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Proletari din toate țările, uniți-vă!

4 DECEMBRIE

și alți tovarăși din conducerea
de partid și de stat

locale de partid ți
ptembrie 1976. Aprecn

FESTIVALUL
Realizări

ale întreprinderilor bucurestene

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

SlMBÂTĂ PE TOVARĂȘUL IVAN 1VAN0VICIBODIUL 
ȘI TOVARĂȘA CLAUDIA BODIUL

AL C. C. AL P. C. R
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV

tn ziua de 3 deces
Comitetului Politic
secretar general al Partidului Comunist Român.
poarte privind reducerea cheltuielilor materiale 
și valorificarea suprafețelor disponibile in in
dustrie. Dind o înaltă apreciere acfiunii initiate 
in acest sens de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în vederea reali-
al XI-lea. importantei ei deosebite pentru eeo-

i și sporirea venitului national. Comitetul
pozitive, consideri

partidele. Urile ți popoarele 
o înaltă apreciere rezultatei 

birilor de la București dintre tovari 
și L.I. Brejnev. Comitetul Politic 
aprobat in unanimitate „Declarația 

zvoltarea continui a colaborării și 
prieteniei frățești intre P.CJl. și P.CU&, între 
România și Uniunea Sovietică", care deschide 
o perspectivă Iarnă, orizonturi noi relatHIor 

partidele, țările și popoarele noastre, 
pe principiile marxism-leninismului și 

itâții internaționaliste, ale deplinei egali* 
tău in drepturi, respectării independentei și 
iuveranită|ii naționale, neamestecului in tre
burile interr tajului reciproc și întraju
torării Iovă pe comunitatea orinduirii
sociale, pe 1 și aspirațiile fundamentale

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

distinși cu Medalia jubiliară cubaneză 

A XX-a aniversare a asaltului asupra

cazărmii Moncada

La cotele finale 
ale planului anual

• Tineretul morilor familii muncitorești : CE 
ÎNSEAMNĂ ÎNALTA CALIFICARE SAU CIT 
TREBUIE SA CUNOAȘTFM PENTRU A Fl UN 
BUN SPECIALIST.
• Folosirea eficientă a resurselor — sarcină 

sen|ială la fiecare loc de muncă : METALUL,
CIT MAI BINE UTILIZAT.
• In județul Vaslui: - DEALURILE VOR 

AVEA FERTILITATEA LUNCILOR.



Cum se pregătesc și participă formațiile tineretului la

FESTIVALUL „CÎNTAREA ROMÂNIEI

■ea-

CORTINA ESTE RIDICATĂ PENTRU 
T(m TINERII DIN COMRINAT

I TIMP SOCIAL—TIMP LITERAR  

Scriitorul—o conștiință 
implicată in dialectica 

devenirii socialiste

De ce proliferează kitschul ?



Tineretul marilor familii muncitorești

Folosirea eficientă a resurselor-sarcină 

esențială la fiecare loc de muncă



OHfZVVfZ.lffl V.T.C.
Secretarul U.T.C. in consiliul oamenilor muncii

CE ÎNSEAMNĂ DE FAPT 
A-l REPREZENTA PE TINERI

I—————| Mlhai Băcescu,I MUZEE I
Vă invită să cunoașteți:

Istoria naturală

SOFIA SCORȚAKU-rAt

dr. Sandu StoichițS.

Vă prezintă o tehnică medicală 
in plină dezvoltare

Endoscopia digestivă

PRIMA SESIUNE A TINERILOR

Luna decembrie, 
Luna cadourilor

yfff.vri

CIRCUITE ALE INFORMAȚIEI ȘTIINȚIFICE
| CARTEA 1

prof. Virgil lanovici,
ele Consiliului notional pentru proiecția med 

Comentează:

Omul sau natura ?“

CERCETĂTORI DIN YITICUITIRA $1 YINTFICATIE

Dupâ opiniile participanților:

O INIȚIATIVĂ REUȘITĂ, 
DAR ÎNCĂ PERFECTIBILĂ

NOU ÎN 
VITICULTURĂ

ȘTIINȚA • TEHNICA • PRODUCȚIE

UNIVERSITATEA POPULARA BUCUREȘTI
CASA DE CULTURĂ A SECTORULUI 1

Anunțâ deschiderea în continuare a 
toarelor cursuri:
• DACTILOGRAFIE ți SECRETARIAT 

cursuri de o lună, ți două luni
• COSMETICA.
• BALET (copii)
• CHITARA
• BATERIE - percuție
• JUDO
• LIMBI STRĂINE: engleza ți germana 

(copii).
In/ormatU Caia de eullurd. Sir. Slttlntana ar. N.

Un nou aparat electrocasnic 
-FIERUL DE CĂLCAT

VAPOTERM'IOOO!



■y

AGENDA Sosirea în SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ

PRIMIRE LA PRIMUL MINISTRU
AL GUVERNULUI

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, a pri
mit. vineri dimineața, pe K. D. 
Malaviya. ministrul petrolului 
cin India, președintele părții in
diene in Comisia mixtă guver
namentală româno-indiană de 
cooperare economică, științifică 
și tehnică, care a participat la 
lucrările celei de-a IlI-a sesiuni 
a acestei comisii desfășurate la 
București.

în timpul convorbirii care a 
avut loc s-a exprimat satisfac
ția pentru bunele raporturi din
tre cele două țări și popoare 

V p ictene. pentru evoluția ascen- 
■ dentă a relațiilor pe multiple 

planuri dintre România și India, 
relații ce se dezvoltă în spiritul 
hotăririlor și înțelegerilor bi- 
larerale stabilite la nivelul cel 
mai înalt. Au fost examinate, 
cu acest prilej, rezultatele obți-

nute în extinderea și diversifi
carea colaborării economice și 
tehnico-științifice, precum și a 
schimburilor comerciale dintre 
cele două țări. S-au discutat, tot
odată, măsuri concrete menite 
să contribuie la finalizarea ac
țiunilor de cooperare convenite 
în domeniul industriilor petro
lieră. construcțiilor de mașini, 
chimică și metalurgică, precum 
și posibilitățile de cooperare 
economică pe terțe piețe.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, de cordialitate, 
au participat Neculai Agachi, 
ministrul industriei metalurgice, 
președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală 
româno-indiană de cooperare 
economică, științifică și tehnică, 
și Ion St. Ion. secretarul Consi
liului de Miniștri.

A luat parte S.L. Kaul, am
basadorul Indiei la București.

Cu privire la ședința Comitetului miniștrilor 
apărării ai statelor participante la Tratatul 

de la Varșovia
în prima jumătate a lunii 

decembrie 1976. va avea loc la 
Sofia ședința ordinară a Comi
tatului miniștrilor apărării ai 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

săLa ședțnță se preconizează 
se examineze probleme ale ac
tivității curente a organelor mi
litare ale Organizației Tratatu
lui de la Varșovia.

a tovarășului
dimineții de vineri 

Capitală primul 
C.C. al P.C. din

1.1. Bodiul
Tn cursul 

a sosit în 
secretar al
R.S.S. Moldovenească. I. I. Bo
diul. La sosire, in Gara de Nord, 
oaspetele a fost întimpinat de 
tovarășul Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

A fost prezent, de asemenea. 
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

Tovarășul I. I. Bodiul este 
însoțit în vizita in țara noastră 
de tovarășii M. S. Platon, mem
bru al C.C. al P.C. din R.S.S.

Moldovenească. prim-secretar 
al Comitetului raional de partid 
Ungheni. A. A. Jucenko. mem
bru supleant al C.C. al P.C. din 
R.S.S. Moldovenească, vicepre
ședinte al Academiei de științe 
din R.S.S. Moldovenească. A. A. 
Gesmegian. membru supleant 
al C.C. al P.C. din R.S.S. Mol
dovenească.

După-amiază. oaspeții au fă
cut o vizită in Capitală, fiind 
însoțiți de tovarășul Ion Dincă. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. 
prim-secretar al 
municipal București

„Tineretul
puternică

forță
V

socială**
al P.C.R.. 
Comitetului 

al P.C.R.

Sosirea unei delegații a Partidului Socialist Italian
Vineri, după-amiază, a sosit 

în Capitală o delegație a Parti
dului Socialist Italian, condusă 
de tovarășul Bettino Craxi. se
cretar general al partidului, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră. Din delegație fac parte 
Aldo Ajello, membru al Direc
țiunii, senator, și Francesco Go- 
zzano, redactor-șef al ziarului 
„Avânți**.

La sosire, pe aeroportul Oto-

peni, oaspeții au fost salutați de 
tovarășii Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass. membru al C.C. al 
P.C.R.. de activiști de partid.

A fost de față Ernesto Mario 
Bolasco. ambasadorul Italiei la 
București.

Întîlnire de lucru româno-ungară

OGLINDA STRĂZII

Vineri după-amiază. a sosit 
la București dl. Dev Kanta Ba- 
rooah. președintele 'Partidului 
Congresul Național Indian, ca
re. la invitația C.C. al P.C.R 
și a Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
face o vizită de prietenie in 
țara noastră. Președintele Con
gresului Național Indian este 
însoțit de V. B. Raju, secretar 
general al partidului.

La aeroport, oaspeții au fost 
salutați de tovarășii Ștefan Voi- 
tec, membru al Comitetului Po- 

^Jjllic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
^P^icepreședinte al Consiliului 
^Național al F.U.S., Nicolae Po- 

povici. membru supleant al C.C. 
al P.C.R.. adjunct al ministru
lui justiției, și Constantin Vasi- 
liu. adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. de activiști de 
partid și ai F.U.S.

A fost de față ambasadorul 
Republicii India la București, 
S. L. Kaul.

★
Seara, tovarășul Ion Pățan. 

membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, s-a întîlnit cu dl. Dev 
Kanta Barooah, președintele 
partidului Congresul Național 
Indian. în cadrul convorbirii 
care a avut loc cu acest prilej, 
au fost examinate stadiul și 
perspectivele de promovare în 
viitor a relațiilor dintre Româ
nia și India, in mod deosebit 
pe tărîmul raporturilor econo
mice și comerciale. S-a reliefat, 
totodată, necesitatea_ intensifi
cării cooperării româno-indiene. 
evidențiindu-se posibilitățile de 
amplificare a 
tre cele două 
domenii.

în aceeași zi, oaspetele polonez 
a fost primit de tovarășul Miu 
Dobrescu, președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste.

A participat Wladyslaw 
Wojtasik, ambasadorul Republi
cii Populare Polone la București.

★
în cadrul Zilelor artei teatra

le din Republica Democrată 
Germană, vineri la amiază s-a 
deschis, în holul Teatrului Na
țional ..I.L. Caragiale“. o expo
ziție de scenografie din R.D.G. 
Prin machete de decoruri, schi
țe de costume și decor, reali
zate de cunoscuți pictori sce
nografi și studenți de la Insti
tutul de arte plastice din Dres- 
da se ilustrează dezvoltarea din 
ultimul timp a artei teatrale 
din țara prietenă.

După spectacolele prezentate 
la Iași, artiștii 'teatrului ..Berlin- 
ger Ensemble** din Republica 
Democrată Germană au inceput, 
vineri seara, turneul la Brașov. 
Ei au interpretat piesa ..Mama" 
de Bertolt Brecht, regia fiind 
semnată de Ruth Bergahaus. 
Totodată. celălalt ansamblu 
oaspete, Teatrul Național Ger
man din Weimar își continuă 
seria spectacolelor in fața publi
cului ieșean.

ROXANA D., Constanța:

conlucrării din- 
țări in diferite

★
C.C. al P.C.R.. o 

activiști ai Parti
dului" Comunist din Cehoslova
cia. condusă de Peter Koma- 
nicky. prim-adjunct al șefului 
Secției economice a C.C. al 
P.C.C., a făcut o vizită pentru 
schimb de experiență in țara 
noastră. în perioada 1—3 decem
brie. Delegația a avut întilniri 
și convorbiri la Consiliul Cen
tral de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale. 
Comitetul de Stat al Planifi
cării. Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și ” 
lului Gospodăririi 
Fixe și Ministerul 
Comitetul județean 
P.C.R.

Vineri, delegația 
mită de tovarășul Iosif 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. președintele Consi
liului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice 
și Sociale.

invitația
WWlegație de

Contro- 
Fondurilor 
Finanțelor, 

Buzău al

a fost pri- 
Banc,

*
Vineri la amiază a părăsit 

Capitala K. D. Malaviya. minis
trul petrolului, președintele păr- 
ții indiene în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-indiană 
de cooperare economică, știin
țifică și tehnică, care a parti
cipat Ia lucrările celei de-a IlI-a 
sesiuni a acestei comisii.

★
> Cu prilejul Zilei naționale a 
z Republicii Finlanda, Institutul 

român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea și Asociația de 
prit tenie româno-finlandeză au 
organizat, vineri, o seară cultu- 
ralâ.

In acest cadru, prof. George 
Radu a vorbit despre semnifi
cația evenimentului sărbătorit.

*
O înțelegere de colaborare 

intre Centrala ..Româniafilm** și 
Direcția generală a Cinemato
graf;:: din Republica Populară 
Polonă, pe anii 1977—1978. a 
fost semnată, vineri, in Capi
tală. Documentul prevede or
ganizarea reciprocă de gale și 
premiere cinematografice, parti
ciparea la festivaluri naționale 
și internaționale de profil, rea
lizarea unor schimburi de ex- 
per ență. de informații și ma
teriale de specialitate. Con
form înțelegerii va fi extinsă 
colaborarea in direcția produc
ției și difuzării filmului, a cer
cetărilor de tehnică cinematogra
fică. Vor fi dezvoltate, de ase
menea. legăturile dintre asocia
țiile de cineaști, arhivele de 
filme și cinecluburile 
nești și poloneze.
a Din partea română, 
rea a fost semnată de
Ghișe, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, iar din partea poloneză 
de Mieczyslaw Wojtczak. prim-’ 
adjunct al ministrului culturii 
și artei.

româ-

ințelege- 
Dumitru

Vineri la amiază a sosit în 
Capitală Ferenc Havasi. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Ungare, pentru a participa ia 
intîlnirea de lucru a președin
ților celor două părți în Comi
sia mixtă guvernamentală ro
mâno-ungară de colaborare e- 
conomică.

re reciprocă, au participat mem
brii celor două delegații.

A fost prezent dr. Gyorgy 
Biczo. ambasadorul R. P. Un
gare in țara noastră.

Tovarășul Ilie Verdeț a oferit 
un dineu in onoarea tovarășului 
Ferenc Havasi.

Vineri dimineață au început, 
la Casa de cultură ..Grigore 
Preoteasa" din Capitală, lucră
rile sesiunii științifice ..Tine
retul. puternică forță socială".

La manifestare, organizată de 
Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului, participă 
cadre didactice din invățămin- 
tul de toate gradele, activiști 
ai organizațiilor U.T.C. 
U.A.S.C.R.. reprezentanți 
unor ministere și organizații de 
masă și obștești, tineri, stu
denți.

Timp de două zile. în cadrul 
a peste 100 de comunicări, vor 
fi abordate probleme privind 
participarea tineretului la viața 
socjal-politică. educarea acestu
ia în spirit comunist, resursele 
de muncă și de creativitate ale 
tinerei generații în condițiile 
revoluției științifice și tehnice 
contemporane.

Cu același prilej a fost orga
nizată o masă rotundă cu tema 
..Obiectivele și metodele cer
cetării științifice a tineretului 
în lumina Programului Partidu
lui Comunist Român**.

și 
ai

(Agerpres)

„Am 27 de ani. Cind a- 
veam 19 ani m-am căsă
torit cu băiatul pe care il 
iubeam și fusesem priete
nă un an și trei luni : 
Cornel D. La un an de la 
căsătorie s-a născut pri
mul nostru copil, micuțul 
Cornel, azi in virstă de 7 
ani. Apoi au urmat fetele 
Florina și ce-a mai mică, 
Irina. Pină acum citva 
timp eram foarte sigură 
că am o familie unită, ba
zată pe respect și dragos
te, că soțul meu ține la 
mine și la copii, că este 
un om bun și cinstit. Toa
te acestea le-am crezut cu 
tărie pină in ziua in care 
a fost arestat. Am aflat

Nu îndrăznesc să vă dau 
e posibil ca acest om să < 
da, atunci mai așteptați o

VARGA MIHAI, Bucu
rești :

„Cind scriu aceste rin- 
durî mă aflu in slujba 
patriei, unde imi satisfac 
serviciul militar. Am să 
încerc să mă exprim in 
cîteva
scurte, ih 
primesc 
mai scurt 
pede.

Am 21
vă mărturisesc că nu 
cunoscut succesul in viața 
mea personală. Aș putea

cuvinte 
așa 
un 
și

cit mai 
fel incit să 
răspuns cit 
cit mai re-

de ani. Pot să
am

♦
Vineri, la Palatul Victoriei, a 

avut loc intîlnirea de lucru a 
președinților celor două părți in 
Comisia mixtă guvernamentală 
româno-ungară de 
economică.

Au fost examinate 
obținute in domeniul colaborării 
și cooperării economice, precum 
și al schimburilor comerciale și 
s-au convenit măsuri pentru dez
voltarea in continuare a relațiilor 
economice româno-ungare.

Delegația română a fost 
condusă de tovarășul Ilie Ver
deț, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.CJL ............................
române in 
ungară de 
președinte 
niștri al 
ședințele părții ungare in Comi
sie.

La întilnirea de lucru, care 
s-a desfășurat intr-o atmosferă 
cordială, de prietenie și jnțelege-

colaborare

rezultatele

președintele părții 
Comisie, iar delegația 
Ferenc Havasi. vice- 
al Consiliului de Mi- 
R. P. Ungare, pre-

cu groază că era invinuiț 
de viol asupra unei 
fete de 15 ani. Apoi a fost 
judecat și condamnat. 
Nu-mi pot închipui cum a 
putut să facă un gest atit 
de ' groaznic. Un lucru 
știu : prin fapta lui și-a 
pierdut și încrederea, și 
dragostea mea.

N-am să-l pot ierta nici
odată pentru fapta lui, 
pentru rușinea ce-am in
durat-o eu și copiii. Pen
tru toate acestea m-am 
hotărit să intentez acțiune 
de divorț. Dar oare fac 
bine ce fac ? Nu-i o gre
șeală ? Copiii nu-mi vor 
reproșa mai tirziu ? Vă 
rog să mă ajutați sâ aflu 
răspuns la aceste între
bări".

i un sfat hotărît. 
devină din nou 
vreme.

Credeți că 
om ? Dacă

viața measă vă spun că 
intimă nu s-a împlinit. Fi
rea mea e cam retrasă, 
sint un băiat cam timid. 
Mă gindesc mereu la prie
tenie- Prietenia este lu
crul cel mai de preț pen
tru mine Aș vrea să am 
și eu o prietenă in Bucu
rești, o bucureșteancă 
brunetă, serioasă, cu ochi 
negri și cu păr negru.

Sint singur de tot. Aș
tept o ființă care să-mi 
aline dorul, durerea, su
ferințele și care să mă 
facă fericit".

Nu sinteți un pic cam pretențios ? Și bucureșteancă. 
și brunetă, și cu ochi negri ! De unde atitea calități 
intr-o singură ființă ?

FELIX S„ Alexandria :

„Am 17 ani și sint elev 
al unui liceu teoretic. Am 
cunoscut o fată in urmă 
cu un an intr-o excursie 
organizată de școală. Ea 
era in anul patru, iar eu 
in anul doi (contează 
virsta ?). De la discuții ce 
priveau viața de elev, am 
ajuns la teme mai puțin 
școlărești, cum ar fi mu
zica modernă, filmele etc 
De atunci, pretutindeni 
eram văzuți mină in mină. 
Era așa frumos.. Dar, 
soarta crudă, examenele 
se apropiau, atit al meu. 
cit și al ei. Ne-am văzut 
foarte 
gătirii 
teres.

rar, acordind pre- 
cel mai mare in-
Deși era o fată

foarte bună la învățătură, 
a suferit un eșec. Vă in
treb : este oare normal ca 
ea să nu mai dea nici un 
semn de viață ? Mi-a spus 
cindva că vrea să fie lin
gă mine și la bine și la 
rău. Trebuie sâ vă fac cu
noscut «...
timid și nu îndrăznesc să 
sicii pe cineva, de aceea 
nu am ' ' . '
Oare am făcut bine ? Oare 
am așteptat ca ea să vină 
la mine tocmai cind era 
mai dezamăgită și avea 
nevoie de ajutorul meu ? 
Sau a fost numai o neîn
semnată prietenie, dar. 
care pe mine m-a lăsat 
atit de dezamăgit, rece și 
pesimist. Se poate găsi un 
răspuns ?".

că sint un băiat

întreprins nimic

româno-malgașe
La București au inceput, vi

neri după-amiază. lucrările ce
lei de-a IlI-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de cola
borare economică și tehnică ro- 
mâno-malgașă.

Delegațiile părților in comisie 
sint conduse de George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, și Bruno Rakotomavo, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Democratice Mada
gascar. în cadrul actualei sesi
uni sint examinate stadiul con
lucrării economice bilaterale, 
precum și posibilitățile de dez
voltare și diversificare in conti
nuare a schimburilor 
și a cooperării in noi 
interes reciproc.

între miniștrii de

comerciaie 
domenii in

externe ai

celor două țări a avut loc. în 
continuare, un schimb de opinii 
care a evidențiat dorința comu
nă de a amplifica raporturile 
româno-malgașe de prietenie și 
colaborare, menite să servească 
ambelor popoare, cauzei păcii și 
înțelegerii in lume. Au fost 
abordate, totodată, unele pro
bleme ale vieții internaționale.

In aceeași zi, George Maco- 
vescu a oferit un dineu în 
onoarea lui Bruno Rakotomavo 
și a persoanelor oficiale care il 
însoțesc.

în timpul dineului, cei doi mi
niștri de externe au toastat în 
sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui Di
dier Ratsiraka, pentru dezvolta
rea neîntreruptă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
România și Madagascar.

Ritmul de viață al unui oraș, 
nivelul de trai al locuitorilor 
săi. registrul preocupărilor și 
gradul de civilizație etc. sint 
înfățișate și in Activitatea uni
tăților comerciale. în această 
colectivă ..cămară*4 aflăm de 
toate, pentru că preocuparea 
producției noastre, mereu mai 
largă și mai responsabilă, ne 
oferă o gamă extinsă, variată, 
de produse și sortimente, 
context cu cerințele și ele 
creștere. Sintem pretențioși 
ceea ce ni se oferă, dar și 
modul in care ne sint oferite 
aceste bunuri. A cere să fim 
serviți civilizat este și un semn 
câ noi sintem și trebuie să fim 
astfel. Iată de ce am ales drept 
subiect pentru „Extemporalul 
civic** de astăzi raportul în care 
se află comerțul cu aspectul ge
neral al străzii. Opțiunea ne-a 
fost determinată și de părerile 
mai multor tineri aflațb la cum
părături. zilele trecute, cind 
vremea frumoasă i-a îmbiat pe 
foarte mulți să-și îndrepte pa
șii spre magazine. Am regăsit 
vechiul vad comercial bucureș- 
tean ..Lipscani4* reintinerit. atit 
de animația sporită a străzii, 
cit mai ales de recondiționările 
făcute in acest an la majorita
tea clădirilor din zonă. ..In 
contrast cu această plăcută ar
hitectură — opinează Niculina 
Iepuraș — tonetele. unele plă
cut confecționate și aranjate, 
altele de-a dreptul grotești, nu 
dau un aspect agreabil acestei 
străzi. Cu atit mai contraindi
cate sînt și cele de la „Cocor", 
in vecinătatea ultramodernei 
construcții a acestui „uni
versal**.

— M-ar fi interesat un cos
tum prezentat la unul din 
chioșcurile din fața magazinu
lui „Familia4* — ne declara lă
cătușul Marin Dobre — dar 
unde sâ-1 probezi ? în stradă ?...

— Cred că această formă de 
comerț stradal nu se pretează 
pentru orice marfă, este de pă
rere și eleva Victoria Con
stantin.

De asemenea, nu toți lucrăto
rii — majoritatea sint tineri — 
care ies la stradă ma
nifestă același spirit gospodă
resc și bun gust in vinzare. 
Unii se plictisesc și pleacă să 
discute cu vecinul, suprave
ghind de la distanță marfa, al
ții iau masa cu cunoștințele ve
nite să le țină de urit ; unii nu 
poartă ținuta corespunzătoare, 
alții nu mai respectă progra
mul de vinzare afișat etc. Ase
menea aspecte nu sint caracte
ristice numai marilor aglome
rări, unde, alături de activita
tea de comerț civilizat se as-

in 
in 
cu 
cu

cund și multe nereguli. La Pi
tești, de pildă, unde vînzătorii 
iși afișează marfa — de la și
returi, batiste, curele, covrigi 
etc., pînă la costume, paltoane, 
stofe — la chioșcurile de pe 
strada Gării, pină in centru 
ni se .înfățișează aceeași stare 
de lucruri. „Și eu lucrez în co
merț. ne spunea tinărul Corne- 
liu Simion. venit în excursie la 
Pitești, dar nu mi-ar place să 
scot totul la vedere, unele pro
duse chiar cu aspect precar. 
Mărfurile alimentare sint des
coperite, supuse prăfuirii. Și 
asta nu departe de marile ma
gazine. cu adevărat bijuterii 
ale comerțului44.

La Tulcea, chiar sub firma 
O.J.T.. între multele chioșcuri 
stradale din piața nouă a ora
șului. la anexa nr. 1. de multe 
zile se vind. din numeroasele 
produse amintite, mai mult 
bere, biscuiți. cîteva chiftele, 
țigări. în rest doar.... etichetele 
unor produse care ar trebui să 
se găsească frecvent. Cit des
pre condițiile de servire, ce să 
mai vorbim ?

•Nu de puține ori. acești lu
crători care asigură vinzarea... 
pe stradă scapă de sub contro
lul responsabililor comerciali, 
incălcind nestingheriți regulile 
unei serviri 
chiar in mod 
pildă, in una 
cind unitatea

Berceni a scos la tonete, pe 
stradă, o anumită cantitate de 
struguri. 165 kilograme i-au 
fost încredințate spre vînzare 
lui Constantin Pănescu. La rin- 
dul său. acesta le-a dat în 
grija lui Ionel Atanasiu. un 
prieten de la „Energoreparații“. 
Urmărind activitatea celor doi, 
nu ne-a fost greu să descope
rim că ei reglaseră cintarul, 
astfel incit să „ciupească44 200 g 
la fiecare kg. Reacția șefului 
unității respective, Traian Mi- 
hăiescu, a fost o teribilă mi
rare. Deși vinzătorul în cauză 
lucra aici de o lună de zile, nu 
l-a controlat niciodată 
își face datoria. Ba 
mult, un ' coleg mai
în meserie, Iuliu Diaconu. ne 
ruga sâ „mușamalizăm**, că e 
băiat nenorocit și ne „vira pe 
toți în bucluc44.

Nu extindem asemenea 
exemple și nici comentariul. 
Concluziile se deduc de la sine. 
O singură intrebare se deta
șează : „Să lăsăm comerțul 
stradal la bunul plac al fiecă
ruia ?“ Credem că răspunsul îl 
pot da și responsabilii comer
ciali, dar și cumpărătorii, prin- 
tr-o unitate de acțiune, fiecare 
cu mijloacele de care dispune. 
Pentru că strada este oglinda 
noastră de fiecare zi. în care 
nu dorim să ne vedem strîmb.

curQ 
mai 

vechi

Soldat TRIFON ION :

„Sint un tinăr militar, 
originar din jud. Sibiu, 
iar serviciul mi-l satisfac 
intr-un oraș din cele mai 
frumoase de pe plaiurile 
moldovene — Iași. Citind 
zilnic ziarul „Scinteia ti
neretului4* m-a atras foar^ 
te mult această rubrică 
săplăminală „De la om 
la om" redactată de dv. 
In rindurile următoare 
doresc să relatez o intim- 
plare care m-a pus pe 
ginduri. Intr-una din zi
lele lunii octombrie a.c. 
am văzut trecind pe stra
dă o fată ; dar nu una 
oarecare, ci una pe bunul 
plac al inimii mele. Cu

Narghita" — nume ales 
de preferință. Și datorită 
împrejurărilor nepotrivite 
discuția s-a sfirșit. După 
un timp, un coleg imi 
spune că a întrebat o 
fată de mine și, 
ce-o descrie puțin, 
dat seama că era 
ea și totodată că 
rim același scop : 
prieteni. Dar de 
și pină acum nu am mai 
reușit sâ ne intilnim. În
treb foarte multe fete 
care lucrează la Fabrica 
de tricotaje Iași din 
propierea locului cu 
timplarea dar nici 
dintre ele nu mă poate 
ajuta. Toate încercările 
mele au rămas in zadar.

după 
mi-am 

chiar 
urmă- 

să fim 
atunci

a- 
in- 

una

de Ion Băieșu

Fără îndoială, ați greșit 
alături de ea.in momentul 
deți ce se poate repara.

atunci cînd ați ezitat să fiți 
eșecului. Căutați-o și ve

P. E„ Fetești :

„Doresc să primesc un 
răspuns la următoarea în
trebare : pe la sfirșitul 
clasei a Vl-a, am obser
vat că un băiat imi tot 
dădea tîrcoale. Și iată că 
intr-o seară mi-a fost re
comandat de un prieten 
al lui. Fiind prea mică 
pentru o prietenie, mi-am 
văzut mai departe de tre
buri. Dar fiindu-mi vecin, 
îl vedeam f. des și înce
pusem să-l îndrăgesc. Ne 
întâlneam, vorbeam, ne 
plimbam, pînă cind a 
apărut o fată, care ne-a 
stricat prietenia. Ain su
ferit mult in urma acestei

intîmplări. tn timpul liber 
am compus poezii ca să 
mai uit de necazuri. Chiar 
lui i-am compus o poezie 
care se referă la destră
marea prieteniei noastre, 
dar de care nu a aflat 
pină acum. El a plecat la 
un liceu in București, eu 
am rămas la liceul din 
localitate, Intr-un timp, 
începuse să-mi scrie, dar 
relațiile noastre au fost 
întrerupte de aceeași per
soană. care astăzi primeș
te scrisori de la el. Orice 
aș face nu-l pot uita. Vă 
rog să-mi spuneți cum 
trebuie să procedez pen
tru a-l readuce la nor
mal".

Nu am la îndemină o soluție onorabilă și eficientă, 
dar cred că ar trebui să mai încercați din nou varianta 
cu poezia. Scrieți versuri pînă cînd îl veți uita.

civilizate. Uneori, 
flagrant. Iată, de 
din zilele trecute, 
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APORT • jj>PORT
Finalele concursului
național

Incepînd de astăzi noua Sală 
a sporturilor din orașul Sf. 
Gheorghe (județul Covasna). va 
găzdui întrecerile finale pe țară 
ale Concursului național sătesc 
de trintă. ediția a 7-a. La star
tul finalelor se vor alinia cei 
mai buni concurenți, campionii 
pe județe la cele șase categorii 
de greutate. Finaliștii au so
sit. ieri, la Sf. Gheorghe, unde, 
după amiază, au efectuat cinta- 
rul oficial. Prima reuniune are 
loc astăzi de la orele 8.30. iar 
după-amiază va avea loc festi
vitatea de deschidere a între-

de trintă
cerilor decisive pentru desem- 
narea campionilor acestei popu
lare competiții, organizată de 
U.T.C.. in colaborare cu fede
rația de specialitate și UNCAP. 
Aceste întreceri vor fi oficiate 
de componenți ai lotului națio
nal de lupte, care, la încheierea 
competiției, vor susține o sene 
de meciuri demonstrative. Sîm- 
bătă, finaliștii au rezervat un 
frumos program cultural-educa- 
tiv : vizitarea muzeului jude
țean. după care vor viziona un 
spectacol artistic.

M. LERESCU

meridian

oarecare 
reușit să 
mergeți 
Ea mi-a 
ușoară 1 
servici 
spus :

timiditate am 
o intreb : „Unde 

domnișoară ?". 
răspuns 

mingiiere : 
, Iar eu 
„Spor la

cu o
„La 

i-am 
lucru

Pentru mine această in- 
timplare a rămas ca o 
grea problemă nerezolva
tă. Iar acum imi permi
teți să pun o întrebare : 
cum aș putea să 
„necunoscuta" ?

aflu

seam modele de urmat. 
Și pină la urmă, litera
tura a fost cea care mi-a 
adus salvarea. Răsfoind 
o carte, am citit că pri
mul canon al frumuseții 
fizice și morale este : 
„învingeți complexele 
voastre !". Mă doream 
frumoasă și am inceput 
lupta împotriva timidită
ții. Așa mi-am dat sea
ma că pot fără frică 
să-mi impun părerile 
juste, că și ceea ce spun 
eu are o valoare. Azi, 
am încredere in mine. 
Veți considera laudă goa
lă faptul că. intr-un fel, 
sint mindră de ceea 
ce-am realizat ? Am 16 
ani și mi-am învins timi
ditatea. Definitiv și fără 
nici o rezervă.

Găsesc curierul „De la 
om la om" foarte inte
resant și simbăta a ajuns 
pentru mine dublu motiv 
de bucurie : ea marchea
ză sfirșitul săptăminii de 
școală și lectura acestei 
rubrici.

M-a 
lecție 
tr-un 
Mihai 
sigur, . 
prea mare varietate 
forme pentru a putea fi 
încadrată in coordonatele 
celor trei întrebări adre
sate de acest tinăr. M-a 
surprins o intrebare : 
„Credeți că există o pri
etenie ideală ?".

Oricit ți-ar părea de 
pur acest sentiment, in el 
se strecoară inevitabil și 
o doză de nesinceritate. 
de egoism, de invidie.

interesat cu predi- 
dialogul lansat in- 
număr trecut de 

C. Constantin. De- 
prietenia imbracă o 

de

Mi-am spus adesea cu 
orgoliu că nu am nevoie 
de prietenie, că se poate 
și fără ea. Absolut fals. 
Dacă, uneori, o durere, 
oricit ar fi ea de mare, 
o poți suporta și de unul 
singur, în schimb, o mare 
bucurie trebuie s-o îm
părtășești cu cineva, tre
buie să simți in surisul 
lui, al prietenului, calda 
admirație și aprobare fa
ță de ceea ce ai făcut. 
Așa că nu mă resemnez 
și continui să caut o pri
etenie ideală. In orice caz, 
acum știu sigur ceva : in 
pretențiile noastre 
de prietenie greșim 
toții. Sau aproape 
Prietenia presupune, 
sigur, o cit mai perfectă 
osmoză sufletească. dar 
noi cerem prietenului 
nostru uitare de sine, sa
crificiu, dăruire totală, 
uitind că noi inșine ne 
sacrificăm atit de puțin, 
că recompensa dăruirii 
celuilalt este atit de mică.

Ce vreau să vă intreb? 
Oare o prietenă trebuie 
să te invidieze sincer 
pentru rochia nouă sau 
pentru politețea băiatului 
cu care ai ieșit la plim
bare ieri, sau trebuie să 
te admire (la fel de sin
cer) pentru că di luat 
punctajul maxim la Olim
piadă ?

Credeți că e vina mea 
că n-am o prietenă ade
vărată, că sint prietenă 
cu o mulțime de fete și, 
de fapt, cu niciuna ? Sau 
sinteți de părere că pri
etenia nu o cauți, ci o 
găsești ?".

față 
cu 

toți, 
de-

Lăsați-vă pe mina intimplării. Numai ea ar 
să vă scoată dintr-o asemenea încurcătură.

Soldat IONEL SPÎNU :

„In curierul din 
iembrie am luat 
lință de dorința cititoarei 
Stela C. din Satu Mare 
de a coresponda cu tineri 
și tinere care au ca pa
siune literatura. Aș dori 
2a, pe această cale, să o 
informez atit pe ea cit 
și pe ceilalți tineri, că 
împreună cu Ioana Nico
lae (Ghirdoveni, jud. 
Dîmbovița) am pus baze
le unui original „cenaclu 
prin corespondență", la 
care au aderat deja mai 
multi tineri din diferite 
părți ale țării, cu care 
discutăm despre literatu
ră, despre tinerețe, des
pre dragoste și, in gene
ral, despre tot ceea ce ne 
interesează. Mulți 
cunoaștem incă, dar 
cesta nu este 
venient.

6> no- 
cunos-

nu ne
a-

un incon-

Un cenaclu 
și generoasă, 
eventual, să vă ajutăm.

putea

am laDeși spațiul ce-l 
dispoziție este destul de 
limitat, doresc să vă fac 
„cunoștință" cu cițiva 
membri ai grupului „PRI
ETENIA" : Ioana Nico
lae, elevă a Liceului me
canic Moreni; Elena Agiu, 
elevă a Liceului real- 
umanist din localitatea 
Cetate. Gheorghe Cojo- 
caru din Moreni ș.a. Cel 
ce semnează in numele 
lor urmează cursurile 
școlii militare din Sibiu. 
Sint membru al cenaclu
lui ,.Tudor Arghezi" din 
Craiova și conduc actual
mente noul cenaclu ..Mi
hai Eminescu" din școalo 
pe care o urmez. Sper 
ca după invitația aceas
ta. numărul membriloi 
„PRIETENIEI" să crească 
spre folosul acestui nobil 
sentiment care, simbolic 
denumește și gruparea 
noastră".

prin corespondență ? Ideea e frumoasă 
Ne-ar bucura să putem colabora și,

NICOLETA MICLE. 
Vașcău ■ „Am fost un (to
pii timid. Timid în toate 
multiplele sensuri ale a- 
cestui cuvint. Mi-era tea
mă să intru in jocul ce
lor de-o virstă cu mine 
pentru ca nu cumva să 
greșesc și să dau jocul 
peste cap. Nu îndrăzneam 
să strecor o vorbă in dis
cuția celor mari de tea-

ma acelui teribil „nu te 
amesteca !“. Și exemple
le continuă cu 
monotonie. La 
mi-am format 
după al unei colege care 
avea zece la caligrafie. 
Pe o altă colegă încer
cam s-o imit in felul de a 
vorbi. Cu toate acestea, 
luam eu premiul I. Citeam 
mult. Mai ales aici gă-

aceeași 
școală, 
scrisul

Firește, invidia e un sentiment străin adevăratei 
prietenii, care presupune generozitate și dăruire. Dacă 
sinteți vinovată că nu aveți pină acum o prietenă ? 
Da. cred că sinteți vinovată. Atunci cînd nu o ai. 
prietenia trebuie căutată, 
urîte.

însingurarea naște ginduri

• TENIS. La Las Vegas (Ne
vada), au început întrecerile 
primei grupe a turneului inter
național „indoor44 de tenis dotat 
cu „Cupa challenge**. Campio
nul american Jimmy Connors 
l-a învins cu 6—2, 6—2 pe aus
tralianul Ken Rosewall, iar a- 
mericanul Vitas Gerulaitis a 
dispus cu 6—1. 6—4 de italianul 
Adriano Panatta.

Din grupa secundă 
competiții fac parte 
român Ilie Năstase. ________
nul Rod Laver, spaniolul Ma
nuel Orantes și americanul 
Harold Solomon. întilnirile a- 
cestei grupe se vor disputa in
tre 16 și 19 decembrie.

In clasamentul celor mai buni 
jucători de tenis ai anului 1976. 
clasament alcătuit de ziarul lon
donez ..Daily Telegraph4*, pe 
primul loc este situat Jimmy 
Connors (S.U.A.). urmat de Borg 
(Suedia), Panatta (Italia), Ilie 
Năstase (România). Vilas (Ar
gentina), Dibbs (S.U.A.). Solo
mon (S.U.A.). Orantes (Spania), 
Ramirez (Mexic) și Tanner 
(S.U.A.). La feminin, pe primul 
loc a fost clasată Chris Evert 
(S.U.A.). secundată de Goola- 
gong (Australia).

• HANDBAL. Echipa mas
culină de handbal Dinamo 
București, care întreprinde un 
turneu in Polonia, a învins cu 
scorul de 28—22 (15—12) forma
ția Gwardia Koszalin.

O altă echipă de handbal din 
România, Dinamo Brașov, a 
susținut două meciuri la 
Gdansk. Handbaliștii români au 
întrecut cu scorul de 
(13—14) formația Spojnia, 
pierdut cu 23—25 (13—10) 
da cu echipa Wibrijasze.

• ȘAII. In turneul 
zonal de șah de la 
după trei runde conduc 
trude Baumstark (România) v. 
Valentina Kozlovskaia (U.R.S.S.) 
cu cite 2.5 puncte, urmate de 
Hofmann (R.D.G.), Maria Ivan- 
ka (Ungaria) și Elena Fatali- 
bekova (U.R.S.S.) cu cîte 2

a acestei 
jucătorul 

australia-

25—23 
și au 
parti-

inter- 
Tbilisi, 

Cer
și

a cîștigat 
Severade.
a început 
„Voința“,

puncte. Baumstark 
partida întreruptă cu

• POPICE. Vineri 
în Capitală la arena 
competiția internațională de po
pite pentru „Trofeul Carpați**. 
în prima zi au fost programate 
întreceri rezervate juniorilor. La 
masculin pe primul loc a termi
nat învingător Ilie Hosu (Tg. 
Mureș) cu 911 p.d. Primul loc la 
feminin a revenit la egalitate 
Elisabetei Dragomir (Voința Tg. 
Mureș) și Corneliei Nicolaie 
(Voința București) cu cîte 414 
p.d. Astăzi de la ora 8.30 începe 
concursul rezervat seniorilor.

• AUTOMOBILISM. La 15 
decembrie se va da startul din 
Moscova în tradiționala compe
tiție internațională automobilis
tică raliul „Iarna rusească44.

La raliu au fost invitate să 
participe echipaje din Bulgaria, 
Cehoslovacia. R. D. Germană, 
Polonia, România și Ungaria.

• SCHI. „Cupa mondială4* 
la schi feminin a programat la 
Bormio (Italia) o probă de sla
lom uriaș, in care victoria a re
venit sportivei italiene Claudia 
Giordano cu timpul de 1’25**72/ 
100. Pe locurile următoare s-au 
clasat Cindy Nelson (S.U.A.) — 
1’25**76/100 și Kathy Kreiner 
(Canada) — 1’26“. Schioara el
vețiană Lise-Marie Morerod a 
ocupat locul șase, cu 1’26**43/100. 
Pirtia de concurs a măsurat 
1 200 m cu o diferență de nivei 
de 370 m.

în urma acestor rezultate, în 
clasamentul general pe națiuni 
al ..Cupei mondiale4* conduce 
Italia — 30 puncte, urmată de 
Franța — 22 puncte. Elveția și 
Austria — cîte 11 puncte etc.

• POLO. în bazinul acoperit 
al orașului Cluj-Napoca, in 
manșa a doua a turneului final 
al campionatului național de 
polo pe apă s-au disputat vi
neri două jocuri încheiate cu 
următoarele rezultate tehnice : 
Dinamo

MITRUȚ GRAUR, Bucu
rești : „Vă scriu această 
scrisoare cu cea mai 
mare mihnire in suflet 
de ceea ce s-a petrecut 
in viața mea. Mă consi
der un om distrus chiar 
dacă am virsta de 22 de 
ani. Ce s-a intimplat 9 
In ziua de 21 august 1976 
m-am căsătorit cu fati 
cu care am fost prieten 
timp de 4 ani. Ne-am 
simțit fericiți unul cu 
altul. Ce mai, credeam 
2ă eram cea mai fericită 
pereche din lume. Eu lu
cram la izolații, ea urma 
o școală de croitorie in 
sectorul 8. După căsăto
rie, nu am mai lăsat-o sâ 
continue școala, ci să 
stea acasă, căci in mese
ria mea ciștigam peste 
2 500 lei pe lună. Ea, pe 
nume Bucos Adriana, de 
pe str. Șoseaua Viilor nr. 
97 A, sect. 5, București, 
cit eram la serviciu, mer
gea in oraș (nu-i interzi
ceam acest lucru) și a 
reușit să cunoască alt 
băiat, pe nume Florin. 
Nu-l cunosc, nici el poate

pe mine, poate soția mea 
nici nu i-a spus că e 
căsătorită și au ajuns la 
decizia să se căsătorească 
amindoi. Ea s-a despăr
țit de mine spunindu-mi 
in față că il vrea pe Flo
rin deoarece e student și 
va ieși director, iar eu 
sint un simplu muncitor 
calificat. Oare Florin, 
dacă va citi aceste rin- 
duri, nu se va gindi și 
la sufletul lui Mitruț, ca
re rămine fără Adriana 
'ui scumpă și mult iubi
tă ? Oare ea nu se gin
ite șt e că a nenorocit un 
suflet bun, un suflet ce 
9 iubea ca pe nimic alt
ceva ? Oare Adriana nu 
se gindește că a decep
ționat și pe părinții mei 
cu asemenea fapte ? Eu 
aș putea uita tot ceea ce 
i-a intimplat, numai să 
fie ea cu mine. Vă pro
mit că nu-i voi zice nici
odată nimic. Vă rog să-i 
'tați și dumneavoastră un 
sfat, să se reîntoarcă 
cel ce i-a fost soț. 
mulțumesc din 
sufletului".

ne-au emoționat

C.N.U. 11—4 și Ra-
Voința Cluj-Napoca

7 DECEMBRIE 1976 
tragere excepțională 

LOTO

la 
Vă 

adincul

și ne-au
care au

Rîndurile dumneavoastră 
înduioșat. Nu vreau să intru în amănuntele 
determipat-o pe soție să vă părăsească. Oricum, spe
ranța ei că acel Florin va ajunge director e o amă
gire. Faptul că e în stare să răpească ființa alțuia nu-1 
va ajuta, în nici un caz. să propășească in carieră. O 
sfătuim, sincer, pe Adriana să se întoarcă acasă. E 
mai bine.

BILETE DE ODIHNĂ LA PREDEAL SAU SINAIA

se atribuie

AUTOTURISME
..DACIA 1300-SKODA S100"

BANI si EXCURSII în
U.R.S.S., 
R.S.Cehoslovacă, 
R.D. Germană 
Turcia.



Aprobarea de către Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. 
a rezultatelor vizitei de prietenie a tovarășului 
Leonid Brejnev in Bepublica Socialistă Bomănia
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Biroul Politic al C.C. al 
P.C.U.S.. examinind rezultatele 
vizitei de prietenie a secretaru
lui general al C.C. al P.C.U.S., 
Leonid Brejnev, efectuată în 
Republica Socialistă România, 
între 22 și 24 noiembrie a.c., dă 
o înaltă apreciere însemnătății 
convorbirilor avute cu secreta
rul general al P.C.R.. președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și alți 
conducători români, Declarației 
privind dezvoltarea în continua
re a colaborării și prieteniei fră
țești între P.C.U.S. și P.C.R., 
între Uniunea Sovietică și 
România.

Declarația reprezintă un am
plu program pe termen lung 
de adîncire și dezvoltare multi
laterală a relațiilor sovieto- 
române edificate pe baza Tra
tatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală din 1970 și 
a obiectivelor și principiilor ex
puse în acesta. Stabilind direc
țiile de perspectivă ale adîncirii 
relațiilor reciproce dintre Uniu
nea Sovietică și România în di
ferite domenii, atit pe bază bi-

laterală, cit și in cadrul Orga
nizației Tratatului de la Varșo
via și a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, Declarația 
deschide noi orizonturi in tra
diționala colaborare frățească a 
popoarelor sovietic și român, 
relevă necesitatea extinderii 
substanțiale a relațiilor econo
mice, a dezvoltării accelerate a 
cooperării și specializării în pro
ducție.

Biroul Politic al C.C. al 
P.C.U.S. subliniază în mod deo
sebit marea însemnătate a mă
surilor prevăzute pentru extin
derea în continuare a conlucră
rii P.C.U.S. și P.C.R. pe baza 
principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului pro
letar, ale egalității în drepturi, 
în spiritul încrederii reciproce 
și respectului. Această conlu
crare — care include relațiile 
rodnice dintre comitetele cen
trale ale partidelor, organiza
țiile locale de partid. cen
trele de cercetări științifice 
ale partidelor și mijloacele 
informare in masă — joacă 
rol determinant in adîncirea 
laborarii sovieto-române.

de 
un 
co-

Biroul Politic al C.C. al 
P.C.U.S. subliniază cu satisfac
ție comunitatea aspirațiilor ce
lor două țări în domeniul poli
ticii externe, ceea ce-și găsește 
expresia in lupta comună a 
U.R.S.S. și R.S. România, alături 
de alte țări socialiste, pentru o 
pace trainică șî securitate inter
națională. încetarea cursei înar
mărilor. pentru drepturile ina
lienabile ale tuturor popoarelor 
la o dezvoltare liberă, 
dentă.

Biroul Politic al 
P.C.U.S. consideră că 
nerea cu consecvență 
a acordurilor realizate in timpul 
vizitei lui Leonid Brejnev in 
România va ridica la un nivel 
nou. mai înalt, relațiile sovieto- 
române și va corespunde, fără 
îndoială, atit intereselor po
poarelor sovietic și român, cit 
și intereselor consolidării in 
continuare a unității și coeziunii 
țărilor socialismului, creșterii 
influenței politicii lor coordona
te asupra evoluției problemelor 
internaționale.

indepen-

C.C. al 
transpu- 
în viață

ITALIA. Aspect de la o recentă demonstrație desfășurată la 
Roma, în cadrul căreia mii de cetățeni și-au exprimat indig
narea față de acțiunile teroriste provocate de grupările de 

extremă dreaptă, neofasciste

încheierea lucrărilor sesiunii Comitetului

CUBA
Sesiunea Adunării

in

Populare
Fidel Castro ales, 

unanimitate, președinte 

al Consiliului de Stat

Al 13-lea 
scrutin 
japonez

Plenara C. C. al P.M.U.P.
In capitala R. P. 

avut loc plenara 
P.M.U.P., care a analizat pro
bleme economice, actuale și’ de 
perspectivă, precum și unele 
acțiuni în domeniul relațiilor 
externe ale partidului și statu
lui polonez. C.C. al P.M.U.P. a 
aprobat informarea delegației 
poloneze care a participat la 
Consfătuirea de Ia București a 
Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

Polone a
C.C. al

a
Gierek,

TINERETUL LUMII

„Zilele de acțiune" 
ale studenților 

din R.F.G.
„Zilele de acțiune" de

clanșate la apelul Confede
rației studenților din R.F.G. 
(V.D.S.) în semn de protest 
față de legea-cadru a învă- 
țămîntului superior, a șoma
jului existent în rîndurile 
tineretului, continuă să se 
amplifice. In peste 100 de in
stitute tehnice greva este in 
curs. în Renania-Westfalia. 
peste 50 000 de cursânți au 
participat la „Zilele de ac
țiune" care. în principiu, ur
mează să se încheie astăzi.

Peste 2 000 de liceeni și 
studenți au manifestat joi in 
centrul orașului Fribourg- 
aen-Brisgau (Baden-Wiir- 
temberg), coloane de mani
festant! au fost formate la 
Miinchen. Hamburg. Ulm, 
BQnn și Hanovra. La Goettin
gen s-a hotărît declanșarea 
unei acțiuni revendicative a 
studenților în perioada 14-18 
decembrie.

La încheierea dezbaterilor 
luat cuvîntul Edward 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

Plenara a ales ca secretari ai 
C.C. pe Stefan. Olszowski și 
Alojzy Karkoszka.

La Varșovia a avut loc sesiu
nea Seimului R.P. Polone, care 
a dezbătut planurile de stat pe 
anul 1977 și pe perioada 1976— 
1980 și a aprobat programul gu
vernului în domeniul serviciilor 
pentru populație pe anul 1977.

Seimul a aprobat unele mo
dificări în componența Consi
liului de Miniștri al R.P. Polo
ne. Jozef Kempa, Kazimierz 
Sekomski și Jan Szydlak au 
fost numiți viceprim-miniștri. 
Alojzy Karkoszka și Stefan 
Olszowski au fost eliberați din 
funcția de viceprim-ministru și, 
respectiv, ministrul afacerilor 
externe. Ministru de externe a 
fost numit Emil Wojtaszek.

CONFERINȚA DE LA 
GENEVA IN 
PROBLEMA 

RHODESIANA
în cadrul reuniunii de vineri 

a Conferinței de la Geneva 
pentru soluționarea problemei 
viitorului constituțional al Rho- 
desiei au fost examinate rolul 
reprezentanților minorității albe 
in guvernul de tranziție, pre
cum și în ceea ce privește con
trolul asupra armatei, 
agenția France? Presse, 
precizează însă că nu au 
obținute rezultate concrete 
această privință. Discuțiile 
au avut loc, timp de două 
sub conducerea 
britanic. Ivor 
putut contribui 
unei apropieri între punctele de 
vedere ale regimului minoritar 
rasist de la Salisbury și ale re
prezentanților mișcărilor de eli
berare din Rhodesia.

scrie 
care 
fost 

in 
care 
ore. 

ambasadorului 
Richard, nu au 

la realizarea

Funeraliile mareșalului

ste știut că in pofida voinței 
și luptei popoarelor de a 
instaura un climat favorabil 
păcii, colaborării, înțelegerii și 
respectului între popoare, for
țele reacționare imperialiste, 

colonialiste și neocolonialiste caută să men
țină și să consolideze vechile practici de 
dominație, de supunere, fie și prin forme 
și mijloace mai moderne, să practice o po
litică externă egoistă, discriminantă. Toc
mai această tendință a politicii colonialiste 
a dus la separarea lumii de azi in două 
mari extreme : țări bogate și țări sărace, la 
existența unui grav decalaj economic.

De aceea. România, ca țară socialistă și 
în același timp țară in curs de dezvoltare, 
pornește consecvent de la considerentul că 
una din problemele fundamentale ale con
temporaneității o constituie lichidarea sub
dezvoltării, a împărțirii lumii in țări bogate 
și țări sărace, edificarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, aceasta 
fiind o condiție esențială a unei securități 
și păci trainice, a progresului general al 
umanității. După cum se știe, punctul de 
vedere și propunerile țării noastre in pro
blemele făuririi noii ordini și-au găsit pe 
larg expresia în documentele partidului 
nostru, în „Poziția României cu privire la 
instaurarea unei noi ordini economice in
ternaționale", prezentată la a Vll-a sesiune 
extraordinară a Adunării Generale a O.N.U.

Respectarea dreptului tuturor țărilor de a 
fi deplin stăpîne ne bogățiile naționale, de 
a le folosi in interesul poporului, prioritatea 
eforturilor proprii ale fiecărei țări, paralel 
cu o largă cooperare internațională, egală 
în drepturi, statornicirea unui raport just 
între prețurile materiilor prime și prețurile 
produselor industriale, soluționarea crizei

Permanent al Adunării Naționale a
Reprezentanților Populari a R. P. Chineze

La Pekin au luat sfirșit lucră
rile celei de-a treia sesiuni a 
Comitetului Permanent al celei 
de-a patra Adunări Naționale a 
Reprezentanților Populari a R.P. 
Chineze — anunță agenția Chi
na Nouă. începute la 30 noiem
brie, lucrările sesiunii au conti
nuat în ședințe ale grupurilor, 
în cadrul cărora au fost discu
tate propunerile făcute in ședin
ța inaugurală de Hua Kuo-fen, 
președintele C.C. al P.C. Chinez, 
premier al Consiliului de Stat 
și de U De, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent.

In cuvîntul lor. vorbitorii au 
salutat numirea tovarășului 
Hua Kuo-fen în funcția de pre
ședinte al C.C. al P.C. Chinez și 
al Comisiei sale militare. Ei au 
relevat succesele repurtate de 
R. P. Chineză și s-au angajat să 
întărească în continuare unitatea

întregului partid, a întregii ar
mate și poporului, să lupte pen
tru victorii și mai mari în re
voluția și construcția socialistă a 
Chinei. A fost salutată, totodată, 
victoria împotriva complotului 
grupului antipartinic Huan- 
Cian-Cian-Iao.

Comitetul Permanent al celei 
de-a IV-a Adunări Naționale a 
aprobat propunerea ca Ten In- 
ce'ao să fie aleasă vicepreședinte 
al Comitetului .Permanent al ac
tualei Adunări Naționale a Re
prezentanților Populari, numirea 
urmind să fie supusă spre con
firmare viitoarei sesiuni a Adu
nării.

A fost aprobată, de asemenea, 
decizia privind numirea lui 
Huan Hua in funcția de ministru 
al afacerilor externe al Republi
cii Populare Chineze, in locul 
lui Ciao Kuan-hua.

La Havana își desfășoară lu
crările sesiunea de constituire 
a Adunării Naționale a Puterii 
Populare a Republicii Cuba. In 
prima sa ședință — relatează 
agenția Prensa Latina — depu
tății au ales in funcția de pre
ședinte al Adunării pe Bias 
Roca. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Cuba.

Luind cuvîntul în cadrul șe
dinței, Fidel Castro, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
prim-ministru al guvernului 
revoluționar, a subliniat impor
tanta istorică a constituirii 
Adunării Naționale a Puterii 
Populare, evidențiind principa
lele aspecte ale procesului in
stituțional pe care îl trăiește în 
prezent țara.

Erau prezenți conducători de 
partid și de stat cubanezi, pre
cum și reprezentanți ai parla
mentelor dintr-o serie de țări. 
Din România participă o dele
gație condusă de Nicolae 
Giosan. președinte al Marii 
Adunări Naționale.

Vineri, deputății au procedat 
la alegerea Consiliului de Stat. 
Fidel Castro a fost ales, in 
unanimitate, președinte al Con
siliului de Stat.

Adunarea Națională a Pute
rii Populare urmează să de
semneze guvernul Republicii 
Cuba.

Acțiuni represive ale 
poliției sud-africane

alimentare mondiale, crearea unui fond de 
produse agroalimentare, accesul larg ai 
tuturor statelor la cucerirea științei și teh
nicii, sprijinul concret țărilor in curs de 
dezvoltare în formarea de cadre naționale, 
înlăturarea barierelor și discriminărilor din 
comerțul și cooperarea economică interna
țională, asigurarea stabilității monetare și 
crearea unui sistem valutar financiar

In spiritul edificării
noii ordini economice si
politice internaționale

echitabil, constituirea unui fond dc dez
voltare. administrat de O.N.U., sint cerințe 
inevitabile în acest sens — pentru care mi
litează zeci și zeci de state ale lumii. Iată 
de ce inițiativele, propunerile, activitatea 
României în direcția edificării noii ordini 
economice internaționale au contribuit la 
elaborarea unor documente de importanță 
majoră ale diferitelor conferințe și reuniuni 
internaționale pe această temă.

Este cunoscut faptul că în cadrul rapor
tului de forțe pe plan mondial, țările 
nealiniate — în marea lor majoritate țări în 
curs de dezvoltare — ocupa și, în perspec-

tivă. vor ocupa un loc extrem de impor
tant. Nu trebuie să uităm că mișcarea de 
nealiniere antrenează țări de pe toate con
tinentele. din toate structurile socio-politi- 
ce, de mărimi și ponderi economice diferi
te. De aceea, partidul nostru apreciază că 
in cadrul forțelor progresiste, revoluționare 
mișcarea de nealiniere iși va spori influența 
in viitor. In fapt. între politica de inde
pendență și cea de nealiniere există o mare 
asemănare. Potrivit concepției partidului 
nostru, a vorbi de nealiniere înseamnă a 
fi pentru o politică de egalitate internațio
nală. a te pronunța împotriva politicii impe
rialiste de forță și dictat, pentru triumful 
unor relații noi dintre state, care să asigure 
afirmarea deplină a fiecărei națiuni. ..Țările 
nealiniate, țările in curs de dezvoltare și. 
in general, țările mici și mijlocii, preciza 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. au un rol tot 
mai important in viața internațională, por
nind de la faptul că cele mai multe dintre 
ele, aș putea^.pune, practic, totalitatea lor, 
se pronunță pentru relații noi, bazate pe 
egalitate, pe respect reciproc, pe dreptul de 
a-și organiza viața așa cum doresc, fără nici 
un amestec din afară".

Valențele, finalitatea, similitudinile acestei 
mișcări cu politica promovată de țările so
cialiste, de mișcarea revoluționară în gene
ral au fost evidențiate în repetate rînduri 
de P.C.R., de România socialistă, țara noas
tră urmărind cu deosebit interes activitatea 
țărilor nealiniate, considerind că aceasta re
prezintă un factor de mare importanță in 
promovarea noilor principii de relații intre 
state, acționînd totodată pentru a dezvolta 
largi raporturi de prietenie și colaborare cu 
aecste țări.

doua zi consecutiv, 
Capetown a lansat 

represivă în. 
Cape

Pentru a 
poliția din 
o vastă acțiune 
suburbiile africane ale 
townului — Guguletu și Nyan- 
ga.

In cursul primei operațiuni 
de acest gen, s-a anunțat ofi
cial la Capetown, au fost ares
tate peste 200 de persoane.

Totodată, poliția a întreprins 
la Johannesburg un nou raid 
în căutarea lui Khotso Seathlo- 
lo. președintele Consiliului re
prezentativ al studenților din. 
Soweto, organizație care a ini
țiat. in ultimul timp, numeroa
se acțiuni de protest față de 
politica de apartheid și discri
minare rasială.

Testul electoral de
5 decembrie din Japonia 
este hotăritor pentru vii
torul țării. De rezultatele 
lui va depinde configura
ția peisajului politic ni
pon in ultima parte a de
ceniului in curs (FRANCE 
PRESSE).

La 3 decembrie au avut loc, la 
Moscova, funeraliile mareșalu
lui Uniunii Sovietice I. I. Iaku- 
bovski, prim-adjunct al minis
trului apărării al U.R.S.S., co
mandant suprem al Forțelor 
Armate Unite ale statelor parti
cipante 
șovia.

La 
Leonid 
gornii, 
conducători de partid și de stat 
sovietici. Au luat parte dele
gații militare din țări socialiste. 
Din țara noastră a participat o 
delegație militară, condusă de 
general-colonel Ion Coman,
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., ministrul apărării na
ționale. Ministrul român a ex
primat profunde condoleanțe 
conducerii Ministerului Apărării 
al U.R.S.S., precum și familiei și 
rudelor apropiate ale mareșalu
lui lakubovski.

In Piața Roșie a avut loc mi
tingul de doliu, la care au luat 
cuvîntul, evocind personalitatea 
defunctului, mareșalul Uniunii 
Sovietice D. F. Ustinov, minis
trul apărării al U.R.S.S., mare
șalul Uniunii Sovietice K. S. 
Moskalenko. V. N. Makeev, se
cretar al Comitetului Orășenesc 
Moscova al P.C.U.S., precum și 
general de armată Dobri Dju- 
rov, ministrul apărării naționale 
al Bulgariei.

Ia Tratatul de la Var-

funeralii au participat 
Brejnev, Nikolai Pod- 
Aleksei Kosîghin, alți

SlMBATA, 4 DECEMBRIE 1976

PROGRAMUL I
9

11,00 O viață pentru o idee : 
Victor Vâlcovici (1885—1970). 11,30 
Orchestra simfonică a Filarmoni
cii „Moldova-. 12.20 Miracolul 
plantelor —- documentar științific. 
12,40 Publicitate. 12,45 Cîntece din 
țara mea — emisiune muzicală. 
13.JQ Drumuri pe cinci continen
te. .14.00 Telex. 14,05 Retrospectivă 
în imagini. Patinaj artistic. 1976 (I). 
15.30 Caleidoscop cultural ar
tiști/?. 15,50 Vîrstele pelicu
lei — magazin de cultură cine
matografică. 16.40 Club T... la Ga
lați. 17,30 Oaspeți ai scenelor noas
tre : formația de jazz McCoy Tyn~ 
ner. 17,45 Teatru de poezie : An
ton Pann — „Povestea vorbii" — 
dramatizare de Mircea Filip. 18,00 
„Cupa lnțerviziunii" la gimnasti
că modernă — finale. Transmisiu
ne de Ia Moscova. 18,50 Săptămî- 
na politică internă și internațio
nală. 19,05 Eroi îndrăgiți de copii: 
„Heidi". 19,30 Telejurnal. 20,00 Te- 
leenciclopedia. 20,50 Publicitate. 
20,55 Film serial : „Un șerif la 
New York". 22,20 Varietăți de sîm-

legerile, care de 
fapt au început, 
conform tradi
ției. la 2 decem
brie, în cele 11 
insule ale pre

fecturii Kagoshima (datorită 
depărtării lor față de terito
riul nipon) sint organizate în 
condiții diferite de cele din 
trecut. Este primul scrutin 
postbelic convocat fără dizol
varea Camerei Reprezentan
ților, la expirarea mandatu
lui parlamentar de patru 
ani. Numărul locurilor de 
deputați in Camera inferioa
ră a Parlamentului nipon va 
spori de la 491 la 511 în baza 
intrării in vigoare a decre
tului de revizuire a legii 
electorale, adoptat anul tre
cut. Numărul candidaților 
este de 900 (cifră egală cu 
cea a candidaților din anul 
1972) desemnați de șase 
partide politice: Liberal-De
mocrat (de guvernămînt>, So
cialist. Comunist. Komeito, 
Socialist-Democratic și Noul 
Club liberal, provenit dintr-o 
fracțiune a Partidului Libe
ral-Democratic, precum și in
dependenți. Problemele care 
au stat în centrul dezbateri
lor electorale s-au referit la 
scandalul Lockheed, comba
terea corupției, depășirea di
ficultăților economice și so
ciale — generate de inflație 
și recesiune. Potrivit datelor 
statistice publicate de Ofi
ciul primului ministru, indi
cele prețurilor a crescut in 
luna noiembrie, îndeosebi ca 
urmare a intrării în vigoare 
a legilor privind sporirea în 
medie cu aproximativ 50 la 
sută a tarifelor la transpor
turile pe căile ferate, pre
cum și a costului serviciilor 
telefonice și telegrafice.

Platforma politică a Parti
dului Comunist din Japonia 
se pronunță pentru schim
bări democratice în adminis
trația națională, prin forma
rea unui Front unit progre
sist și instalarea unui gu
vern de coaliție democratică, 
apărarea nivelului de trai al 
poporului, reconstruirea pe 
baze democratice a econo-

nipone și promovarea 
unei politici independente, în 
care sens președintele C.C. 
al P.C.J., Kenji Miyamoto, a 
și prezentat un plan pe 
cinci ani. Poziții asemănă
toare cuprinde și declarația 
electorală a Partidului So
cialist din Japonia care pre
conizează măsuri pentru apă
rarea nivelului de trai al 
poporului, revizuirea legisla
ției antimonopol, pentru a se 
pune capăt practicilor specu
lative ale marilor companii, 
realizarea unui sistem adec
vat de asigurări sociale. Am
bele partide insistă asupra 
necesității elucidării tuturor 
implicațiilor „scandalului 
Lockheed" și adoptarea de 
măsuri ferme pentru comba
terea corupției.

Comentatorii politici pre
zenți în capitala niponă esti
mează că este posibil ca nu
mărul mandatelor Partidului 
Liberal-Democrat, de guver- 
nămint, să se reducă, ca ur
mare a implicării unor li
deri ai acestuia în tenebrele 
„afacerii Lockheed". Dealt
fel, P.L.D. se prezintă la ac
tualele alegeri divizat. Disen
siunile dintre fracțiunile li- 
beral-democrate, cele favo
rabile premierului Takeo 
Miki și cele care sprijină 
candidatura fostului premier, 
Takeo Fukuda, s-au accen
tuat in ultimul timp, punînd 
partidul în fața celei mai se
rioase crize din întreaga sa 
existență. Primul ministru 
nipon și-a anunțat hotărirea 
de a continua mandatul, dacă 
P.L.D. va cîștiga cel puțin 
271 mandate din cele 511, 
ceea ce ar permite partidu
lui de guvernămint să-și 
mențină majoritatea in co
mitetele permanente ale Die
tei. Cum cel de-al 13-lea 
scrutin electoral din perioa
da postbelică niponă este do
minat de „afacerea Lock
heed", Takeo Miki a anun
țat intenția de a prezenta 
forului legislativ un proiect 
vizind reprimarea practicilor 
de mituire și exercitarea 
unui control mai atent al ac
tivităților companiilor trans
naționale.

Pe acest fundal social-po
litic, alegerile de Ia 5 decem
brie constituie cu adevărat 
un test cu semnificații deo
sebite pentru electoratul ni
pon și pentru Japonia dc 
miine.

GH. SPRINȚEROIU
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PLENARA C.C. AL P.M.S.U.
La Budapesta s-au încheiat 

lucrările plenarei C.C. al 
P.M.S.U., desfășurate sub pre
ședinția lui. Janos Kadar. prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U. Ple
nara a examinat și aprobat ra
portul cu privire la planul de 
dezvoltare a economiei națio
nale și bugetul de stat pe 1977 
și un raport asupra unor pro
bleme internaționale actuale — 
relatează agenția M.T.I.

C.C. al P.M.S.U. a apreciat că 
Declarația de la București a

statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia reflectă politica 

întărire a 
Europa.

lor consecventă de 
păcii și securității in

Prof. univ. dr. MARIN VOICULESCU

Plan de măsuri economice
al guvernului danez

de

largul coastelor napo- 
ai vamei italiene aflați 
s-au apropiat de vasul 
n-au avut ce regreta.

danez
Anker 

a pre-

moderne laNoi construcții 
Lome, capitala Republicii Togo

R; S. VIETNAM. Imagine generală asupra șantierului princi
palei porți de ecluză a barajului Ke Co, din provincia Nghe Tinli

Comunicații optice
Comunicațiile optice reprezintă un progres 

considerabil față de transmisiile prin cablu, 
scrie revista „Le Moci“. Avantajul acestui sis
tem constă in viteza și capacitatea sa foarte 
mare de transmisie. în timp ce două cabluri 
convenționale din cupru pot transmite simultan 
24 de comunicații telefonice, o pereche de 
„cabluri" optice pot realiza 33 000.

Comunicațiile optice sint încă prea scumpe, 
dar — se relevă — prețurile pot scădea cu 90 
la sută dacă sistemele sint construite in serie. 
mare. Primele utilizări sint posibile în dome
niul calculatoarelor electronice, unde cablurile 
de cupru pot provoca strangulări între diferite
le componente, și în transmiterea de semnale 
telefonice sau de televiziune.

ceput să fie scoasa marfa de contrabanda, ți
gările. Dar nu o cutie-două, ci 22 000 de lăzi, 
adică 220 de tone de țigări, în valoare de două 
miliarde de lire italiene. Intr-adevăr o captură 
neobișnuită, cel puțin în privința cantității.

Alertă la San Miguel
Vulcanul Chaparrastique, de lingă orașul San 

Miguel, din Salvador, s-a reactivat semănînd 
panică printre cei 20 000 de locuitori ai acestei 
așezări urbane.

. Potrivit declarațiilor martorilor oculari, la 
San Miguel se resimt exploziile provocate de 
erupție. Este vizibilă o coloană de fum care 
se înalță din crater.

Guvernul 
prezidat de 
Joergensen 
zentat folketing-ului 
(parlamentul) un 
plan de măsuri eco
nomice care prevede 
înghețarea pe ter
men de trei luni a 
prețurilor și a veni
turilor salariale, în 
vederea stăvilirii in
flației și evitării u-

nor noi conflicte 
muncă similare celor 
declanșate în ultime
le două săptămîni.

Agenția Associated 
Press menționează 
că, in urma unor ne
gocieri maraton, ca
binetul minoritar so
cial-democrat con
dus de Joergensen a 
primit asigurări din 
partea celor patru

partide ale opoziției 
conservatoare că de
putății lor nu vor 
vota împotriva pla
nului guvernamental. 
Astfel, adaugă agen
ția France Presse. 
eventualitatea 
clanșării unei 
guvernamentale 
re să se fi îndepăr
tat, cel puțin pentru 
moment.

Neobișnuita captură 
a vameșilor napolitani

Intrigați de graba cu care se desfășura des
cărcarea unui cargou în 
litane, cițiva funcționari 
la bordul unui elicopter, 
cu pricina și, se pare. 
Un control minuțios, și din cala navei a în-

Recordul unui... tirbușon
Senzația unei recente licitații desfășurate la 

Londra a fost, în mod surprinzător, un tirbu
șon datină din secolul trecut. Casnicul obiect 
centenar a fost adjudecat, spre mirarea exper- 
ților intr-ale licitațiilor, cu nu mai puțin de 
1 050 de lire sterline. Un record mondial absolut, 
deoarece pînă in prezent nimeni în lume nu a 
mai cheltuit o sumă atit de consistentă pentru 
un simplu tirbușon.

SESIUNEA BIROULUI 
FEDERAȚIEI SINDICALE 

MONDIALE
La Delhi au început lucrările 

sesiunii Biroului Federației 
Sindicale Mondiale. Din Româ
nia la sesiune participă delega
ția Uniunii Generale a Sindi
catelor, condusă de tovarășul 
Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Biroului Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
Primul ministru indian, Indira 
Gandhi, i-a primit, la 3 decem
brie, pe conducătorii delegațiilor 
participante.

TERORISMUL IN ULSTER
Roy Mason, secretar de stat 

pentru Irlanda de Nord, a a- 
nunțat în Camera Comunelor 
că in Ulster continuă acțiunea 
de identificare și arestare a e- 
lementelor teroriste. El a ară
tat că în cursul acestui an un 
număr de 1183 de persoane au 
fost inculpate pentru participa
rea la acțiuni teroriste, dintre

care 116 sint acuzate de crime 
și 103 de tentativă de crimă. De 
la 1 ianuarie a.c. un număr de 
119 persoane au fost ucise în 
Irlanda de Nord în atentatele 
organizate de elementele extre
miste.

• ÎNTRE AGENȚIILE de tu
rism din Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Democrată Coreeană a fost sem
nat un protocol privind schim
burile de turiști din cele două 
țări pe anii 1977—-1978.

INTILNIRE LA NIVEL ÎNALT 
ITALO-FRANCEZA

Joi la amiază a avut loc la 
San Ro-ssore, în. apropierea ora
șului italian Pisa, o întrevede
re intre președintele Italiei, 
Giovanni Leone, și președintele 
Franței, Valery Giscard d’Es- 
taing. Convorbirile au fost do
minate de situația politică și e- 
conomică a celor două țări și 
de problemele energetice care 
interesează în egală măsură 
toate țările membre ale Pieței 
comune. subliniază agenția 
Frence Presse.

REUNIUNE A PREMIERILOR 
DIN ȚĂRILE NORDICE

La Helsinki a început vineri 
reuniune cu durata de o zi, ao „_____________ _

primilor miniștri din țările nor
dice, la care iau parte șefii gu
vernelor Danemarcei, Finlandei, 
Islandei, Norvegiei și Suediei. 
Participanții examinează pro
bleme privind activitatea Băn
cii de investiții a țărilor nor
dice, cooperarea acestor state in 
domeniul energeticii, precum -< 
probleme privind resursele dU 
materii prime și diferite bogă
ții naturale.

• LA SPITALUL Hammer
smith din Londra, o tinără a 
născut vineri cinci copii ge
meni. Nou-născuții — trei fete 
și doi băieți — se află intr-o 
condiție satisfăcătoare.

bătă seara. 23,20 Telejurnal. 23,30 
Săptămîna sportivă.

DUMINICA, 5 DECEMBRIE 1976
PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului. 
Avanpremiera zilei. 8,40 Tot îna
inte ! 9.35 Film serial pentru co
pii : „BIîndul Ben“. 10,00 Viața sa
tului. 11.40 Bucuriile muzicii. 12.30 
De strajă patriei. 13.00 Telex. Al
bum duminical. 16,30 Drum de 
glorii — emisiune-concurs pentru 
tineret dedicată aniversării a 100 
de ani de la cucerirea indepen
denței de stat a României. 18,00 
Handbal feminin : Universitatea 
Timișoara — Paris Universitaire 
Club, în „Cupa campionilor euro
peni" — transmisiune directă de 
la Timișoara. 19,00 Micul ecran 
pentru cei mici, 19,30 Telejurnal. 
19,55 Avanpremieră. 20,00 Baladă 
pentru acest pămînt : Curtea de 
Argeș. 20,20 Din România, cu dra
goste. Nadia. 21,10 Film artistic : 
„Start la moștenire" — producție 
a studiourilor engleze. Premieră 
TV. 22,40 Telejurnal. 22,50 Tele- 
sport.

PROGRAMUL II

10,00—11,45 Matineu simfonic. 
Concertul Filarmonicii „George 
Enescu“. 20.00 Desene ' animate. 
20.30 Ora melomanului. 21,25 Film 
serial : „Un șerif la New York" 
(reluare).

LUNI, 6 DECEMBRIE 1976

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
in limbă maghiară. 19,00 Orașe 
finlandeze — documentar. 19.20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Roman-foileton : ,,David Copper- 
field". Episodul V. 20,55 Viața e- 
conomică. 22,05 Avanpremieră. 
22,20 România în poezia contem
porană a lumii. 22,40 Telejurnal.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 File de dicțio
nar : Federico Fellini. 18,35 Muzi
că ușoară. 18,55 Film serial pen
tru copii : „BIîndul Ben“. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Fotograme. 20,20 Selecțiuni din o- 
peretele lui Rodgers. 20,45 Publi
citate. 20,50 Circuitul cicloturistic

pentru tineret. 21.15 Telex. 21.20 
Concertul capodoperelor. 21,50 Te- 
lerama :: Ritmurile televiziunii.

MARȚI, 7 DECEMBRIE 1976
PROGRAMUL I
10,00 Teleșcoală. 11,00 Film ar-

Telex. 17,40 Pentru sănătatea dv.
18.30 1001 de seri. 18.40 Publicitate.
19.30 Telejurnal. 20.00 Reflector. 
20,20 Seară de teatru : „Mitică Po
pescu** de Camil Petrescu. Pre
mieră TV. 21,40 Publicitate. 21,50 
In lumina reflectoarelor: Petula 
Clark. 22,40 Telejurnal.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î București Piața „Scînteii" Tel : 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele 
Cititorii din străinătate se pot abona adresîndu-se la ILEXIM — departamentul export-import
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tistic ‘ „Domnișoara Robinson". 
12.20 Documentar TV : Valea Mu
reșului. 12.50 ..Pe unde trece 
doru...“ — melodii populare. 13.15 
Telex. 16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs 
de limbă engleză (nivel mediu).
17,00 Hochei : România — Iugo
slavia. Transmisiune directă de 
la patinoarul „23 August". 17,35

PROGRAMUL II

20,00 Studioul tineretului: Tine
rii de la „Republica". 20,20 Ce știm 
și’ ce nu știm despre... 20,40 Or
chestre simfonice. 21,35 Telex. 21,40 
Omul din Aran — documentar ar
tistic.

MIERCURI, 8 DECEMBRIE 1976
PROGRAMUL I
16.00 Teleșcoală. 16.30 Curs de 

limbă germană. 17,00 Telex. 17.05 
Enciclopedie pentru tineret. 17.30 
Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
gricultură. 18,00 „Cupa Mondială** 
la schi alpin : proba feminină de 
coborîre. Transmisiune de la Val 
D’Isere. 18,40 Tragerea pronoex- 
pres. 18,50 Tribuna TV. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 An
chetă TV : O poveste cu... două 
neveste. 20,45 Telecinemateca: Un 
mare actor — Jean Gabin — în 
„Strada preriilor". In alte roluri: 
Claude Brasseur, Marie Jose Nat. 
22,10 Caruselul melodiilor. 22.40 Te
lejurnal. 22,50 Fotbal : Dinamo — 
Steaua in „Cupa României" — re
zumat înregistrat de la stadionul 
Dinamo.

PROGRAMUL II
20.00 Eroi îndrăgiți de copii r 

„Heidi". 20,25 Publicitate. 20,30 
Cîntece cu orchestra „Mureșul" 
din Sălaj. 20,50 Pe teme economi
ce. 21,10 Telex. 21,15 Din nou des
pre preferințele dv. muzicale. 21,55 
Pictorul Catul Bogdan — portret 
TV de Lelia Pop.

JOI, 9 DECEMBRIE 1976
PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 

limbă rusă. 17,00 Telex. 17.05 Din 
țările socialiste. 17,15 Atenție la... 
neatenție. 17,40 Din viața plante
lor și animalelor. 18,00 „Cupa Mon
dială** la schi alpin : proba femi
nină de slalom uriaș. 18,45 Ateneu 
popular TV. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20.00 Mai aveți o 
întrebare ? — Memoria — posibi
lități neexplorate. 20,40 Teatru 
scurt : „Vilegiatura". Scenariu TV 
de C. Stoiciu. 21.35 Cel mai bun 
continuă. 22.25 Pentru fiecare o 
melodie. “22,40 Telejurnal.

PROGRAMUL II
20,00 Concert simfonic. 20,55 Te

lex. 21,00' La cererea telespectato
rilor... Valsuri îndrăgite. 21,20 Sub 
cupola circului. 21,45 Dialog: In
dependență, republică, progres 
social.

VINERI, 10 DECEMBRIE 1976
PROGRAMUL I
10,00 Teleșcoală. 11,00 Film artis

tic : „Acest pămînt este al meu“

— producție a studiourilor argen- 
tiniene. Premieră TV. 12.40 Pro
gram de cîntece șl jocuri popu
lare. 13,00 Telex. 16,00 Teleșcoală. 
16.30 Curs de limbă franceză (ni
vel mediu). 17,00 Emisiune în lim
bă germană. 18,40 „Cupa Mondia
lă" la schi alpin : proba masculi
nă de slalom uriaș (ambele, man
șe). 19,20 1001 de seri. 19,30 Telf» 
jurnal. 20.00 Revista literar-artis^ 
tică TV. 20.40 Film artistic : „Gar
nitura* — producție a studiourilor 
de televiziune poloneze. Premieră 
pe țară. 21,40 Rezultatele tragerii 
loto. 21.45 Cadran mondial. 22.10 
Farmecul muzicii. 22,50 Telejurnal.

PROGRAMUL II
17,00 Telex. 17,05 Tezaur de cîn- 

tec românesc. 17,35 Pagini de 
umor : „Ce vrăji a mai făcut ne
vasta mea". 18,00 Drumuri pe 
cinci continente. 18.50 Un disc pe 
625 de linii. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Seară de operă: 
„Fata din Vest** de Giaccomo 
Puccini. 21.15 Telex. 21,20 Inscrip
ții pe celuloid: Documentarul ști
ințific românesc. 21,50 Muzeu și'a- 
telier — o producție a Televiziunii 
române în colaborare cu Studioul 
cinematografic „Al. Sahia**.
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