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DIN CRONICA ÎNTRECERII UTECISTE
„O ZI PE SĂPTĂMINĂ -

CU COMBUSTIBIL ECONOMISIT"
Alexandru Lițâ, Florea Chirea, Ion Mitrofan, 

Gheorghe Sirbu, Marin Dorobanțu, Marin Duțâ, 
Radu Mihăiță, Victor Turcu, iată numai cîțiva din 
tinerii care lucrează la Autobaza 1 Marfă Slatina 
din cadrul I.T.A.-Olt. „Putem lucra o zi pe săptă- 
mină, s-au întrebat ei, cu combustibil economi
sit înainte de formularea răspunsului, atît șofe
rii cit și mecanicii de atelier s-au străduit să de
pisteze cu atenție sursele posibile care pot con
cura la înregistrarea economiilor urmările. 
Prin îmbunătățirea reparațiilor și a întreținerii 
zilnice, prin evitarea transporturilor in gol sau 
fără încărcătură la capacitatea normală, prin opri
rea motoarelor in cursul staționării mașinilor, con
sumurile au fost red ase în decurs de o săptămînă 
cu 50 tone de benzină și motorină față de ceea ce 
se considera a fi pînă acum consum mediu curent. 
(Pavel Neațu).

LA FIECARE LOC DE MUNCĂ - 
O VALOROASĂ INIȚIATIVĂ

Analiza periodică a felului în care îșiîndepli- 
nesc obiectivele cei 4 000 de tineri de la Șantierul 
Naval Constanța, antrenați în întrecerea utecista, 
popularizarea celor mai harnici dintre eiîn rîndul 
cărora se numără și membrii organizației U.T.C. 
din secția a Il-a navală, relevă existen
ța unor inițiative aplicate cu rezultate bune 
in producție. Este vorba, mai cu seamă, de .cele 
intitulate „Fiecare inginer, economist și tehnician 
să rezolve cel puțin un studiu în afara orelor de 
program", „Să lucrăm o zi pe lună în flux cu elec
trozi și slrmă de sudură economisită", „Prietenii 
noului angajat", „Fondul colector de economii al 
organizației U.T.C.". în cadrul acestora au fost 
obținute, in ultima vreme, cîteva succese notabile 
— ne referim în primul rînd la înregistrarea a 
două noi dispozitive considerate inovații, Ia. re
ducerea consumurilor de energie electrică și me 
tal (aproximativ 100 000 kW/h și respectiv 100 
tone de metal). (Petru Stanche).

Ieri, în Capitală, s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească

PLANUL EXEMPLAR ÎNDEPLINIT

LA FIECARE PRODUS Șl SORTIMENT

Prin stimularea creației tehnico-științifice 

și organizarea judicioasă a muncii

PRODUCTIVITATE SPORITA,
CONSUMURI RHIilSI
• Planul la zi - depășit la toți indicatorii și la toate sorti

mentele • Noi tehnologii introduse în fluxul producției și 
organizarea științifica a muncii în toate compartimentele au 
asigurat depășirea cu 2 120 lei a productivității muncii pe an
gajat • Prin reproiectarea și modernizarea produselor, sub
stanțiale economii de materii prime și materiale • Pregătirile 
pentru producția anului 1977 au fost încheiate

CONVORBIRI 
Intre tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl TOVARĂȘUL 
LEONID ILICI BREJNEV
An fost examinate probleme 
ale dezvoltării in continuare 
a colaborării româno-sovietice 

in toate domeniile

La 23 noiembrie, au avut loc 
la București, convorbiri între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

La convorbiri au participat:
Din partea română — tova

rășii Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nistrir al guvernului, Ștefan 
Voitec, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C 
al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Aurel Duma, 

secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor ex
terne, Mircea Malița, mem
bru al C.C. al P.C.R., consilier 
al secretarului general al 
P.C.R., Vasile Pungan, mem
bru al C.C. al P.C.R., consi
lier al secretarului general al 
P.C.R., Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R.. 
consilier al secretarului gene
ral al P.C.R., Gheorghe Badrus. 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României 
în U.R.S.S.

Din partea sovietică — to
varășii A. A. Gromîko, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., K. F. 
Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., K. U. Cernenko, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
K. V. Rusakov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., consilier al 

secretarului general al C.C. 
al P.C.U.S., A. M. Alexandrov, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., consilier al secreta
rului general al C.C. al 
P.C.U.S., N. N. Rodionov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
adjunct al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., L. M. 
Zamiatin, membru al C.C. 
al P.C.U.S., directorul general 
al Agenției TASS, V. I. 
Drozdenko, membru al C.C. 
al P.C.U.S., ambasadorul 
U.R.S.S. în Republica So
cialistă România.

în cursul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmto- 
sferă caldă, prietenească, au 
fost examinate probleme ale 
dezvoltării în continuare a 
colaborării româno-sovietice 
în toate domeniile.

O atenție deosebită a fost 
acordată adîncirii legăturilor 
dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist

al Uniunii Sovietice, întăririi 
relațiilor frățești dintre po
porul român și popoarele so
vietice. De ambele părți, s-a 
subliniat că un rol important 
în aceasta îl au vizitele reci
proce ale delegațiilor de partid, 
de stat și obștești și, în pri
mul rînd, contactele și întîlni- 
rile la cel mai înalt nivel.

A fost efectuat un larg 
schimb de păreri cu privire 
la o serie de probleme inter
naționale actuale. în acest 
context, au fost examinate 
problemele întăririi securității 
și dezvoltării colaborării în 
Europa și a fost relevată ne
cesitatea îndeplinirii integrale 
a Actului final de la Helsinki 
de către toate statele semna
tare.

S-a convenit să se dea pu
blicității un document final 
privind rezultatele convorbiri
lor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev.

Marți dimineață, tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, a 
depus coroane de flori la

Astăzi, transmisii 
directe la radio 
și televiziune

In jurul orei 
9,30

CEREMONIA 
SEMNĂRII 

DECLARAȚIEI 
ROMÂNO 
SOVIETICE

în jurul orei 
10,00

MITINGUL 
PRIETENIEI 
ROMÂNO- 
SOVIETICE

DEPUNEREA
UNOR COROANE

DE FLORI
Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socia
lism, Monumentul eroilor 
patriei. Monumentul lui V.I. 
Lenin și Monumentul eroi
lor sovietici din Capitală.

Relatarea solemnităților
în pagina a IlI-a

Acum, cînd a mai rămas puțin 
timp pînă la sfîrșitul primului 
an al actualului cincinal, colec
tivul întreprinderii „Armătura" 
din Cluj-Napoca, cea mai mare 
unitate cu acest profil din țară, 
cei peste 700 de uteciști de aici 
se pot mîndri cu însemnate rea
lizări în domeniul creșterii pro
ducției și reducerii consumuri
lor specifice de materiale. Ast
fel, prevederile la zi ale planu
lui fizic și pe sortimente au fost 
cu mult depășite ; de asemenea, 
planul la export a fost realizat 
în proporție de 104,8 la sută, iar 
productivitatea muncii pe o per
soană retribuită e cu 2120 lei 
mai mare decît valoarea plani
ficată. S-a înregistrat, de ase
menea, o reducere cu 9,2 lei a 
cheltuielilor totale la 1 000 lei 
producție marfă. Toate aceste 
realizări atestă faptul că mun
citorii și specialiștii întreprinde
rii au știut să-și organizeze bine 
munca, să pună în valoare în
treaga lor capacitate creatoare 
și să-și depășească, cum am vă- 
zutr substanțial obligațiile. Ei 
au, în acest fel. asigurate toate 
condițiile de a-și îndeplini îna
inte de termen planul pe anul 
curent. și să demareze in cele 
mai buhe condiții în îndeplinirea 
sarcinilor anului viitor, mai mari, 
cu numeroase asimilări de pro
duse noi. Ceea ce trebuie subli
niat e grija cu care colectivul 
întreprinderii „Armătura" a ur
mărit îndeplinirea ritmică a pla
nului la toți indicatorii și la 
toate sortimentele. La acele pro
duse la care e asigurată desfa
cerea, planul a fost mult depă
șit. Un exemplu îl constituie 
aspersoarele pentru irigații 
(100 000 bucăți in plus) și alte 
sortimente. în ce au constat 
măsurile întreprinse de condu
cerea întreprinderii pentru îm
bunătățirea activității în toate 
compartimentele ? Un prim o- 
biectiv a fost turnătoria. Aici s-a 
introdus confecționarea mecani
că a miezurilor cu ajutorul unor 
mașini realizate prin autoutilare, 
fapt ce a determinat sporirea 
productivității muncii cu 80—100 
la sută. Iar prin introducerea 
presărilor multiple în matrițe, 
forjate tot în uzină, a crescut 
de două ori producția la reperele 
amintite. în secția ■ prelucrări 
s-au adoptat, de asemenea, mă
suri eficiente. A fost extinsă in 
proporție de peste 80 la sută 
prelucrarea pieselor pe mașini 
automate și semiautomate pen
tru care, toate tehnologiile și

Șantierele 
tării

REPORTAJ
de Vasile Băran

Nu cred să fie ceva mai tul
burător decît călătoria pe ve
chile drumuri. M-am gindit o 
dată să-mi revăd întregul iti
nerar al reportajelor sau, mai 
bine, să povestesc cum le-am 
scris, ce întâmplări au fost din
colo de ele, cum și din ce pri
cină ajunsesem eu atunci acolo 
și nu in altă parte, ce se petre
cea cu oamenii aceia despre care 
vorbeam și prin ce împrejurări 
ne împrietenisem, ce ne lega ? 
De ce devenisem, deodată, sen
timentali, ei cu căști de mineri 
și eu cu cască de trecător prin 
subteran, ei cu negru de căr
bune pe frunte, 
încă din zori, 
eu cu un fel de 
rimei pe care 
aveam să-l șterg 
deindată ce ie
șeam la supra
față, ei în fața 
cuptorului de oțel ca în fața 
unui cuptor de copt pline, eu cu 
ochii măriți de uluire și inima 
înfiorată de marele clocot roșu, 
ei cu halate albe măsurind, in 
sala de operație, in mod real, 
timpul, eu cu ochii pe jumătate 
închiși să nu văd prea bine ra
na, singele îmi făcea rău, ei cu 
tractoarele acelea mari și mici 
traversind din noapte pînă-n 
noapte de sute, de mii de ori, 
cimpia, eu cu fața proaspătă 
după un somn bun notindu-mi 
dimineața numele lor în car
net... Dar fiindcă n-am vrut 
niciodată să mă fi văzut așa, 
fiindcă mă consideram și eu 
părtaș la marile realizări ale 
țării, alergam necontenit incer- 
cind să reconstitui cit mai exact 
universul lor de visuri, de sen
zații, de amintiri, de dorințe 
izvorite din conștiință : uite ce 
ne-am propus, uite ce-am făcut, 
uite ce vrem să facem ! Toate 
lucrurile astea sint notate, sub

S.D.V.-urile au fost asigurate de 
specialiștii uzinei. S-a introdus, 
de asemenea, montajul pe bandă 
rulantă în flux continuu, prin 
care productivitatea a crescut cu 
60 la sută, s-a containerizat în
treaga producție, au fost deter
minate cu ajutorul calculatoru
lui electronic stocurile optime 
pentru operații și ale decalajelor 
între secții. Din inițiativa organi
zației U.T.C. și sub directa sa 
conducere, peste 200 de tineri 
au urmat în acest an cursuri de 
specializare în profesiile lor, iar, 
printr-o permanentă muncă po
litică și de educație, disciplina 
în producție, după cum aprecia
ză tovarășul inginer Ioan Pop, 
directorul întreprinderii. intă- 
rindu-se considerabil pînă la e- 
liminarea aproape completă a 
absențelor și a neindeplinirii 
normelor personale.

în paralel, s-a acordat o ma
ximă atenție reducerii consu
murilor specifice de materii pri
me și materiale, în primul rînd 
prin stimularea creației tehnico- 
știlnțifice, prin introducerea în 
producție a celor mai avansate 
soluții, .tehnice și tehnologice. 
Greutatea proprie a tuturor pro
duselor aflate în fabricație s-a 
diminuat simțitor prin reproiec
tarea și modificarea, tehnologii
lor. Robineții pentru instalații 
interne, de exemplu, aveau o 
greutate medie de 1,175 kg/bu- 
cată, și s-a realizat o medie de 
0.703 kg. ceea ce înseamnă o e- 
conomie de aproape 40 tone de 
alamă. Alte. 12 tone de alamă au 
fost, economisite prin reducerea 
greutății robineților cu sertar de 
la 1,960 kg la 0^958 kg. Aspersoa
rele au fost și ele mult ..ușu
rate", de la 1.267 kg la 0.780 kg, 
cu o economie de 23 tone alamă 
anual. ’ Toate aceste succese în 
întrecerea socialistă au permis 
colectivului întreprinderii „Ar
mătura" să înceapă incă din luna 
august pregătirea tehnică a pro
duselor anului 1077. S-au înche
iat, de asemenea, pregătirile din 
punct de vedere material, iar 
cele 18 produse noi care vor fi 
asimilate în anul viitor se află 
deja la seria zero. La turnăto
rie — prin decalajul optim asi
gurat — se toarnă începînd din 
15 noiembrie numai piese pen
tru producția .Itfnii ianuarie. Nu 
încape îndoială, așadar, că bu
nele rezultate obținute în acest 
an vor fi amplificate, la nivelul 
exigențelor sporite ale anului 
viitor.

ROMULUS LAL

liniate, creionate și - m-am ho- 
tărit ca, între toate cărțile din 
bibliotecă, să am iii primul rînd 
grijă de carnetele de ■ reporter 
fiindcă deschiderea lor îmi da 
de fiecare dată senzația unui 
album care se înfoaie pe ne- 
gindite și se nasc pădurile și 
munții, prin care am trecut și 
oamenii cu care-am stat cîndvă 
de vorbă pe o idee. Căci asta 
era : să. discuți neapărat pe o 
anumită . idee, să poți înțelege 
de ce se petrece așa și nu altfel, 
de ce, de pildă, șantierul com
binatului de la Craiova iși avea 
o școală, de calificare tocmai 

la Săvineștâ sau 
de c.e la Uzine
le „Vulcan" pro
ducerea oțelu
lui „Amcro“ pu
tea fi socotită 
un act de e- 
roism ? Note, 

sublinieri, cifre, nume, nume de 
maiștri, \nume de muncitori, nu
me de ingineri, nume de proiec- 
tanți, nume de medici, nume de 
tractoriști, nume de profesori, 
crimpeie din referate și rapoarte 
purtând, fiecare, o adincă sem
nificație, totul pe o idee, ideea 
de a construi cit mai. repede și 
cit mai trainic. La Tg. Mureș 
am văzut un șantier care a 
început cu o ladă : cițiva oa
meni au venit cu un camion și 
au dat acolo jos, in mijlocul 
cimpiei, o ladă oarecare — nici 
acum nu știu ce-ar fi putut fi în 
ea (nu cumva o substanță mi
raculoasă, nu cumva ceva care 
lucrează de la sine cum ar nota 
un scriitor de povestiri fantas
tice ?) și mi s-a părut că acel 
cimp cu mărăcini și arbuști pi
tici de la marginea orașului s-a 
speriat și s-a îngrozit și a încer-

(Contihuare in pag. a ll-a)



INVĂȚĂMIMTUL POLITICO-IDEOLOGIC U.T.C.

Propagandistul nu trebuie 
să se întîlnească cu tinerii Comunist.»44

doar o dată pe lună
cînd are loc dezbaterea

Rolul propagandistului în ca
drul învățămîntului politico- 
ideologic U.T.C. nu se reduce 
la transmiterea de cunoștințe. 
Important este ca fiecare pro
pagandist să deprindă pedago
gia muncii politice, să devină 
un bun conducător de dezba
teri ; mai mult decît atît, el 
trebuie să-i învețe pe tineri să 
dobindească singuri cunoștințe, 
să le arate mijloacele și să le 
insufle dorința s-o facă. Ce în
datoriri îi revin în acest sens ? 
Ce condiții trebuie să îndepli
nească ? Iată tema unei dezba
teri la care au participat secre
tari cu probleme de propagandă 
ai unor comitete județene ale 
U.T.C. — Elena Mîhăilă (Pra
hova) ; Mărîoara Stoica (Mu
reș) ; Alexandru Amăriucă (Su
ceava) ; loan Arsin (Hunedoa
ra) : Gheorghe Boștină (Teleor
man) : Cornel Gogoașă (Con
stanța) : Emil Rășcanu (Vaslui). 
Am adresat participanților la 
acest colocviu rugămintea de a 
aduce argumente, de a exprima 
opinii care să se întemeieze pe 
fapte oferite de practică, por
nind atît de la experiența pozi
tivă a unor organizații U.T.C. cît 
și de la neajunsuri constatate.

E. Rășcanu : „Preocupările 
noastre privind buna desfășu
rare a activității în actualul an 
de studiu vizează cu precădere 
ridicarea calității dezbaterilor, 
promovarea dialogului, a con
fruntării reale de idei în cadrul 
cursurilor pe probleme politico- 
ideologice. Desigur, principala 
răspundere în această direcție 
revine birourilor organizațiilor 
U.T.C., care conduc nemijlocit 
întreaga activitate de pregătire 
politică a tinerilor. Un rol deo
sebit de important îl au însă 
propagandiștii. Practica arată că 
reuȘitâ dezbaterilor, efiaiența 
lor depind în mare măsură de 
competența propagandiștilor, de 
modul în care ei reușesc să de
vină ădevărați educatori44.

M. Stoica : „Am întîlnit însă 
propagandiști care credeau că 
menirea lor este să prezinte ex
puneri îh fața tinerilor. Această 
concepție este dăunătoare pen
tru că rezervă cursanților o ati
tudine pasivă. Ei ascultă prele
geri mai mult sau mai puțin 
interesante, fără să fie însă în
demnați la o temeinică pregă
tire individuală, la confruntări 
de opinii în legătură cu tema 
programată. Un dialog activ în
tre propagandist și cursanți pre
supune opțiunea pentru dezba
tere ca formă superioară de 
desfășurare a învățămîntului 
politico-ideologic U.T.C.“.

E. Mîhăilă : „Nu întotdeauna 
noțiunea de dezbatere este bine 
înțeleasă. De multe ori se în- 
tîmplă așa : propagandistul face 
o scurtă prezentare a temei, 
după care cîțiva tineri aduc 
completări. ApOi se raportează 
că s-a organizat o dezbatere. 
Dar în realitate este vorba des
pre o expunere. Nota „origi
nală44 constă în coparticiparea 
tinerilor la realizarea expunerii 
respective, care este prezentată 
pe fragmente44.

M. Stoica : „Dezbaterea pre
supune un dialog activ între 
propagandist și cursanți, o con
fruntare de idei, de opinii care 
să-1 solicite pe fiecare cursant 
să se pregătească temeinic, să 
gîndească și să nu preia meca
nic cunoștințele acumulate44.

I. Arsin : „Este necesar ca 
pentru fiecare dezbatere propa
gandistul să facă din vreme cu
noscut planul tematic și să re
comande ................. "
menea, el 
rea unor 
cursanți. 
bune, iar 
cu conștiinciozitate înseamnă că 
s-a asigurat baza unei dezbateri 
eficiente.44

E. Rășcanu : „Mai este o con
diție : propagandistul trebuie,

pe 
re
de 

tu- 
ră-

bibliografia. De ase- 
poate solicita realiza- 

referate de către 
Dacă referatele sînt 
tinerii s-ău pregătit

de asemenea, să dovedească o 
înaltă competență. Dacă, de pil
dă, se dezbat teme din cadrul 
cursului dedicat politicii econo
mice a partidului și statului 
nostru, propagandistul își va în
deplini îndatoririle numai in ca
zul în care este bine pregătit, 
are preocupări deosebite în acest 
domeniu, poate da răspunsuri 
calificate la întrebările tinerilor 
și stabili corelații între conți
nutul temelor respective și rea
litățile existente în colectivele 
de muncă ale cursanților."

G. Boștină : „Practica arată 
că se impune o strînsă colabo
rare a propagandiștilor cu tine
rii încă din perioada pregătirii 
pentru fiecare dezbatere. Am în 
vedere în primul rînd faptul că 
racordarea tematicii învățămîn- 
tului politico-ideologic la ac
tualitate necesită ilustrarea te
melor cu exemple concrete din 
viața economică, politică, socială 
și culturală a județelor, între
prinderilor și instituțiilor, orga
nizațiilor de tineret. Realizarea 
de grafice și fotomontaje, pre
cum și reactualizarea lor ori de 
cite ori este nevoie reprezintă o 
modalitate eficientă de a exem
plifica temele supuse dezbaterii, 
de a demonstra cum sînt trans
puse în viață ideile cuprinse în 
documente de partid.44

A. Amăriucă : „Pot fi organi
zate în raport de conținutul fie
cărei teme și acțiuni de docu
mentare în sprijinul dezbateri
lor. Mă refer la excursii Cu ale
gerea unor itinerare pe care se 
găsesc situate, în orașe și sate, 
obiective a căror prezență 
harta economică a țării este 
zultatul politicii partidului 
de dezvoltare armonioasă a 
turor județelor, de folosire
țională a resurselor materiale și 
umane : vizitarea unor locali
tăți, case memoriale, monu
mente cu rezonanță istorică, 
păstrătoare ale Unor prețioase 
vestigii ale trecutului patriei 
noastre ; întîlniri cu activiști de 
partid, de stat și ăi U.T.C., cu 
conducători ai proceselor de 
producție. Activitatea în cadrul 
cursurilor pe probleme politico- 
ideologice devine în felul acesta 
mai bogată și mai strîns legată 
de realitățile vieții."

C. Gogoașă : „Este un fapt 
demonstrat că baza activității in 
cadrul învățămîntului politico- 
ideologic o formează studiul in
dividual, temeinica pregătire a 
fiecărui tînăr. De aceea propa
gandistul are și îndatorirea de 
a-i forma pe tineri pentru stu
diu, de a-i învăța... cum să în
vețe. Dacă el va discuta cu ti
nerii despre cărțile pe care le 
recomandă, dacă le va arăta 
cum se realizează conspectele, 
dacă îi va îndemna să depă
șească faza simplei memorizări 
și să treacă la interpretări, să 
judece singuri textele pe care le 
citesc, să caute să înțeleagă 
modul în care sînt aplicate în 
viață principiile economiei poli
tice, ale socialismului științific 
sau materialismului dialectic și 
istoric va avea satisfacția că 
prin munca lui impune o atitu
dine creatoare în cadrul cursu
lui pe care îl conduce.44

G. Boștină : „Se desprinde de 
aici ideea că propagandistul nu 
se întîlnește cu tinerii numai 
o dată pe lună, cînd are loc dez
baterea. Lui i se cere să parti
cipe activ la pregătirea acestei 
acțiuni." _

A. Amăriucă : „De asemenea, 
el trebuie să aibă o participare 
activă în desfășurarea dezbate
rii, Ia care să-i atragă pe toți 
tinerii. Un bun propagandist 
este acela care știe să se adre
seze direct, pătrunzător atît 
minții, cit și sufletului fiecărui 
tînăr. care are forța de a con
tribui la formarea unor temei
nice convingeri comuniste.

Dezbatere consemnată de 
ADRIAN VASILESCU

Era a opta șarjă 
de oțel care se 
scurgea din oală în 
lingotiera și se pre
gătea cea de a noua 
in ziua aceea. „Le 
putem numi șarje
le tineretului" — 
îmi spune aproape 
strigat, din cauza 
zgomotelor care sint 
nelipsite de la ori
ce oțelărie, 
trul

_ ... mais- 
Victor Popa, 

ce ?" „Poftiți, 
șeful de echi- 
Gheorghe Mi- 
are 25 de ani 

și este cel mai in 
virstă dintre cei 
patru tineri care 
formează echipa".

Privesc, pentru că 
in zorul care-l ge
nerează fiecare 
nouă șarjă nu poți 
aborda pe nimeni. 
Privesc și ascult. 
Ascult comenzile 
scurte date din ca
mera de comandă a 
converti zorului nr. 
1, secția oțelărie 
L. D. 1, de pe plat
forma Combinatu
lui siderurgic Ga
lați. „Acolo, jos — 
continuă maistrul 
explicațiile — 
scurge zgura în 
la aceea de pe 
gon... Acum se 
proba șarjei.

pă, 
ron.

se 
oa- 
va- 

ia 
. în 

cinci minute anali
za e gata... Vedeți 
acest panou, de aici 
se conduce tot pro
cesul elaborării

șarjei... aici se în
registrează canti
tatea de var... can
titatea de oxigen. 
Acest aparat ne în
științează cind sint 
avarii..."

Explicațiile nu-mi 
sînt adresate nu
mai mie. ci, în pri
mul rind, celor 18 
elevi din clasa a 
opta a Școlii gene
rale nr. 6 care se 
află în vizită la o- 
țelărie, vizită pri
lejuită de un eve
niment unic in via
ța fiecărui tînăr : 
primirea îp rîndu
rile organizației 
U.T.C. „Primirea in 
U.T.C. a pionieri
lor, aici, lingă ini
ma vie a converti- 
zorului, a devenit o 
tradiție in cei pește 
opt ani de la in
trarea în funcțiune 
a oțelăriei" — îmi 
spune Vasile Mun- 
teanu. locțiitorul 
secretarului Comi
tetului U.T.C. pe 
uzină.

Albul imaculat al 
bluzelor pionierești 
se contopește cu 
albastrul salopete
lor muncitorești 
și capătă, aici, nu
anțele vii ale in
candescentelor flă
cări care înnobi
lează metalul. E- 
xemplele despre 
bărbăție și curaj, 
despre spirit de sa-

orificiu și abnega
ție în muncă, pe 
care le-au auzit in 
orele de curs, aici, 
capătă forța și ar
gumentul realității, 
al autenticității și 
veridicității fapte
lor de muncă. A- 
ceastă lecție prac
tică despre muncă, 
care a precedat 
festivitatea de pri
mire in organizația 
revoluționară a ti
neretului, a mar
cat momentul so
lemnității, încărcin- 
du-l cu temperatu
ra oțelului fluid. 
Iar rostirea anga
jamentului solemn 
a căpătat, în aceste 
condiții, 
noi, de 
fermă in 
operă de . . 
re a Programului 
partidului. „Intrînd 
în rîndurile Uniu
nii Tineretului Co
munist mă anga
jez solemn...44 a 
fost rostit pe rînd. 
in fața simbolicei 
flăcări a oțelului, de 
către Mioara Le- 
onte, Monica Mili-

Eugen-Cipri- 
Doina 
către

valențe 
angajare 
măreața 

înfăptui-

taru.
an Tânase, 
Roșu..., de 
viitorii — poate —
specialiști în side
rurgie.

ION TOMESCU

(Urmare din pag. I)

cat să se stringă ca un arici și 
să se rostogolească, dar con
structorii l-au întins la loc ca pe 
o piele bună de tăbăcit, bătin- 
du-i in cele patru colțuri uria
șe piroane de metal. Am văzut 
mai apoi un șantier care a 
început cu o groapă ; eram mar
torul celor dinții săpături — un 
ritual ciudat —, o mulțime ui
mită și încordată și un singur 
om care săpa — împrejurarea 
mi-o reamintesc atît de limpede 
incit pare a se fi petrecut azi 
dimineață ! — un constructor 
vestit, unul dintre aceia care fu
seseră pe douăsprezece șantiere, 
care spărseseră tunele și făcu
seră poduri de fier prin depre
siuni neatinse încă nici cu pi
ciorul — și lipsea numai șam
pania și-mi pare și acum rău 
că nu i-a dat nimănui prin gind 
s-aducă acolo o sticlă de șam
panie și s-o spargă pe botul bul
dozerului întocmai ca în mo
mentul lansării unui vas mari
tim ; mai ales că faptul se pe
trecea la Galați.

Și am ascultat și povestirea 
unui inginer care făcuse măsură
torile pentru lacul de acumulare, 
departe. în munți, unde umbrele 
pindeau cit era ziua de mare și 
unde arborii creșteau prea deși, 
iar trunchiurile lor erau prea 
groase pentru o pădure obișnui
tă ; și unde cărările stringeau, 
în hățișuri, prea multă liniște 
să nu fie și întunecoase. Prin 
luminișurile deschise, mai ales 
de-a lungul vechiului drum, 
erau răspîndite case mici la poa
lele pereților de piatră ; uneori 
casele astea din bîrne de lemn 
rămăseseră în picioare, iar al-

tele erau amintite doar prin cite 
un horn singuratic sau o pivniță 
năruită. O gravură dintr-o po
veste stranie. Și iată acum com
binatul, iată muncitorii de înal
tă calificare, iată hidrocentrala- 
navă albă, și micul orășel 
care-fi dă senzația că totul ar fi 
putut fi doar un vis. Tu știai 
acolo tot ce ținea de forfotă și 
acum ăi dat peste ceva alb și tă
cut, o liniște care te înfioară. $i 
ți se pare că toți acei construc-

P8STA R8MÂ»SÂ
Pentru ca trimiterile poștale expediate 

de dv. să ajungă in cel mai scurt timp la 
destinație, trebuie să aibă completate 
adresele expeditorului și destinatarului, 
neuitîndu-se înscrierea numărului de cod 
poștal înaintea denumirii localităților 

celor doi.

Vedere panoramică a, municipiului Buzău

în municipiul Cluj-Napoca:
Un eveniment artistic eu multiple semnificații 

pentru viața spirituală a tineretului

In legătura cu organizarea expoziției de arta plastica „Liber
tatea naționala și independența statalâ a României în conștiin
ța tineretului- facem cunoscut următoarele :

• Expoziția va fi deschisă in perioada 15 decembrie 1976 - 
10 ianuarie 1977, la Muzeul de artă din municipiul Cluj-Napoca ;

• Artiștii plastici din București pot prezenta lucrări la Ateneul 
tineretului, str. Aleea Alexandru 33, sectorul I, București, pînă la 
data de 30 noiembrie a.c. ;

• Artiștii plastici din celelalte localități pot trimite lucrări pe 
adresa Muzeului de artă, Piața Libertății 30, Cluj-Napoca, pînă 
la data de 30 noiembrie a.c.

dul la recoltele viitoare care 
trebuie să fie și mai mari. 
Eram, desigur, foarte încordat 
dacă m-am întrebat, de fiecare 
dată, privindu-i, cine este des
coperitorul griului ? Și-mi răs
pundeam tot eu văzindu-i cum 
răsuceau spicul in podul palmei 
că trebuie să fi fost neapărat 
același cu cel care a descoperit 
lucrurile primordiale ale civili
zației : focul și roata. Pe țărani 
ii văzusem, de fapt, chiar din

ȘANTIERELE5

ȚĂRII

tori își au zgomotul zidit acolo, 
zgomotul și gindul, și vocea, și 
umbra, fiindcă ai senzația că se 
aud șoapte — un fel de Ana a 
singelui nostru, un fel de mit 
învingător.

Și i-am văzut și pe muncitorii 
pămintului și mi-a trecut, de
odată, prin minte că la începu
tul lungului șir al ideilor și in
vențiilor omenirii s-ar cuveni 
s-o trecem neapărat pe a ace
luia care a pus in pămînt o să
mânță cu scopul să răsară o mie. 
l-am văzut iarna pregătind 
uneltele, i-am văzut primăvara 
semănînd, iar vara îngrijind 
plantele, și i-am văzut toamna 
culegînd roadele, mereu cu gîn-

CETĂȚENI!

clipa in care, născîndu-mă, în
vățasem să merg și să mă uit 
pe fereastră — cea dinții și cea 
mai superbă călătorie : limpe
zeau o fîntînă. O „zleiau", cum 
se spune in Oltenia. Ciți ani să 
fi avut ? Mi-ar fi imposibil-, 
cred, să precizez ; eram totuși 
in stare să urmăresc cum legau 
lanțul de mânerele ciuturii și 
le port și acum in memorie acea 
privire dusă mult inlăuntru, cău- 
tind in oglinzile apei o lumină. 
Fintîna avea cumpănă și iși în
tindea brațul oblic în văzduh, 
precum astăzi marile macarale 
aripile de oțel peste cite o în
tindere de la poalele munților 
Fintina semăna cu un vultur 
care se oprește din zbor privind 
țintă in jos și legănindu-se apoi 
lent. N-am să descriu toată miș
carea troliului și acea rîvnă cu 
care omul scotea noroiul din 
ape, ca o nevoie organică de fe
ricire. dar și de o căutare a ei 
cu răbdare. Purta cu el o nă
zuință, iși dezgropa parcă pro
priul sat de sub pămînt, iși dez
gropa parcă propriul grîu ce 
răsărea, dar care, nu era încă 
al său.

Mai tirziu am ieșit la poartă 
și l-am văzut și pe el ieșind la 
poartă; fusesem eu de mai 
multe ori la poartă, făcusem 
chiar și niște drumuri pină la 
tiu și pină la moara de foc, dar 
abia acum am văzut poarta 
aceea cu incrustături în piatră

și în lemn, o poartă cum rar 
s-a mai intilnit pe pămînt. Sus, 
deasupra capului, s-au împreu
nat ramurile unui cireș îngreu
nat de chiciură și dacă n-ar fi 
fost viscolul, dacă aerul ar fi 
fost liniștit, aș fi zis că venise 
primăvara și că cireșul fusese 
năpădit de flori albe.

Si abia cînd m-am urcat pe 
scara de bîrne ca intr-un copac, 
o scară verticală precum celebra 
coloană de la Tg. Jiu, am văzut 
Cimpia românească și am văzut 
curgind, jos. Dunărea, iar de sus 
venind spre 
riuri dincolo 
se întindeau 
lanurile fără 
apele mării, 
oameni, marea cu lajiuri de grîu 
mai înalt decît calul și mai stră
lucitor decît aurul; semănat, 
îngrijit, secerat și măcinat de 
țăranii noștri, de mecanizatorii 
și inginerii pămintului româ
nesc.

Și iată cum se întregește și 
ideea pe care o porți in minte, 
și la care meditezi in cele mai 
diferite împrejurări : Ce a lăsat 
trecutul, pînă unde a înaintat 
prezentul și cum vă fi. concret, 
chipul viitorului în cutare sau 
cutare loc al patriei ? Și faci 
confruntări, și-ți scoți din bi
bliotecă acel carnet de reporter,

* o carte. O 
un roman 

fiind acele 
îngemănează 

opere de

ea mulțimea de 
de malurile cărora 
lanurile nesfirșite, 
margini ca înseși 

o mare făcută de

el fiind, de fapt, 
carte de călătorie, 
picaresc, călătoria 
clipe în care se I 
într-un mod sublim 
construcție cu chipuri de oameni 
înrădăcinați în pământul lor, 
monumente ce rezumă 
cu gesturi 
fotografiate cu vorbele 
cătuind un peisaj unic 
bil cum în nici o altă 
rare n-ar putea fi întâlnit. Și te 
întrebi : a fost doar un miraj ? 
Carnetul de reporter însă îti 
răspunde : Nu. E o redescoperi
re a vieții.

Și îți începi iarăși călătoria in
tr-o parte și în alta a tării, pe 
noile șantiere, și întllnești chi
puri de oameni tineri și surîsul 
lor se aseamănă cu cel pe care 
l-ai cunoscut cîndva pe acele 
locuri unde astăzi opera e în
făptuită. Si astfel noile repor
taje se adaugă celor trecute. 
..perimate", cum se spune, dar 
considerate, totuși, drept docu
mente ale timpului nostru în
flăcărat.

cotidiene.
decenii 

surîsuri 
vii. al- 
și sensi- 
împreju-
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LUCIAN 
AVRAMESCU:

„Stele pe dealuri"
Un poet care descrie universul 

tradițional, spațiul copilăriei, 
este Lucian Avramescu in Stele 
pe dealuri (Scrisul românesc, 
Craiova, 1976). Sensibilitatea 
poetului proiectează satul pe. un 
ecran copleșitor ce se impune 
contemplat la nesfirșit și expri
mat in imagini evocatoare. 
Obiectele capătă o tentă oare
cum mitică, iar atmosfera ge
nerală, apăsătoare și uneori 
forțat exotică. Procedeul nu ii 
aparține in exclusivitate lui Lu
cian Avramescu. Ca stare fun
damentală, această poezie este 
nostalgică, sentimentală. O re
torică modernă o poate duce la 
rezultate remarcabile, pentru ca 
una desuetă să o proiec
teze spre un idilism impo
sibil de mascat cu ceva. în 
ultima vreme idilismul paseist a 
fost stimulat și de o confuzie 
curentă ce s-a făcut intre o re
torică necesară și firească a 
poeziei patriotice și retorismul 
unei poezii ce descrie la mo
dul feeric obiectele unui spațiu 
patriarhal. Cartea lui Lucian 
Avramescu exprimă de fapt 
atașamentul total față de o 
realitate arhaică. „Satul" este 
„mai sus de cuvinte", poe
tul există „cu satul strîns 
in mine" și deplinge pără
sirea lui : „...nu mă plânge
doamnă că m-am smuls din sat f 
nngerind cu totul mi-e de-acum 
urii / gheare mari de drumuri

dacă am plecat / mi se-nfig în 
umeri și mă string de git..." 
(Nuntă). Poemele descriu dealu
rile, pădurile, oamenii, ritualu
rile Cricovului natal, uneori cu 
frumoase accente pillatiene: 
„satul meu iată urcă fără greș/ 
pe panta unui deal care răsare/ 
cu rădăcini-n Cricov a tot stat I 
și stă și-acum in hram de săr
bătoare / / pe sub boltite veacuri 
și-a închis / cu dibăcie cornul 
de chemare I călugăreasca i-a 
fost blindul scut / în templul 
ei intrăm cu felinare / / flă
mânde văi au înghițit pe rînd / 
și turci și Ieși și alte firi vrăj
mașe / prin moara vremii au tre
cut de mult. / și-a mai rămas 
țărîna lor de oase11. (în hram 
de sărbătoare). Cosmosul întreg 
tinjește să se reducă la Cricov. 
Citeodată de feerie, imaginile, în 
general patetice, sint întunecate 
pînă la terifiant, anunțznd mis
tere ce nu se pot dezvălui ori
cui. Noaptea se săvîrșesc ritua
luri păgîne, își fac apariția um
bre stranii, iar sufletele copacilor 
sau ale lucrurilor ies la plimba
re. Există aici o prospețime co
pilărească în care rezidă de fapt 
tot farmecul cărții. Lucian A- 
vramescu este în fond un ado
lescent sentimental ce idealizea
ză muzical, uneori atingind bala
descul, imaginea copilăriei.

MIRELA ROZNOVEANU

DAN
GRIGORESCU -.

„ION PACEA11
Ion Pacea este unul din pic

torii buni ai generațiilor ma
ture. Căile artei lui sînt pe de
plin limpezite și, știind intere
sul dintotdeauna al comentato
rilor și, deopotrivă, al amato
rilor pentru meșterii coloriști 
cu darul cîntului sonor și sobru 
cumpănit, succesul acestei arte 
vine firesc. în studiul ce 
i-1 dedică (Editura Meridiane, 
1976), Dan Grigorescu ne lămu
rește că meritul dintîi al pictu
rii lui Pacea stă în construcția 
prin culoare a suprafeței. Ion 
Pacea, prin urmare, nu este un 
desenator sau, cel puțin, nu 
unul la care desenul să treacă 
înaintea plăcerii sale de a mo
dula în culoare o suprafață. 
Ideea este adevărată și e util să 
mergem mai departe arătînd că, 
în sensul frumoaselor tradiții 
ale picturii românești cu virtuți 
muzicale, pînzele lui Pacea ofe
ră mari plăceri spiritelor con
templative, sensibile la expri
marea aluzivă, la pătimirea po
etică atent controlată de rațiu
ne. Altfel spus, opera lui Pacea 
cuprinde, de la debuturi și pînă 
azi, numai naturi statice. Ob
servația rămîne valabilă și în

cazul portretelor sale unde ce 
contează este numai relația în
tre suprafețele colorate, nicio
dată psihologia. Scriind despre 
portrete, Dan Grigorescu obser
vă : „Arta aceasta ilustrează, 
după cum mi se pare, o concep
ție a echilibrului pe care o ex
primă, printre alții. Ia începu
turile artei moderne, Henri Ma
tisse...44 Adevărul este că dacă 
ne amintim uneori de pictura 
unor Matisse, Marquet, de Stâel 
sau Braque, ne amintim mai 
mult și mai adesea de acorduri’a 
senine ale unor anume țesături 
populare de la noi, de maiestu
oasa lor geometri^.

Ca formulă, caftea alcătuită 
de Dan Grigorescu —• și care 
urmează unui volum ceva mai 
cuprinzător dedicat de Ion Frun- 
zetti lui Brăduț Covaliu — în
seamnă un fapt de luat în sea
mă. Ea merge către publicul cu 
o pregătire esteticfiUargă, fiind
că e scrisă propriu și în caden
ță științifică, dar stă cît se poa
te de bine și în biblioteca celui 
care știe puține lucruri despre 
artă și vrea să știe mai multe.

TUDOR OCTAVIAN

SIMELIA 
BRON:

„A opta artă ?“ este titlul căr
ții Simeliei Bron despre filmul 
de animație, domeniu, se pare, 
pe cît de îndrăgit de spectatori 
pe atît de puțin cunoscut. 
Autoarea dă dovadă de seriozi
tate în documentare, folosind 
comentariul la obiect, cu referiri 
directe. în considerații economi
coase dar de fiecare dată elabo
rate pe un teren ferm : pornind 
de la operă, ori. cum proce
dează mai des, ilustrînd diverse 
tendințe, stiluri și tehnici cu 
operele corespunzătoare.

Cartea e împărțită în patru 
capitole.

Primul dintre acestea cu
prinde disocieri între artele 
plastice și animație, recapitu
lează originile cinematografului 
pentru a marca astfel contin
gențele inițiale ale domeniului 
de care se ocupă, căruia îi sta
bilește specificul în raport cu 
„a 7-a“ artă. Sînt tratate apoi 
sunetul și muzica, tehnicile pro
prii desenului animat. Ceea ce 
se poate reproșa acestei prime 
părți — dincolo de dovada bu
nei documentări, a stăpînirii ma
terialului — ține de absența 
opiniilor autoarei într-o proble
mă sau alta, de regulă contro

versată. Alteori, alinierea citate
lor ar necesita expîlCățîiTri plus, 
care să indice un ..accent, ori un 
sens al ideii urmărite. Spiritul 
critic selectiv al autoarei func
ționează totuși destul de vigu
ros în capitolele următoare 
consacrate creației lui Emil 
Cohl, Pat Sullivan, a binecunos- 
cuților Walt Disney, Jiri Trhka, 
McLaren, a diverselor școli na
ționale și a grupărilor de dată 
recentă.

Filmului românesc îi sînt re
zervate aproape jumătate din 
paginile cărții, pe un traiect 
care merge de la „anii de pio
nierat14 (Aurel Petrescu, Marin 
Iorga) pînă la cristalizarea sti
lului Gopo și la prezentarea 
contribuției celor mai valoroși 
dintre cineanimatorii noștri de 
azi (Bob Călînescu, Sabin Bă- 
lașa, Olimp Varășteanu. Matty 
Aslan, Nell Cobar, Benedict 
Gănescu, Horia Ștefănescu).

Conținînd o filmografie selec
tivă a producției românești de 
animație (1951—1975), lucrarea 
Simeliei Bron suplinește un gol, 
fiind o merituoasă contribuție 
la cunoașterea unei arte de 
mare popularitate.

ION LAZAR
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12, Drumul spre Skien 
trece prin Londra

Onești, 11 martie 1975. Beta și Marta Kiroly sint nemulțumiți 
de „ultima impresie" a elevelor lor. Sinț nemulțumiți, în primul 
rînd, de structura exercițiilor Nadiei Comăneci și Teodorei Un- 
gureanu. Maestrul coregraf Geza Poszar umblă jur-imprejurul 
podiumului. Banda e pusă încă o dată de la capăt. Teodora reia, 
răbdătoare, exercițiul la sol. Martn Kir.oly și Geza Poszar n-o 
slăbesc din ochi.

La Nadia se pare că am găsit solul potrivit — îmi spune Bela 
intr-o fugară clipă de răgaz. Va fi un sol vioi, cu o acrobatică 
vie, spectaculoasă și cu o ținută artistică pe care o dorim desa- 
virșită. Totul, pe fondul cunoscutului șlagăr nordic „Waterloo". 
In schimb, cu Teodora mai avem încă de lucrat. La sărituri și 
sol in primul rind. Amindouă au de susținut examene grele : 
Nadia va lua startul la „Turneul campionilor", iar Teodora o va 
însoți, apoi pe Nadia, la campionatele europene din Norvegia. 
Sperăm ca 'ele două să ne reprezinte la „europene". Și acolo 
vrem să ne prezentăm la cea mai^ înaltă cotă, să ne batem de 
la egal la egal cu orice adversar".

5 aprilie. 1975. S-a confirmat oficial participarea Nadiei la 
„Turneul campionilor". Dar Nadia are 39 de grade și o gripă 
care încă o ține imobilizată în pat. De două săptămâni n-a mai 
putut veni la antrenamente. Deși neliniștit, Bela reușește să-i 
aducă Nadiei liniștea. Stai liniștită, că mai avem ceva timp pină 
plecăm la Londra". 5 aprilie seara : temperatura Nadiei coboară 
la 37 cu 5. A doua zi, nu tocmai înfofolită, Nadia intra în sală. 
După o întrerupere de 16 zile !

Londra, 12 aprilie 1975. Cele trei ore de antrenament efectu
ate cu o zi înainte în sala „Empire Pool" au produs un adevărat 
miracol: de pe fața Nadiei au dispărut și urmele gripei și obo
seala și neliniștea. E din nou ea însăși, zboară literalmente prin
tre paralele, se joacă dezinvoltă pe bîrnă, se duce la Bela și-i 
spune că de-abia așteaptă să înceapă concursul.

Dar marea favorită a concursului nu e Nadia Comăneci. Nu e 
nici măcar gimnasta sovietică Ludmila Savina, deși antrenorii 
acesteia se arătau a fi foarte siguri. Privirile celor mai mulți
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dintre specialiști erau ațintite spre noua stea a gimnasticii din 
R.D. Germană, Gitta Escher, despre care se spunea că va fi la 
fel de mare ca Turisceva, Karin Janz sau Korbut.

Concursul a fost neașteptat de strîns. Nadia a luat conducerea 
după primul aparat (săriturile), Ludmila Savina s-a apropiat 
(ipoi la numai 0,50 puncte. Cu o excepțională evoluție la sol, 
Nadia (îngrijorător de transpirată !) reușește să-și adjudece pri
mul loc la individual compus, intrînd astfel în posesia trofeului: 
1. NADIA COMĂNECI, 37,30 puncte, medalia de aur. cîștigă- 
toarea trofeului „Turneul campionilor" ; 2. Ludmila Savina 37.10 
puncte ; 3. Gitta Escher 36,15 puncte... înainte de a urca pe 
prima treaptă a podiumului de premiere, Nadia pozează fotore
porterilor, avind-o alături pe gimnasta engleză Avrill Lennox, 
o mai veche cunoștință. Singura fotografie care ne-a parvenit, 
atunci de la Londra.

In finalele pe aparate, Nadia cucerește încă două medalii de 
aur (la sol și sărituri) și o medalie de argint (la paratele). Pen
tru exercițiul de la sol primește 9,70 — cea mai mare notă acor
dată în acest concurs. Televiziunea britanică îi consacră Nadiei 
o eTriisiune-portret de șase minute. In presa din Anglia, Franța, 
Italia găsim cîteva superlative și formularea interogativă „Este 
românca Nadia Comăneci o viitoare stea a gimnasticii mon
diale ?"

Un ziarist italian nu s-a sfiit că declare că „...românca de 
treisprezece ani are în evoluțiile ei incintătoare grația lui Ceas- 
lavska, siguranța lui Voronina, impetuozitatea lui Turisceva și 
nebunia sublimă a Olgăi Korbut".

Sub titlul „Nadia Comăneci, triumfătoare în Turneul campio
nilor" începeam comentariul din ziarul băcăuan „Steagul roșu" 
(19 aprilie 1975) cu o paralelă Nadia Comăneci — Ilie Năstase și 
conchideam dind expresie unei mari speranțe : „Revenim, in în
cheiere, la paralela Comăneci — Năstase, pentru o scurtă fugă 
prin memorie.: a fost, mai întâi, „Turneul campionilor" și a ur
mat acel neuitat Roland Garros, cucerit fără nici un set pierdut...
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...A fost, mai întîi, „Turneul campionilor" (la Empire Pool) și 
vor urma pe 2 mai campionatele europene de gimnastică de la 
Skien — Norvegia VOR FI „EUROPENELE NORVEGIENE" 
ROLAND GARROS-UL DE AUR AL NADIEI COMĂNECI

La întoarcere, Bela Karoly nu părea prea bucuros d# triumful 
Nadiei la ..Turneul campionilor". E totuși o victorie de prestigiu 
i-am spus.

„Ce-i drept e drept, victoria mă bucură pentru rolul ei de 
„prefață" la campionatele europene de la Skien Nadia a atras 
asupra ei privirile specialiștilor și asta e bine, mai ales acum, 
m preajma „europenelor". Dar concursul in sine nu s-a ridicat 
la valoarea așteptată de mine. Practic, s-a redus la o luptă dis
putată intre Nadia și Ludmila Savina. Mă bucur că Nadia. 
deși incomplet refăcută după gripă, a reușit să se impună, dar 
nu pot socoti victoria ei drept un triumf și superlativele din 
presă nu ne vor îmbrobodi, in mod sigur. N-avem nici măcar 
trei săptămini pînă la „europene" și acolo eu mi-am propus să 
cuceresc medalii. Se va lucra fără menajamente..."

Mi-am amintit atunci că. în tradiționala anchetă de Anul nou 
(.n.n:: „Ce vă doriți, ca antrenor, în noul an ?" etc.), soții Kiroly 
dăduseră următorul răspuns : „Anul 1975 este pentru noi. în 
primul rînd, anul europenelor de gimnastică. Ce ne dorim ? Să 
avem două fete în reprezentativa României, Nadia Comăneci și 
Teodora Ungureanu. Apoi, evident, să ne întoarcem de la „eu
ropene" cu cel puțin trei medalii, dintre care una, sau chiar 
două, să fie de aur".

Așadar, soții Kâroly își făcuseră cunoscute obiectivele încă 
de la începutul anului 1975.

Iată-i acum, în fața unui „moment al adevărului",
Skien, 3—4 mai, 1975.

Episodul următor:
13. SPRE GLORIE, CU... AUTOSTOPUL!
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• 1 Depunerea unor coroane de flori• '

►

BRIGĂZILE TINERETULUI iN BĂTĂLIA RECOLTELOR

împreună cu secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S. au par
ticipat la aceste solemnități to
varășii Andrei Andreevici Gro- 
mîko, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., minis
trul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Konstantin Feodorovici 
Katușev, și Konstantin Ustino- 
vici Cernenko, secretari ai C.C. 
al P.C.U.S., Konstantin Viktoro- 
vici Rusakov, membru al C.C. 
al P.C.U.S., consilier al secre
tarului general al C.C. al 

. P.C.U.S., Andrei Mihailovici 
■y Alexandrov, membru supleant 
' al C.C. al P.C.U.S., consilier 

al secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S., Nikolai Ni- 
kolaevici Rodionov, membru ai 
C.C. al P.C.U.S., adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., Leonid Mitrofanovici 
Zamiatin, membru al C.C. 
P.C.U.S., director general 
Agenției T.A.S.S.

Au luat parte tovarășii

al 
al

Ilie

Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ion Dincă, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei, general-colonel 
Ion Coman, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apără
rii naționale, Mihai Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului. 
George Macovescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, loan Avram, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, general-locotenent 
Constantin Popa, locțiitor al șe
fului Marelui Stat Major, ge
nerali și ofițeri superiori, nu
meroși oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile Ca
pitalei.

Erau prezenți Gheorghe Ba-

drus, ambasadorul României la 
Moscova, și V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

La sosirea înalților oaspeți, 
companiile militare aliniate în 
fața monumentelor au prezen
tat onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Pe panglicile coroanei depuse 
la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism erau 
înscrise cuvintele : ..Eroilor ro
mâni ai luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism, din partea secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S., L. I. 
Brejnev".

Coroana depusă la Monumen
tul eroilor patriei avea înscris 
pe panglicile sale : „Luptători
lor români căzuți în lupta cu 
cotropitorii fasciști, din partea 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., L. I. Brejnev".

La Monumentul lui V. L Le- 
nin, coroana depusă avea în
scrisă pe panglici : „Conducăto
rului proletariatului mondial 
Vladimir Ilici Lenin, din partea 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., L. I. Brejnev".

Pe panglicile coroanei depuse 
la Monumentul eroilor sovietici 
erau înscrise cuvintele : „Osta
șilor sovietici căzuți în luptele 
pentru eliberarea României de 
sub dominația fascistă, din 
partea secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S.. L. I. Brejnev".

După depunerea coroanelor, 
s-a păstrat un moment de recu
legere.

în încheierea solemnităților, 
tovarășul Leonid Ilici Brejnev, 
secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., celelalte persoane ofi
ciale sovietice și române pre
zente au primit defilarea găr
zilor de onoare.

In atenția mecanizatorilor

AGEXIfA
TELEGRAME

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a adresat Excelenței Sale generalului de corp de 
armată, MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA, 
președintele Republicii Zair, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a Zilei naționale a Repu
blicii Zair, am deosebita plăcere să vă adresez, în numele poporului 
român și al meu personal, cele mai călduroase felicitări, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace 
și prosperitate poporului zairez prieten, în dezvoltarea independentă 
a patriei sale.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie, de colabo
rare fructuoasă dintre Republica Socialistă România și Republica 
Zair vor cunoaște o evoluție ascendentă, în folosul țărilor și po
poarelor noastre, al forțelor care luptă pentru pace și progres, pen
tru instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale 
în lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So- 
r cialiste România, a primit din partea lui K. D. KAUNDA, președin

tele Republicii Zambia, următoarea telegramă :

Am apreciat foarte mult mesajul dumneavoastră de felicitări 
transmis cu prilejul celei de-a 12-a aniversări a Zambiei din 
acest an.

Marți seara, a sosit în Capi
tală, ministrul muncii și aface
rilor sociale al Kuweitului, șei- 
cul Salem Al-Sabah, fiul emi
rului statului Kuweit, care face 
o vizită in țara noastră?"

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost întîmpi- 
nat de Petre Lupu, ministrul 
muncii, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului' afacerilor exter
ne, de alte persoane oficiale.

★
Tovarășul Petre Lupu a oferit 

un dineu în cinstea șeicului 
Salem Al-Sabah.

a-

La București au avut loc lu
crările ședinței a 45-a a_ Co_mi- 
siei permanente a 
pentru industria de 
gaze.

Comisia a examinat 
legate de îndeplinirea ______
lor adoptate la sesiunea a 
XXX-a a consiliului, precum și 
la ședințele Comitetului Execu
tiv. Au . f-ost examinate stadiul 

k pregătirii programelor speciale 
de colaborare pe termen lung 
în domeniile combustibilului, 
energiei și materiilor prime și 
propunerile de adîncire a co
laborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia 
privind dezvoltarea în conti
nuare a industriei de prelucra
re a țițeiului pe perioada 1980— 
1985. Totodată, s-au analizat re
zultatele Conferinței științifice 
privind prospectarea și explo
rarea în țările membre ale 
C.A.E.R. și stabilirea sarcinilor

C.A.E.R. 
petrol și

probleme 
hotărîri-

pentru țările interesate în 
ceastă problemă, pentru peri
oada 1976—1980.

Comisia a dezbătut, în ace
lași timp, măsurile privind dez
voltarea in continuare a trans
portului de țiței și gaze pe con
ducte între țările membre ale 
C.A.E.R. și de asigurare a ne
cesarului țărilor membre ale 
C.A.E.R. de cocs din petrol. 
S-au dezbătut probleme ale 
dezvoltării colaborării în dome
niul produselor petroliere de 
mic tonaj, rezultatele lucrărilor 
din domeniul standardizării 
produselor petroliere.

Comisia a adoptat planul de 
lucru pe 1977 și planul prelimi
nar pe 1978.

Lucrările ședinței comisiei 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră prietenească și de înțelegere 
reciprocă.

¥
Cu prilejul Zilei naționale a 

Republicii Zair, Institutul ro
mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea a organizat, 
marți, în Capitală, o manifes-
tare culturală.

■Ar
în zilele de 22 și 23 noiem-

brie s-au desfășurat la Bucu-
rești lucrările celei de--a X-a

în cursul după-amiezii de 
marți s-au încheiat convorbiri
le economice purtate de Ion 
Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Elliot 
Richardson, secretarul pentru 
comerț al S.U.A.

în acest cadru au fost stabili
te o serie de măsuri care 
contribuie, potrivit 
existente ‘ _
S.U.A., la dezvoltarea schimbu
rilor comerciale reciproc avan
tajoase româno-americane. la 
promovarea unei cooperări e- 
conomice, industriale și tehnice 
mai largi între cele două țări. 
S-au convenit, de asemenea, o 
serie de acțiuni care să înles
nească și să stimuleze activita
tea de conlucrare dintre firme 
americane și întreprinderi eco
nomice românești.

★
în aceeași zi au luat sfirșit 

lucrările celei de-a treia se
siuni a Comisiei economice 
mixte româno-americane, des
fășurate la București, prin sem
narea de către șefii celor două 
delegații — Ion Pățan și Elliot 
Richardson. — a Protocolului 
sesiunii.

Documentul identifică, în spi
ritul hotăririlor convenite cu 
prilejul dialogului la nivel înalt 
româno-american, noi posibili
tăți și soluții menite să asigure 
lărgirea și diversificarea co
merțului și cooperării economi
ce între România și S.U.A. pe 
o bază reciproc avantajoasă. In 
acest context, s-au stabilit ac
țiuni comune de facilitare și 
stimulare a schimburilor co
merciale dintre cele două țări, 
astfel ca ele să depășească ni
velurile anuale preconizate, a- 
jungînd la sfîrșitul anului 1980 
să totalizeze un miliard dolari, 
în domeniul cooperării econo
mice, Protocolul prevede mă
suri practice care să favorizeze, 
în conformitate cu Acordul pe 
termen lung semnat între cele 
două țări, dezvoltarea colaboră
rii în siderurgie, construcția de 
mașini, electronică și electro
tehnică.

în cadrul aceleiași ceremonii, 
ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor, Traian Dudaș, 
și ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești, Harry Barnes Jr., au 
semnat Acordul dintre 
nia și S.U.A. privind 
în largul coastelor 
Unite.

_ ___ să
acordurilor

între România și

cooperării economice internațio
nale, și Elliot Richardson, se
cretarul pentru comerț al S.U.A.. 
și-au exprimat, in scurte de
clarații. satisfacția față de re
zultatele sesiunii și au subli
niat spiritul de colaborare con
structivă in care s-au desfășu
rat lucrările ei.

în continuare, oaspetele a 
răspuns la întrebările ziariștilor.

Evodnd primirea sa de către 
președintele Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
oaspetele a subliniat caracterul 
cordial al convorbirii purtate cu 
șeful statului român, arătind că 
aceasta reflectă însuși nivelul 
înalt atins in dezvoltarea pro
gresivă a relațiilor dintre cele 
două țâri. Oaspetele a insistat 
asupra importanței deosebite a 
dialogului româno-american la 
nivel înalt, a cărui însemnătate 
rezidă. în opinia sa. în aceea că 
face dovada posibilităților de 
extindere și viabilității relațiilor 
și cooperării economice între 
țări cu filozofii diferite, apar
țin înd unor sisteme politice 
fundamental diferite.

Ministrul american a relevat, 
apoi, necesitatea aplicării în 
viață a prevederilor Actului fi
nal de la Helsinki, relevînd im
portanța acestuia pentru dezvol
tarea relațiilor economice din
tre țările participante, inclusiv 
România și S.U.A.

Marți după-amiază, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, a avut o întrevedere 
cu Elliot Richardson, secretarul 
pentru comerț al S.U.A.

Cu acest prilej, cei doi mi
niștri și-au exprimat satisfac
ția față de evoluția ascendentă 
din ultimii ani a raporturilor de 
colaborare și cooperare dintre 
România și S.U.A. și au evi
dențiat rolul important al dia
logului la nivel înalt româno- 
american în dezvoltarea acestor 
raporturi.

Româ- 
pescuitul 
Statelor

r

Conferințe tehnico-științifice in 
domeniul tehnicii și tehnologii
lor poligrafice, organizată de 
Centrala industriei poligrafice 
și Uniunea sindicatelor din 
presă, poligrafie și edituri.

La scurt timp după 
protocolului celei de-a 
Sesiuni a Comisiei 
mixte româno-americane a avut 
loc o conferință de presă. în 
acest cadru, Ion Pățan, vice
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și

semnarea 
treia 

economice

★
La Ministerul Comerțului Ex

terior și Cooperării Economice 
Internaționale a fost semnat 
marți Protocolul privind schim
bul de mărfuri pe anul 1977, în 
cadrul Acordului comercial și 
de plăți de lungă durată dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica India.

★
••200 de ani de pictură la 

Dresda“ se intitulează expoziția 
deschisă, marți la amiază, în 
sălile Muzeului de artă al Re
publicii Socialiste România, sub 
auspiciile Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste.

Mecanizatorii continuă arăturile pentru insămințarile 
primăvară. Această importantă lucrare a fost executată, pînă 
în prezent, pe mai mult de 60 la sută din suprafețele pre
văzute. în cooperativele agricole de producție din județele 
Brașov și Hunedoara, arăturile au fost terminate, iar în cele 
din județele Maramureș, Covasna și Cluj se execută pe ul
timele suprafețe. Rezultate bune au fost înregistrate și de uni
tățile agricole cooperatiste din județele Satu-Mare, Alba, Bis
trița Năsăud, Harghita, Tulcea, Arad și Sălaj în care au fost 
arate între 80—92 la sută din terenurile destinate culturilor 
agricole de primăvară. Timpul fiind înaintat și instabil se cer 
luate măsuri pentru ca fiecare zi bună de lucru să fie intens 
folosită pentru terminarea grabnică a arăturilor pe toate tere
nurile ce vor fi cultivate în anul viitor.

Faptul că la această dată 
in județul Olt arăturile adinei 
de toamnă au fost efectuate 
doar pe circa 46 la sută din 
suprafața planificată în C.A.P. 
și 49 la sută in IA..S. a deter
minat adoptarea unor noi mă
suri menite să impulsioneze 
ritmul de lucru. Despre citeva 
dintre acestea ne-a vorbit to
varășul inginer Gheorghe Dincă. 
director general adjunct la Di
recția agricolă a județului Olt: 
„Ploile căzute în ultima vreme, 
mai ales in partea de nord a 
județului, au împiedicat pentru 
citeva zile desfășurarea arătu
rilor. Dar pentru că in sud se 
pot efectua arături, am stabilit 
să facem o mișcare de tractoa
re. Astfel, 200 mecanizatori de 
la S.M.A. Perieți, Vlaici, Recea, 
Otești și altele au fost reparti
zați la arături pe ogoarele uni
tăților agricole din 
intercooperatiste 
Mare, Vișina, 
mult, in vederea folosirii 
maximum a mașinilor și utila
jelor agricole, a utilizării efi
ciente a timpului de lucru și 
a forței mecanice am antrenat 
toți mecanizatorii și cooperato
rii calificați prin cursurile or
ganizate de S.M.A., precum și 
200 motopompiști pentru a lucra 
pe tractoare. Aceste măsuri 
ne-au dat posibilitatea să orga
nizăm, la arat, și schimbul doi".

La cooperativele agricole de 
producție din Bucinișu, Movi- 
leni, Caracal, datorită bunei or
ganizări a muncii, a folosirii 
fiecărei ore bune de lucru, a 
ferestrelor dintre ploi, a pre
zenței permanente a specialiș
tilor pe cimp, arăturile au 
fost efectuate pe mai bine de 
65 la sută din suprafețele pre-

consiliile
Stefan cel 

Corabia. Mai 
la

văzute. Un exemplu bun in a- 
ceastă direcție îl constituie și 
S.M.A. Băneasa. în ziua raidu
lui nostru, 70 tractoare din cele 
100 din dotarea secțiilor de me
canizare erau la arat. Fiecare 
mecanizator lucrează cite 14 
ore pe zi, cu pauză doar pentru 
servitul mesei și alimentarea 
tractoarelor cu carburanți.

La secția de mecanizare Slă- 
tioara, in afară de Ion Durau 
care transporta ultimele can
tități de sfeclă de zahăr, toți 
ceilalți zece mecanizatori erau 
la arat. „Am început lucrul, ne 
spune Gheorghe Călinescu, 
șeful secției mecanizare, aflat 
și el pe tractor la ora 6,00, și 
nu vom pleca de pe această 
parcelă de 40 ha pină nu vom 
termina de arat". ~ 
mult timp după 
nericului. lucrul 
lumina farurilor.

Ritm intens de __ ___
tilnit și la C.A.P. Dranovăț. Me
canizatorii Marin Ciobanu. Icn 
Catrina. Marin Fieraru, Dumi- 
triu Costache, după ce au termi
nat de transportat porumbul și 
cocenii din cimp s-au alăturat 
celorlalți mecanizatori aflați la 
arat. Tovarășul Vasile Poenaru, 
inginerul șef al C.A.P., aflat la 
fața locului pentru a urmări ca
litatea arăturilor, ne spune: 
„Cu toate că suprafața pe care 
o avem de arat depășește 800 
ha, vrem să fim printre primii 
din județ care încheie această 
lucrare". După felul cum este 
organizată munca, după modul 
cum se acționează, se poate 
spune că angajamentul asumat 
va fi respectat.

Seara, la 
lăsarea intu- 
continua la

lucru am în-

DUMITRU DUCA

Au fost stabilite 16-imile „Cupei României" la fotbal

Ieri, la sediul federației de fotbal, a avut loc tragerea la sorți 
pentru stabilirea întîlnirilor din cadrul 16-imilor „CUPEI. 
ROMÂNIEI". Meciurile se vor disputa miercuri 8 decembrie, 
după următorul program (primele echipe vor găzdui jocurile) : 
Rapid Jibou — Progresul Corabia ; Universitatea Craiova — 
Corvinul Hunedoara ; Automecanica București — Politehnica 
Iași; A. S. Miercurea Ciuc — Metalul București ; Dierna Or
șova — S. C. Bacău ; Dinamo București — Steaua ; C. S. Boto
șani — F. C. Petrolul ; Sportul Studențesc — U. T. Arad ; Ceta
tea Tg. Neamț — Jiul Petroșani ; C.S.U. Galați — F.C.M. Ga
lați ; ICHIM Brașov — F. C. Olimpia Satu Mare ; Minerul 
Motru — Politehnica Timișoara ; Rapid — F. C. Constanța ; 
F. C. Argeș Pitești — Progresul București ; F.C.M. Reșița — 
A.S.A. Tg. Mureș ; Constructorul Alba Iulia — F. C. Bihor.

întîlnirile vor începe la ora 13. în caz de egalitate după 90 de 
minute și după prelungirile regulamentare (două reprize a 
15 minute), echipa cîștigătoare va fi desemnată după executarea 
loviturilor de la 11 metri.

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI-UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ALE NATURII

anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi

Catedra de analiză matema
tică.

Lector, poziția 1.1.22, discipli
nele : — Analiză matematică și 
matematici speciale, — Mate
matici speciale.

Catedra de algebră-informa- 
tică.

Profesor, poziția 1.2.2. disci
plinele : — Sisteme informațio
nale pentru unitățile economi
ce, — Conducerea sistemelor 
economice.

Lector, poziția 1.2.9, discipli
nele : — Cercetări operațio
nale, — Sisteme de operare și 
teleprelucrarea datelor, — Pro
gramarea și utilizarea calcula
toarelor.

Lector, poziția 3.4.15, discipli
nele : — Planificarea și progra
marea dezvoltării economiei so
cialiste, — Conducerea planifi
cată a economiei naționale, — 
Programarea și planificarea 
dezvoltării economiei sociale, 
— Prognoză și prevederi eco
nomice în industrie.

Lector, poziția 3.4.17, disci
plinele : — Circulația băneas
că și credit, — Organizarea și 
planificarea circulației bănești 
și a creditului, — Asigurări de 
bunuri și personal, — Finanțe- 
credit.

Asistent, poziția 3.4.27, disci
plinele : — Finanțe, — Finanțe- 
credit.

FACULTATEA 
DE MEDICINA

FACULTATEA 
DE AGRICULTURA

FACULTATEA DE FILOLOGIE 
ȘI ISTORIE

Catedra de limbi moderne.
Conferențiar, poziția 2.2.2, dis

ciplinele : — Literatură și civi
lizație franceză, — Curs special 
(literatură franceză), — Limba 
franceză (Istoria limbii fran
ceze).
FACULTATEA DE ȘTIINȚE 

ECONOMICE

Catedra de economie politică. 
Profesor, poziția 3.1.5, disci

plina : — Economie politică.
Conferențiar, poziția 3.1.7, 

disciplina : — Economie poli
tică.

Asistent, poziția 3.1.18, disci
plina : — Economie politică.

Catedra ’
gamzarea 
ramurilor

Lector, poziția 3.2.18, discipli
nele : — Economia agricultu
rii, — Aprovizionarea tehnico- 
materială, — Proiecte econo
mice.

Asistent,' poziția 3.2.23, disci
plinele : — Economia și orga
nizarea ergonomică a muncii, 
— Ergonomia și organizarea 
muncii în întreprinderile indus
triale.

Catedra de planificare și ana
liză economic o-financi ară.

de conducerea și or- 
întreprinderllor și 

economiei naționale.

Catedra de explorări funcțio
nale și laborator clinic.

Asistent, poziția 4.1.23, disci
plina : — Biologie-Genetică.

Asistent stagiar, poziția
4.1.24, disciplina : — Biologie 
— Genetică.

Asistent stagiar, poziția 
4.1.30. disciplina : — Igienă.

Catedra de chirurgie — ana
tomie.

Asistent, poziția 4.2.13, disci
plina — Anatomie.

Asistent, poziția 4.2.14, disci
plina : — Anatomie.

Asistent, poziția 4.2.16, 
plina : — Anatomie.

Catedra de chirurgie — 
fopatologie.

Asistent, poziția 4.3.24, 
plina : — Obstetrică și gineco
logie.

Asistent, poziția 4.3.25, disci
plina : — Obstetrică și gineco
logie.

Asistent stagiar, poziția
4.3.25, disciplina : Obstetrică și 
ginecologie.

Asistent, poziția 4.3.31, disci
plina : — Histologie 
logie.

Asistent ' stagiar,
4.3.35, disciplina : — 
tologie.

Asistent stagiar,
4.3.36, disciplina : — 
tologie.

Catedra de semiologie medi-

disci-
mor-

disci-

Cito-

poziția 
Morfopa-

poziția 
Morfopa-

cală, pediatrie, boli infecțioase. 
Asistent, poziția 4.4.14, " 

plina : — Microbiologic, 
sologie, Parazitologie.

Asistent, poziția 4.4.15, 
plina : — Microbiologic, 
sologie, Parazitologie.

Asistent stagiar, poziția 
4.4.16, disciplina : — Microbio
logic, Virusologie, Parazito
logie.

Asistent, 
plina: — 
Semiologie

Asistent, 
plina : — 
Semiologie

Asistent
4.4.34, disciplina : — 
internă — Semiologie

Asistent stagiar,
4.4.37, disciplina : — 
internă — Semiologie ______

Asistent, poziția 4.4.39. disci
plina : — Boli infecțioase și 
Epidemiologie.

Asistent, poziția 4.4.41. disci
plina : — Boli infecțioase și 
Epidemiologie.

Asistent stagiar, poziția 
4.4.43. disciplina : — Boli in- 
fecțioase și Epidemiologie.

Catedra 
hiatrie.

Asistent
disciplina :
— Clinică 

Asistent 
plina : — 
Clinică medicală anul V.

Asistent, poziția 4.5.17, disci
plina : — Medicină internă — 
Clinică medicală anul

Asistent stagiar,
4.5.19, disciplina : — 
internă — Clinică 
anul V.

Asistent stagiar,
4.5.20, disciplina : — 
internă — Clinică 
anul V.

Asistent, 
plina : — 
Policlinică

Asistent, 
plina : — 
Policlinică

Asistent,
4.5.26, ’•
internă

Asistent,

disci- 
Viru-
disci- 
Viru-

poziția 4.4.27. disci- 
Medicină internă — 
medicală.
poziția 4.4.28. disci- 
medicina internă — 
medicală.

stagiar, poziția 
Medicină 
medicală.

poziția 
Medicină 
medicală.

medicală neuro-psi-
stagiar. poziția 4.5.9, 
— Medicină internă 
medicală anul IV. 
poziția 4.5.16, disci- 
Medicină internă —

V.
poziția 

Medicină 
medicală

poziția 
Medicină 
medicală

poziția 4.5.24, disci- 
Medicină internă — 
medicală.
poziția 4.5.25, disci- 
Medicină internă — 
medicală.

stagiar, 
disciplina : — 
— Policlinică

stagiar,

pozițta 
Medicina 
medicală.

poziția

Arăturile de toamnă, lucrare hotărîtoare pentru producția anului 
viitor, trebuie să capete un ritm cit mai alert pentru recuperarea 
restanțelor înregistrate, concomitent cu desfășurarea unei munci 

de calitate
Foto: O. PLEC AN

Toate forțele satului la recoltarea 
și depozitarea porumbului 

de pe ultimele hectare
■

BIHOR
Pînă acum, lucrătorii ogoare

lor bihorene au recoltat porum
bul de pe mai bine de 61 500 
hectare ceea ce reprezintă 91 la 
sută din suprafața destinată a- 
cestei culturi. Un număr de 130 
unități agricole, printre care și 
cele din consiliile intercoopera
tiste Vadul Crișului, Sînmartin, 
Holod. Ceica au încheiat aceas
tă importantă lucrare. Mai ră
mase în urmă sînt cooperativele 
agricole de producție din zona 
de șes. mai exact cele din con
siliile Oradea, Cefa, Gherac care 
nu au putut recolta întreaga 
cantitate de porumb datorită 
gradului mare de umiditate ce 
depășește pe alocuri 45 la sută. 
Totuși, după cum ne informa to
varășul Traian Fărăgău de la 
Direcția generală pentru agri
cultură și industrie alimentară 
a județului Bihor, s-au stabilit 
noi măsuri care vor face ca în 
citeva zile lucrarea să se în
cheie. „Pentru a asigura usca
rea întregii cantități de porumb 
recoltate, ne precizează inter
locutorul, s-a hotărit ca pe lin
gă cele 5 uscătoare existente cu 
o capacitate de uscare de 2000 
tone în 24 de ore să se recurgă 
și la alte soluții. Astfel, la Fa
brica de zahăr din Oradea la 
două dintre liniile tehnologice 
s-au făcut adaptări speciale ceea 
ce ne permite să mai uscăm 
suplimentar încă circa 800 tone 
porumb. în prezent, se lucrează 
la cea de-a treia linie".

La acestea mai trebuie amin
tit că atît în punctele de uscare și 
păstrare, cît și în locurile unde 
se depozitează porumbul, mun-

ca nu cunoaște întrerupere.’ 
Echipe de cooperatori, tineri 
muncitori, special constituite 
participă zi și noapte la sorta
rea porumbului, la alimentarea 
uscătoarelor. Mașinile reparti
zate la transport fac în perma
nență legătura de la punctele de 
depozitare, la uscătoare și de 
aici la bazele de recepție.

TULCEA
în județul Tulcea au mai ră

mas de recoltat circa 9000 ha 
cu porumb din cele 77 500 cul
tivate. Dat fiind faptul că în 52 
din cele 82 unități agricole a- 
ceastă lucrare s-a încheiat, co
mandamentul județean pentru 
coordonarea lucrărilor agricole 
a recurs la mutarea de mașini 
agricole în zonele unde recol
tatul porumbului este mai ră
mas în urmă. Astfel, din S.M.A.- 
urile Iaccea, Greci, Cerna au 
fost trimise la Sarichiol. Valea 
Nucarilor, Agichiol, Sîmbăta, 
Cataloi, 57 combine de recoltat 
și tot atîtea remorci. După cum 
ne informează Ștefan Gavriliță, 
director general adjunct în câ- 
drul Direcției agricole a jude
țului Tulcea, datorită eforturi
lor depuse de zecile de mii de 
membri cooperatori, muncitori 
și elevi care participă alături 
de mecanizatori la recoltatul 
porumbului, lucrarea amintită, 
va fi încheiată în maximum 2 
zile. Paralel cu aceasta însă se 
face și prefirarea întregii can
tități de porumb recoltat, iar 
cel ce depășește umiditatea ad
misă este trimis în aceeași zi la 
uscătorie.

D. DUMITRU

Acțiuni turistice pentru 
cunoașterea istoriei patriei

4.5.29, disciplina: — Medicină 
internă — Policlinică medicală.

Asistent, poziția 4.5.32, 
plina : — Neurologie.

Asistent, poziția 4.5.33, 
plina : — Neurologie.

Asistent, poziția 4.5.37, 
plina : — Psihiatrie.

Asistent, poziția 4.5.38, 
plina : — Psihiatrie.

disci-

disci-

disci-

disci-

FACULTATEA
DE ELECTROTEHNICA

Catedra de bazele electroteh
nicii și utilizări.

Lector, poziția 5.1.9, discipli
nele : — Bazele electrotehnicii, 
— Electrotehnică, —- Materiale 
electrotehnice. — Tehnica ten
siunilor înalte, — Supratensi
uni și izolarea rețelelor elec
trice.

Lector, poziția 5.1.13, disci
plinele : — Materiale electro
tehnice, — Instalații și echipa
mente electrice, — Montarea și 
exploatarea instalațiilor elec
trice industriale.

Catedra de mașini, aparate și 
acționări electrice.

Profesor, poziția 
plina : — Mașini 
electrice.

Asistent, poziția 
plinele : — Mașini ______ ,
Mașini și acționări electrice, — 
Tehnologia de fabricație a ma
șinilor electrice.

Asistent, poziția 5.2.20, disci
plinele : — Mașini electrice, — 
Mașini și acționări electrice.

Asistent, poziția 5.2.22, disci
plinele : — Proiectarea și con
strucția aparatelor electrice, — 
Aparate electrice și T.T.I., — 
Transformatoare speciale, —
Acționări electromecanice și
automatizări, — Teoria și în
cercarea aparatelor electrice.

Catedra de automatizări și
calculatoare.

Conferențiar, poziția 5.3.3, 
disciplina : — Dispozitive și cir
cuite electronice.

Conferențiar, 
disciplinele : - 
industrială, — 
mutatoare.

Conferențiar,

5.2.5, disci- 
și acționări

5.2.19. disci-
electrice, —

poziția 5.3.4, 
Electrotehnică 
Electronică și
poziția 5.3.5,

disciplinele : — Calculatoare și 
programare, — Calculatoare fi 
prelucrarea datelor.

Lector, poziția 5.3.15, disci
plinele : — Analiza și sinteza 
dispozitivelor numerice, —Pro
gramarea calculatoarelor, — 
Calculatoare și prelucrarea da
telor.

Lector, poziția 5.3.17, disci
plinele : — Electronică aplica
tă în instalațiile termoenerge- 
tice. — Electronică aplicată în 
instalațiile energetice, — Teh
nica impulsurilor și a circuite
lor de comutație. — Programa
rea calculatoarelor.

Lector, poziția 5.3.18, discipli
nele : — Teoria informației și 
telemecanică, — Teoria infor
mației și prelucrarea datelor 
(fac.). — Teoria sistemelor au
tomate. — Programarea mate
matică (fac.). — Calculul și
prelucrarea datelor.

Asistent, poziția 5.3.23. disci- 
pEnele : — Calculul și con
strucția regulatoarelor. — Dis
pozitive și circuite electronice.

Asistent, poziția 5.3.26, disci
plinele : — Măsurări electrice și 
electronice, — Măsurări electri
ce și magnetice, 
electrice, — Electronică 
trială.

Catedra de mecanică 
cată.

Lector, poziția 5.4.16, 
plinele : — Organe de mașini 
și mecanisme. — Mecanica flu
idelor. acționări hidraulice și 
pneumatice. — Mecanica flui
delor și mașini hidraulice. Pen
tru Tg. Jiu.

Lector, poziția 5.4.17, disci
plinele : — Rezistența materia
lelor. — Mașini termice, — Re
țele și măsurări termice. Pen
tru Tg. Jiu.

Lector, poziția 5.4.18. disci
plinele : — Mașini termice, — 
Termotehnică și instalații ter
mice, — Termotehnică și ter- 
moficare, — Montarea și explo
atarea utilajelor termice. — 
Transmisia căldurii și schimbă
toare. Pentru Tg. Jiu.

Lector, poziția 5.4.20. disci
plina : — Tehnologia materia
lelor de construcții. Pentru Tg. 
Jiu.

Catedra de mașini agricole șl 
organizarea întreprinderilor.

Conferențiar, poziția 6.1.8, 
disciplina : 
funciare.

poziția 6.1.8, 
îmbunătățiri

FACULTATEA 
DE HORTICULTURA

Catedra de viticultură — po
micultură.

Conferențiar, poziția 7.1.6, 
disciplinele : — Viticultură, — 
Tehnologia culturilor horticole, 
— Cultura viței de vie (zona-

Măsurări 
indus -

apli-

disci-

— Cultura viței de vie 
rea viticulturii).

Asistent, poziția 7.1.15, 
plina : — Arboricultură 
mentală și arhitectură 
geră.

Catedră de protecția plante
lor și legumicultura.

Conferențiar. poziția 7.2.5, 
disciplinele : Tehnologia pro
duselor horticole, — Prepara
rea, condiționarea, păstrarea și 
valorificarea produselor horti
cole.

Șef de lucrări, poziția 7.2.12, 
disciplinele : — Entomologie,
— Biologie și combaterea boli
lor și dăunătorilor.

Candidații la concurs 
pune la secretariatul 
tului Universității din 
str. Alexandru 
13. în termen 
(pentru posturile de profesori, 
conferențiari și șefi de lucrări
— lectori) și de 15 zile (pentru 
posturile de asistenți) de la 
data publicării acestui anunț 
în Buletinul oficial, cererea de 
înscriere, la care vor anexa (în 
2 exemplare pentru posturile 
de profesori și conferențiari și 
într-un exemplar pentru postu
rile de șef de lucrări — lectori 
și asistenți) actele prevăzute 
de Legea nr. 6, privind Statu
tul personalului didactic din 
Republica Socialistă România, 
publicat în Buletinul oficial, 
Partea I, nr. 33 din 15 mar
tie 1969 și Instrucțiunile Mi
nisterului Educației și învăță- 
mîntului nr. 84 539/1969.

Concursul se va ține la se
diul facultăților respective, la 
data și locul ce se vor anunța 
de către aceste facultăți.

disci- 
oma- 

peisa-

vor de- 
rectora- 
Craiova, 

Ioan Cuza nr. 
de 30 de zile

încă de la începutul anu
lui, principala direcție de ac
țiune a Agenției B.T.T. Vran- 
cea a fost — și rămîne, desi
gur, în continuare — creșterea 
rolului educativ și instructiv 
al manifestărilor turistice pen
tru tineret. In acest sens, au 
fost organizate excursii tema
tice prin care s-a urmărit cu
noașterea și aprofundarea tra
dițiilor de luptă ale poporului 
român pentru Independență» 
libertate și unitate națională, 
pentru dreptate și o viață mai 
bună, cunoașterea marilor pre
faceri revoluționare care au 
avut loc în țara noastră după 

------- sub conducerea 
pentru edificarea 

noastre socialiste.

eliberare, 
partidului, 
societății 
Peste 3 000 de tineri, muncitori, 
cooperatori, mecanizatori, e- 
levi vrînceni au vizitat Muzeul 
de istorie a partidului, a miș
cării revoluționare și 
cratice din România,

demo- 
Muzeul

de istorie al R.S.R. — din 
București, Muzeul Doftana, ve
chile cetăți de scaun ale Ță
rilor Române, Tîrgoviște, Su
ceava, precum și alte obiecti
ve care vorbesc despre trecu
tul istoric al poporului român. 
Totodată, au fOSt Vizitate pu
ternicele centre economice ale 
patriei : București, Brașov, 
Galați, Iași. Cercurile turistice 
din întreprinderi și școli au 
realizat excursii și drumeții 
Fientru cunoașterea județului.
n cadrul ciclului de acțiuni 

premergătoare aniversării a 
100 de ani de la cucerirea In
dependenței de Stat a Româ
niei a fost lansată acțiunea 
„500 de buchete de flori. pe 
mormintele celor 500 de eroi 
vrînceni căzuți în Războiul de 
independență, acțiune care, 
antrenînd mii de tineri va 
continua pînă la 9 mai 1977.

O. MARIAN

Sportivi români 
in confruntări
internaționale

• BASCHET
Sala Floreasca din Capi

tală va găzdui astăzi meciul 
retur dintre echipa Rapid 
București și formația Elizur 
Tel Aviv (Israel), contînd 
pentru optimile de finală ale 
competiției europene de bas
chet feminin „Cupa Liliana 
Ronchetti". Partida va în
cepe Ia ora 17,30 și va fi 
condusă de arbitrii A. Ka- 
yali (Turcia) și I. Herczog 
(Ungaria).

în primul joc, disputat în 
urmă cu o săptămînă la Tel 
Aviv, baschetbalistele ro
mânce au ciștigat cu scorul 
de 97—82.

• RUGBI
Astăzi își începe turneul 

în țara noastră echipa de 
rugbi a Academiei militare 
de aviație „I. Gagarin" din 
Moscova. Formația sovietică, 
care recent a cucerit „Cupa 
U.R.S.S.", va intilni în pri
mul meci echipa Steaua. 
Partida se va disputa pe te
renul „Steaua" din Capitală 
cu începere de la ora 14,30.

Vineri, la aceeași oră și pe 
același stadion, oaspeții vor 
juca în compania selecționa
tei de juniori a municipiu
lui București.

• LA TBILISI încep astăzi 
întrecerile unui turneu interna
țional masculin de handbal, la 
care participă și selecționata 
României. Echipa română a fost 
repartizată în grupa prelimina
ră A, alături de formațiile R. D. 
Germane, R.S.S. Gruzine și 
U.R.S.S. (tineret). în primul joc, 
handbaliștii români vor intilni 
selecționata de tineret a 
U.R.S.S. în grupa preliminară 
B, vor evolua reprezentativele 
Iugoslaviei, Islandei, Poloniei și 
U.R.S.S.

• ASTĂZI se vor desfășura 
meciurile tur^din cadrul com
petiției europene intercluburi 
de fotbal „Cupa U.E.F.A.". Iată 
programul jocurilor: Racing 
White Molenbeek — Schal
ke 04; Espanol Barcelona — 
Feyenoord Rotterdam ; F. C. 
Magdeburg — Videoton; Que* 
ens Park Rangers — F. C. Koln ; 
A.E.K. Atena — Steaua Roșie 
Belgrad ; Oester Vaexjoe — F.C 
Barcelona ; Atletico Bilbao ' — 
A. C. Milan ; Juventus Torino 
— Șahtior Donețk. Partidele re
tur se vor disputa in ziua de 
8 decembrie.

• ECHIPA sovietică de rugbi 
„Slava" din Moscova, a doua 
clasată în campionatul unional, 
a întreprins recent un turneu in 
Anglia. Jucînd cu formații de 
liga a doua din Țara Galilor, 
rugbiștii sovietici au ciștigat 
primul joc cu 14—0 și l-au pier
dut pe al doilea cu 8—10.

în ultima perioadă, jucătorul piteștean Dobrin a avut comportări 
reprobabile pe terenul de joc cit și in activitatea de pregătire și 
in consecință conducerea clubului F. C. Argeș l-a suspendat’pe 
șase luni. De asemenea, conducerea clubului de fotbal Corvinul 
Hunedoara a hotărit să-l suspende din activitatea sportivă pe ju
cătorul Iancu, pentru grave abateri de la conduita sportivă și 
cetățeneaecd.
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„Cîți dintre ameri
cani știu oare astăzi 
că prețul unui baril 
de petrol este încă 
mai mic decît ceea ce 
noi plătim pentru un 
baril de pepsi-cola. de 
exemplu ?“ — spu
nea, recent, ambasa
dorul Arabiei Saudite 
în S.U.A.

Republica Populară Angola- 
admisă ca membru al O.N.U

al O.N.U. a adoptat, luni, cu 13 voturi 
și o abținere (S.U.A.), proiectul de rezo-

D
eclarații de acest
?en s-au făcut din 
ce în ce mai des 
auzite în ultima 
vreme in rindul 
oficialităților țări

lor exportatoare de petrol, nu
mitorul comun fiind în esență 
semnalarea -disparităților exis
tente între prețul țițeiului li
vrat de respectivele state și 
prețurile produselor manufac
turate. Astfel, ceea ce nu mai 
departe decît la începutul lunii 
trecute era încă un fapt de do
meniu! supozițiilor a intrat in 
ultima perioadă de timp in pe
rimetrul certitudinilor : țările 
O.P.E.C. vor proceda la o nouă 
scumpire a preturilor la petrol. 
Confirmarea a fost dată de re

cent încheiata reuniune de la 
Viena a Comisiei economice a 
O.P.E.C. Desfășurată la nivel 
de experți, reuniunea și-a con
centrat atenția asupra studierii 
detaliate a ratei inflației și a 
altor factori care contribuie la 
creșterea prețurilor și, legat de 
aceasta, asupra elaborării unor 
recomandări privind majorarea 
prețului țițeiului. Recomandări
le urmează a fi prezentate reu
niunii ministeriale a organiza
ției, preconizată să aibă loc la 
Doha, la mijlocul lunii decem
brie. Pînă atunci, variantele 
propuse de experții celor 13 
sifrie membre ale O.P.E.C. vor 
rămine confidențiale, dar se 
cunosc în schimb, în urma de
clarațiilor făcute de oficialități 
din țările exportatoare de pe
trol, limitele intre care se vor 
desfășura negocierile din capi
tala Qatarului.

Astfel, dacă Arabia Saudită, 
considerată de observatorii oc
cidentali ca avind o poziție mai 
ponderată in această problemă, 
a avansat ideea unei scumpiri 
de maximum 10 la sută, alte 
state membre ale organizației 
susțin și argumentează o majo
rare mai substanțială. în atest 
sens, șahinsahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, a anunțat că țara sa va 
susține propunerile vizind o 
majorare de cel puțin 15 la 
sută, arâtind totodată că aceas
tă măsură nu va antrena o 
creșierc a inflației mai mare de 
0,25 la sută. Poziția iraniană 
pare a fi împărtășită și de gu
vernul Venezuelei. . De aseme
nea, după cum apreciază sâplă- 
mînalul „JEUNE AFRIQUE", 
aliații tradiționali ai Arabiei 
Saudite, Emiratele Arabe Unite 
și Nigeria. înclină spre un pro
cent de cel puțin 15 la sută. O 
limită superioară de creștere 
este, pe de altă parte, susținută 
de guvernul irakian, care pre
conizează sporirea cu 25 la sută 
a prețului petrolului.

Dacă, așa cum s-a văzut, la 
acest capitol părerile sînt încă 
împărțite, argumentele noii ma
jorări coincid in mare măsură. 
După ultima scumpire a petro
lului (septembrie 1975) prețul a 
fost „înghețat" la 11,51 dolari 
barilul, măsură luată în spe
ranța declarată a membrilor 
organizației că țările industria
lizate vor rezolva problema in
flației care afectează în special 
prețul produselor lor la export. 
Dar inflația și fluctuațiile mo
netare au continuat să se ma
nifeste în economia statelor 
dezvoltate. Conform statistici
lor, prețurile produselor indus
triale au sporit, după 1974, cu 
40 Ia sută, iar în ultimele 24 de 
luni puterea de cumpărare a 
petrolului a scăzut cu 25 la 
sută. Ar fi vorba deci de o mă
sură compensatorie pentru a se 
opri pierderile înregistrate de 
economiile țărilor exportatoare.

Pe de altă parte, confruntate 
deja cu o serie de dificultăți 
economice, țările industrializate 
consumatoare de petrol încear
că să respingă ideea unei noi 
majorări a prețului Ia țiței, 
care, așa cum scrie „FINAN
CIAL TIMES", ar putea agrava 
și adinei recesiunea. Dar, oare
cum in replică, președintele Ve
nezuelei, Carlos Andres Perez, 
sublinia, în timpul recentei vi
zite in Anglia, că petrolul nu 
constituie „o armă de agresiu
ne" a țărilor producătoare îm
potriva statelor importatoare, ci 
„un instrument de negociere".

A. PERVA

Consiliul de Securitate 
pentru, nici un vot contra ,_____ ,____ ,______ ,, ______________
luție propus de nouă state, inclusiv România, prin care se reco
mandă admiterea in O.N.U. a Republicii Populare Angola.

Un mare număr de delegații 
— membre și nemembre ale 
Consiliului de Securitate — au 
luat cuvîntul cu acest prilej 
pentru a sprijini cererea Ango
lei.

Reprezentantul României, am
basadorul Ion Datcu. a arătat că 
decizia luată de Consiliul de 
Securitate repară o gravă ne
dreptate .comisă față de poporul 
angolez, care dorea încă de la 
obținerea independenței sale să 
se alăture Națiunilor Unite pen
tru a conlucra in acest- for îm
preună cu celelalte state, pentru 
binele general. a

Poporul român — a spus am
basadorul Ion Datcu — a urmă
rit cu sentimente prietenești și 
de simpatie lupta pe care po
porul angolez a dusr-o in mod 
curajos, timp de peste un de
ceniu, împotriva politicii de 
dominație și de opresiune colo
nială, pentru a-și cuceri liber
tatea și 
în toți 
acordat 
spiritul 
întregul __ . „
politic și diplomatic. După pro
clamarea independenței Angolei 
România a stabilit relații ami
cale de strînsâ cooperare cu a- 
cest tînăr stat african.

Sîntem convinși — a declarat 
vorbitorul — că admiterea An
golei în O.N.U. și participarea 
sa la activitatea organizației 
mondiale vor fi de natură să 
exercite o influență pozitivă a- 
supra evoluției situației din A- 
frica australă, da și asupra 
rezolvării juste a problemelor 
din această regiune, în confor
mitate cu drepturile și aspira
țiile legitime ale popoarelor res
pective.

Admiterea Republicii Populare

Vizita delegației 

Consiliului Național al 

Organizației 

Pionierilor din

independența națională, 
acești ani România a 
poporului angolez, în 

solidarității militante, 
său sprijin material,

O.N.U.

Proiect de rezoluție 
asupra problemei 

palestiniene
Un grup de 18 țări nealiniate 

au supus spre aprobare Adună
ri: Generale un proiect de rezo
luție asupra problemei palesti
niene. Proiectul recomandă ca 
bază a soluționării acestei pro
bleme recomandările „Comitetu
lui special pentru exercitarea 
drepturilor inalienabile ale pa
lestinienilor".

Proiectul cere evacuarea teri
toriilor arabe ocupate de către 
Israel, staționarea temporară a 
forțelor O.N.U. în aceste zone și 
administrarea temporară a aces
tora de către Națiunile Unite 
care să le remită apoi Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei.

Rezoluția invită, de aseme
nea, Consiliul de Securitate să 
examineze cît mai curind posi
bil recomandările conținute în 
raportul comitetului in vederea 
adoptării măsurilor necesare 
pentru aplicarea lor, „pentru a 
face să progreseze o soluție a 
problemei palestiniene și să se 
instaureze o pace justă și dura
bilă în Orientul Mijlociu".

în cursul dezbaterilor din ple
nara adunării, desfășurate pe 
parcursul unei săptămîni, refe
ritor la această problemă, Orga
nizația pentru Eliberarea Pa
lestinei a reînnoit cererea pri
vind crearea unui stat palesti
nian independent.

Andre Malraux a
Cunoscutul scrii

tor, om politic și 
personalitate a vie
ții culturale france
ze Andre Malraux, 
a încetat din viață, 
luni dimineața, la 
spitalul „Henri Mon
dor de ” .............*
Paris, 
75 de 
scriitor 
nat în 
marțea 
în ciuda eforturilor 
depuse de echipa de 
medici, starea sănă
tății sale s-a înrău
tățit, moartea sur- 
venind în urma unei 
embolii pulmonare.

Andre Malraux s-a 
născut la 3 noiem
brie 1901, în cartie
rul parizian de lar
gă respirație cultu
rală Montmartre. 
Prozator de reputa
ție mondială, re
marcabil eseist și

Creteil" din 
la vîrsta de 
ani. Marele 

a fost inter- 
acest spital 

trecută, și,
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BUNICUL ȘI DOI DELINC- 
VENTI MINORI : Scala (ore
le 9,15; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); 
Favorit (orele AțâT 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Capitol (orele9,15; 
11.30; 13,45; 16: 18; 20,15).

EXPEDIȚIA DISPĂRUTĂ: Sala 
Palatului (ora 19); Festival (ore
le 9,30; 12,30; 16; 19.30).

DIN ZORI IN ZORI : Victoria 
(orele 9.15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 
20.30)

ȘATRA: Patria, (orele 9; U»15; 
13.30; 16; 18,15;. ^Q*30).

ÎNTOARCEREA PANTEREI ROZ: 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21); Modern (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21); București 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
20.45)

SALVO D’-ACQUISTO : Central 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;

Angola in rindul țărilor membre 
ale O.N.U. .,nu constituie o fa
voare. și nici un decret colonial, 
ci reprezintă rezultatul celei 
mai îndelungate lupte de elibe
rare din Africa". a. declarat re
prezentantul R.P. Angola. Eli- 
sio de Figuereido. prezent la 
Națiunile Unite.

După ce a adus mulțumiri ță
rilor socialiste și altor state 
pentru ajutorul și solidaritatea . 
manifestate în cursul acestei 
lupte, reprezentantul R.P. An
gola a denunțat „sabotajul con
tinuu la care se dedă Africa de 
Sud împotriva independenței 
Angolei și securității sale inter
ne". „Pretoria nu va reuși nici
odată să pericliteze solidaritatea 
poporului angolez", a spus Eli- 
sio de Figuereido.

România in U.R.S.S.

între 17 și-23 noiembrie, o 
delegație a Consiliului Națio
nal al Organizației Pionieri
lor din Republica Socialistă 
România, condusă de Con
stantin Boștină, președintele 
consiliului, a făcut o vizită de 
schimb dc experiență in 
Uniunea Sovietică, la invita
ția Consiliului Unional al 
Organizației Pionierilor din 
U.R.S.S. Constantin Boștină 
s-a întîlnit și a avut o con
vorbire caldă, prietenească 
cu E. M. Tiajelnikov, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.L., 
in cadrul căreia au fost dis
cutate probleme privind lăr
girea raporturilor de cola
borare și de experiență în
tre organizațiile de tineret 
și de pionieri din cele două 
țări.

Dezvoltarea industriei 
extractive a Zairului

O trăsătură comună 
a acțiunilor întreprin
se de guvernul Repu
blicii Zair, în ultimii 
ani, în domeniul eco
nomic este punerea în 
valoare a bogatelor 
resurse de care dispu
ne subsolul țării. Vo
lumul și concentrarea 
minereurilor plasează 
Zairul pe primele 
locuri în ierarhia mon
dială în ceea ce pri
vește producția de cu
pru, diamante indus
triale, cobalt, magne
ziu, aur, cărbune. E- 
valuind marile dispo
nibilități pe care le 
creează resursele na
turale, guvernul a tre
cut la înfăptuirea unor 
importante proiecte de 
dezvoltare, considerînd

că valorificarea in in
teresul propriu a mi
nereurilor reprezintă 
condiția hotărîtoare a 
înaintării Zairului pe 
calea industrializării, a 
unei ample dezvoltări.

La scurtă vreme de 
Ia venirea la condu
cerea țării a președin
telui Mobutu Șese 
Seko, la 24 noiembrie 
19G5, s-a trecut la rc- 
încorporarea în cir
cuitul național a re
zervelor subsolului și 
înființarea unor so
cietăți proprii de ex
ploatare și prelucrare. 
Se preconizează ca 
pînă Ia sfirșitul
tualului deceniu, cu- 
orul extras să fie pre
lucrat în întregime

ac-

□SG
Demonstrații ale populației din Irlanda 

de Nord pentru pace și reforme

încă o persoană a mai fost 
ucisă în cursul nopții în Ir
landa de Nord, ca urmare a 
acțiunilor teroriste promo
vate de elementele extre
miste. Un barman, tată a 
șapte copii, a fost ucis cu 
focuri de armă într-un lo
cal din Eglington, comitatul 
Londonderry, în nordul Ul- 
sterului.

Atentatul a fost revendicat 
cîteva ore mai tîrziu de către 
organizația protestantă parami
litară „Luptătorii pentru liber
tate din Ulster".

într-un comentariu difuzat 
de reteua B.B.C. se apreciază 
că „Irlanda de Nord parcurge 
momente deosebit de importan- • 
te pentru evoluția sa viitoare". 
Relevind complexitatea realită
ților nord-irlandeze, comenta
riul se referă la situația în care.

fi 
In- 
in-

in țară pentru a per
mite exportarea de 
produse finite. în a- 
cest scop, au fost in
vestite sume impor
tante pentru instala
rea unei industrii de 
prelucrare a bogățiilor 
subsolului. Printre o- 
biectivele existente 
deja se află Comple
xul siderurgic de la 
Maluku, cu o capaci
tate de 250 000 tone 
anual. Tot aici există 
o uzină de prelucrare 
a cuprului cu o capa
citate de 100 000 tone 
anual, urmind ca pînă 
în 1985 să fie reali
zată o altă unitate a 
cărei producție va 
de 100 000 tone, 
treaga platformă
dustriaiă de la Maluku 
este alimentată cu e- 
nergie electrică furni
zată de Complexul hi
droenergetic de la In
ga, cea mai marc hi
drocentrală din Africa.

Departamentul mi
nelor din Zair a cerut 
societăților naționale 
de explorări geologice 
să continue cercetările 
in vederea depistării u- 
nor noi zăcăminte de 
minerale. Astfel, lu
crările de cercetări și 
prospecțiuni efectuate 
in regiunile Tenke și 
Fungurume au dove
dit că rezervele de 
cupru ale Zairului 
sînt mai mari decît se 
estimase anterior. în 
aceste regiuni au fost 
descoperite 15

minte ale căror rezer
ve sînt apreciate la 60 
milioane tone cupru. 
Potrivit datelor fur
nizate de autoritățile 
de la Kinshasa, Zairul 
va produce în 1979 
peste 570 000 tone cu
pru și 18 000 tone co
balt. Va spori, de a- 
ceinenea, producția de 
zinc, care în 1975 a 
fost de 75 000 tone, și 
dc diamante indus
triale, capitol la care, 
ca și în cazul zincului, 
Zairul deține întîieta- 
tea pe pian mondial, 
în 1975 producția de 
diamante naturale a 
fost de 20 milioane 
carate, iar rezervele 
existente permit o ex
ploatare în același 
ritm pînă în anul 
2 000. în ceea ce pri
vește producția de sta- 
niu, aceasta a fost, a- 
nul trecut, de 
tone, producția 
magneziu de 
tone. Zairul 
de importante 
minte de aur, 
producției fiind in 1975 
du 4 tone, prevăzin- 
tlu-se ca în 1980 acesta 
să fie de 11 tone. In 
viitorul apropiat, au
toritățile zaireze au 
anunțat accelerarea 
extracțiilor de bauxi
tă. niobiu (al treilea 
producător 
după Brazilia 
da), wolfram, 
crom și fier.

pe de o parte, are loc, in ulti
mele săptămîni, o intensificare 
a acțiunilor pentru pace, iar pe 
de altă parte, se produce o ex
tindere a violențelor.

Duminică, la Belfast, ca și în 
numeroase alte localități din 
provincie au avut loc adunări și 
demonstrații organizate de sin
dicate la care au participat, 
deopotrivă, protestanți și cato
lici, sub lozinca „O viață mai 
bună pentru toți". O petiție 
lansată de organizatori, care a 
fost semnată de cîteva sute de 
mii de cetățeni, subliniază prin
cipalele revendicări ale mișcă
rii — încetarea violențelor, eli
minarea sărăciei, reforme de
mocratice.

La una din aceste adunări, 
.. demonstranții au fost atacați de 
elemente extremiste. în legătu
ră cu starea provinciei, un stu
diu publicat zilele trecute dez- 
văluie că „populația nord-irlan- 
deză este cea mai săracă din 
toate insulele britanice". Aces
tea sînt de fapt cauzele care au 
declanșat și mențin nemulțumi
rile populației nord-irlandeze,, 
și nu; presupusele conflicte re
ligioase. Schimbarea acestor 
structuri constituie substratul 
demonstrațiilor pentru pace 
desfășurate în provincie.

Imagine surprinsă după atacul trupelor rhodesiene invadatoare 
asupra unei gări din provincia mozambicană Mapai

CIUDAD DE MEXICO
Documentul final al 

întîlnirii internaționale 

a tineretului

1200 
de 

320 000 
dispune 

zăcă- 
nivelul

mondial, 
și Cana- 

nichel,

liban Eforturi pentru reuctivm 

instituțiilor uâmiiustrutjei publice
După restabilirea ordinii pe teritoriul Libanului, obiectivul prin

cipal al acestei săptămîni il constituie, acum, reactivarea instituții
lor administrației publice — scrie agenția France Presse.

Diverse ministere și servicii 
publice au adresat funcționari
lor- și • sâlariaților lor apelul de a 
se reîntoarce la posturi într-un 
interval de zece zile — de la 
16 la 26 noiembrie. Parțial, pînă 
acum au început șă funcționeze 
serviciile centrale poștale, tele
grafice și telefonice," aeroportul, 
Banca centrală, Ministerul Eco-

încetat din viață
critic de artă, filozof 
cu un registru am
plu de 
care a 
crări 
analiză 
uman, 
cărui 
pusă 
slujba 
valorilor 
mului, 
raux este considerat, 
pe drept cuyînt. 
unul dintre spiritele 
cele mai înaintate 
ale secolului al XX- 
lea. De-a lungul 
vieții, personalitatea 
de scriitor a lui 
Malraux a fost du
blată de o prodigi
oasă activitate poli
tică, dedicată mari
lor idealuri ale con
temporanilor săi, în
tre care demasca
rea colonialismului, 
apărarea libertății și 
demnității omului

preocupări, 
publicat lu

de profundă 
a destinului 
publicist a 

pană a fost 
consecvent in 

promovării 
umanis- 

Andre Mal-

— care și-au gă
sit o strălucită ex
presie in romanul 
„Condiția umană". 
Activitatea sa poli
tica bogată a fost 
marcată. între alte
le, de lupta activă 
în brigăzile din Spa
nia și în rezistența 
franceză împotriva 
fascismului.

In ultimii ani, 
Andre Malraux a 
sintetizat experien
ța sa vastă de viață 
și profundul său 
simț al istoriei in 
celebrele sale „Anti- 
memorii", unde își 
pune întrebări fun
damentale și dă răs
punsuri originale în 
legătură cu tematica 
etern umană a vie
ții. morții și desti
nului omului, a li
bertăților și datorii
lor sale față de so
cietate.

nomiei și Ministerul Informa
țiilor.

„Această săptămină poate fi 
considerată ca perioada pregăti
rilor întreprinse in vederea al
cătuirii viitorului cabinet" — a 
transmis marți dimineața, postul 
de radio „Vocea Libanului".

Postul dc ' radio adaugă 
cercurile politice apreciază 
mesajul adresat națiunii de pre
ședintele Sarkis, cu ocazia ani
versării independenței Libanu
lui, a definit „programul orică
rui viitor guvern libanez pentru 
perioada de reconstrucție".

NOUA CONSTITUȚIE 
A ALGERIEI

Președintele Houari Boume- 
diene: a promulgat noua con
stituție algeriană aprobată vi
neri în cadrul referendumului 
popular.

Noua constituție, care va in
tra în vigoare odată cu publi
carea actului de promulgare în 
buletinul oficial, proclamă că 
„Algeria este o republică de
mocratică și populară", „stat 
socialist", instituționalizînd, tot
odată, reprezentarea majoritară 
a muncitorilor și țăranilor în 
cadrul adunărilor populare ale
se la toate nivelurile.

Totodată, la Alger s-a anun
țat oficial că alegerile preziden- l 
țiale vor avea loc la 10 decerp- / 
brie. Populația țării este chema-

Marți seara s-a anunțat ofi
cial la Madrid că referendumul 
național în problema proiectu
lui de. lege pentru reforma po
litică, aprobat săptămîna tre
cută de Cortesuri, va avea loc 
la 15 decembrie.

Ministrul informațiilor, An- 
dreș Reguera, și ministrul de 
interne, Rodolfo Martin Villa, 
au informat că alegătorilor le 
vor fi prezentate trei tipuri de 
buletine de vot — „Da“, ,.Nu“ 
și buletine albe, aceștia urmind 
să răspundă în cadrul referen
dumului ' la o singură întreba
re : „Aprobați sau nu proiectul 
de lege pentru reforma politi
că

Ședințe ale unor comisii permanente

aie C.A.E.R
49-a ședință 

permanente a 
energie elec- 
Moscova, în- 

lf. noiembrie ,— 
participat și re- -

Au fost examinate propunerile 
Plivind programul de colaborare 
pe termen luhg de asigurare a 
necesarului in domeniul princi
palelor forme de energie, com
bustibililor și materiilor prime, 
precum și propunerile de co-

La cea de-a 
a Comisiei 
C.A.E.R. pentru 
trică, ținută la 
tre 15 și 21 
la care au- .---- . . • .
prezentanti ai conducerii direc- v. ----- -
ției Dispeceratului central al . laborare pentru dezvoltarea in 
Sistemelor energetice unificate — 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. 
și Uniunii Economice Interna
ționale „Interatpmenergo", — 
au fost examinate probleme le
gate de colaborarea pentru 
dezvoltarea în perspectivă a 
sistemelor energetice interco
nectate ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe perioada pînă în 
anul 1990, elaborarea materia
lelor privind colaborarea în 
construcția, cu eforturi comu
ne, pe teritoriul U.R.S.S., a 
două centrale nuclearo-electrice, 
construcția și exploatarea unor 
linii electrice de 750 kV.

In orașul Miskolc, din nordul 
Ungariei, a avut loc ședința ce
lei de-a 48-a sesiuni a Comisiei 
permanente C.A.E.R., pentru si
derurgie ; au luat parte și re
prezentanți ai Iugoslaviei. Orga
nizației de colaborare în dome
niul siderurgiei. „Intermetall", 
precum și ai Comisiei econo
mice O.N.U., pentru Europa. în 
calitate de observator, la lucră
rile sesiunii a luat parte și o 
delegație a Republicii Socialiste 
Vietnam.

U.R.S.S. a producției de materii 
prime feroase și feroaliaje.

20.30) ; Grivița (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL: Lumina (orele 9; 
11.15: 13.30; 15,45; 18; 20).

NUNTA DE PIATRA; DUHUL 
AURULUI : - Eforie (orele 9,30; 
12.45: 16; 19,15).

EXPRESUL BULGARILOR DE 
ZĂPADĂ : Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Gloria 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) .

PREMIERA : Feroviar (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.15); Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30); Tomis (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15).

PE VECI AL TAU : Buzeștl (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15); 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.15).

PINTEA : Doina (orele 13; 15,15; 
19,45; program pentru copii : (ore
le 9,30: 11,15; 17,30).

RĂZBOIUL MEU. DRAGOSTEA 
MEA : Timpuri noi (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

MOMEALA : Dacia (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

în capitala mexicană a fost 
dat publicității. Documentul fi
nal al întîlnirii internaționale a 
tineretului de solidaritate cu 
lupta pentru instaurarea unei 
noi ordini economice. _ pentru 
dezarmare, independență națio
nală, democrație și progres, care 
s-a desfășurat în intervalul 
18—21 noiembrie a.c. La reuniu
ne au participat reprezentanții a 
120 de organizații de tineret din 

,64 de țări europene, asiatice, 
africane și latino-americane. 
Documentul final subliniază ne
cesitatea încetării cursei înar
mărilor pentru eliberarea uma
nității , de pericolul războiului. 
Participanții la dezbateri și-au 
exprimat, de asemenea, spriji
nul față de lupta poporului 
namibian și au cerut retragerea 
imediată a trupelor sud-africane 
de pe teritoriul Africii de sud- 
vest (Namibia).

• PREȘEDINTELE Consiliului 
Comandamentului Revoluției 
din Libia, Moamer El Geddafi, a 
anunțat că numele oficial a! 
țarii va fi schimbat, din Repu
blica Arabă Libiana, în Repu
blica Arabă Libiana' Populară.

• pe scurt • pe scurt ♦ pe scurt •

ÎNTREVEDERE 
G. FORD - J. CARTER

Președintele Gerald Ford a 
avut luni, la Casa Albă, o între
vedere cu succesorul său la 
funcția de șef al statului, Jimmy 
Carter — prima de acest fel din
tre cei doi oameni politici după 
alegerile prezidențiale de la 2 
noiembrie.

Agenția Associated Press in
formează că, în cadrul convor
birii, Gerald Ford l-a asigurat 
pe Jimmy Carter de colaborarea 
sa deplină in procesul de trans
ferare a prerogativelor puterii 
executive, care, așa cum se știe, 
urmează să se încheie la 20 ia
nuarie, data instalării la Casa 
Albă a noului președinte.

• LA OSLO a fost semnat a- 
cordul cultural intre România

și Norvegia care asigură un ca
dru larg pentru dezvoltarea co
laborării în domeniile invâță- 
mintului, științei și culturii in
tre cele două țări.

50 DE ANI DE LA CREAREA 
ACADEMIEI DIPLOMATICE 

INTERNAȚIONALE

RODICA ȚEPEȘ

nomen similar s-a produs, deailtfel, și tn ulti
mele două decenii ale secolului al XlX-lea. 
Omul de știință american a apreciat că. redu
cerea va fi in- medie de două grade, țară ca 
organismul omului să suporte cu greu conse
cințele.

După aprecierea sa,, temperatura globuluiva 
reveni la normal în primul deceniu al secolu
lui viitor, clupă care va urma, intre anii 2110 
șl 2 140, o perioadă caracterizată prin veri căl
duroase și ierni aspre.

Cel mai greu om
Alberto Kumba din Mozambic, în vîrsta de, 

47 de ani, se consideră cel mai greu om din 
lume; el cintărește, nici mai mult nici mai 
puțin, decît 335 kg.

în pofida acestei greutăți fenomenale, Alber
to duce o viață normală, iar sănătatea sa este... 
de fier.

I 
I 
I 
ț

tă să desemneze pe viitorul pre- i 
ședințe al republicii prin sufra- )
giu universal și secret. L

In cadrul Tirgului internațional „Kulinaria" 
care se desfășoară in aceste zile in Berlinul 
occidental, este expus și acest imens și minu
nat tort, înalt de 7,10 metri.

Temperatura globului 
în scădere ?

Hurd Willett, specialist în probleme de me
teorologie de la Institutul tehnologic din Mas- 
sachussetts, apreciază că temperatura medie 
zilnică pe suprafața Terrei va scădea ușor in- 
cepind din 1980 și pînă in anul 2 000. Un țe-

Prăbușirea unui avion 
de pasageri

Un avion bimotor al companiei elene „Olym
pic Airways'1, avind 50 de persoane la bord, 
s-a prăbușit marți, la sud de orașul Kozani, 
situat in nordul Greciei. Autoritățile au luat 
măsuri pentru identificarea unor eventuali su
praviețuitori din acest accident, dar operațiu
nile de salvare declanșate sînt îngreunate de 
faptul că aparatul s-a prăbușit intr-o zonă 
muntoasă, la 15 km sud de orașul Kozani.

Avionul a părăsit capitala elenă marți dimi
neața și urma să facă escale in orașele Kozani 
și Larisa. Un purtător de cuviht ăl companiei 
..Olympic Airways'1 a precizat că avionul a 
parcurs aproape integral, în circa 90 de minute, 
cei 460 km pînă în apropierea localității Ko
zani. dar pilotul aparatului a fost sfătuit de 
turnul de control al aeroportului din această 
localitate să aterizeze pe aii aeroport 'din'cauza 
lipsei de vizibilitate. După ce s-a îndreptat 
spre orașul Larisa, legătura radio cu aparatul 
s-a întrerupt brusc.

mia): PETRICA ȘI LUPUL — ora 
10; SIR-ȘI ELIXIR — ora 17; An- 
sambjtu'„Rapsodia Română": UN 
PESCĂRUȘ ÎN LARG — ora 19,30; 
Circul-.București : COLOMBO ȘI... 
MISTERELE CIRCULUI — ora 
19,30.? •CANTEMIR : Bucegi (orele 15,30; 

17,45; 20).
PINOCCHIO: Bucegi (ora 10,15).
DACA TACE CINTAREȚUL: 

Unirea (orele 15,30; 17.45; 20).
CANGURUL: Drumul Sării (ore

le 15,30; 18; 20,15).
ȚARA ÎNDEPĂRTATA: Feren

tari (orele 15,30; .18; 20,15).
NOAPTEA AMERICANA: Giu- 

tești (orele 15,30; 17,45; 20).
T AN ASE SCATIU: Cotrocenl (o- 

rele 10; 13; 16; 19): Volga (orele 
9.30; 12,30; 16: 19.15); Miorița (o- 
rele 9: 12: 16; 19).

ULTIMA NOAPTE A SINGURĂ
TĂȚII: Pacea (orele 16; 18; 20).

STROPITOAREA PORTOCALIE: 
Pacea (ora 14,30).

ULZANA — CĂPETENIA APA
ȘILOR : Crfngași (ora 17).

ÎNTOARCEREA MARELUI

BLOND : Floreasca (orele 15,30; 
18: 20,15).

SPARTACUS : Viitorul (orele 
15.CO; 18; 20).

CEI 13 DE LA BARLETTA : Mo
șilor (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMELE ZILE ALE VERII î 
Popular (orele 15,45; 18; 20,15).

OSINDA : Munca (orele 15,30; 
18: 20,15).

CĂLĂREȚUL FARA CAP : Cos
mos (orele 18; 20,15).

MICA SIRENA : Cosmos (ora 
15,30).

APAȘII: Flacăra (orele 16; 18; 
20).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE : Flacăra (ora 14,30); Pro
gresul (ora 9).

CEI PATRU MUȘCHETARI : 
Arta (orele 15,30; 17,45; 20).

„STEJAR" - EXTREMA UR

GENȚA : Vitan (orele 16; 18; 20).
ILUSTRATE CU FLORI DE 

CIMP : Rahova (orele 16; 18; 20).
OAMENI RESPECTABILI : Pro

gresul (orele 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

NU VA ATINGEȚI DE PARA
LE (ora 10): EXPLOZIA (ora 12); 
BARBAȚI IN DEPLASARE (ora
14.15) ; MONTPARNASSE (ora 
16,30): PUNE ȘI CIOCOLATA (o- 
rele 18,45; 20,45): Cinemateca ro
mână.

Opera Română : SPARTACUS 
— ora 19; Teatrul Național (Sala 
Mare): PERIPEȚIILE BRAVULUI

SOLDAT SVEJK — ora 19,30; 
(Sala Mică): PĂRINȚII TERIBILI
— ora 19.30; Teatrul , .Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu): FERMA — ora 19.30; Tea
trul „C.l. Nottara (Sala Magheru): 
HENRIC AL IV-LEA — ora 19,30; 
(Sala Studio) : CARAMBOL — 
ora 19 : Teatrul de Comedie : 
PREȘUL — ora 19,30; Teatrul 
Mic: VIAȚA E CA UN VAGON ?.
— ora 19.30; Teatrul Giulești: CU ' 
OLTENCELE NU-I DE GLUMIT
— ora 19.30; Teatrul „C. Tănase“ • 
(Sala Savoy): REVISTA ' CU PA
IAȚE — ora 19,30; (Sala Victoria): 
E NEMAIPOMENIT ! — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Creangă": HOCUS- 
POCUS ȘI-O GĂLEATA — 
(premieră — ora 19 ; Tea
trul „Țăndărică" (Sala Acade

PROGRAMELE 1 și 2

• In jurul orei 9,30: Transmi
sie directă de la Palatul Repu
blicii: Ceremonia semnării Decla
rației româno-sovietice.
• In jurul orei 10: Transmisie 

directă de la Palatul sporturilor 
și culturii: Mitingul prieteniei 
româno-sovietice.

PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limbă germană. 17,00 Telex. 17,05

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î București Piața „Scînteil" Tel : 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oriclile poștale și difuzorll din întreprinderi ș! Instituții — Tiparul : Combinatul Poligrafic MCasa Sclnteii", 
Cititorii din străinătate se pot abona adresindu-se la ILEXIM — departamentul export-import presă P.O. Box 136—13? telex 11226 București etr. 13 Decembrie nr. &

Cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de la crearea Acaue- 
mici diplomatice internațio
nale, cu sediul la Paris, la 
care România participă în 
calitate de membru fondator, 
ă avut loc, în prezența șefi
lor misiunilor diplomatice 
acreditați în Franța, precum 
și a numeroase personalități 
ale vieții politice și culturale 
franceze,' o seara a națiuni
lor, sub președinția lui Luc 
van Bellinghen, reprezentant 
personal al secretarului ge 
neral al O.N.U.

în cuvîntul de deschidere. 
Jacques Baumel, președintele 
Academiei diplomatice inter
naționale, a omagiat figura 
lui Nicolae Titulescu.

DEZVOLTAREA COOPERĂRII 
ECONOMICE 

ROMANO-JAPONEZE
Tovarășul Mihail Haseganu, 

președintele Camerei de comerț 
și industrie a Republicii Socia
liste România, vicepreședinte 
al Băncii române de comerț ex
terior, a avut convorbiri privind 
dezvoltarea relațiilor economice 
bilaterale cu Toshio Doko, pre
ședintele Federației organizații
lor economice din Japonia (ivei- 
danren), cu Jumpei Nishimura, 
președintele Organizației japo
neze pentru comerț exterior 
(Jetro), cu Masashi Isano, pre
ședintele Comitetului economic 
Japonia-România, cu Satoshi 
Sumida, președintele Băncii de 
export-import a Japoniei (Exim
bank), 
tori a| 
nizații

precum și cu conducă- 
unor mari bănci și orga- 
financiare japoneze.

NOUA PROPUNEREO
BRITANICĂ IN PROBLEMA 

RHODESIANĂ
Citind surse oficiale britanice, 

agenția France Presse informea
ză din Londra că reprezentan
tul Marii Britanii la Conferința 
de la Geneva în problema vii
torului constituțional al Rhode- 
siei, Ivor Richard, va propune 
ca alegerile în aces.t teritoriu să 
aibă loc la 1 februarie 1978. în 
cazul în care delegațiile repre- 
zentînd populația majoritară de 
culoare vor accepta această da
tă, Marea Britanie se angajea
ză, formal, să fixeze pentru 
1 martie 1978 data independen
ței Zimbabwe.

Enciclopedie pentru tineret. 17,30 
Scena. Emisiune de actualitate și 
critică teatrală. 18,00 Din viața 
plantelor și animalelor. 18,20 Săp
tămîna muzicală — emisiune de 
actualitate muzicală. 18,40 Trage
rea pronoexpres. 18,50 Tribuna 
TV. Mupca polltico-educativă și 
cîteva din aspectele ei cotidiene. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Să muncim și să trăim în 
chip comunist. 20,25 Film artistic: 
„Ilustrate cu flori de cîmp“ — 
producție a Casei de Filme Trei. 
Premieră TV. 22,00 Farmecul mu
zicii. Arii din opere, operele, can
țonete, piese instrumentale de vir
tuozitate și balet. 22,30 Telejurnal.

PROGRAMUL 2

20,00 'Arii din opere. 20,30 O 
viață pentru o idee: Ion Popescu- 
Voitești (1876—1944). 21,00 Telex. 
21,05 Pe teme economice. 21,25 
Reportaj pe glob. Oamenii focu
lui albastru — producție a stu
diourilor sovietice.

40362


