost obținută de 
studentul-ostaș Mihai Costin, 
absolvent al liceului. întotdeau
na primii... Pavel Mare, unul 
dintre cei 16 absolvenți care au 
intrat direct în producție, este 
astăzi, după numai cîteva luni 
de meserie, șef de lot — insta
lații pe Șantierul de investiții 
din Borșa. Ceilalți îndeplinesc 
funcții de maiștri, ajutori de 
maiștri... întotdeauna primii. 
Splendidă lecție de voință, de 
recunoștință față de cei ce i-au 
învățat să fie întotdeauna învin
gători.

...Aproape 90 la sută dintre 
maiștrii șantierelor maramure-

DAN VASILESCU

(Continuare in pag. « ll-a)

De ' cîteva zile, meteorologii 
avertizează : temperatura scade 
simțitor, în multe părți ale țării 
ninge. Și dacă prognozele au 
valoarea lor în ceea ce-i pri
vește, să zicem, pe cei poposiți 
la o cabană, echipele de salva- 
mont ori diriguitorii drumurilor 
publice, o semnificație aparte, 
majoră prezintă însă pentru lu
crătorii ogoarelor. Am înțeles 
acest lucru o dată în plus, zilele 
acestea, în cîmpia bărăgană.

Sint trei grade sub zero — și 
după cum ar spune Ion Istrate, 
șeful secției de mecanizare 
Curcani, județul Ilfov — timp 
optim de muncă. Aici, ca în nu
meroase alte așezări rurale, timp 
optim de muncă înseamnă, la 
ora actuală, în principal execu
tarea a două importante lucrări 
în cîmp : arăturile adinei, în ve
derea însămințărilor din primă
vară și fertilizarea terenurilor 
semănate cu griu, a celorlalte 
suprafețe agricole.

La marginea satului Sălcioara, 
cîteva tractoare înscriu brazde 
negre pe covorul alb. Drumuri 
lungi, dus și întors, cu exacti
tate matematică, fără odihnă. 
„Deși gama lucrărilor este mai 
redusă față de alte anotimpuri 
— ne spune, în sfirșit, mecani
zatorul Petre Panduru, la rugă
mintea noastră pentru un minut 
de răgaz — intensitatea muncii 
este aceeași“. Aflăm astfel că 
țăranii cooperatori din Sălcioara 
și Curcani sint recunoscuți pen
tru hărnicia lor, iar bunele re
colte pe care le obțin se dato- 
resc efectuării lucrărilor agrico
le în timpul optim, cu exigență 
pentru calitatea lor. în legătură 
cu graba mult prea evidentă a 
celor cinci tineri mecanizatori, 
Petre Panduru se explică : 
„Ploile de mai înainte au în
muiat atît de mult pămîntul in
cit au împiedicat ieșirea tractoa
relor în cîmp. Acest fapt, însă, 
nu ne putea lăsa cu datoria 
neonorată“. Reținem, deci, că a- 
cum, la minus trei grade, pă- 
mintul este numai bun de arat. 
Dealtfel, amplifieîndu-și efortu
rile, mecanizatorii mai au de 
arat doar 70 hectare, ceea ce în
seamnă încă 2—3 zile bune de

muncă, în care gerul este un 
„indicator“ necesar. „La minus 
5 grade, după cum se anunță 
timpul (din cabina unui tractor 
se aude muzica unui tranzistor !) 
vom relua fertilizarea celor 1 200 
hectare cu griu“ — conchide 
unul din mecanizatori. Dar mi
nutul de discuție solicitat s-a 
consumat, oamenii își verifică 
utilajele și reintră în brazdă. Se 
înscriu din nou drumuri lungi, 
de efort și competență, trasate 
cu exactitate matematică, fără 
odihnă ; drumuri sigure ale vi
itoarelor recolte bogate. Notăm 
în carnet numele autorilor — 
Eugen Sterian, Marin Cristea, 
Gheorghe Stan, Petre Grigore, 
alături desigur de al lui Petre 
Panduru, interlocutorul nostru 
— și ne continuăm traseul.

în comuna Chirnogi, primarul 
Lazăr Manea ne împărtășește 
cuvinte de frumoasă apreciere 
la adresa tinerilor. „Sînt peste 
300 — și indiferent de profesie 
(elev, cooperator, funcționar) 
toți își aduc contribuția la acti
vitatea agricolă“. Marin Pironea, 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C. ne vorbește despre ace
lași efort pe care, în această 
perioadă, îl depun în mod deo
sebit mecanizatorii. In coopera
tiva agricolă de producție, la 
acțiunea de fertilizări se eviden
țiază în mod deosebit tinerii 
Nicolae Burulean, Ion Moga, Ilie 
Ilie. Pe terenurile întreprinderii 
agricole de stat (aproape 4 000 
de hectare cu grîu) fertilizarea 
se face cu ajutorul avionului. 
Gunoiul de grajd, însă, este 
transportat și împrăștiat în cîmp 
de tinerii mecanizatori Constan
tin Crîngașu, Nicolae Jurubiță, 
Marin Dănilă. Consemnînd că 
reparațiile utilajelor pentru cam
pania de primăvară au fost 
realizate în ritmul planificat 
(șeful sectorului mecanic este 
însuși secretarul U.T.C.) înche
iem aici u pagină din activitatea 
fără odihnă a lucrătorilor de pe 
ogoarele Bărăganului, în care cu 
majuscule 
transmis o 
și dăruirea

de apreciere am 
secvență din efortul 
tinerilor.

I. ANDREIȚA

Tractoarele înscriu brazde 
negre pe covorul alb. Sec
vență surprinsă pe pămân
turile cooperatorilor din co
muna Curcani, județul Ilfov

„Poezia", de Gabriela Adoc, 
- una din lucrările prezen
tate in Salonul de artă plas
tică asupra căruia pre

zentăm

-UN PUNCT DE 
VEDERE

de Grigore Arbore
• Manifestări cultura

le in întîmpinarea 
Congresului depu- 
taților consiliilor 
populare

• Săptâmina cinema
tografică

• Selecțiuni muzicale

IN PAGINA a 2-a
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Rîciu-Mureș : ClLTURA
ANIVERSAREA UNEI VECHI
INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÎNT

?5IUNA CÂRTII EA SATE“
EA a XVI-a EDIȚIE

In comuna Rîciu din jude
țul Mureș, a avut Ioc dumi
nică, o festivitate prilejuită 
de împlinirea a 225 de ani de 
la atestarea documentară a 
școlii generale de 10 ani din 
localitate. Despre activitatea 
acestei vechi instituții de în- 
vățămînt. despre condițiile 
de azi în care se desfășoară 
procesul de instruire și edu
care a elevilor, a vorbit Va- 
leria Oprea, directoarea șco
lii sărbătorite. Cu același 
prilej, în fata școlii a fost

„E ORA PATRIEI MELE"
(Urmare din pag. I)

șene se mindresc că au absolvit 
această școală... Două mii de 
muncitori calificați de pe ace
leași șantiere maramureșene au 
invitat meserie aici. Aici la...

...CENTRUL ȘCOLAR DE CON
STRUCȚII Și ARHITECTURA

BAIA MARE

1965. Maramureșului, această 
poartă a țării unde Pintea Vi
teazul trăiește veșnic in inimile 
și conștiințele locuitorilor, Ma
ramureșului splendid păstrător 
de datini și obiceiuri strămo
șești ii e „foame“ de construc
tori. Șantierele de investiții so
licită tot mai mulți constructori.

„Atunci — își amintește ingi
nera Constanța Filip, directoarea 
liceului, — a fost creată, ca o 
necesitate, școala tehnică post- 
liceală de construcții, cu 4 clase 
și 80 de elevi. Doi ani mai tirziu 
s-a înființat școala profesiona
lă. In 1956 cea de maiștri, iar in 
’69 liceul industrial care a în
locuit forma postliceală. Astăzi, 
pe acest loc unde era mlaștină 
ne-am construit cea mai moder
nă școală din țară. 2 000 de elevi, 
50 de clase la bază și 9 afiliate. 
15 specialități și 5 forme de în
vățământ“... tntr-una din plache
tele de versuri create de elevii 
constructori — adunate sub titlul 
„Muguri“, directoarea adresa un 
cuvînt înainte :

„Dragi elevi, meseria de con
structor nu este un meșteșug 
oarecare. Este o artă care sinte
tizează in primul rină 'un an
samblu de calități ce îmbini 
armonios știința cu frumosul, 
visul cu realitatea, îndrăzneala 
cu dorința de realizare. Aceste 
calități dau fiecărui constructor 
un suflet de artist. Unii iși in
crustează in poartă, cu dalta, 
dorința spre inalt. Alții, înfru
musețează cu migală zidurile 
noilor și impunătoarelor edificii 
ale socialismului, așternindu-și 
si pe hirtie glndurile, visurile, 
dorurile și aspirațiile așa cum 
ați făcut-o și voi, cu sensibili
tatea ce vă caracterizează, in 
paginile acestor „Muguri“ pentru 
care vă felicit din inimă“.

Elevii constructori băimărent, 
cei de ieri și cei de azi și-au 
construit singuri școala. Și că
minul de fete, și sala de gi di
nastică. Zile și nopți de muncă, 
vacanțe întregi petrecute pe 
șantierul de muncă patriotică. 
Economii de aproape 4 milioane 
lei. Construcția școlii terminata 
cu un an și jumătate înainte de 
termen. Apoi, drapelul și Diplo
ma de onoare ale C.C. al U.T.C. 
Și conștiința faptului că din mâi
nile lor și din agerimea minții 
lor s-a înălțat o mindrețe de 
școală in care pășesc cu respect 
și încredere. Ca intr-un muzeu.

„La noi vin copii de la țară 
— ne spune tovarășa directoare. 
Invățați cu munca. Construcțiile 
nu șint saloane. Dar ii învățăm 
să se poarte ca in cel mai nobil 
salon. Vrem să dovedim că li
ceele industriale pot și trebuie 
să scoată nu numai buni mese
riași, ci și oameni de culturi“- 
Oameni de cultură. Elevii cen
trului școlar de construcții și 
arhitectură și-au amenajat un 
cabinet de literatură „Mihai 
Eminescu". Pe ușă, portretul 
poetului și un motto : „Pășiți 
încet, cu grijă tăcută, feții mei. 
să nu-i căleați nici umbra, nici 
florile de tei“ (Tudor Arghezi). 
A devenit tradițională sărbăto
rirea Luceafărului poeziei româ
nești. In fiecare an — spectaco
lul concurs „Mihai Eminescu“ 
antrenează 300 de elevi : recita
tori, dansatori, cintăreți de mu
zică ușoară, scenografi și o a- 
sistență de peste 1000 spectatori.

Spectacolul dedicat lui Alec- 
sandri, sau „Sint suflet din su
fletul neamului meu“, spectacol 
omagial George Coșbuc, sint nu
mai citeva din ultimele acțiuni 
cultural-educative organizate 
aici. Elevii constructori sint 
foarte buni recitatori. Anul tre
cut la concursul de poezie 
„Ce-ți doresc eu ție, dulce 
Românie“ faza finală de la Ora
dea, au ocupat locul II și au 
obținut 17 premii, In orele li
bere, locul tirnăcoapelor, lope- 
ților, canciocului sau mistriei 
este luat de instrumentele de 
muzică populară. Taraful a fost 
distins cu cele mai înalte titluri 
la concursurile școlare.

Cenaclul de limba și literatura 
franceză prezintă anual o ser
bare în limba franceză. Elevii 
constructori recită din Baude- 
latre. Prevert. Lamartine, Alfred 
de Vigny Aceiași elevi care la 
olimpiadele pe materii aduc 
școlii an de an premii și diplo
me de onoare. Numele lor ? 
Tovarășa directoare ne-a rugat 
să nu facem excepții. „Toți sint 
la fel de buni". Si constructorii 
Vasile Spân, loan Tuns sau loan 

dezvelit bustul lui Gheorghe 
Șincai. reprezentant de sea
mă al istoriografiei româ
nești, fiu al acestei frumoase 
așezări tranislvănene. Auto
rul lucrării este artistul plas
tic amator din localitate, 
Constantin Dombi.

In încheierea festivităților, 
cei prezinți au adoptat tex
tul unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care cadrele didactice ale

Crlșan, și poetul constructor 
loan Comănescu, și recitatorul 
loan Moș și arhitecții Sorin Ga- 
rabaciu, Aurel Coman, Schmidt 
Dezideriu, Leontina Mărieș, lu- 
liana Göbel, Ene Suciu. Și cel 
de la Eleetro IV; Attila 
Buchman și Ilie Bolobekti, și cel 
de la Drumuri și poduri anul 
III, Maria Popescu, Milica Bre- 
haițe, toți cu medii peste 9, și 
firește cei doi cu cea mai mare 
medie, 9,73, Tatiana Stef și se
cretarul comitetului U.T.C., Va
sile Ilieș al III-lea, cum i șe 
spune, pentru că este al treilea 
secretar U.T.C. de la înființarea 
liceului in 1969.

Toți sint elevi buni, spune 
dascălul-director. O spun și rea
lizările lor profesionale, o spun 
cifrele. Planul de producție, in 
anul școlar 1974—1975 în valoare 
de 1 200 000 lei, a fost depășit 
cu mult. Anul acesta a crescut 
la 1,5 milioane. Contractele în
cheiate cu Trustul de construc
ții, cuprind realizarea integrală 
a unor construcții, blocuri de lo
cuințe, case de copii. Etajul I 
al modernului magazin „Mo
dern“ din Baia Mare a fost con
struit de elevi. Ca dealtfel 
ultimele etaje ale cochetelor 
blocuri turn ce străjuiesc într-o 
fericită ambianță arhitectonică 
artera de circulație gară-cen- 
trul civic al municipiului. Pe 
șantierele de investiții de la 
Borșa și Vișeu, elevii anului V 
trăiesc frumusețea profesiunii

DEZBATERI TEMEINICE

(Urmare din pag l) 

tematică fără îndoială că dez
baterile vor fi fructuoase. In 
discuțiile pe care le-am purtat 
cu activiștii U.T.C. am accen
tuat pe necesitatea ca ei să 
facă cunoscute principalele 
probleme ce se vor discuta în 
adunări, să participe direct la 
întocmirea materialelor și la 
pregătirea planurilor de măsuri 
ce vor finaliza dezbaterile. Con
ținutul și calitatea acestor dez
bateri sint, însă, direct legate 
de modul în care vor reuși să 
cuprindă aspectele concrete din 
organizațiile U.T.C. Cu alte 
cuvinte, nu dorim să le fie pre
zentate uteciștilor niște mate
riale teoretice, cuprinzind idei 
de mare însemnătate, dar rupte 
de viața de zi cu zi. Aceste 
materiale trebuie să oglindească 
principalele aspecte pozitive și 
negative din munca organizații
lor. să conțină căile concrete de 
acțiune viitoare, să pună in va
loare posibilitățile de care dis
pun organizațiile pentru îmbu
nătățirea continuă a activității 
politico-ideologice și cultural- 
educative în rindul uteciștilor 
sătmăreni. Totodată, participan
tă la dezbateri au prilejul și 
datoria de a-și afirma si cu a- 
cest prilej spiritul revoluționar, 
combativ, intransigent și, nu în 
ultimul rînd. poziția autocritică 
față de propria activitate. Ute- 
ciștii, cunoâcînd tematica dez
baterilor. trebuie să se gindeas- 
că din timp la problemele ce le 
vor discuta în adunare, să-și 
pregătească propuneri construc-

întreprinderea de mașini agricole 
„Semănătoarea“ București

cu sediul in Spl. Independenței nr. 319 sectorul 7, încadrează de 
urgență următoarele categorii de personal :

1. — Muncitori calificați în meseriile :
— strungar ;
— rectificator ;
— turnător-formator ;
— presator ;
— debitator ;
— termist-tratamentist ;
— electricieni ;
— vulcanizator :
— compresomi ;
— motopompist ;
— instalator ; 

2. — Muncitori necalificați pentru transport auto și C.F.R., de
pozite, turnătorie.

3. — Muncitori necalificați pentru calificare prin cursuri de 4—8
luni fără scoatere din producție in meseriile de : vopsitor, 
presator, strungar, lăcătuș, turnător,

4. — De asemenea, încadrează conform Legii 12/1971 : șef depo
zit, șef atelier prelucrări mecanice, contabil principal, ana
list. casier II. C.A.R., economist retribuire, inginer proiec
tant specialitatea T.C.M. și tehnica sudurii.

Informații suplimentare la sediul întreprinderii sau la telefon 
49 40 GO/int. 267.

scolii, toti cetățenii comunei 
își exprimă bucuria față de 
profundele prefaceri petre
cute și pe aceste frumoase 
plaiuri strămoșești, angajin- 
du-se să depună eforturi 
susținute pentru traducere 
în viață a mărețelor sarcini 
trasate de Congresul al 
Xl-lea al P.C.R., de educarea 
în spirit patriotic și comu
nist a noilor generații de ti
neri, contribuind astfel la ri
dicarea României pe noi 
trepte de progres și civili
zație.

lor, muncind singuri, fără su- 
praveghetea școlii, fără peda
gogi, la înălțarea unor com
plexe de blocuri și magazine, la 
ridicarea unor școli sau unități 
economice.

Centrul școlar de construcții și 
arhitectură Baia Mare, cu cele 
24 de cabinete și laboratoare ale 
sale cu circuit intern de televi
ziune, realizat de elevi și cadre 
didactice, cu elevi străluciți ce 
au învățat de la dascălii lor să 
fie întotdeauna primii, se înscrie 
in circuitul invățămintului nos
tru modern, ca o citadela a vii
torilor constructori și arhitecți. 
Constructori și arhitecți, oameni 
ai înălțimilor și deschiderilor 
generoase spre .viitor, oameni 
ce-și aduc în modul cel mai con
cret cu putință entuziastul aport 
la construirea edificiilor socia
lismului. loan Comănescu, ele- 
vul-constructor, elevul poet, unul 
dintre sutele de elevi-construc- 
tori talentați și plini de sensibi
litate, își exprima, în versuri, 
dragostea față de profesiune, 
față de patrie, intr-o emoționan
tă poezie: „E ORA PATRIEI 
MELE“... „Cind fluturii zboară 
vioi, risipind în eter curcubee, / 
cind artizani pricepuți zidesc 
pe pămînt magnifice stele, / e 
ora patriei mele. / E ora cind 
viata pulsează și-n vîrfuri de 
stincă, / e ora cînd viața rimează 
cu visul iui Cuza / E ora cînd 
oamenii așteaptă s-ajungă la 
stele / E ora patriei mele“.

tive, eficiente, capabile să Întă
rească in viitor activitatea poli- 
tico-ideologică a organizației 
din care fac parte. Adunările 
de dezbateri sint însă și un pri
lej potrivit de a analiza feiul 
în care se acționează pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de 
tovarășul Nicolae Ceausescu in 
cuvîntarea rostită la deschide
rea forumului tineretului, sar
cini de înaltă răspundere pa
triotică, care solicită un înalt 
nivel de pregătire politico-ideo- 
logică din partea tuturor mem
brilor organizațiilor. De aceea, 
atit în materialele prezentate in 
cadrul adunărilor, cit și în dis
cuții, vom analiza și felul în 
care luptăm pentru transpune
rea în viață a obiectivelor pe 
care secretarul general al parti
dului nostru le-a pus în fata ti
nerei generații la cel . de-al 
X-lea Congres al U.T.C.

— Cum v-ați gîndit să valo
rificați dezbaterile din adunări, 
propunerile pe care le vor face 
uteciștii ?

— In urma dezbaterilor, în- 
eepînd de la nivelul de bază 
pînă la nivel de județ vor fi 
reținute cu prioritate propune
rile și problemele majore rezul
tate din discuții. Săptămînai, 
activiștii U.T.C. vor prezenta 
sinteze conținînd principalele 
probleme și propuneri ale ute- 
ciștiior. Ele vor fi analizate ope
rativ în ședințe de secretariat, 
astfel ea la plenara comitetului 
județean să-și găsească o mate
rializare adecvată.

— sudor electric și autogen ;
— lăcătuș;
— mecanic locomotivă ;
— conducători auto ;
— motostivuitorist :
— automacaragiu ;
— tractorist-rutierișt ;
— vopsitor 'ndustrial ;
— tlmplari ;
— mecanici întreținere și 

reparații.

u

începînd de ieri și pînă la 
sfirșitul lunii februarie se va 
desfășura în întreaga țară cea 
de-a XVI-a ediție a „Lunii căr
ții la sate“. înscrisă în fiecare 
an în calendarul celor mai în
semnate manifestări culturale, 
această ediție capătă acum un 
plus de semnificație prin păși
rea in noul cincinal 1976—1980 
și a anului în care vor avea loc 
lucrările Congresului educației 
politice și culturii.

Manifestările din cadrul aces
tei ediții a ..Lunii cărții la sate“ 
vor fi coordonate direct de co
mitetele județene de cultură și 
educație socialistă și de uniu
nile județene ale cooperației de 
consum, care vor colabora cu 
inspectoratele școlare, cu orga
nizațiile de masă și obștești și 
cu celelalte instituții angrenate 
în procesul de educare a oame
nilor muncii din mediul rural. 
Un rol deosebit revine și orga
nizațiilor de tineret de la sate 
care vor trebui să participe în 
număr cit mai mare la acțiu
nile ce se vor organiza cu car
tea. în această perioadă.

Printre principalele acțiuni 
care vor avea loc în perioada 
1—29 februarie menționăm : 
desfășurarea Zilelor cărții so- 
cial-polițice. în perioada 1—8 
februarie, ale cărții agrozooteh
nice între 9—15, ale cărții bele
tristice românești între 16—22, 
iar în ultima săptămînă, 23—29 
februarie. Zilele cărții de infor
mare științifică. Beneficiind de 
experiența dobindită în edițiile 
precedente, manifestările dedi
cate popularizării și difuzării 
cărții vor fi organizate și în a- 
cest an la cămine culturale, bi
blioteci. librării orășenești și 
sătești, școli, cluburi ale unită
ților industriale, agricole de stat 
și cooperatiste. In aceste uni
tăți. cu sprijinul organizațiilor 
de tineret, vor avea loc o diver
sitate de acțiuni culturale ca : 
expoziții de carte cu caracter 
general sau tematice, dezbateri 
cu participarea editurilor, pre-

Saloa- 
înter- 
să-ți 

expu- 
ce

Diderot, intr-umil din 
ne, acela din 1763, scria 
locutorulUi său : „Am 
vorbesc despre tablourile 
se anul acesta, pe măsură 
lista, distribuită la intrarea Sa
lonului, mi le va oferi. Ar exis
ta poate vreo ordine în care să 
poată fi aranjate ; dar nu prea 
văd prin ce avantaje ar putea 
fi compensată o asemenea 
muncă“. Ni se pare riscantă o 
tentativă de apreciere prea ca
tegorică a valorii sau calității 
actualului salon de pictură și 
sculptură, închis zilele trecute, 
în raport cu altele, din anii an
teriori. După cum tot riscantă 
ni se pare și încercarea de a 
folosi ca un categoric punct de 
reper actualul salon pentru a 
se face 'constatări cu caracter 
generalizator asupra situației 
actuale a artelor plastice in 
municipiul București, situație 
care, grosso-mòdo, ar fi, dat 
fiind marea concentrare de for
țe artistice din Capitală, vala
bilă pentru tot 
cază sau, mai 
pe tot întinsul 
perioadă, Ceea

Cum se știe, 
se operează și 
imagine de ansamblu 
artei unei anume arii geogra
fice nu se poate avea decît 
luind în considerare ansamblul 
operelor, ca reprezentînd suma 
lucrărilor unei multitudini de 
artiști, create intr-un anume 
interval. Oferind insă doar e- 
șantioane din lucrările unui ar
tist, saloanele nu pot avea un 
caracter antologic și, ca atare, 
criticul predispus la generali
zări poate să vadă orientări 
acolo unde nu sîrrt sau par a 
fi datorită selecției care, natu
ral, încearcă a oferi o viziune

ceea ce se cre- 
exact, s-a creat 
țării în această 
ce. nu este așa. 
selecția valorilor 
in timp, dar o 

asupra

MINISTERUL EDUCATILI ȘI INVĂȚĂMINTULUI
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

anunță scoaterea la concurs
a următoarelor posturi didactice

Conferențiar Ia Facultatea de 
fizică, catedra de electricitate, 
corp solid și biofizică, discipli
nele Biochimie, Structuri bio- 
moleculare și funcțiile lor, In- 
teractia radiației cu materia 
vie, Biocibernetica și metode 
experimentale, poziția 8 ;

Lector la Facultatea de fizică, 
catedra de fizică teoretică, și 
matematică, disciplinele Com
plemente de matematici supe
rioare, Termodinamică și fizică, 
statică, Fizică teoretică, po
ziția io ;

Asistent la Facultatea de ma
tematică, catedra de algebră și 
geometrie, disciplina Algebră și 
programare liniară, poziția 22 ;

Asistent la Facultatea de fi
zică. catedra de electricitate; 
corp solid și biofizică, discipli
nele Microscopie electronică, 
Fizica solidului, semiconductori 
și aplicații. Fizica semiconduc- 
torilor, poziția 35 ;

Asistent la Facultatea de fi
zică, catedra de fizică atomică 
și nucleară, disciplina Fizică a- 
tomică și nucleară, poziția 27 ;

Asistent la Facultatea de bio
logie, catedra de ecologie, fizio
logie animală și biochimie, dis
ciplinele Ecologie și Hidrobio- 
logie, poziția 24 ;

Asistent la Facultatea de isto
rie. catedra de istorie univer
sală, disciplinele Paleografie 
turco-osmană. Limba turcă, Is
torie universală medie. Istorie 
universală modernă, , Probleme 
de istorie afro-asiatică. poziția 
14 î

XVI-a ediție a 
la sate“ îmbracă 
deosebit, consti-

zentări și recenzii de cărți, șe
zători literare cu recitaluri de 
poezie patriotică etc. în această 
perioadă, bibliotecile județene 
și comunale vor desfășura o 
largă acțiune de informare bi
bliografică a cititorilor de la sate 
pentru sprijinirea învățămîntu- 
lui politic, ideologic și economic 
de masă, a invățămintului agro
zootehnic.

Cea de-a 
„Lunii cărții 
un caracter 
tuind — totodată — un bilanț 
deschizător de noi perspective 
în cincinalul în care am pășit. 
Astfel, intre anii 1971.—1975, au 
luat calea satelor, prin unitățile 
cooperației de consum, peste 50 
de milioane de cărți, ceea ce 
reprezintă peste 13 500 titluri. 
In cifre valorice, aceasta repre
zintă o creștere a desfacerii cu 
73,8 la sută in anul 1975. față de 
anul 1971. Este demn de relevat 
faptul că din domeniul lucrări
lor social-politice au fost difu
zate la sate circa 1 000 de titluri 
în această perioadă. într-un ti
raj de 5 500 000 exemplare. In 
cincinalul care a trecut au pă
truns în comunele și satele pa
triei noastre 5 953 de titluri de 
beletristică, in 32 300 000 exem
plare. între anii 1971—1975 baza 
materială a difuzării cărții prin 
cooperația de consum a crescut 
de la 1133 librării și raioane 
de librării la 2 210 în anul 1975. 
In 1976 se prevede ca fiecare 
comună să dispună de o libră
rie sau de un raion specializat.

In acest an, prin organizarea 
tradiționalelor manifestări din 
cadrul „Lunii cărții la sate“ se 
urmărește asigurarea unei mai 
largi popularizări și răspîndiri 
a acelor lucrări care, prin te
matica lor, vor contribui la dez
voltarea conștiinței socialiste a 
țărănimii cooperatiste, și a tu
turor lucrătorilor din agricul
tură, la educarea și informarea 
multilaterală a acestora.

F. LEREA

de Grigore Arbore

asupra unui anume tip de pre
ocupări socotite a fi semnifica
tive pentru creația artiștilor ca 
atare. Despre preocupări ale ar
tiștilor se poate deci vorbi re- 
cenzind lucrările prezente in
tr-un salon și nu despre orien
tări comune unor grupuri în
tregi de artiști. Preocupările 
comune în aceleași momente 
sau in momente diferite nu ex
clud, ci chiar presupun diversi
tatea orientărilor individuale. 
Orientările comune pot fi atri
buite de critică unor artiști 
prezenți într-un salon cu una, 
două, maximum trei lucrări, 
numai forțînd argumentația ; 
concluzia firească a acestei de
monstrații ar fi că, tematic și 
calitativ, lucrările expuse re
flectă o tendință spre uniformi
zare pe plan mai larg, fapt ce, 
firește, nu ar corespunde ade
vărului. Putem dar să afir
măm că în salonul bucureștean 
multe din opere vădeau puncte 
de interes comun ăle artiștilor 
în descifrarea sensurilor propri
ei creații, Trei mi se .par a. fi 
planurile mari ale preocupări
lor comune ale artiștilor bucu- 
reșteni, așa cum au apărut ele 
vizibile din lucrările expuse la 
Salon : primul ar fi reprezentat 
de încercarea de găsire a unor 
noi modalități de apropiere față 
de lumea realului, de, am spune, 
cu o formulă ultrabanalizată, 
pulsul vieții surprinse în mul
tiplele ei ipostaze ; al doilea 
plan ar fi reprezentat de în
cercarea de a sonda istoria po
porului nostru prin crearea de 
opere cu caracter evocator atit 
în pictură cit și in sculptură ; 
al treilea ar fi reprezentat de

orientale și 
disciplinele

Asistent la Facultatea de limbi 
romanice. clasice și orientale, 
catedra de limba franceză, dis-, 
ciplina Limba franceză, pozi
ția 32 ;

Asistent la Facultatea de limbi 
romanice, clasice și orientale, 
catedra de limbi 
limba maghiară, 
Limba chineză — curs practic, 
Literatura și civilizația chine
ză, poziția 10 ;

Asistent la Facultatea de 
limbi germanice, catedra de li
teratură engleză, disciplina Li
teratura engleză, poziția 33.

Candidații la concurs vor de
pune la secretariatul Universi
tății din București, b-dul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej nr. 64, în 
termen de 30 de zile (pentru 
posturile de conferențiar și lec
tor) și de 15 zile (pentru pos
turile de asistent) de la data 
publicăm acestui anunț in Bu
letinul 
scriere 
tele și 
Legea 
personalului didactic din Repu
blica Socialistă România, publi
cată în Buletinul Oficial, par
tea I. nr. 33 din 15 martie 1969, 
și de Instrucțiunile Ministeru
lui Educației și Invățămintului 
nr. 84 539/1969.

Concursul va avea loc Ia Uni
versitatea din București în ter
men de 2 luni (pentru posturi
le de conferențiar și lector) și 
de 15 zile (pentru posturile de 
asistent) de la data expirării 
termenului de înscriere.

Oficial, cererea de In
ia care vor anexa ac- 
lucrările prevăzute de 

nr. 6 privind Statutul

MANIFESTĂRI CULTURAL-EDUCATIVE DEDICATE
CONGRESULUI DEPUTAȚILOR CONSILIILOR POPULARE
• UN EVENIMENT IM

PORTANT ÎN VIAȚA CUL- 
TURAL-ȘTIINȚIFICA A JU
DEȚULUI TELEORMAN : 
a luat ființă Asociația etno
grafilor și folcloriștilor din 
Alexandria. Menită să reu
nească forțele și preocupă
rile locale în acest dome
niu, ea își propune să ini
țieze o serie de cercetări 
multidisciplinare asupra bo
gatei zone etnografice și 
folclorice a Teleormanului.

• DUMINICA S-A ÎN
CHEIAT LA DOROHOI 
Săptămînă manifestărilor 
cultural-artistice dedicate 
fruntașilor în întrecerea so
cialistă intitulată „Omagiu 
muncii“. Cu acest prilej, în 
cluburi, săli de lectură, în 
întreprinderi și instituții au 
avut loc activități politico
educative și artistice în cin
stea 
tori, 
care 
ție

colectivelor 
tehnicieni 

și-au adus 
deosebită

de munci
și ingineri 

o contribu
ia onorarea,

„TOATE
DOVEZILE

ÎMPOTRIVA“
Ceea ce dă filmului sovietic 

„Toate dovezile împotrivă“, rea
lizat de Vasili Breskam, un pjus 
de calitate este păstrarea intrigii 
polițiste în cadrul încărcat de 
autenticitate al vieții obișnuite 
dintr-un orășel de provincie. 
Crima și descoperirea adevăra
tului făptaș, fără să rămînâ pe 
planul secund al acțiunii, con
stituie numai un pretext drama
tic pentru autor în dorința — cu 
bine materializată — de a in- 

ex-încercarea de a valorifica 
periența formală în ipostaze cit 
mai diverse dar care, în genere, 
să se raporteze Ia tematica tra
dițională a artelor plastice. în 
linii mari, aceste preocupări 
sînt convergente ; ele mărturi
sesc înclinarea structurală — 
vizibilă dealtfel și în saloanele 
precedente — a artiștilor noștri 
plastici către o artă plină de 
semnificații umaniste, o artă ce 
așază în centrul preocupărilor 
sale realitatea transfigurată a 
existenței umane. Trăsătura e- 
sențială a acestui salon a fost 
dată de efortul de a prezenta o- 
pere pline de seva ideilor gene
roase, cu suflu afectiv și reali
zate artistjtește. Dacă primele 
două calități corespund întru 
totul obiectivelor propuse, se 
poate afirma că, din punctul de 
vedere al îealizării artistice, lu
crările prezente, prinse în tota
litatea lor, oferă o imagine ce 
suportă rezerve. E foarte clar că 
majoritatea artiștilor bucureșteni 
prezenți în acest salon au expus 
lucrări calitativ inferioare sau, 
în cel mai bun caz, aflate la ni
vele egale ca execuție celor 
expuse în anii trecuți. Pot ieși 
de sub incidența acestei rezerve, 
dacă doriți, artiștii ce au atins 
deplina maturitate și afirmare și 
a căror forță creatoare s-a cris
talizat în modalități proprii, de
seori ușor de recunoscut tocmai 
de aceea. Dar această exigență 
se poate formula cel puțin în 
legătură cu suficient de mulți 
pictori și sculptori din genera
țiile mai tinere și de virstă me
die, ce nu au ajuns încă la 
momentul exprimării depline a 
posibilităților lor creatoare. Ge
nerozitatea și varietatea teme
lor abordate, după părerea 
noastră, nu se reflectă adecvat 
în mijloacele de execuție, în ca
litatea artistică a operelor. Ca 
să dăm un exemplu : nu cred, 
de pildă, că statuia lui Ștefan 
cel Mare a lui Horia Fiămindu 
— sculptor tînăr și extrem de 
talentat — privită favorabil de 
critică, este o reușită. Inspirată 
de statuile ecvestre ale lui Do- 
natello și Verocchio, sculptura 
lui Fiămindu nu are monumen
talitatea și forța necesare ; în 
plus, mă îndoiesc că o mărire a 
ei la scară i-ar favoriza pro
porțiile. Am putea extinde sfera 
exemplelor. Unii artiști încă ti
neri dar de deosebită notorieta
te sînt prezenți cu lucrări ce 
indică o etapă de creație tranzi
torie, precum în cazul pinzelor 
lui Alin Gheorghiu sau sculptu
rilor lui Apostu. Nivelul calita
tiv al picturilor cit și cel al 
sculpturilor se situează în ge
neral cam pe linia nivelului me
diu al creației artiștilor. Excep
țiile sînt puține : consemnăm 
doar pînza Luciei loan (meschin 
expusă), ce vădește încă o dată 
un excelent simț al culorii.

Esențial rămine faptul că, în 
ciuda neîmplinirilor sale de or
din calitativ, salonul ne-a arătat 
o tot mai largă înscriere a ar
tiștilor noștri in perimetrele rea
lului și ale istoriei pe care le 
sondează cu interes și- înzestrare. 
Iu acest sens se pot cita lucră
rile unor pictori precum Virgil 
Almășanu, Constantin Blendea, 
Ion Bițan, Georgeta Năpăruș, ale 
unor sculptori precum Paul Va- 
silescu, Alex. Gheorghiță, Mihai 
Marcu etc. în mod cu totul spe
cial trebuie reamintită frumoasa 
sculptură a Gabrielei Adoc, inti
tulată Poezia. Ar fi de dorit, 
oricum, ca la viitoarele saloane 
spiritul de autoexigență al artiș
tilor, în primul rînd, să se facă 
mai simțit în sensul realizării 
unui acord mai deplin, fără con
venționalism. între intențiile ge
neroase și modalitățile lor de 
înfăptuire. întruchiparea ideilor 
să fie demnă de generozitatea și 
avintul lor.

termen, a preve- 
plan din cincina-

DE CENTRE CO- 
DIN JUDEȚUL 
au început du- 

tradi- 
cultural- 
„Plaiuri

reunește

înainte de 
derilor de 
Iul trecut.

• IN 22 
MUNALE 
SUCEAVA 
minică manifestările 
ționalulul Festival 
îrtistic și sportiv 
bucovinene“.

Faza de masă 
grupe de cîte 4 cămine cul
turale vecine care, prin ro
tație, vor fi gazde ale con
fruntărilor scenice și sporti
ve. Spectacolele vor fi pre
zentate de formații de tea
tru, de montaje literar-mu- 
zicale, brigăzi artistice de a- 
gitație, recitatori artistici, 
iar competițiile sportive vor 
fi susținute de echipe de 
șah și tenis de masă,.

• PE SCENELE CASE
LOR ORĂȘENEȘTI DE 
CULTURA DIN BEIUȘ, 
SALONTA, VAȘCAU. DR. 
PETRU GROZA și în alte 
localități ale județului Bi
hor, au avut loc, duminică,

vestiga un mediu, de a analiza 
comportamente și psihologii. In 
ziua nunții sale, un șofer este 
acuzat de crimă și arestat. Con
vinsă de nevinovăția mirelui 
său, Katia va pleca Ia Moscova 
pentru a cere redeschiderea an
chetei. Astfel sosește în micul 
oraș colonelul Cekan — un ex
perimentat și incoruptibil anche
tator. Nimic extraordinar în des
fășurarea investigațiilor care vor 
duce la înlăturarea falselor do
vezi ce-1 acuzaseră pe șofer și la 
ieșirea treptată a adevărului la 
iveală : cîțiva indivizi din con
ducerea sovhozului (care făcuse
ră o serie de falsuri pentru a-șl 
asigura o existență mai confor
tabilă) îl „lichidaseră“ pe acela 
dintre ei care, la un moment 
dat, nemaiputînd suporta țesătu
ra de minciuni care-1 sufoca. în
cercase să se retragă. Dar dacă 
filmul nu mizează foarte mult 
pe spectaculosul deducțiilor și al 
metodelor colonelului Cekan, 

esențial care-î dă
metodelor 
elementul 
substanță și care, în mod evi
dent, l-a preocupat pe regizor, 
este investigarea realistă a vie
ții micului oraș de provincie, a 
relațiilor ce se stabilesc între 
oameni, a caracterului lor. Com
pusă în alb-negru, pelicula are 
o indiscutabilă forță expresivă, 
beneficiind și de o interpretare 
actoricească de calitate. MIRUNA IONESCU

Selectiuni muzicale
• O reintîlnire cu tinărul 

și talentatul dirijor Corne
liu Dumbrăveanu la pupi
trul Orchestrei simfonice a 
Filarmonicii „George Enes- 
cu“ — luni la Ateneul ro
mân, ora 20,00. în program : 
„Odă tăcerii“ de Anatol 
Vieru, Concert pentru oboi 
și orchestră (solist Radu 
Chișu) de J.S. Bach, Simfo
nia fantastică de Hector 
Berlioz.

• O interesantă Incursiu
ne in universul filozofic și 
estetic al „Mioriței“ va face 
prof. George Bălan, marți, 2 
februarie ora 19,00 la Ate
neul român, în cadrul ciclu
lui „Spiritualitatea 
nească și simbolurile 
zical-poetice".

• Recital de violă 
dimir Mendelsohn, în 
„După-amiezile muzicale ale 
tineretului", duminică, 8 fe
bruarie, ora 18,00 la Sala

romă- 
ei mu-

— Vla- 
ciclul

LA CLUJ-IHAPOCA
Numeroși locuitori ai munici

piului Cluj-Napoca — români, 
maghiari și de alte naționalități 
— au luat parte, duminică dimi
neață, la solemnitatea dezvelirii 
statuii lui Baba Novac, vestitul 
căpitan de oști și tovarăș cre
dincios de luptă al lui Mihai 
Vodă Viteazul. Operă în bronz a 
sculptorului clujean Virgil Fuli- 
cea, statuia este așezată în fața 
Turnului croitorilor din vechea 
cetate a Clujului, pe locul unde 
cu 375 de ani In urmă, în fe
bruarie 1601, Baba 
ars pe rug și apoi 
din ordinul Dietei

La solemnitate,
Pascu a evocat, lupta lui Mihai 
Viteazul pentru unirea politică 
a celor trei Țări Române, figu- 

Novac a fost 
tras în teapă 
trădătoare, 
acad. Ștefan

întreprinderea
„23 August“ București,

cu sediul în b-dul Muncii nr. 256, sector 3, telefon 44 30 90, 
tramvaie 23, 24, autobuze 79 și 79 rapid, încadrează : incineri 
și tehnicieni pentru urmărirea producției, revizori contabili, eco
nomiști financiar-contabili, economiști transporturi, aprovizio
nare șef depozit feroaliaje și materiale neferoase, șef de
pozit nisipuri carbid și materiale turnătorii, șef depozit ma
teriale electrice, șef depozit materiale aparataj frînă, șef de
pozit materiale pentru Fabrica de locomotive, șef depozit 
subansamble motoare și locomotive și muncitori necalificați 
pentru încărcări și descărcări materiale.

Condițiile de încadrare conform Legii nr. 12/1971.
Relații suplimentare ia telefon 44 30 90, Serviciul personal, 

pregătire cadre, retribuire a muncii.

spectacole dedicate apropia
tului Congres al deputaților 
consiliilor populare județene 
și al președinților consiliilor 
populare. în cinstea aceluiași 
eveniment, membrii cercului 
de artă plastică al Casei 
pionierilor din Beiuș au des
chis. la Casa de cultură din 
localitate, o expoziție care 
cuprinde 50 de lucrări de 
pictură, sculptură și grafică.

• AȘEZAMINTELE CUL
TURALE DIN PESTE 50 
DE LOCALITĂȚI ALE JU
DEȚULUI MEHEDINȚI au 
găzduit, duminică, manifes
tări cultural-artistice com
plexe. Spectacolele au fost 
prefațate de expuneri des
pre semnificația apropiatu
lui Congres al deputaților 
consiliilor populare județe
ne și al președinților consi
liilor populare, despre acțiu
nile ce vor ti întreprinse în 
satele mehedințene pentru 
îndeplinirea obiectivelor cu
prinse în chemarea adresată 
de conferința județeană a 
deputaților.

AZAEEELE
VOR ÎNE10RI“

Acest film, realizat de studiou
rile chineze, este o ecranizare a 
unei valoroase opere din litera
tura contemporană a țării prie
tene : Steaua roșie strălucitoare 
de Li Sing-tien. Eroul povestirii, 
un copil a cărui mamă a murit 
eroic, va deveni, din martor ino
cent al luptelor din vremea celui 
de-al doilea război civil revolu
ționar, el însuși un combatant 
de nădejde, in ciuda vîrstei fra
gede, în rindurile partizanilor. 
Astfel incit spectatorilor li se 
oferă prilejul de a cunoaște, 
prin intermediul acțiunilor erou- 
lui-copil, unele dintre momen
tele de mare încleștare din isto
ria perioadei denumite „Marșul 
lung“, a anilor 1927—1937. Firul 
povestirii este simplu dar plin 
de patos revoluționar ; băiețelul 
dovedește un curaj deosebit, și o 
gîndire matură în îndeplinirea 
sarcinilor din ce în ce mai difi
cile care i se dau. în final, dă
ruirea și curajul său vor fi răs
plătite din plin : își regăsește 
tatăl și este primit în rîndul 
luptătorilor care poartă, ca semn 
distinctiv, o stea roșie pe cas
chetă.

Brediceanu. Soliști : 
Petrescu, Martha 

, Mihai Zamfir, Ionel

mică a Palatului. în program 
prime audiții de Myriam 
Marbe, Vitali, Vieru, Byrd, 
Haendel ș.a. își dau con
cursul clarinetistul Aurelian 
Öctav Popa și Adrian To- 
mescu la armoniu și clave
cin.

• Săptămina muzicală a 
Filarmonicii se încheie cu 
un concert Beethoven — 
„Missa solemnis“, dirijat de 
Mihai T ■ 
Emilia 
Kessler, 
Panlea.

• Pe 
ric — o 
tă creației românești. La O- 
pera română, duminică, 8 fe
bruarie, ora 19,00 „Hamlet“, 
de Pascal Bentoiu. La Ope
retă : „Lăsați-mă să eint“, 
simbătă, 7 februarie, ora 
19,30 și „Leonard", duminică, 
8 februarie, ora 19,30.

scenele teatrului li- 
săptămină consacra-

;

ALINA POPOVICI 

ra luminoasă, bărbăția și spiri
tul de sacrificiu al căpitanului 
Baba Novac.

ÎNTREPRINDEREA 
„AUTOBUZUL“ 

BUCUREȘTI, 
str. Ostrov nr. 3 sectorul 5 

încadrează de urgență ;
— automacaragii
— șoferi cat. D.
— lăcătuși mecanici diese- 

liști
— ingineri proiectant!
— economist C.F.I.
— traducător limba rusă.

Pentru relații adresați-vă 
Ia serviciul personal, tele
fon 23 93 20 int. 116 sau 
23 12 32.

I
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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CELUI DEAL VI-LEA CONGRES Vizita delegației Ministerului Tineretului, 
Culturii Populare șl Sportului 
din Republica Populară BeninAL COOPERAȚIEI DE CONSUM

TEIEGRAMĂ ADRESATA C.C. Al P.C.R., 
TOVAIIAȘIIEIIIIWCOIAE CEAUSESCU
Reprezentanții celor 7 600 000 cooperatori, în

truniți în cel de-al Vl-lea Congres al coopera
ției de consum din Republica Socialistă Româ
nia, vă încredințează, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de adeziunea en
tuziastă și unanimă a cooperatorilor din țara 
noastră la întreaga politică internă și externă, 
profund științifică, a Partidului Comunist Ro
mân, care reprezintă marxism-leninismul apli
cat creator în România.

Moment' deosebit âl lucrărilor congresului 
nostru, mesajul de salut pe care ni l-ați adre
sat, iubite tovarășe secretar general, în numele 
Comitetului . Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și al guvernului, 
a creat cadrul general de lucru în care parti- 
cipanții la dezbateri au exprimat hotărîreâ 
nestrămutată a' maselor de cooperatori și a lu
crătorilor organizațiilor noastre, de pe tot cu
prinsul patriei, de a munci1 neobosit pentru 
îndeplinirea neabătută a sarcinilor ce le revin 
din Directivele Congresului al Xl-lea, din Pro
gramul partidului.

Analizînd cu spirit de răspundere sarcinile de 
plan ce revin cooperației în anul 1976 ■. și pe 
întregul cincinal 1976—1980, ne angajăm să de
punem toate eforturile, să folosim întreaga 
noastră pricepere și putere de muncă pentru 
îndeplinirea lor exemplară.

Vom aborda o mai mare atenție îmbunătă- 
v-țirii aprovizionării cu mărfuri a populației, sa

tisfacerii cerințelor acesteia la nivelul condi
țiilor și exigențelor actuale, realizînd pînă în 
1980 un spor al desfacerilor cu amănuntul de 
80 miliarde lei față de cincinalul trecut.

Conștienți de necesitatea creșterii contribu
ției, cooperației de consum la formarea fondu
lui de stat de produse agroalimentare, ne an
gajăm ca în 1976 să depășim planul de contrac- 
tări-achiziții cu 190 milioane lei. Vom livra la 
fondul5 pieței, produse în valoare de 50 milioane 
leiț iar la export, peste plan, de 2 milioane lei 
valută. Din crescătoriile proprii vom vinde pro
ducătorilor contractanți 100 000 purcei, 15 000 
iepuri de casă și 7 milioane pui de o zi din 
rase selecționate.

O direcție principală a activității noastre în 
perioada următoare va fi extinderea și diver
sificarea serviciilor, oferite locuitorilor de la 
sate, ca și amplificarea producției de bunuri de 
consum destinate fondului pieței și exportului, 
în actualul cincinal vom realiza un volum de 
producțiă-marfă și prestări de servicii cu 200 
milioane lei’ mai mare decît cel prevăzut în 
plan. Vom acționa ca pînă în 1980 în comune 
să funcționeze unități de prestări în cel puțin 
15 profiluri, iar în viitoarele orășele agricole sau 
agroindustriale — în 40 de- profiluri.

Vom milita cu consecvență pentru o cola
borare și o 'conlucrare tot măi strînse, atît pe 
plan central,' cit și pe plan local, cu Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole de Produc-

ție și Uniunea Centrală a Cooperativelor Meș
teșugărești pentru soluționarea mai bună a pro
blemelor legate de prelucrarea și valorificarea 
unor resurse, precum și pentru o delimitare mai 
precisă a sarcinilor și folosirea mai rațională 
a forțelor în activitatea de dezvoltare a pro
ducției și de aprovizionare a populației cu bu
nuri de consum și servicii.

Vom acționa cu perseverență pentru creșterea 
eficienței activității economice a cooperativelor 
de' consum, pentru consolidarea capacității lor 
financiare, pentru apărarea și dezvoltarea avu
tului obștesc. Ne vom ocupa, totodată, de întă
rirea organizatorică și lărgirea, în continuare, 
a activității cooperativelor de credit.

In spiritul documentelor adoptate de Con
gresul al Xl-lea al partidului, pe lingă preocu
pările economice, vom acorda mai multă.aten
ție activității politico-ideOlogice și culturaî-edu- 
cative de masă, dezvoltării conștiinței socialis
te a membrilor și lucrătorilor organizațiilor 
noastre.' Vă încredințăm că vom face totul pen
tru ca în întreaga noastră activitate să întă
rim spiritul de ordine și disciplină în munca, 
de responsabilitate față de avutul obștesc, vom 
acționa neabătut pentru aplicarea fermă a nor
melor vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste, condiție de seamă pentru 
realizarea întocmai a atribuțiilor ce revin coo
perației de consum ca organizație obștească, 
participantă la întreaga, activitate a Frontului 
Unității Socialiste.

Vom îmbunătăți permanent stilul de muncă, 
militînd pentru dezvoltarea democrației coope
ratiste, asigufind participarea tot mai activă. a 
milioanelor de membri la conducerea și buna 
gospodărire a fiecărei cooperative.

Congresul exprimă atașamentul de neclintit 
al cooperatorilor din România față de politica 
externă a partidului și statului nostru, bazată 
pe principiile deplinei egalități în drepturi,, res
pectării. independenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile interne, renun
țării la forță și Ia amenințarea cu forța și sus
ține, fără rezerve, activitatea neobosită desfă
șurată de partidul și guvernul nostru, de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe. Nicolae 
Ceaușescu, pentru instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale.

In numele, tuturor cooperatorilor și lucrăto
rilor organizațiilor cooperației de consum, ne 
angajăm în fața conducerii partidului și statu
lui, a dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să depunem toate eforturile 
pentru transpunerea in viață a sarcinilor sta
bilite de Congresul al Xl-lea al partidului, să 
ne încadrăm cu rezultate tot mai bune, pe mă
sura încrederii ce ne este acordată. în activita
tea întregului nostru popor de înfăptuire a 
Programului partidului de, făurire a societății 
iocialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
scumpei noastre patrii spre comunism.

CONGRESUL AL VI-LEA AL COOPERAȚIEI DE CONSUM 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

★ ★ ★

Simbătă au luat sfîrșit lucră
rile celui de-al Vl-lea Congres 
al cooperației de consum din Re
publica Socialistă România.

La lucrările Congresului au- 
participăt. tovarășii Ilie Verdeț, 
nfembru aL Comitețujui Pdlitic 
Executiv, secretar ăl C.C. al 
P?C.R., Jbrtos' Fâzelias, membru 
al Comitetului 'Politic' Executiv 
al C.C. al ;P.C.R.i viCeprim-mi- 
nîstru dl guvèrnului? membri ai 
C.C. al P.C.R., conducători ai u- 
nbr instituții centrale și organi
zații obștești.

în cadrul dezbaterilor generale 
au luat cuvîntul, în cursul dimi
neții. Gheorghe Burlacii. pre
ședintele Cooperativei Drăgă- 
șani, județul Vilcea. Ștefan, 
Mathe, președintele U.LC.C. Co- 
ya'sria, Ecaterina Grigore, pre
ședintele Cooperativei Berea, ju
dețul Buzău, Ion Podeanu, di
rectorul întreprinderii de pro
ducție și prestări Tg. Mureș. Ion 
Smedescu, director în CENTRO- 
COOP, Alexandru Spiridon, pre
ședintele U.J.C.C. Brașov. Aron 
Nicolae Radulian, președintele 
U.J.C.C. Prahova, Clara Golds- 
farb, președintele Cooperativei 

Birlad, județul Vaslui, Ion Ră- 
dulescu. vicepreședinte al CEN
TROCOOP, Petre Georgescu. di
rector în CENTROCOQP. Emil 
Blazi, președintele Cooperativei 
Sînnicolau Mare, județul Timiș, 
Alexandru Soporan, președinte
le U.J.C.C. Cluj., Ion Minică, di
rectorul întreprinderii de pres- 
tări-prpducție Baia Sprie, jude
țul Maramureș, Gheorghița Pe- 
rianu, președintele Cooperativei 
Cîineni. județul Vîlcca, Gheor
ghe Abrudan, șef serviciu 
U.J.C.C. Bihor. Ion Constantin, 
președintele U.J.C.C. Tulcea, 
Pompiliu Lascu. contabil-șef la 
Cooperativa Bolintin-Vale, ju
dețul Ilfov. Maria Rusu, croito
reasă — Cooperativa Tazlău, ju
dețul Neamț, 'Mihai . TurljUc, 
contabil-șef la U.J.C.C. Iași, 
Mircea Dobre, președintele Coo
perativei Budești, județul Ilfov, 
Francisc Varga, președintele 
C.A.P. Sărmășag, județul Sălaj. 
Hirian Dănilă, președintele Co
misiei județene a cooperativelor 
de credit Cluj.

Cei 163 de vorbitori care țiu 
luat cuvîntul în ședințele plena
re și. ale secțiunilor de . lucru 

desfășurate vineri și simbătă au 
dat o înaltă apreciere mesajului 
de salut adresat congresului de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a 
Consiliului de Stat și a guver
nului, Ei au relevat că îndrumă
rile cuprinse în aerat document 
de excepțională vâlbhie pentru 
dezvoltarea activității coopera
ției de consum, cuvintele calde 
formulate la adresa lucrătorilor 
din acest sector constituie pen
tru întreaga masă de coopera
tori un program concret de spo
rire a contribuției CENTRO- 
COOP la dezvoltarea schimburi-. 
lor economice dintre sat și oraș,; 
un. îndemn la intensificarea e- 
forturilor lor pentru creșterea 
gradului de bunăstare și civili
zație a populației.

Participanții au evidențiat 
preocuparea organizațiilor coo
perației de consum pentru achi-. 
ziționarea și valorificarea unor- 
cantități sporite de produse a-, 
gricole de la gospodăriile țără
nești, pentru satisfacerea în con
diții cît mai bune a cererii popu
lației., .

S-a subliniat, astfel, că înfăp
tuirea indicației privind crește
rea rolului cooperației de con
sum în achiziționarea produselor 
agroalimentare de la gospodării
le populației pune in fața lucră
torilor din acest sector de acti
vitate răspunderi deosebite pri
vind mai buna organizare a 
muncii și repartiția judicioasă a 
forțelor umane și materiale. U- 
nele observații s-au referit la 
necesitatea sprijinirii în mai 
mare măsură a producătorilor 
individuali, stimulării contrac- 
tanților prin acordarea de îm
prumuturi în scopuri productive, 
dezvoltării prioritare a bazei 
materiale a sectorului de achi
ziții.

S-a subliniat faptul că se im
pune diversificarea și îmbună
tățirea calității serviciilor, per
fecționarea pregătirii profesio
nale'și educării. lucrătorilor din 
acest domeniu în spiritul princi
piilor eticii și echității socialis
te. Numeroși vorbitori au insis
tat asupra importanței pe care 
o dobîndește înfăptuirea neîn- 
tîrziată a indicației cu privire 
Ia sporirea legăturilor de cola
borare și conlucrare, atît pe plan 
central, cît și pe plan local, între 
CENTROCOOP, U.N.C.A.P. și 
UCECOM.

Cu privire Ia activitatea co
mercială s-au făcut propuneri 
prin a căror aplicare se va asi
gura o mai judicioasă gospodă
rire a fondului de marfă, o 
structură cantitativă și calitati
vă corespunzătoare- a acestuia, 
îmbunătățirea procesului de a- 
provizionare a magazinelor.

Congresul a aprobat apoi ac
tivitatea desfășurată de Consi
liul CENTROCOOP și Comisia 
de Cenzori, prezentată în dările 
de seamă.'

în unanimitate, participanții 
au adoptat propunerile privind 
modificările și completările la 
statutul organizațiilor cooperati
velor de. consum, care asigură 
astfel sporirea rolului coopera
tivelor de consum din comune și 
orașe, cadrul organizatoric po
trivit pentru înfăptuirea în bune 
condiții a sarcinilor ce revin a- 
cestui sector în actualul cincinal.

Delegații au adoptat, de ase
menea, în unanimitate. Rezolu
ția celui de-al Vl-lea Congres 
al cooperației de consum, care 
sintetizează sarcinile ce revin 
cooperației de. consum în lumi
na hotărîrilbr Congresului al 
Xl-lea al partidului și a mesa
jului adresat de secretarul ge
neral al partidului și președin
tele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, participanților la 
congres. •

TrecîndU-se la ultimul punct 
al ordinii de zi, congresul a ales, 
prin vot , secret Consiliul CEN
TROCOOP, alcătuit din 141 de 
membri: și 35 membri supleanți, 
precum și Comisia de Cenzori.

în prima sa ședință. Consiliul 
Uniunii Centrale a Cooperative
lor de Consum a ales Comitetul 
executiv, format din 35 membri. 
Președinte a fost ales tovarășul 
Nicolae Mihai. Tovarășii Gheor
ghe Cazan, Ion Rădulescu, Do- 
mokoș Szasz, Emil Blazi și Vio
rica Pontbș au fost aleși vice
președinți. iar tovarășii Alexan
dru Dinulescu, Petre Georgescu, 
Nicolae Iohescu, Nicolae T. Io- 
nescu și Ion Smedescu ca mem
bri ai Biroului Comitetului Exe
cutiv al - CENTROCOOP.

Comisia de Cenzori a ales ca 
președinte pe tovarășul Marin 
Drăgan.

Cuvîntul de închidere al con
gresului a fost rostit de pre
ședintele CENTROCOOP. Ni
colae Mihai.

Participanții la congres au a- 
doptat, într-o atmosferă de pu
ternică. însuflețire, textul unei 
telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care reafirmă ade
ziunea deplină a tuturor mem
brilor și lucrătorilor cooperati
velor de consum la politica par
tidului, hotărîreâ lpr de a munci 
cu toată energia și abnegația 
pentru înflorirea patriei noastre 
socialiste.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Franceze, VALERT 
GISCARD O’ESTAING, următoarea telegramă :

îmi face mare plăcere să vă adresez cordiale felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și’ fericire, cu prilejul aniversării zilei 
de naștere.

Apreciez în mod deosebit bunele relații de prietenie și cola
borare româno-franceze, contribuția pe care o aduceți la promo
varea lor și îmi exprim, și cu acest prilej, dorința ca, prin efor
turi comune, aceste relații să cunoască o dezvoltare continuă, pe 
multiple planuri — în spiritul celor stabilite în convorbirile pe 
care le-am 'purtat împreună, în vara anului trecut, la Helsinki — 
în interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și cooperării 
în Europa și în lume.

Vă urez viață îndelungată și fericită, mult succes în întreaga 
activitate pe care o desfășurați în fruntea statului francez.

Vinătoare organizată pentru 
șefii misiunilor diplomatice
în numele președintelui Repu

blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovară
șul Manea Mănescu, primul mi
nistru al guvernului, a invitat, 
simbătă, lâ o partidă de. vînă- 
toare, în pădurile Albele, Teșila 
și Ogarca, din raza ocolului sil
vic Ghimpați, județul Ilfov, pe 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la București.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bobu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, George1 Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
Vasile Gligă, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

La partida de vinătoare au 
participat ambasadorii R. S. 
Cehoslovace — Miroslav Sulek, 
R. P. Albania — Nikolla Profi. 
R. D. Germane — Hans Voss, 
U.R.S.S. — Vasili Ivanovici 
Drozdenko, R. F. Germania — 
Erwin Wickert, Finlandei — 
Pent-ti Suomela, Belgiei — Jac- 
ques Graeffe, Republicii Tuni
siene — Taieb Sahbani, Marocu
lui — Maati Jorio, Republicii 
Ghana — Kwame Yeboah Boafo, 
Republicii Centrafricane — Jean 
Claude Mandaba, Republicii 
Irak — Ahma.d Hussein Al-Sa- 
marrai, Suediei -- Curt Leijon, 
R. P. Mongole — Giambyn Nia- 
maa, R. P. Polone — Wladyslaw 
Wojtasik, Iranului — Aii Reza 
Bahrami, R. S. F. Iugoslavia —r 
Petar Dodik, Regatului Hașemit 
al Iordaniei — Hani' Khasaw- 
neh, Republicii. Guineea — 
Ibrahima Camara,. Statelor Uni
te Mexicane —. Armando Cantu, 
Japoniei — Ryoko Ishikawa, O- 
landei — A. H. Croin, Republicii 
Democratice Sudan ,— Sayed 
Sharief, R. P. Ungare — Gyorgy 
Biczo, Republicii Federative a 
Braziliei — Paulo Braz Pinto da 
Silva, Republicii Elene — Dimi- 
tri A. Papadakis, ; Republicii 
Ruandeze — Ildețphonse Mu- 
nyeshyaka, Marii Britanii . —
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ȘI-A PRIMIT... 
NOTA

„Cum, mergem 
la restaurant ?“ 
s-âu bucurat cele 
două eleve, Viori
ca Ilie și Rodica 
Ciobanu de la 
Școala profesiona
lă textilă din Lu
goj. Invitația co
legului lor, Iulian 
Șubă, de la Liceul 
agricol, li s-a pă
rut ispititoare. Tre- 
cînd peste orice 
norme ale condui
tei școlare, au in
trat toți trei în 
bufetul „Ștrand“ 
din localitate. Ori
cine ar fi putut 
sesiza, după sem
nalmentele ca
racteristice, care 
este ocupația celor 
trei „clienți“. Dar 
ospătarul Nicolae 
Murărașu a omis 
din capul locului 
acest... amănunt și 
le-a servit băutura 

cerută. Numai că, 
organele de miliție 
au observat negli
jența ospătarului 
și au ' trecut-o pe 
nota de... amenzi : 
3 000 lei, conform 
Decretului 1 ur. 76/ 
1975 privind stabi
lirea programului 
de funcționare a 
unităților alimen
tare și de alimen
tație publică, care 
interzice, printre 
altele; vînzarea de 
băuturi alcoolice 
minorilor.

Cu aceeași sumă 
a fost taxată și lu- 
crătoarea Lenuța 
Gligor, de la barul 
de zi „Dacia“ (tot 
din Lugoj), din a- 
celași motiv. Cum 
trebuie însă... ta
xată preocuparea 
educatorilor, a pă
rinților, a organi
zațiilor U.T.C. din 
școlile unde sînt 
semnalate aseme
nea abateri disci
plinare 7

V. R.

Jeffrey Charles Peterson, Ku
weitului — Aii Zakaria Al-Ail- 
sari, Republicii Arabe Siriene — 
Walid Al-Moualem, Republicii 
Filipine — Leticia Ramos Sha- 
hani, Italiei — Ernesto Mario 
Bolasco, Franței — Raoul Delaye, 
Republicii Burundi — Gaspard 
E. Karenzo, Republicii Populare 
Bangladesh — Rashid Ahmad, 
Republicii Arabe Egipt — Has
san Ali-Daoud, Republicii Pana
ma — Virgilio Frank Brandford 
Hammitt, Republicii Cuba — 
Humberto Castello Aldanas, Re
publicii Islamice Pakistan — 
S. A. Moid, Indoneziei — Suka- 
har, Tailandei —■ Sanong Nisa- 
lak, Republicii Zambia — Alber
to Kalyati, Indiei — S. L. Kaul ; 
însărcinații cu afaceri ad-înte- 
rim ai Republicii Costa Rica — 
Edgar Monge, Republicii Fede
rale Nigeria — Spiff Micah Ta- 
ribo. Argentinei — Gaspar L. 
Taboada, Cambodgiei — Ngo 
Taing Tykea, Liberiei — Henry 
Hoff, Republicii Gaboneze — 
Minko Toussaint, R. P. Chineze
— Lu Ți-sin, R. P. D. Coreene
— lang Miăng Sul, Austriei — 
Tassilo Ogrinz, S.U.A.*— Richard
N. Viets, Columbiei — C. Flo
res ; José Carlos Gonzales-Cam- 
po Dal-Re, ministru plenipoten
țiar, șeful reprezentanței consu
lare și comerciale- a Spaniei, 
Ehagirathan R. Devarajan. re
prezentantul P.N.U.D. în Româ
nia, Ferdinand J. G. M. Rații, di
rectorul Centrului demografic
O. N.U. — România, Imad Abdin, 
reprezentant permanent al Or
ganizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. -,

Primul ministru al guvernului, 
tovarășul Manea Mănescu, a o- 
ferît, la terminarea partidei, în 
cadrul pitoresc al pădurii Albele, 
o masă vinătocească, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, cordială.

(Agerpres)

DERDELUȘ 
PE STRĂZI ?

Fetița Clarisia - 
Baciu și băiețelul 
Nucu Angheluș 
Varga nu vor mai 
apare niciodată in 
mijlocul colegilor 
de joacă. Ei au 
fost victime ale u- 
nor tragice acciden
te provocate în con
diții asemănătoa
rei Apârind brufec 
cu săniuța de pe 
străzi laterale, un
de iși aleseseră lo
cul de joacă, au in
trat cu viteză sub 
roțile unor auto
vehicule. Aceste 
cazuri, ca și multe 
altele în care co
piii cad victimă 
propriei lor im
prudențe. atrag 
serios atenția asu
pra necesității su
pravegherii lor de 
către părinți, edu
catori sau însoți
tori. Mai cu seamă 
acum, în plină iar
nă, cînd zăpada a

Delegația condusă de Fran
çois Kouyami, ministrul ti
neretului, culturii populare 
și 'sportului din Republica 
Populară Benin, a vizitat sîm- 
bătă I.A.S. Prejmer și a avut 
discuții la Comitetul jude
țean Brașov al U.T.C.

Oaspeților le-au fost înfă
țișate preocupările organiza
țiilor U.T.C. pentru educarea 
comunistă prin muncă și pen
tru muncă a tinerei genera
ții, pentru creșterea contri-

SOSIRE
Duminică dimineața a sosit în 

Capitală ministrul afacerilor ex
terne al Danemarcei, K. B. An
dersen, împreună cu soția, care, 
la invitația ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socia
liste România, George Maco- 
vescu, face o vizită oficială în 
tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otor 
peni, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de George Macovescu, cu 
soția. Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Gheorghe Ploieșteanu, ambasa
dorul României la Copenhaga, 
de funcționari superiori din 
M.A.E.

Concursul 
„Mîini măiestre“

Astăzi și mîine în municipiul 
Oradea, se . desfășoară finala pe 
tară a concursului profesional 
„Miîni măiestre“ pentru desem
narea ^ce'or măi buni tineri lu
crători. dîn întreprinderile texti
le, respectiv cel mai bun tînăr 
filator, țesător, tricoteur și con- 
fecționer. Organizat de Comite
tul Céri trai.al U.T.C., în colabora
re cu Ministerul Industriei Ușoa
re, Uniunea Sindicatelor din în
treprinderile industriei ușoare și 
Consiliul Național al Femeilor, 
concursul aflat la cea de a Vil-a 
ediție, a cuprins în întrecere, la 
fazele de masă care s-au desfă
șurat timp de 6 luni în toate în
treprinderile de profil din țară, 
pește 85 000 de tineri. în fazele 
de masă, concurenții au trecut 
numeroase etape în care au avut 
de executat Operații sau produ- 

căzut . .din abun
dență pretutindeni 
și copiii sînt ten
tați să iasă la să- 
niuș pe străzile 
care le oferă o pîr- 
tie, după părerea 
lor, bună.

HOȚUL DE 
BUZUNARE 

PRINS
DE CETĂȚENI

Privindu-l pe
Constantin. Costa- 
che in magazinul 

, „Soră“, din Capita
lă, oricine l-ar fi 
putut crede un 
pașnic cumpărător. 
Sub masca lui de 
om preocupat, cu 
greu puteai să-i 
bănuiești intenții
le. Și le-a trădat 
singur, imediat ce 
a observat în aglo
merație o cumpă
rătoare deschizînd 
poșeta să achite 
nota de plată. S-a 
apropiat repede și

șperînd că nimeni 
hu-l vede, i-a sus
tras portofelul cu 
bani și diverse 
acte personale, țn 
aceeași clipă, un 
cetățean, observîn- 
du-1, i-a alarmat 
pe cei din preaj
ma hoțului, care 
au acționat prompt 
și l-au predat or
ganelor de miliție. 
Cercetat de cir
cumscripția 17 mi
liție. a rezultat că 
numitul C. Costa- 
che mai fusese 
prins cu asemenea 
îndeletnicire, pre
ferată muncii o- 
neste.

. TOT
ALCOOLUL...
Colegi de mun

că, Marin Olteanu 
și Vasile Bulete, 
au ținut să în
cheie „prietenește“ 
ziua de lucru pe 
Șantierul stațiunii 
balneare Balta Al
bă. Au adus în in

buțieî tinerilor Ia opera de e- 
dificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in 
România.

Ieri, delegația a avut con
vorbiri la Consiliul național 
pentru educație fizică și 
sport și a vizitat Muzeul de 
istorie a partidului, a miș
cării revoluționare și demo
cratice din România, precum 
și Complexul sportiv „23 Au
gust“ din Capitală.

Au fost prezenți. Niels Boel, 
ambasadorul Danemarcei la 
București, și membri ai ambasa
dei.

PLECARE
Duminică dimineața a plecaț 

spre Luanda, pentru a partici
pa la festivitățile prilejuite de 
cea de-a XV-a aniversare a de
clanșării luptei armate în An
gola de către M.P.L.A., o dele
gație română condusă de gene- 
ral-maior Gheorghe Gomoiu, 
membru al C.C. al P.C.R., ad
junct al ministrului apărării na
ționale și secretar al Consiliului 
Politic Superior al Armatei.

se de mare complexitate și de 
cea mai bună calitate, probe 
care necesitau. temeinice cunoș
tințe teoretice și practice. Cîș- 
tigătorii locului I ,pe întreprin
dere, 164 de tineri din 35 de ju
dețe și municipiul București, se 
vor întrece azi și mîine,:la Ora
dea în faza finală. Aici, concu
renții vor trebui să treacă mai 
multe probe scrise, după care 
primii 6 clasați în fiecare din 
cele 4 meserii,, iși vor disputa 
întîietatea pe scena Casei de 
cultură a sindicatelor din locali
tate intr-un concurs cu public, 
unde vor trebui să răspundă Ia 
mai multe întrebări care vizea
ză activitatea tinerilor din. indus
tria ușoară. Cîștigătoriior le 
vor fi distribuite diplome, cupe 
și alte pretnii.

NICOLAE MILITARV

»

cinta șantierului 
băutură și au în
ceput să se cins
tească. Un pahar, 
două, trei — cine 
le-a mai ținut rîn- 
dul ? — și, la un 
moment dat, au 
început gîlceava. 
Cu mintea înfier- 
bîntată de alcool, 
Vasile Bulete și-a 
lovit tovarășul cu 
cuțitul, rănindu-1 
grav. Astfel, unul 
a luat drumul spi
talului, celălalt al 
miliției, urmind 
să dea seamă pen
tru nesocotința sa.

întîmplarea este, 
nu numai pentru 
conducerea șantie
rului nr. 3 Con
strucții Rîmnicu- 
Sărat, un califica
tiv al disciplinei și 
controlului în rîn- 
dul lucrătorilor săi 
ci, și un avertis
ment pentru cei 
care aduc și consu
mă băuturi alcoo
lice la locul de 
muncă, încâlcind 
prevederile legale.

Prima finală in „Cupa tineretului" (ediția de iarnă)

ÎNTRECERILE PIONIERILOR
O competiție pe gheață, ori 

pe zăpadă în județul Harghita 
nu este un fapt neobișnuit. în
trecerile se încropesc ad-hoc, 
acolo-unde sînt mai mult, de 
doi copii, din dorința de etala
re a virtuților dobindite in 
sporturile anotimpului alb. O 
competiție națională, insă, la 
Orice categorii de virstă s-ar 
desfășura, este un eveniment 
deosebit. De aceea, etapa fina
lă a „Cupei tineretului“, la ca
tegoria 10—14 ani, la problele 
de patinaj, săniuțe și schi, a 
stirnit interes pentru miile de 
sportivi și iubitori ăi sporturilor 
de iarnă din județul.de la iz
voarele Mureșului și Oltului.

Acesta a fost, poate, mo
bilul, care a imprimat organiza
torilor — Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, Consi
liul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, Ministerul Edu
cației și învățămintului — un 
plus de responsabilitate, iar gaz
delor, atenția și :, .ospitalitatea 
cunoscută dealtfel, ca tradi
țională. Dar dincolo de. orice 
condiții, propuse de un aseme
nea eveniment, care poate primi 
fără rezervă calificativul exce
lent, în centrul atenției au stat, 
cei aproape 300 de sportivi,, re
prezentanți ai zecilor de mii de 
participanți în etapa de masă 
din toate județele țării.

Despre pregătirea lor spor
tivă, în ansamblu, despre sem
nificația competiției în sine, 
solicităm opinia tovarășului 
Florin Gămulea, activist la 
C.N.E.F.S. :

— Nu numai numărul mare 
al sportivilor participanți la eta
pa de masă a competiției, dar și 
rezultatele obținute în desfășu
rarea diferitelor probe dove
desc interesul și responsabili
tatea factorilor din județe pen
tru popularizarea și practicarea 
în număr mereu sporit a 
sporturilor de iă’rnă. Competi
ția de la Miercurea Ciuc a ofe

rit posibilitatea recrutării unor 
noi talente în vederea pregăti
rii lor pentru sportul de perr 
formanță.

Cum în asemenea ocazii își 
spun cuvintul din plin pregăti
rea fizică, talentul, experiența 
cîștigată in orele de antrena
ment, cei care' au întrunit la 
un nivel mai. înalt aceste cali
tăți au urcat pe podiumul de 
onoare și au primit medaliile și 
aplauzele spectatorilor. Iată-i 
în ordinea probelor : patinaj 
viteză, fete : Susana Biro, ju
dețul Harghita ; Gabriela Sen- 
covici (Cluj) ; Cristina Ghețea 
municipiul București. Băieți : 
Barna Borsos (Harghita) ; Ci- 
prian Nistor (Galați) ; Attila 
Vajda (Mureș). Schii-fond, fete:

DATELE DE DISPUTA
RE A MECIURILOR 
DIW PRELIMINARIILE 

C.M, DE FOTBAL
Cu ocazia Conferinței eu

ropene de la Marabella, re
prezentanții țării noastre, 
Ștefan Covaci și Florea Ță- 
năsescu, au purtat tratative 
tu delegații federațiilor din 
Iugoslavia și Spania, alcătu
ind calendarul de desfășu
rare a meciurilor din grupa 
a VIII-a preliminară a C.M. 
din Argentina. Iată datele 
asupra cărora s-a convenit :

9 sau 10 octombrie 1976 
Spania — Iugoslavia, 16 a- 
prilie 1977 România — Spa
nia, 8 mai 1977 Iugoslavia — 
România, 26 octombrie Spa
nia — România, 13 noiem- 
orie România — Iugoslavia.

Data de disputare a parti- 
iei retur dintre reprezenta- 
rivele Iugoslaviei și Spaniei 
iu a fost stabilită.

Piroșka Abos (Harghita) ; ,,Pe- 
truța Constantin (Prahova); 
Ioana Chițu (Brașov). Băieți : 
Droj Ungheanu (Brașov) ; Ho- 
ria Oros (Sibiu) ; Zoltan Sala- 
mon (Harghita). Schi-alpin, 
fete : Csilla Petres (Harghita) ; 
Eva Kadar (Covasna) ; Ileana 
Vladislav (Hunedoara). Băieți : 
Zsolt Balazs (Harghita). ; Rudolf 
Vaszita (Maramureș) : Emi,l 
Safza (Hunedoara). Sanie, fete : 
Aurelia Urzică (Harghita) ; Ma
ria Ștefanache (Iași) ; Georgeta 
Dumitrașcu (Prahova). Băieți: 
Ion Hurubă (Harghita) ; Clau- 
diu Pop'(Maramureș) ; Helmuth 
Miess (Brașov).

MIRCEA BORDA

BW/IAR
Aprinsă joi în Grecia, in a- 

propierea ruinelor templului lui 
Zeus din Olimp, flacăra olim
pică a ajuns aseară . Za Inns- 
bruck, locul de desfășurare al 
celei de-a Xll-a ediții a Olim
piadei albe : 4—14 februarie
1976.

• Hocheiștii sînt primii spor
tivi care intră in disputa ofi
cială. Astăzi și mîine sînt pro
gramate meciurile de baraj, du
pă următorul program : ora 
14,00 : Polonia — România, ora 
17,00 : Cehoslovacia — Bulga
ria, ora 20,00 : R. F. Germa
nia — Elveția (luni, 2 februa
rie) ; ora 14,00 : Finlanda — Ja
ponia, ora 17,00 : S.U.A. — Iu
goslavia, ora 20,00 : U.R.S.S. — 
Austria (marți, 3 februarie).' E- 
chipele învingătoare își vor dis
puta apoi, jucînd sistem turneu, 
primele șase locuri, iar învin
sele se vor întrece, intr-o a doua 
grupă valorică, . pentru ocupa
rea locurilor 7—12.

HANDBAL

STEAUA — CAMPIOANĂ 
DECISĂ LA GOLAVERAJ

Cel de-al 18-lea Campionat 
masculin de handbal, desfășurat 
sub forma de turnee de sală'(7 
la număr), într-o perioadă mai 
scurtă’ de timp față. de ediția 
precedentă, a avut un final ine
dit și atractiv. După 132 de 
jocuri, echipa cîștigătoare a fost 
decisă la golaveraj ! Amintim că 

■ principalele protagoniste, Steaua 
și Dinamo au mers „cap la. cap“, 
ocupînd primele două locuri la 
egalitate de puncte (36), pînă la 
turneul decisiv, programat în 
Capitală, la Palatul sporturilor și 
culturii, în zilele de 29—31 ia
nuarie. Iată, însă, că în antipen-

OUMHC
• Stațiunea de sporturi de 

iarnă Innsbruck, gazda Olim
piadei albe, numără 121 500 lo
cuitori și este plasată la o al
titudine de 579 m. In oraș se 
află 150 de hoteluri cu 7 910 
locuri, 8 muzee. 6 teatre, 8 ci
nematografe. 14 biblioteci, o 
grădină zoologică. 13 stadioane 
de mică capacitate, 4 piscine și 
bineînțeles... toate instalațiile o- 
limpice necesare.

• Un purtător de cuvint al 
Comitetului de organizare a a- 
nunțat. că la actuala ediție a 
Jocurilor Olimpice de iarnă vor 
participa în total- 1 036 sportivi 
și sportive (788 bărbați și 248 
femei), reprezentînd 36 de țări.

• Printre campionii .olimpici 
ai edițiilor trecute care vor fi 
prezenți la Innsbruck, se numă
ră schiorii alpini Gustavo Tho- 
eni (Italia), Bernhard Russi și 
Marie-Therese Nadig. 

ultima etapă, a 20-a, steliștii ău 
făcut un pas important spre 
titlu. Profitînd de un eșec ne
așteptat al dinamoviștilor (16—17 
cu Minaur Baia Mare), campio
nii s-au detașat lâ 2 puncte față 
de formația din Ștefan cel Mare. 
Manifestînd o formă sportivă 
bună în ultimele jocuri, se părea 
că echipa militară va termină 
campionatul neînvinsă. în meciul 
derbi cu Dinamo, din ultima e- 
tapă, care a atras un număr, 
mare de spectatori, steliștii por
neau ca favoriți, ținînd seama și 
de faptul că în ajun au surcla
sat formația din Baia Mare cu 
33—17 ! Dar așteptările entuziaș
tilor suporteri ai campionilor 
au fost infirmate. De data a- 
ceasta, echipa lui Cristian Gațu 
și Ștefan Birtalan a prestat un 
joc de o slabă factură tehnică, 
fiind depășită de Dinamo. care 
a obținut o victorie la limită, 
22—20, după ce a' condus la pau
ză cu 13—9. Așadar, în final, di
namo viștii au acumulat același 
număr de puncte : 40. însă, echi
pa Steaua a realizat un golave
raj superior și a terminat pe 
primul loc, cucerind, astfel, pen
tru a 11-a oară, trofeul și 
tricourile de campioană. Minaur 
Baia Mare, deși învinsă în ulti
ma etapă (24—28 cu Dinamo 
Brașov), a cîștigat, din nou, me
dalia de bronz, ocupînd locul 3, 
cu 32 de puncte, iar formația 
Dinamo Brașov s-a clasat pe lo
cul 4, cu 29 puncte. O evoluție 
meritorie au avut, iii ultima 
parte a campionatului, Știința 
Bacău și C.S.M. Borzești, care 
se afla în zona retrogradării. 
Petrolul Teleajen și A.S.A. 
Tirgu Mureș s-au clasat pe ulti
mele două locuri, revenind . în 
eșalonul secund.

M. LERESGU

(Urmare din pag. I)

sportului. Măsurile prevăd, de a- 
semenea, ca în satele care nu 
dispun de săli de sport, orele de 
educație fizică să se desfășoare 
tot la căminul cultural, asigurîn- 
du-se, astfel, o utilizare mai ju
dicioasă a bazei materiale exis
tente. Pentru intensificarea acti
vității de propagandă în^acest- 
domeniu, așezămintele de edi
tură trebuie să găzduiască col
țuri, vitrine și fotomontaje care 
să reflecte activitatea sportivă 
din cadrul comunei, diverse ex
puneri pe teme sportive. însoțite 
de filme, diafilme, diapozitive' și 
alte materiale ilustrative. O par
te din fondurile realizate va fi 
utilizată pentru procurarea ma
terialelor de practică sportivă, — 
șahuri, mese de tenis, saltele, 
arme cu aer comprimat, rachete, 
mingi, care vor amplifica, la rân
dul lor, posibilitățile de .practi
care a sportului.

—■ Cum sînt materializate a- 
ceste măsuri în satele și comu
nele județului Hunedoara ? Un 
prim răspuns Ia întrebare ne 
oferă tovarășul Ștefan Maidik, 
secretar al Comitetului județean 
al U.T.C.

— Personal — ne-a declarat el 
— consider că traducerea în 
viață a acestor măsuri va im
pulsiona activitatea sportivă dé 
masă în mediul rural. Pentru a 
fi cunoscute, le-am distribuit 
tuturor președinților asociațiilor 
sportive sătești, secretarilor co
mitetelor comunale ale U.T.C,, 
directorilor de cămine, âvînd cti 
factorii răspunzători o discuție 
detaliată asupra sarcinilor con
crete ce le revin. Au fost orga
nizate deja cîteva competiții im
portante ceea ce demonstrează 
că acțiunea a debutat promiță
tor.
Din inițiativa asociației sportive 

„Viitorul“, ni se spune, la Baia 
de Criș, au fost organizate între
ceri de șah, tenis de masă și 
lupte care au avut un larg ecou 

în rîndul tinerilor săteni. La 
Vata de Jos s-a desfășurat, re
cent. faza județeană a concursu
lui de trîntă care a atras peste 
40 de concurenți din mediul ru
ral, iar comuna Geoagiu a găz
duit etapa județeană a Cupei ti
neretului la tenis de masă...

Pașii cei mai hotărîți în a- 
ceastă privință s-au făcut. însă.

Fiecare 

comună 
are sală

la Toplița. Pe lingă întrecerile 
sportive cu caracter permanent, 
aici au loc, frecvent, întîlniri cu 
sportivi de performanță, reuniuni 
la care participă tinerii din sa
tele aparținătoare. Căminul din 
această comună este primul așe- 
zămînt de cultură hunedorean 
care ș-a decis să găzduiască 
orele de educație fizică cuprin
se in programa analitică a șco
lii generale. Dînd dovadă de 
multă ingeniozitate, pricepere și 
pasiune, colaborînd fructuos cu 
factorii de răspundere, tînărul 
profesor Gheorghe Eriache a 

reușit să-și procure toate mate
rialele necesare, asigurind orelor 
un nivel înalt de eficientă și a- 
tractivitate. Panourile de baschet, 
aparatele de gimnastică etc. se 
pot demonta în i numai cîteva 
minute redindu-se sălii destina
ția ei inițială. Sătenii s-au tre
zit, astfel, peste noapte, că po
sedă o minunată sală de sport.

Din păcate, această experiență 
pozitivă nu este în suficientă 
măsură valorificată. La Dobra, 
spre exemplu, una dintre cele 
mai mări și mai frumoase așe
zări rurale din județul Hune
doara, _ activitățile sportive sint 
acum, în miezul iernii, ca și ine
xistente, cele citeva întreceri de 
tenis sau șah datorîndu-se măi 
degrabă entuziasmului izolat al 
unor tineri, decît unui plan con
cret, minuțios conceput. Există 
aici — e drept — un club al ti
neretului, dar el este, mai tot 
timpul, inchis. O situație asemă
nătoare poate fi întilnită la Hă- 
rău. Pe ușa căminului cultural 
atirnă. aproape întotdeauna, un 
lacăt greu, iar baza materială 
necesară practicării sportului a 
fost în parte distrusă sau des
completată. Căminul nu mai 
poate oferi tinerilor aproape ni
mic, nici măcar-modesta masă de 
tenis, care n-ar trebui să lip
sească din inventarul nici unei 
asociații sportive sătești.

. Concluzia se desprinde cu ușu
rință : acolo unde organele lo
cale au privit cu seriozitate a- 
ceste măsuri, au dovedit interes 
și preocupare, rezultatele n-au 
întîrziat să se arate. Acolo unde 
recomandările C.C. al U.T.C, au 
fost ignorate, abandonate în do
sare și sertare, activitatea spor
tivă hibernează... din lipsa bazei 
materiale, neștiindu-se că. de 
fapt, fiecare sat dispune de o 
minunată sală de sport — cea 
de Ia căminul cultural — care, 
mai ales în perioada de iarnă.

7 trebuie folosită din plin.
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Rezoluție prezentată de un grup de state,
printre care și România, adoptată

de Consiliul de Securitate
Consiliul de Securitate și-a încheiat dezbaterile asupra proble

mei namibicne, prin adoptarea, in unanimitate, a unei rezoluții 
prezentate de ROMÂNIA, împreună cu alte șapte state mem
bre ale Consiliului — BENIN, GUYANA. LIBIA, PAKISTAN, 
PANAMA, SUEDIA și TANZANIA, prin care se cere înlătura
rea administrației ilegale a Africii de Sud din Namibia, pentru 
ca poporul namibian să-și poată decide de sine stătător viito
rul, conform aspirațiilor sale naționale.

Rezoluția cere Africii de Sud 
să pună capăt politicii sale de 
fragmentare a teritoriului Na
mibiei pe criterii etnice și de 
trib — acțiuni carq violează uni
tatea națională a poporului na
mibian și- integritatea teritoria
lă a țării.

Consiliul de . Securitate con
damnă încercările Africii de 
Sud de a se sustrage de la în
deplinirea recomandărilor Con
siliului cu privire la organiza
rea de alegeri libere în Nami
bia, sub supravegherea și con
trolul Națiunilor Unite, preci- 
zind că este imperios necesar 
ca aceste alegeri să se organi
zeze per întregul teritoriu al 
Namibiei,' privită ca o singură 
entitate politică. Rezoluția con
damnă acțiunile regimului ra
sist. de la Pretoria de militari
zare a Namibiei și folosire a 
teritoriului său ca bază de atac 
împotriva statelor vecine.

Pentru a înlătura orice posi
bilitate a autorităților rasiste 
de la Pretoria de a se abate, de 
la îndeplinirea prevederilor ei, 
rezoluția Consiliului de Secu
ritate cere, sub formă ultimati
vă, ca Africa de Sud să de
clare solemn că acceptă organi
zarea de alegeri libere în Na
mibia, sub controlul și suprave
gherea Națiunilor Unite, _ să 
pună în aplicare recomandările 
altor documente pertinente ale 
O.N.U. și să recunoască integri
tatea teritorială și unitatea Na
mibiei, ca o singură națiune.

în același timp, Consiliul de 
Securitate a convenit să se_ în
trunească din nou, cel tîrziu 
pînă la 31 august a.c., pentru a 
analiza în ce măsură Africa de 
Sud a îndeplinit prevederile re
zoluției. în caz contrar, Consi
liul își rezervă dreptul de a 
adopta față de Africa de Sud

măsuri corespunzătoare 
zute de Cartă.

prevă-

de Con- 
a fost

Dificultăți
economice

occidentale

Astăzi începe la Manila

Partea a doua a reuniunii ministeriale

Documentul adoptat 
siliul de Securitate 
calificat de reprezentantul 
SAV.A.P.O. (Organizația po
porului din Africa de sud-vest), 
ca un însemnat cîștig politic 
pentru poporul namibian in 
lupta pentru realizarea năzuin
țelor sale privind făurirea unei 
patrii libere și independente.

In dezbaterile din Consiliu, la 
care au luat parte 38 de dele
gații, politica Africii de Sud 
față de Namibia a fost supusă 
unui rechizitoriu sever.

Reafirmind. .poziția României 
privind necesitatea respectării 
dreptului poporului namibian la- 
autodeterminare și. indepen
dență deplină, ambasadorul ță
rii noastre la O.N.U.. Ion Dat- 
cu, a arătat . că regimul, de la 
Pretoria nu mai poate ignora 
cerințele poporului namibian și 
nici nu-și mai poate permite 
să sfideze hotărîrile Națiunilor 
Unite și cerințele tuturor sta
telor’ lumii privind transferul 
puterii către poporul namibian. 
Considerind că trupele Africii 
de Sud trebuie să fie retrase din 
Namibia pentru ca orice pre
zentă sud-africană pe teritoriul 
namibian să fie complet lichi
dată, România apreciază. în a- 
ceastă privință, propunerile 
realiste ale S.W.A.P.O.

România, a continuat vorbi
torul, este pe deplin solidară cu 
lupta de eliberare națională a 
poporului namibian, căruia ii 
acordă un sprijin activ, multi
lateral, pentru înfăptuirea 
dreptului său imprescriptibil la 
autodeterminare și indepen
dență, pentru asigurarea uni
tății naționale și a integrității 
teritoriale a patriei sale.

• INDICELE GENERAL al 
producției industriale a Ita
liei a scăzut in primele 11 
luni ale anului 1975 cu 10,6 
la sută in raport cu perioada 
corespunzătoare a anului 
1974, a anunțat Institutul de 
statistică italian (ISTAT).

Scăderea cea mai puternică 
s-a înregistrat în domeniul 
industriilor prelucrătoare a- 
tingind un indice inferior cu 
11.4 la sută in perioada ia- 
nuarie-noiembrie 1975 față 
de 1974. O scădere de 8,1 la 
sută a fost consemnată și in 
sectorul industriilor 
tive.

a „Grupului celor 77H

extrac-

• ÎN PERIOADA 
1975—ianuarie 1976, 
pentru transportul 
troul au crescut la 
12,5 la sută, taxele 
telefon eu 11,4 la sută, iar 
pentru telegraf — cu 28 Ia 
sută. De asemenea, prețul 
produselor alimentare s-a 
majorat în medie cu 10,7 la 
sută (la zahăr, creșterea a 
fost de 30 la sută, iar pîinea 
și laptele s-au scumpit cu 
12,5 la sută).

ianuarie 
tarifele 
cu me- 

Paris cu 
pentru

• VENITURILE REALE 
ale famililor americane s-au 
redus, în cursul anului 1974, 
cu 4 Ia sută — indică un stu
diu dat publicității de Biroul 
pentru recensămînt al S.U.A. 
în ansamblu, veniturile s-au 
situat Ia același nivel cu a- 
nul 1969, în ciuda sporirii lor 
in termeni nominali. Biroul 
a ajuns Ia aceste concluzii 
după o anchetă întreprinsă 
anul trecut, investigații simi
lare, privind anul 1975, ur- 
mînd a fi efectuate in luna 
martie a acestui an.

Totalul persoanelor califi
cate ca sărace a sporit in 
cursul anului 1974 cu 1,1 
milioane, atingind 24,3 mi
lioane (11,6 la sută din popu
lație). Din această categorie 
fac parte 31 la sută din negri, 
23 la sută din cetățenii de 
origine spaniolă și numai 9 
sută din albi.

tineretul lumii
Copilărie sub pecetea privațiunilor

• 40 de milioane de copii între 6 și 14 ani
sînt nevoiți să-și cîștige singuri existența • In
Coreea de Sud, jumătate din copiii de 7 — 10 ani
muncesc • Mînă de lucru ieftină și nepretențioasă

„Subiectele unor opere de 
Dickens sau Hugo, zugrăvind 
mizeria muncii minorilor, sînt 
astăzi de o actualitate arzătoa
re în Italia” — așa începe zia
rul „Neue Tiroier Zeitung" din 
Innsbruck o corespondență din 
Roma. „Situația copiilor care 
muncesc este acum mult mai 
grea decit in secolul trecut” - 
notează același ziar, arătînd că 
numeroși copii sînt nevoiți să 
muncească la vîrsta la care lo
cul lor este într-o clasă de școa
lă. Dar această stare de lucruri, 
care, în condițiile secolului al 
XX-lea, în loc să dispară, ia 
proporții îngrijorătoare, nu afec
tează doar Italia. Fenomenul fo
losirii muncii copiilor, care ame
nință dezvoltarea normală fizică 
și psihică a unui mare număr 
de copii, este prezent deopotrivă 
atît în țările slab dezvoltcte, cît 
și în cele avansate economiceș- 
te. Potrivit unei statistici a Or
ganizației Internaționale a Mun
cii, mai bine de 40 de milioane 
de copii între 6 și 14 ani mun
cesc. „Vîrsta nu contează" — 
este scuza patronilor, și astfel, 
sute și sute de mii de copii sca
pă prin „plasa" complezentă, 
cu ochiuri prea mari, a „inspec
toratelor" Camerelor de mun
că. Astfel, în Coreea de Sud 
peste 50 la sută din copiii în
tre 7 și 10 ani sînt folosiți la 
diferite munci. In Statele Unite, 
numărul copiilor pînă la 12 ani 
care muncesc, mai ales în re
țeaua de deservire, depășește 
320 000. In Marea Britanie, deși

există legi, datînd de la înce
putul acestui secol, care inter
zic angajarea copiilor de virstă 
școlară pentru efectuarea unor 
slujbe, nouă minori din zece lu
crează în timpul lor liber, după 
orele de școală. în Italia, copiii 
salariați reprezintă o adevărptă 
categorie socială, cea mai pu
țin protejată, cea mai expusă 
accidentelor grave de muncă. 
Ziarul austriac „Volksstimme”, 
în articolul „Bella Napoli fărâ

fard", scrie că în Italia există 
peste jumătate de milion de co
pii care își cîștigă pîinea ca 
„millemestieri” — oameni cu mii 
de qctivități ocazionale. Ca aju
tori da ospătari, curieri, zidari 
sau păstori, ej cîștigă săptămî- 
nal 3 000 pînă la 8 000 de lire 
(pentru comparație amintim că 
prețul unui ziar 
150 de lire).

Se știe că în 
mintite, ca și in 
întreagă armată 
meni care au vîrsta legală pen
tru angajarea în cîmpul muncii 
și care nu găsesc de lucru. De 
ce sînt preferați totuși copiii, de 
ce se recurge la utilizarea clan
destină a muncii lor ? Pentru 
că patronii preferă să le dea 
de lucru, putînd să-i retribuie la 
limita inferioară. Un copil care - 
prestează, alături de tatăl său, 
de pildă, aceeași muncă și a- 
celași număr de ore, primește 
cam a zecea parte din retribu
ția tatăului. Pe de altă parte, 
patronatul poate dispune de a- 
ceastă mînă de lucru ieftină 
după plac, puțind renunța ori- 
cînd la ea fără temeri de ri
postă din partea sindicatelor, 
fără a le plăti ajutor de șo
maj. Pentru muncitorii-copii nu 
sînt prevăzute nici despăgubiri 
de asigurare în caz de acciden
te la locul de muncă. Și totuși, 
cunoscînd crîncena exploatare 
la care, sînt supuși copiii lor, 
zeci de mii de familii împinse 
de grele nevoi materiale arun
că pe piața muncii copii pînă 
la 14 ani, smulgîndu-i de pe 
băncile școlii, pentru a-și cîști- 
ga singuri pîinea. O pîine mult 
prea amară însă, date fiind 
condițiile și privațiunile pe care 
sînt nevoiți să le suporte. Bucu
ria copilăriei este răpită de o 
acerbă și condamnabilă goană 
după profit.

este în jur de

toate țările a- 
altele, există o 
de șomeri, oa-

R. AVRAM

LUNI, 2 FEBRUARIE 1976
CUIBUL : Festival (orele 9; 

11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30).
COMANDANTUL EATEF.:“ DE 

COASTA : Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18; 20).

INSPECTORUL
București (orele 8,45; 11: 13,15; 16; 
18,30; 20,45). Patria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20.45).

UN CINTEC PE BROADWAY : 
Capitol (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20), Favorit (orele 10; 13; 
19.15).

ZILE FIERBINȚI : Scala 
9; 11.15; 13.30; 16; 18,30;
Sala Palatului (orele 17,15; . ..
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20.30), Melodia (orele 9;
11.15: 13.30; 16: 18,15; 20,30).

CEI TREI MUȘCHETARI : Lu
ceafărul (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30).RESPIRAȚIE LIBERA : Central 
(orele 9.15; 11.30; 13.45; 16; 18; 20), 
Moșilor (orele

COLȚ ALB :

BATERIEI DE

BRANNICAN

16,15;
(orele
20,45),
20,15),

14; 16; 18; 20).
Victoria (orele 9;

REDACȚIA Șl koMINISTR AȚI A i București Piața „Sclntell* Tel: 17 60 19, 17 60 20 
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEXIM - Serviciul export-import

Astăzi se deschid la Manila, 
lucrările părții a -doua, la nivel 
ministerial, a celei de-a treia 
reuniuni ministeriale a „Grupu
lui celor 77“, în cursul cărora se 
așteaptă să fie adoptate o de
clarație politică și un program 
de acțiune. Documentele vor 
servi drept poziție unită., a ță
rilor în curs de dezvoltare la 
sesiunea a patra, de la Nairobi, 
a Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare, 
(U.N.C.T.A.D.), programată 
se desfășoare în luna mai.

Președintele primei părți a 
reuniunii, ambasadorul filipinez 
Hortencio Brillantes, a apreciat, 
într-o conferință de presă care 
a avut loc sîmbătă seara, la în
cheierea dezbaterilor acestei fa
ze. că deosebirile de poziții • a- 
supra unor puncte de pe agenda 
reuniunii vor putea fi soluționa
te în cursul 
ministerial, 
întemeiază 
tul că aria

să

lucrărilor la nivel 
El a precizat că își 
optimismul pe fap- 
problemelor asupra

cărora s-a
mult mai largă decit la reuniu
nile precedente, la a.cqgt nivel, 
deși numărul membrilor 
„Grupului celor 77“ est-e mai 
mare, iar problemele. discutate 
sînt mult maț complexe. Vorbi
torul a citat exemplul comitetu
lui. -de lucru , care a examinat 
„problemele extrem de comple
xe“ monetare, financiare și ale 
transferului de resurse reale 
pentru dezvoltare și a aprobat 
in unanimitate -textul respectiv. 
Niciodată nu s-a manifestat 
așa de puternic ca acum o gin- 
dire colectivă a,,.Grupului celor 
77“, a spuș ambasadorul Brillan-, 
tes, adăugind că se acordă o, a- 
tenție și preocupare mai mări 
decit -înajnți potențialului grupu
lui ca o forță mai activă și 
mai. unită, . .datorită, creșterii 
conștiinței țărilor în curs de 
dezvoltare că numai acționîhd 
unit pot, să,-și ț realizeze, aspira
țiile comune. .

democratizarea societății spaniole
Comitetul de coordonare for

mat de Junta democratică și 
Platforma de convergentă demo
cratică a dat publicității, sim- 
bătâ, la Madrid, trei comunicate 
care exprimă punctul de vedere 
al celei mai mari părți a forma
țiunilor politice ale opoziției.

Primul dintre aceste documen
te respinge discursul pronunțat 
la 28 ianuarie de primul minis
tru Carlos Arias Navarro, care 
a exprimat „punctul de vedere 
al forțelor reacționare", măsurile 
anunțate cu acel prilej urmărind 
să „întîrzie cit mai mult posibil 
procesul schimbărilor democrati
ce, devenite inevitabile". „Aces
te intenții reformiste minimale, 
confuze și vagi, vor lăsa practic 
intacte puterile autoritare ale 
regimului", subliniază comuni
catul, care lansează. totodată, 
poporului spaniol chemarea de 
a-și intensifica lupta pentru 
drepturi și libertăți democra
tice.

Cel de-al .doilea comunicat ex
primă sprijinul Juntei democra
tice și Platformei de convergen
ță democratică față de lupta cla
sei muncitoare „victimă a poli
ticii economice a guvernului", 
care este direct răspunzător de 
amplele conflicte sociale extin
se în ultima perioadă in întrea
ga țară. El cere, de asemenea, 
desființarea sindicatelor „verti
cale" unice (franchiste) și re
deschiderea tuturor întreprinde
rilor închise de autorități ca 
sancțiune pentru grevele orga
nizate de salairiații lor.

Cel de-al treilea document 
cere tuturor forțelor democratice 
din Spania să lupte pentru eli
berarea imediată, a grupului de 
ofițeri care urmează să fie .ju
decați, în curînd, de un tribunal 
militar. Ei sînt acuzați de a fi 
membri ai „Uniunii militare de
mocratice“ — organizație clan
destină creată în cadrul armatei 
spaniole.

Adunarea plenară a grupărilor 
democrat-creștine din Spania, 
reunită ițjneri la Madrid, a dat 
publicității, la sfîrșitul celei 
de-a douu zile a dezbaterilor, o 
declarație în care subliniază ne-

Evoluția situației 
din Liban

Un grup de persoane înar
mate au atacat sîmbătă seara 
sediile ziarelor „Moharrer“ și 
„Beyrouth“ din capitala libane
ză. Surse oficiale citate de agen
ția Reuter au , precizat că două 
persoane au fost ucise în timpul 
atacului.

Intr-un comunicat difuzat de 
agenția WAFA se arată că sîm- 
bătă noaptea a avut loc o reu
niune a ..tuturor grupărilor re-, 
zistenței palestiniene și a parti
delor progresiste libaneze" sub 
conducerea lui Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Execu
tiv al O.E.P. Participanții au 
condamnat atacul, subliniind că 
autorii acestuia „vor fi urmăriți 
și traduși în fața unui tribunal 
revoluționar“.

Pe de altă parte, un comuni
cat al Comandamentului militar 
suprem însărcinat cu suprave
gherea aplicării ordinului de în
cetare a focului, arată că în 
cursul nopții situația a fost cal
mă pe întreg teritoriul libanez.

realizat un acord este I ’ ’ - * * ***î®r®^

U.R.S.S. : Panoul central de comandă al minei Krasnoarmeiikaia- Kapitalnaia din bazinul Donba»

Lisabona : reforma 
agrară va fi continuată

f

cesitatea urgentă a democratiză
rii societății spaniole, cu parti
ciparea politică a tuturor.cetă
țenilor țării. Documentul recla
mă, de asemenea, restabilirea li
bertăților democratice, alegerea' 
prin vot universal a unei adu
nări constituante, eliberarea tu
turor deținuțjlor, politici și reîn
toarcerea persoanelor exilate, 
suprimarea măsurilor de repri
mare a libertății de expresie și 
asociere, în special a așa-numi- 
tului decfet-lége împotriva te
rorismului din august 1975, abo
lirea pedepsei capitale.

La adunare iau Parte 
zentanții a cinci grupări 
crat-creștihe din Spania,
in ilegalitate, precum și delega
ții din Franța. Italia, Belgia, 
Luxemburg, Olanda și R.F. Ger
mania.

• GUVERNUL PORTU
GHEZ a reafirmat, la sfirși- 
tul acestei săptămini. însem
nătatea- fundamentală a re
formei agrare ca ' instrument 
de promovare a dreptății so
ciale, a democrației și pro
gresului social. Totodată .. — 
transmite agenția A.N.O.P. —, 
guvernul a condamnat o se
rie de devieri survenite in a- 
plicarea legii.

i Pe de altă parte. Consiliul 
de Miniștri s-a ridicat • cil 
fermitate împotriva recurge
rii la acte de violentă,. cait- 
ficiiid această atitudine drept 
contrarevoluționară. „Viola
rea legilor rin. vigoare, chiar 
prin acte neviolente. se arată 
in acest sens într-o declarație 
transmisă de agenția portu
gheză de presă, este . intole
rabilă într-o orînduire poli
tică ce garantează confrunta
rea liberă ■ a Opțiunilor, fără 
nici o discriminare“. ■;

• a.o,ci.

VIETNAM

' .. ’ ’ ‘ ’

Mesajul adresat de Ton Duc Thang
cu prilejul sărbătorii Tet

sărbătorii Tet, 
vietnamez, pre-

Cu prilejul 
Anul nou lunar 
ședințele Republicii Democrate 
Vietnam, Ton Duc Thang. a a- 
dresat un mesaj . în care. în nu
mele C.O. al Partidului Celor ce 
Muncesc din. Vietnam, ăl Adu
nării Naționale, al guvernului și 
al Frontului Patriei din Vietnam, 
a exprimat recunoștință po
poarelor frățești din țările socia
liste pentru sprijinul și ajutorul 
acordate Vietnamului, atit în 
anii războiului împotriva impe
rialismului, cit și in opera de re
construcție a economiei țării.

în mesaj se subliniază că anul 
care s-a încheiat a marcat pen
tru poporul vietnamez două mo
mente semnificative — elibera
rea deplină a țării și obținerea 
unor succese importante In con-

strucția socialistă în Vietnamul 
de nord. Victoria din 1975 — se 
arată în mesaj .— a deschis ca
lea spre reunificarea patriei și 
înaintarea cu încredere a între
gului Vietnam spre socialism.

Președintele Ton Duc Thang 
a adresat un apel tuturor oame
nilor muncii vietnamezi de a 
depune toate eforturile, de a in
vesti întreaga inteligentă și e- 
nergie pentru edificarea unei so
cietăți socialiste înfloritoare, de < 
a munci sub deviza „Totul 
tiu producție, totul pentru 
struirea socialismului !“

pen
coli-

1975,• LA SFÎRȘITUL anului .. ,
populația Indiei totaliza 604 mi
lioane locuitori — s-a anunțat 
oficial la Delhi.

PE SCURT» PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT

repre- 
demo- 
aflate

• ÎN SPANIA continuă acțiu
nile de represiune și intimidare 
a forțelor de opoziție. Astfel, doi 
membri ai organizației basce 
E.T.A. au fost condamnați de 
Tribunalul ordinii publice din 
Madrid la cinci ani închisoare 
„pentru asociere ilicită". Ei fu
seseră arestați in anul 1970, după 
ce se înscriseseră într-o secție 
a E.T.A.

• PRINTR-O ORDONANȚA 
difuzată sîmbătă seara la Delhi, 
președintele Indiei, Fakhruddin 
Aii Ahmed, a demis guvernul 
lncal al statului Tamil Nadu, 
din sudul țării, iar acest stat 
a fost plasat sub cqnducerea 
prezidențială eentrală. Anunțul 
oficial referitor la această hotă- 
rîre menționează că Adunarea 
Legislativă locală a fost, de 
asemenea, dizolvată.

• REGIMUL generalului Juan 
Melgar Castro din Honduras a 
acuzat compania „Castle and 
Cook“ — subsidiară a monopo
lului nord-american „Standard 
Fruit“, care operează in aceas
tă țară — de a fi refuzat sem
narea unui acord cu guvernul 
referitor la noile prețuri asupra 
bananelor destinate exportului.

Un purtător de cuvînt al gu
vernului de la Tegucigalpa a 
declarat că reprezentanții fir
mei amintite au blocat negocie
rile in ultimul moment pentru 
a obliga autoritățile locale să 
accepte o majorare a profituri
lor companiei, obținute din li
vrarea pe piața externă a circa 
5 milioane cutii de banane re
coltate de pe o suprafață de 
2 400 hectare din estul Hondu
rasului. Declarația guvernamen
tală ’ " ■
luat 
tării 
unei

în această operațiune l-a con
stituit arestarea unei femei in 
Elveția asupra căreia s-ag gă
sit bancnote plătite pentru „eli
berarea“ uneia din persoanele 
răpite. Cu ajutorul „Interpolu
lui“ au fost apoi arestați cei șase 
membri ai bandei recuperin- 
du-se, cu acest prilej, 3,5 mili
oane de franci. Potrivit unui ra
port al Ministerului de Interne 
italian, în 1975 au fost arestați 
140 de gangsteri specializați în 
răpiri de persoane.

relevă că autoritățile au 
măsurile necesare expor- 
bananelor prin intermediul 
agenții de stat.

Rețea de gangsteri 
descoperită în Italia

• POLIȚIA ITALIANA a a- 
punțat destrîjnarea unei rețele 
de gangsteri specializați în ră
piri de persoane. Autoritățile au 
anunțat arestarea a șase dintre 
membrii bandei și identificarea 
altor șase. Punctul de plecare

TANZANIA : Universitatea din Dar es Salaam

Fenomenele grave de criză 
economică și socială din lu
mea capitalistă se reflectă 
nemijlocit și în procesul de 
degradare continuă a vieții 
culturale și artistice — ex
presie a descompunerii mo
rale a societății bazate pe ex
ploatare. Ca urmare a accen
tuării tendințelor de penetra
ție in publicațiile italiene a 
liijor aspecte morbide, afla
te în contrast flagrant cu 
morala publică și bunul simț, 
procurorul șef din Catanzaro 
a ordonat poliției să confiște 
edițiile upui număr de 87 de 
reviste — aflate in chioșcuri
le și librăriile din întreaga 
Italie — pe care le-a califi
cat drept pornografice. Dr. 
Romolo di Bartolomei a 
transmis acest ordin —con
siderat de observatorii de la 
Roma ca fără precedent în 
privința proporțiilor acțiu
nii pe care-.o declanșează — 
tuturor posturilor de poliție 
din Italia.

dependenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.).

Primul discurs electoral 
al președintelui Ford
• INTR-UN DISCURS 

nunțat la Dearborn 
Michigan), primul din 
campaniei sale electorale 
derea scrutinului prezidențial 
din acest an, Gerald Ford a de
clarat că șomajul constituie pro
blema prioritară a administra
ției. El a admis totuși, că Sta
tele Unite nu vor putea realiza o 
reducere semnificativă, în viito
rul apropiat, a totalului persoa
nelor fără lucru, cifrat în pre
zent la aproximativ 8 milioane.

pro
statiti 
cadrul 
în ve-

11.15: 13.30; 15.43; 18.15: 20.30), Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18.15: 20.30).

PATIMA : Cotroceni (orele 10; 
12; 14; 16; 18; 20), Volga (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20), Tomis 
(orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) . Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15).

VlNĂTORII DE INCENDII : Fe
roviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Casa filmului (orele 
10; 12; 15).

ALARMĂ ÎN DELTA : Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) , Flacăra (orele 15,30; 18; 20).

JACK ȘI VREJUL DE FASOLE : 
Doina (orele 11.30; 13,30; 15,30; 
17,30; 19,30 — la 9,30 program de 
desene animatg).

CERCUL MAGIC : Timpuri Noi 
(orele 9; 11; 13; 15,45; 18; 20 — 
program de documentare româ
nești — ora 11), Progresul (orele 
15,30; 17,30; 19,30).

FEL DE DRAGOSTE 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16

ACEST
Excelsior
18.15; 20,30)

CURSA : Bucegi (orele 15,45; 18; 
20), Viitorul (orele 15,30; 18; 20,15).

CIRCUL : Grivița (orele 9; 11,13; 
13.30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20,15).

SOARTA AUREI ȘI ARGENTI
NEI : Giulești (orele 15,30; 18; .
20,13).

UNDE ESTE COMPANIA A 7-A : , 
Unirea (orele 16; 18; 20).

CUM SĂ-L. ÎNECĂM
MRACEK : Lira (orele 15,30: 18; 
20.15).

MARELE GATSBY : 
Sării (orele 15,30; 19), Pacea (orele 
10; 13; 15,30; 19).

LOTTE LA WEIMAR : Cosmos 
(orele 15,30: 18; 20,15).

EVADATUL : Ferentari (orele 
15.30; 18; 20,15), Popular (orele
15,30; 18: 20,15).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL :

PE Dr.

Drumul

CELE MAI BUNE MOMENTE CU 
STAN ȘI BRAN : Crîngași 
(ora 16).

PIRAȚII DIN METROU : Floreas- 
ca (orele 9; 11,15; 13.30: 16; 18.15; 
20,15). Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18: 20).

SFERE DE FOC : Vitan (orele 
15.30; 18: 20).

J. D. CAHILL : Arta (orele 15,30; 
17,45; 20).

NE VOM ÎNTOARCE CIND 
AZALEELE VOR ÎNFLORI : Mun
ca (orele 15,45: 18; 29).

TOATE DOVEZILE ÎMPOTRI
VĂ : Rahova (orele 16; 18; 20).

Teatrul Național (Sala Mică) : 
TACHE, 1ANKE ȘI CADlR — 
(spectacol amînat din 27 ianuarie)

Abonamentele se fac la oficiile 
presă, Calea Griviței nr. M—66,

ciclul „Costumul popular“. 20.20 
Armonii de iarnă. 20,50 Emisiune 
pentru tineret. 21,15 Roman-foile- 
ton„; „Forsyte Saga“. Episodul VI 
— „Hotărîri“. 22.10 24 de ore. .22,30' 
închiderea programului.

— ora 19.30; Teatrul ,.C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : NU AM ÎNCRE
DERE IN BĂRBAȚI — ora 19; 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Victo
ria) : GROAPA — ora 19,30; Circul 
București HAI SA RIDEM '.'LA 
CIRC — ora 19,30.

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 

în limba maghiară. 19,00 Familia 
și orașul. Tîrgoviște. 19,20 1001 de 
seri : Fiica soarelui (I),. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Mi-am pus flori la 
pălărie... Documentar artistic în

t-o..:? 8 și difuzorii din Întreprinderi șl instituții 
2001 telex 011226, București.

PROGRAMUL II
17,00 Telex. 17,05 Mal aveți o în

trebare ? Dialogul : om-computer 
(II). 17,45 Film artistic: „In cer 
și pe pămînt”, Producție a stu
diourilor cinematografice polone
ze. 19,15 Publicitate. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Film 
serial pentru copii : „Daktari“. 
20,25 Teatru scurt : „Viitoarea“. 
Producție a studioului de televi
ziune din Bratislava. 21,05 Telex. 
21,10 In grădina țării mele — mu
zică populară. 21,30 Bucureștenii 
față în față cu viitorul orașului. 
Perspectivele urbanistice ale Ca
pitalei în dezbaterea cetățenilor. 
21,45 Portativ ’76. 22,15 închiderea 
programului.

• PRIMUL MINISTRU al Re
publicii Guineea-Bissau, Fran
cisco Mendes, a efectuat o vi
zită oficială de 8 zile în Repu
blica Capului Verde în fruntea 
unei delegații guvernamentale. 
El a studiat împreună cu oficia
litățile țării-gazdă căile de dez
voltare a colaborării bilaterale. 
A fost semnat un acord de coo
perare îh domeniul transporturi
lor și s-a elaborat un document - 
cadru pentru coordonarea coope- 
rării bilaterale. Cele două părți 
au convenit să accelereze proce
sul .realizării unității dintre ele, 
așa cum este prevăzut în pro
gramul Partidului African al. In-

Premierul peruan 
a depus jurâmîntul

• GENERALUL Jorge Fer- 
nandez Maldonado a depus sim- 
bătă jurămintul, in fața pre
ședintelui Francisco Morale» 
Bermudez, în calitate de prim- 
ministru al Perului. Noul pre
mier deține, totodată, portofo
liul apărării și este șef al Ma
relui Stat Major.

Această schimbare are loe ca 
«rmare a retragerii a opt gene
rali, între care și fostul premier, 
Oscar Vargas Prieto, după 35 da 
ani de serviciu ca militari ac
tivi, așa cum s-a anunțat la în
ceputul acestui an.

în cadrul aceleiași ceremonii, 
au depus jurămintul generalul 
Luis Cisneros Vizquerra, care a 
preluat portofoliul Ministerului 
de Interne, și generalul Arturo 
de la Torre di Tolla, care a fost 
numit ministru al energiei și 
minelor.

• PHILIPPE COUSTEAU, fiul 
cunoscutului oceanograf fran
cez Jacques Cousteau, inten
ționează să studieze Insulă Co
cos, unde — spune legendă — 
piratul Henry Morgan și-ar fi 
ascuns fabuloasele comori, după 
ce jefuișe Ciudad de Panama. 
Cousteau a cerut oficialităților 
guvernamentale din San José 
aprobarea pentru studierea eco
logică a insulei respective si 
realizarea unui documentar 
pentru televiziune.

• AMERICANII, ZGOMOTUL ȘI „CONCORDE“. Consiliul fe
deral pentru păstrarea calității mediului inconjurâior a adresat 
secretarului american al transporturilor, Williarti Coleman, o scri
soare prin care informează că se opune acordării liberului acces 
pe aeroporturile din S.U.A. avionului supersonic de pasageri 
„Concorde“. în acest sens, se apreciază că zborurile continue ale 
unor avioane supersonice ar afecta calitatea mediului ambiant, 
reducînd stratul de ozon din atmosferă. După cum se știe, secre
tarul transporturilor trebuie să dea publicității, la 4 februarie, 
răspunsul său la cererea franco-brltanică privind utilizarea de 
patru ori pe zl a aeroportului Kertnedy (de lingă New York) de 
către avionul „Concorde” • PREFERAU PE PtCASSO, Un număr 
de 119 pinze semnate de Plcasso âu fost furate în cursul nopții 
trecute din Muzeul Palatului Papal din Avlgncn. Tablourile 
făceau parte dintr-o expoziție permanentă a artistului deschisă 
în 1973. Se apreciază că hoții, In număr de trei, au rămas ascunși 
în palat după ora de Închidere. Surprinși in timp ce „operau”, 
ei au âtacat.' doi gardieni, rănlndu-i grav. Furtul este calificat 
drept cel mai important comis. în Franța in perioada postbelică. 
Valoarea pînzelor depășește, potrivit unei estimări preliminare, s 
milioane, de frăpci, (1,2 milioane dolari) « SOARELE In in
dustrie. Oamenii de știință sovietici au realizat un model qe ma-
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i
t șln$ de gătit care funcționează pe, baza energiei solare șCpoate 
’ fi..utillzată pentru preparatul bucatelor. Se află, de asemenea, în 
l purs de experimentare o /iasă iii care aparatul <le aer condiționat 
" funcționează pe baza energiei șofate. Prima uzină pentru pro-
l ducția industrială a aparatelor care vor funcționa pe baza aces- 
? te; energii, se construiește in apropiere de Buhara, in deșertul 
l Kîzîlkum, unde numărul zilelor însorite este foarte- mare q „DE- 
/ ȘERTUL TĂTARILOR” PE ECRAN. Roma,nul iul- .Dino Buzzati,
I' „Deșertul tătarilor”, va fi.transpus pe ecran de către, regizorul
i italian Vălerțo1 Zuilini, care a și făcut primele turnări în ițito-
ț rescpl peisaj al Munților Abruzzi; Filmul Va beneficia de con

cursul unor actori de renume, între care Jacques'Pet'rin, GiuiianO 
Gerqma,: Jean-Louis. Trintignant, ■ Phllippe Noiret, Vlttorio 
Gassman, Laurent TerziefL O parte din filmări vor fi realizate 

. în Iran « CVINTUPLEȚI In JAPONIA. Q tinără japoneză, pe
I...........................................................
i nume Yorlmitsu Yamashima, în virstă de 27 de ani, a dat naștere. 
1 la spitalul municipal din Kagoshima. la cinci copii — doi băie'i 
! .. ..................................... ..................~...................................... '

I

și trei fete. —, ceea ce constituie un record absolut în Istoria 
Japoniei. Starea sănătății tinerel mame și a celor cinci copil este 
bună q UN VAGON DE MARIJUANA 1 Poliția americană a 
confiscat sîmbătă o încărcătură de aproximativ 10 tone de ma
rijuana, în valoare de peste 5 milioane dolari. De asemenea, au 
foșt arestate trei persoane implicate în traficul cu acest produs, 
„Marfa“ fusese descărcată din bărci în Golful Biscayne, în apro
piere de localitatea Coral Gables, din Florida o TRANSPLANT 
LA CAPETOWN. Profesorul Christlan Barnard a efectuat o nouă 
operație de transplantare a unei inimi. Un comunicat al spitalu
lui din Capetown precizează că operația s-a desfășurat în bune 
condiții, iar starea pacientului este bună.

— Tiparul : Combinatul poligrafic „Casa Scinteli”. 40 3Ó2 ®


