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Au îndeplinit planul anual
• Colectivele de muncă din 

cadrul Centralei sării și neme- 
taliferelor și-au îndeplinit de pe 
acum sarcinile de plan pe în
treg anul 1976. Acest important 
succes, care încununează bunele 
rezultate obținute in tot cursul

1 anului in întrecerea socialistă, 
demonstrează valoarea măsuri
lor tehnico-organizatorice adop
tate in scopul sporirii producti
vității muncii în toate compar
timentele. Se evidențiază, ast
fel. creșterea ponderii extrac
ției sării in soluție, metodă mo
dernă, de mare eficientă econo
mică, extinderea exploatării 
unor substanțe nemetalifere în 
carieră, mecanizarea într-o mă
sură mai mare a lucrărilor și 
transporturilor.

• Energeticienii din Suceava 
și-au îndeplinit, cu un substan
țial avans, prevederile planului 
pe întregul an la producția

> globală industrială. Acest succes 
' înglobează, de asemenea, reali

zarea suplimentară a unor im
portante lucrări de modernizare 
a rețelei de transport și distri
buție a energiei, precum și 
construirea prin autodotare a 
numeroase aparate de măsură 
și control necesare secțiilor și 
centrelor de distribuție.

S-au. creat, astfel, condiții ca 
oină la finele anului să fie ob
ținut un important spor de pro
ducție.

• Colectivele de oameni ai 
muncii din județul Ilfov au pus 
suplimentar la dispoziția econo
miei naționale importante canti

tăți de produse. între care, 
ambalaje metalice în valoare de 
peste 3,8 milioane lei. aproape 
5 700 mc prefabricate din beton- 
armat. mai mult de 13,8 milioa
ne mc gaze de sondă. Pină la 
această dată, un număr de 17 
unități economice au raportat 
îndeplinirea sarcinilor anuale de 
plan.

• Circulația autocamioanelor 
încărcate pe ambele parcursuri, 
sporirea utilizării remorcilor și 
încadrarea transporturilor in 
distanța medie planificată sint 
principalele măsuri care au per
mis lucrătorilor întreprinderii 
de transporturi auto Galați să-și 
îndeplinească prevederile pla
nului anual cu mult înainte de 
termen. Concomitent, grija pen
tru evitarea consumurilor inu
tile a condus în această perioa
dă la economisirea unei canti
tăți de carburanți care poate 
servi la transportarea pe dis
tanța Galați—București a unei 
cantități de aproape 100 000 tone 
mărfuri.

• Unitățile Grupului între
prinderilor de industrie locală 
din județul Cluj și-au onorat 
înainte de termen sarcinile a- 
nuale de plan. De asemenea, ele 
și-au realizat în întregime si 
obligațiile la export. încă la 18 
noiembrie.

Pînă la finele anului, unitățile 
Grupului vor livra suplimentar 
beneficiarilor piese de schimb 
pentru industria auto și mobi
lier de artă-stil in valoare de 17 
milioane lei.

Minerii 
au stabilit

din Lupoaia 
un nou record

La 30 octombrie colectivul 
Exploatării miniere Lupoaia a 
raportat îndeplinirea planului 
anual la extracția de cărbune. 
Cele două luni ciștigatc de har- 
nicii mineri din abatajul 20, pa
noul 4, reprezintă pentru econo
mia națională o producție supli
mentară de 250 000 tone lignit. 
Acest succes a fost aureolat de 
obținerea unui nou record de a- 
vansare în subteran — 130 me
tri liniari —. ceea ce însemna și 
un nou record național de teh
nică minieră.

Iată că numai la o lună de 
zile de la consemnarea acestui 
rezultat, aveam să aflăm că mi
nerii de la Lupoaia, au „bătut* 4 
un nou record de avansare în a- 
bataj — 140 metri liniari — in- 
trecindu-se de fapt pe ei înșiși.

O radiografie a activității bri
găzii lui Grigore Tutunaru. au
toarea repetatelor recorduri, e- 
vidențiază competența profesio
nală și experiența minerilor din

abatajul 20, panou! 4. — dobin- 
dite in cei șapte ani de cind lu
crează neîntrerupt in această 
mină. Sint oameni calificați la 
locui de muncă, direct in aba
taje sau in cadrul cunoscutului 
Grup școlar minier din orașul 
Motru. în fine, nu putem trece 
cu vederea faptul că din cele 
28*  recorduri naționale de tehni
că minieră înregistrate în ultimii 
10 ani in bazinul carbonifer Mo
tru, șapte aparțin colectivului de 
muncă de la Exploatarea minie
ră Lupoaia. Recorduri de avan
sare — recorduri de auiodepă- 
șire. O firească tradiție, stator
nicită aici, de la o generație la 
alta, de la mai vârstnici la ti
neri, de la tineri la tineri, in
tr-o deplină unitate muncito
rească, așa cum dintotdeauna 
minerii au știut s-o întărească, 
s-o păstreze și s-o consolideze 
cu aceeași temeinicie a lucrului 
din abataje.

V. CRĂCIUN

RECENSĂMÎNTUL
POPULAȚIEI Șl AL 

LOCUINȚELOR 
o importantă acțiune in 
interesul întregii societăți, 
al fiecărui cetățean în parte
• Recensămîntul populației și al locuințelor va 
începe în ziua de 5 ianuarie 1977, ora 8, și se va 
termina în ziua de 12 ianuarie • La ce întrebări va 
răspunde populația și cum se va face înregistrarea 
în formulare • Aproape 130000 de recenzori vor 
lua parte la recensămînt, să-i primim cu solicitudi
nea necesară * Decretul Consiliului de Stat nr. 
145/1976 asigură păstrarea secretului datelor și 
informațiilor primite de la populație • Recensămîn
tul, cel de-al 10-lea din istoria patriei noastre, este 

o cauză a întregului popor
După cum se cunoaște, prin 

Hotărârea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 14 aprilie a.c. și De
cretul Consiliului de Stat nr. 
145 din 25 mai s-a stabilit ca 
in perioada 5—12 ianuarie 1977 
in întreaga țară să se efectueze 
recensămîntul populației și al 
locuințelor, acțiune politică, e- 
conomică și socială de- o deo
sebită importantă al cărei scop 
este acela de a evidenția succe
sele obținute în ultimul de
ceniu în economie, în structura 
socială. în condițiile de viață 
și nivelul cultural al populației 
etc., premise pentru stabilirea 
unor măsuri și luarea unor de
cizii care să asigure perfecțio
narea continuă a organizării și 
conducerii economiei. Statisti
ca noastră socialistă dispune de 
numeroase date obținute prin 
înregistrările curente atît • în 
privința numărului. și structurii 
populației cît și a forței de 
muncă. Ele sint însă incomple
te pentru a caracteriza multila
teral nivelurile și structurile 
proceselor demografice și socia
le. Pentru aceasta recensămîn
tul se impune ca un instrument 
de lucru, de investigație com
plexă și multilaterală. în țara 
noastră primul recensămînt mo
dern a fost efectuat în anul 
1838. După primul război mon
dial, în întreaga lume are loc 
un avint al recensămintelor. în 
istoria statisticii noastre recen
sământul general al populației 
organizat în anul 1930 se înscrie 
ca o realizare deosebit de im
portantă, atit sub aspectul pro
blematicii urmărite cît și fap
tului că pentru prima oară pre
lucrarea datelor s-a făcut cu 
ajutorul mașinilor statistice. A 
urmat apoi recensămîntul din 
1941 cu date prelucrate parțial. 
Cele trei recensăminte efectua
te in anii construcției socialiste 
au stat la baza elaborării planu
rilor.. de dezvoltare a economiei 
naționale, a societății • noastre. 
Ultimul recensămînt a avut loc

în urmă cu 10 ani, la confluen
ța dintre un deceniu care mar
ca deplina victorie a socialismu
lui și altul care reprezenta 
începutul unei perioade de dez
voltare fără precedent a econo
miei, culturii, învățămintulul 
în țara noastră. Perioada 1966-- 
1975 reprezintă deceniul cel mai 
rodnic din istoria patriei noas
tre. Este perioada cu cea mai 
mare încărcătură politică. Sub 
conducerea înțeleaptă, clarvăză
toare, a partidului, dînd viață 
măsurilor stabilite la Conferin
țele naționale ale partidului, la 
sesiunile Marii Adunări Na
ționale, la plenarele C.C. al 
P.C.R. și la ședințele Comite
tului Politic Executiv, la Con
gresul Consiliilor Populare și 
Congresul educației politice și 
al culturii socialiste, în cuvin- 
tările rostite de secretarul ge
neral al partidului cu prilejul 
vizitelor de lucru făcute în ju
dețe și la numeroase obiective 
industriale, poporul nostru se 
prezintă în acest nou deceniu 
cu un bilanț fără precedent. în 
perioada 1966—1975 produsul so
cial și venitul național au cres
cut de 2,5 ori, producția glo
bală industrială de 3,2 ori, pro
ducția de construcții-montaj de 
2,3 ori, producția globală agri
colă de 1,5 ori. Au fost con
struite din fondurile statului 
sau cu sprijinul statului aproape 
846 mii locuințe și circa 554 mii 
locuințe au fost construite de 
către populația sătească. Peste 
4 milioane de oameni s-au mu
tat în locuințe noi. Intrarea în 
funcțiune a unui număr impor
tant de obiective, extinderea ca
pacităților existente au avut ca 
urmare crearea a peste 1,8 mi
lioane locuri de muncă (sporul 
numărului de muncitori repre
zentând 96,5 la sută). Succese re
marcabile s-au înregistrat în
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(Continuare în pag. a III-a)

Pe șantierele 
muncii 

patriotice
Tinerii din organizațiile 

U.T.C. ale județului Dolj au 
raportat realizarea integrală a 
planului anual la muncă pa
triotică. „La această dată — 
ne spunea tovarășul Ion Riță, 
secretar al Comitetului jude
țean Dolj al U.T.C. — înre
gistrăm o depășire la planul 
de muncă patriotică în valoare 
de peste 130 000 lei. Rezultate 
deosebite au fost obținute în 
agricultură. în colectarea de
șeurilor de metal, la înfrumu
sețarea și buna gospodărire a 
localităților, pe șantierele ti
neretului, intre care se nu
mără Șantierul Național de la 
Nedeea-Măceșu“. ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceausescu
7 ’ ’

au oferit un dineu in onoarea
tovarășului Ivan Ivanovici Bodiul 
si a tovarășei Claudia Bodiul 
7 7

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit, luni, un dineu in onoa
rea tovarășului Ivan Ivanovici 
Bodiul. membru al C.C. al 
P.C.U.S.. prim-secrc-tar al C.C. 
al Partidului Comunist din Re
publica Sovietică Socialistă 
Moldovenească, și a tovarășe» 
Claudia Bodiul.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu. Emil Bobu. Cornel 
Burtică. Lina Ciobanu, Ion Dincă. 
Gheorghe Oprea. Gheorghe 
Pană. Dumitru Popescu. 
Gheorghe Radulescu. Iosif 
Uglar. Ilie Verdeț, Ștefan Andrei. 
Iosif Banc. Miu Dobrescu. Vasile

Patilinet. Constantin Dăscăleau. 
Aurel Duma, precum și membri 
ai C.C. al P.C.R. și ai guvernu
lui. Tovarășii din conducerea de 
partid și de stat au venit 
împreună cu soțiile.

Au luat parte tovarășii M. S. 
Piaton. membru al C.C. al P.C. 
din R.S.S. Moldovenească, prim- 
secretar al Comitetului raional 
de partid Ungheni. A. A. 
Jucenko. membru supleant al 
C.C. al P.C. din R.S.S. Moldo- 
\ cneasca. vicepreședinte al ^Aca
demiei de Științe din R-S.S. 
Moldovenească. A. A. Gesmegian. 
membru supleant al C.C. a! P.C. 
din R.S.S. Moldovenească. A 
fost prezent V. L Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

Tn timpul dineului, care s-a ! 
desfășurat intr-o atmosferă to- ș 
vârășească. de caldă prietenie, : 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și j 
tovarășul Ivan Ivanovici Bodiul ■ 
au rostit toasturi.

★
înainte de dineu. tovarășul ' 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au avut o in- I 
trevedere caldă, prietenească, cu | 
tovarășul Ivan Ivanovici Bodiul 
și tovarășa Claudia Bodiul.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ilie Verdeț și Con
stantin Dăscâlescu.

Au luat parte tovarășii M. S. 
Platon. A. A. Jucenko. A. A. 
Gesmegian, precum și V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.
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TOHRÂȘUl NICOLAE CEAUȘESCU 
S A iNIIÎNlT CU YASSER ARAFAT

Luni. 6 decembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a intilnit 
cu Yasser Arafat. președintele 
Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.). care, la invita
ția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. face o vizită de 
prietenie in țara noastră.

La convorbiri au participat 
tovarășii Emil Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Cornel
Pacoste, membru al C.C. al 
P.C.R.. adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Au luat parte, de asemenea. 
Addul Mohscn Abu-Maizar, pur
tătorul de cuvint oficial al 
O.E.P., șeful Departamentului 
național și al organizațiilor 
populare, Yaser Abed Rabbo, 
șeful Departamentului infor
mațiilor. și Talal Naji. șeful De
partamentului culturii — mem
bri ai Comitetului Executiv al

O.E.P., Imad Abdin. reprezen
tantul permanent al O.E.P. la 
București.

Secretarul general al P.C.R. 
și președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P. și-au exprimat 
profunda satisfacție pentru noua 
intilnire, care se înscrie în ca
drul bunelor relații de prietenie 
și solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei.

Tn timpul convorbirilor, s-a' 
subliniat că întărirea raporturi
lor dintre P.C.R. și O.E.P. este 
in folosul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii în O- 
rientul Mijlociu și in întreaga
lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și Yasser Arafat au avut un 
schimb de păreri în probleme 
internaționale actuale de interes 
comun, îndeosebi cu privire la 
evoluția situației din Orientul 
^lylpciu.. și căilQ .do realizare a
unei păci drepte și durabile, 
care să asigure și rezolvarea 
problemei poporului palestinian, 
inclusiv crearea unui stat pa
lestinian independent in care 
poporul palestinian să-și poată

organiza viața, în mod liber, co
respunzător aspirațiilor sale na
ționale legitime.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate și prietenie, ce caracte
rizează relațiile statornicite în
tre Partidul Comunist Român 
și Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei.

★
După convorbiri. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a oferit un 
dejun în onoarea președintelui 
Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat. .

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu. Emil Bobu. Ion Ionițâ, 
Ștefan Andrei. Cornel Pacoste, 
Constantin Vasiliu.

Au luat parte Addul Mohscn 
Abu-Maizar, Yager Abed Rabbo, 
Talal Naji și Imad Abdin.

In timpul dejunului, care , a 
decurs într-o ambianță de caldă 
prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Yasser Arafat- au 
rostit toasturi.

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Bodiul.
Dragi tovarăși.
Doresc să exprim bucuria noastră de a avea 

in seara aceasta ca oaspeți pe primul secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Republica Sovietică Socialistă Moldovenească si 
pe soția sa, tovarășa Claudia Bodiul. care se află 
in România într-o vizită de prietenie.

După cum este bine cunoscut, intre România 
și Uniunea Sovietică se dezvoltă relații de strinsă , 
colaborare. Ele au căpătat o dimensiune nouă cu ] 
prilejul vizitei in țara noastră a secretarului ge
neral al Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, Leonid Ilici Brejnex. j 
In cadrul acestor relații se dezvoltă, desigur, și 
prietenia și colaborarea cu vecinii noștri din ime- I 
diata apropiere, ai căror soli se află de citeva , 
zile ca oaspeți in România socialistă.

Am avut plăcerea in această vară să vizitez 
Chișinăul, să cunosc unele din realizările obținute , 
de prietenii noștri moldoveni în construcția socia- ; 
listă. Am declarat și atunci și doresc să repet și ! 
acum că toate acestea ne-au făcut o impresie ; 
bună.

Sper că și oaspeții noștri au putut cunoaște 
în aceste zile cite ceva din realizările poporului 
român pe calea construcției socialiste, au putut • 
constata dorința poporului nostru de a dezvolta 
relații largi de colaborare cu popoarele Uniunii 
Sovietice, cu prietenii noștri moldoveni și de a 
merge împreună într-o colaborare tot mai strin- I 
să în construcția socialismului și comunismului, 
în realizarea unei lumi mai bune și mai drepte, 
a păcii și securității in Europa și in întreaga 
lume. (Aplauze).

Aș vrea să exprim și cu acest prilej dorința 
ca relațiile României cu Uniunea Sovietică — și, • 
în acest cadru, și cu vecinii noștri — să se dez
volte continuu, colaborarea noastră să servească 
deopotrivă popoarelor noastre, să contribuie la 
întărirea legăturilor de prietenie tot mai strinse . 
dintre ele, să se reflecte in lărgirea schimburi- • 
lor și colaborării în toate domeniile de activitate 
și, totodată, să servească și intereselor generale 
ale socialismului și comunismului, ale păcii și 
colaborării in întreaga lume. (Aplauze).

Doresc să urez prietenilor și tovarășilor noștri , 
succese în activitatea lor ’.

Doresc să toastez pentru prietenia și colabo
rarea trainică dintre România și Uniunea Sovie
tică I

Pentru secretarul general al C.C. al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, Leonid Ilici 
Brejnev !

Pentru oaspeții noștri dragi care se găsesc 
aici !

Pentru tovarășul Bodiul și tovarășa Claudia, 
pentru ceilalți prieteni care ii însoțesc și să urez 
încă o dată multă sănătate și multă fericire tu
turor oamenilor muncii din republica lor I

Și, desigur, multă prietenie și colaborare intre 
poporul român și popoarele Uniunii Sovietice ! 
(Aplauze).

Toastul tovarășului 
Ivan Ivanovici Bodiul

Dragă tovarășe secretar general al Partidului | 
Comunist Român, președinte al Republicii Socia- • 
liste România.

Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Dragi prieteni.
Vă rog să acceptați recunoștința noastră cor

dială pentru înalta cinste care ni s-a acordai 
astă-seară ia acest dineu. In minunata dumnea
voastră societate sintem profund mișcați ascultând 
această splendidă muzică populară și clasică. Pen
tru noi este o sărbătoare care va lăsa o urmă 
adincă in inimile noastre, urmă de profund res
pect. sinceră prietenie și înțelegere reciprocă 
intre partidele noastre. Aducem prinosul recu
noștinței noastre deosebite dragului nostru prieten, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru vizita sa în 
R.S.S. Moldovenească. Apreciem această vizită 
ca un pas ințelept, ca un act de politică clarvă
zătoare. care a deschis minunate relații intre 
partea noastră a marii patrii sovietice, care se 
învecinează direct cu Republica Socialistă Româ
nia. Aceasta va permite lărgirea contactelor și 
schimburilor în toate domeniile.

Poporul moldovean, întregul popor sovietic a 
primit cu multă bucurie această acțiune și a 
aprobat-o unanim, văzind în aceasta un semn al 
întăririi continue a prieteniei între partidele, po
poarele și țările noastre.

Amabila invitație a tovarășului Ceaușescu de 
a vizita România ne-a dat posibilitatea de a ve
dea și a cunoaște de la sursă succesele, planurile 
dumneavoastră, minunatele perspective care se. 
deschid, in continuare, în opera de construire a 
societății socialiste dezvoltate. Nu pot să găsesc 
cuvinte acum pentru a exprima întreaga noastră 
admirație ; dumneavoastră vă cunoașteți mai bine 
succesele și realizările, dar tot ce am văzut, tot 
ce am auzit și am simțit aici vom povesti po
porului nostru.

Doresc să spun. în două cuvinte, că ceea ce 
am văzut este o organizare a muncii, o tehnolo
gie și un progres social care plasează realizările 
dumneavoastră la nivelul unei înalte civilizații. 
Am rămas cu impresii de neuitat despre since
ritatea și căldura cu care am fost întimpinați pre
tutindeni de oamenii muncii români, despre sen
timentele dc prietenie manifestate față de noi, 
despre zimbetul sincer care ne-a înconjurat. Am 
simțit peste tot că prietenii din România au cele 
mai bune sentimente pentru noi.

Poporul sovietic s-a bucurat mult și a urmărit 
cu satisfacție căldura și cordialitatea cu care 
dumneavoastră, dragi prieteni, și poporul român 
ați manifestat-o Ja primirea conducătorului nos
tru de partid și de stat, tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev. care vă este foarte recunoscător pentru 
aceasta.

Sintem mindri de succesele poporului român, 
sintem bucuroși de faptul că Republica Socialistă I 
România, Partidul Comunist Român, conducerea I 
P.C.R. și eminentul militant al mișcării comuniste I

(Continuare in pag. a III-a) I

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

5
Aș dori să exprim satisfacția mea. a conducerii 

partidului nostru, pentru relațiile bune dintre 
Partidul Comunist Român și O.E.P. Doresc să 
adresez — și la acest dejun prietenesc — un salut 
cordial delegației O.E.P., condusă de președintele 
său. tovarășul Arafat.

Apreciez că discuțiile, schimbul de păreri pe 
care le-am avut corespund preocupărilor de a 
se ajunge la soluționarea problemelor din Orien
tul Mijlociu, la realizarea unei păci trainice și 
juste care să ducă la retragerea Israelului din 
teritoriile ocupate in urma războiului din 1967, la 
soluționarea problemei palestiniene, — inclusiv Ia 
formarea unui stat palestinian independent — și 
la asigurarea independenței și suveranității tutu
ror statelor din zonă. Ne pronunțăm ferm pentru 
a se ajunge cit mai rapid la o asemenea soluție 
și, in acest scop, considerăm că reluarea confe
rinței de la Geneva, cu participarea tuturor sta
telor interesate, inclusiv a O.E.P., ar putea oferi 
o bază bună.

Totodată, noi dăm o înaltă apreciere rolului 
Organizației Națiunilor Unite și susținem pe de
plin rezoluția adoptată recent de aceasta, in care 
se propun căi concrete de. soluționare a proble
mei palestiniene. După părerea noastră, instau-

(Contihuare în pag. a III-a)

Toastul președintelui 

Yasser Arafat
\Tă. rog să-mi permiteți să încep euvintul meu 

aducând cele mai calde mulțumiri președintelui 
Ceaușescu, cel mai apropiat prieten al națiunii 
arabe și, in mod special, cel mai apropiat prieten 
al poporului palestinian. Nu vom uita niciodată 
poziția pe care a avut-o Excelența Sa. președin
tele Ceaușescu, poporul său, în toate situațiile 
grele prin care a trecut poporul nostru — ultima 
din încercările prin care a trecut poporul nostru 
fiind criza și conflictul din Liban, lucru care a 
fost deosebit de greu, dc supărător pentru noi 
toți. Am putut ieși din această criză după ține
rea conferințelor la nivel înalt de la Riad și 
Cairo, conferințe care au avut ca rezultat prin
cipal acordul de încetare a focului in Liban și 
normalizarea relațiilor dintre O.E.P., Siria și 
Egipt, — așa cum fuseseră aceste relații cu 2(1 
de luni înainte de începerea conflictului. Consi
derăm că cele trei puteri reprezintă forțele de 
bază în confruntarea din Orientul Mijlociu. Așa 
cum v-am spus. Excelență, vă asigurăm din nou 
că vom face totul pentru a nu ne amesteca în 
problemele interne ale vreunui stat arab. Nici
odată nu vom uita acest sfat prietenesc al dum
neavoastră.

In același timp vă pot informa că noi, ca forța
(Continuare in pag. a III-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

• Președintele Partidului Congresul 
Național Indian

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Unității 
Socialiste, a primit, luni dimi
neață, pe domnul Dev Kanta 
Barooah, președintele Partidului

Congresul Național Indian, care, 
la invitația C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, a făcut o 
vizită de prietenie în țara 
noastră. Oaspetele a fost înso
țit de V. B. Raju. secretar ge
neral al partidului.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Voitec. mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat, vicepreședinte al Consiliu-

(Continuare în pag. a IV-a)



160 DE ANI DE TEATRU ROMÂNESC LA IAȘI
. Călătorului care a ajuns la 
Iași ca la o Meccă de istorie și 
cultură românească îi vor rămî- 
ne multă vreme în auzul secret 
al sufletului acordurile solem
ne ale „Horei Unirii”, rezo
nanța pură ca orice halou isto
ria peste care au trecut iernile 
âtîtor generații — venind din
spre Palatul Culturii ca să mă
soare orele trecerii prin timp 
ale Iașilor. Lăcașul culturii mă
soară vremea Moldovei, și anu
me cu un cîntec aparținînd is
toriei. Metafora conținută în 
această comuniune este nu nu
mai tulburătoare, ea corespun
de mai ales adevărului națio
nal. Actul de cultură românesc 
a fost întotdeauna dominat de o 
vie simțire patriotică, elanul 
constructiv al marilor înaintași 
s-a tradus într-o arhitectură a 
căror temelii solide erau ar
denta de spirit a marilor pa- 
trioți, a luptătorilor pentru 
propășirea neamului, a spiritua
lității românești, pentru „creș
terea limbii românești și-a pa
triei cinstire". Figuri luminoase 
de ■ intelectuali români patrioți 
ne traversează istoria, de la 
acel ctitor Neculce. spirit bă
tăios și polemic din dragoste și 
durere, trecînd prin cărturarii 
ardeleni arși de doruf Unirii cu 
țara și culminînd cu marile chi
puri de bărbați ai secolului al 
nouăsprezecelea, care aveau să 
facă din limba și simțirea ro
mânească monumente durabile 
în eternitate.

într-adevăr, acel început de 
secol nouăsprezece se anunța cu 
furtuni purificatoare care aveau 
să aducă pe pămîntul țării se
mințele fertile ale epocii mo
derne românești. Venea atuncea 
de la Italia, cu sufletul pustiit 
de o iubire moartă și tresărind 
doar la glasul patriei de care 
se simțea chemat la fapte mari 
un inginer cu spirit de renaș
tere, poliglot și romantic, sti- 
huind cu rigla de calcul in mină 
și purtînd pe retină fastul spec
tacolelor văzute pe marile sce
ne ale Europei. Gheorghe 
Asachi. Mai purta Gheorghe 
Asachi în retina dulce a amin
tirii din copilărie frumoasele 
seri de iarnă cînd se jucau la 
el în sat Vicleimul. Brezaia, 
Irozii în mierea graiului româ
nesc. Ce vroia Gheorghe Asachi 
pentru Moldova ? Școli. Tehnice 
și de cultură, conservatoare de 
muzică și poezie in lim
ba română. Era greu la acea 
vreme, cînd disprețuită de 
puternicii vremii, limba româ
nă, cum spunea Asachi, ..se vor
bea numai la stînă“. El mai 
voia teatru românesc, în limba 
celor „care ne dau piine și 
miere” dorind prin aceasta a 
face „o breșă în acea strâino- 
manie, adresind limba patriei la 
inimi patriotice”.

In Iașii începutului de secol 
19 se perindau multe trupe 
străine, ca și la BucureștwJealt- 
fel, cele două capitale ’româ
nești nu cunoșteau încă cum

sună limba română pe scenă. 
(Dinicu Golescu povestește cu 
amărăciune rușinea încercată 
de el la „Viana“, unde un en
glez i-a exprimat nedumerirea 
de a se afla la București și a 
vedea numai spectacole nem
țești, pe _ care foarte puțină 
lume le înțelegea. Ideea repre
zentațiilor în limba română era 
revoluționară la acea dată, pen
tru că ea reprezenta trezirea 
conștiinței de sine a națiunii și 
pentru că e limpede că cei care 
o doreau și se străduiau s-o 
impună nu se limitau cu pro
gramul doar la acest lucru, 
la început, urcarea limbii 
mâne pe scenă se însoțea 
ideea de teatru educativ, 
triotic, cu accente sociale).

Bineînțeles, 
AsaChi nu

în dorința 
era singur. Inimoși

l

„Casa dramatur
giei românești" 
din Iași — un 
valoros monu
ment arhitecto-

DATORII UITATE

V-arn dat teatru
ri-l păziți

români patrioți l-auintelectuali 
sprijinit și. astfel, în casele hat
manului Costache Ghica de la 
Copou. acum 160 de ani, la 27 
decembrie 1816, stil vechi, se da 
cu o trupă de amatori „MIR- 
TIL ȘI CHLOE”, adaptare, după 
Gessner și Florian, de Gheor
ghe Asachi, jucată in limba ro
mână. Este actul de naștere al 
venerabilului teatru ieșean, 
este actul de naștere al teatru
lui românesc. Să-1 cinstim ca 
atare, cu emoționată aducere 
aminte. Se demonstra atunci 
că limba românească e demnă 
a fi adusă pe scenă, câ ea 
poartă in trupul ei șlefuit ca o 
marmură de geniu timp de 
două mii de ani. valențe expre
sive și poezie, forță, culoare și 
un sunet ..ca un fagure de 
miere”. început atunci, teatrul 
românesc avea să demonstreze 
de-a lungul unui secol și jumă
tate că n-a abdicat de la ge
nerosul program inițiat de cti
tori : în el se cerea teatrului 
„a îndrepta moravurile si a 
cinsti patria” (Iancu Văcără*-  
cu) ; se cerea teatrului să fie 
»,Un focar de mișcare intelec
tuală” (Caragiale) : teatru! ave*  
menirea „de a polei moravurile, 
lumina spiritele, reinâlța nobi
lele sentimente ale națiuaii**  
(Mihail Pascaly). Ctitorii tre
buie trecuți aici cu respectul pe 
care il datorează națiunea unor 
mari personalități ale spiritua
lității românești : Gheorghe
Asachi. Vasiie Alecsandri. C. 
Negruzzi. Mihail Kogâlniceanu. 
Matei Millo. AL Russo. Ion 
Heliade Rădulescu. George Ba- 
rițiu. C. Aristia. Costache Ca
ragiale. Să mai remarcăm o

dată că majoritatea dintre ei. 
mari patrioți și oameni politic:, 
au contribuit decisiv la forma
rea statului românesc modem, 
că abnegația lor culturală nu 
era dublată decît de abnegația 
lor responsabilă față de popor 
și națiune, astfel incit era fi
resc ca moralitatea înaltă a 
teatrului românesc sâ fie păs
trată și îmbogățită ar. de an. 
„Comanda socială*  funcționa la 
marii oameni de teatru și scrii
tori români din epoca de con
solidare a scenei naționale ca 
o comandă intimă. asimilată, 
simțită ca atare. La patru ar. 
cupă crearea Conservatorului 
filannonie-dramattc. in 1836 
mergînd pe drumul propus d- 
Dacia literară la 1840. teatrul 
ieșean va milita pentru reali
zarea unui ritmat propice difu
zării sentimentelor naționa - 
Ie. pentru promovarea dra
maturgiei naționale de inspi
rație istorică și socială. pentru 
un teatru democratic, la care 
sâ aibă acces poporul, marele 
publie. Nu este dec: de mirare 
că vom intilni autori, actori $: 
regizori care s-au ilustrat pe 
scena ieșeană în momentele- 
cheie ale istoriei noastre. parti
cipant! direct: la revoluția din 
1843. un ion iști de marcă^ Mari 
actor: ca N.
lănescu. A. 
Arreleanu.
Aglae Pruteanu.

fr. Pr Lă

Luchian. C. Bă- 
Evolschi. Galin o. 
Gr. Manolescu. 

State Drag o- 
mir. Lictu. C. B. Penei au 
for. adevăran artiști cetâtesi. 
Dealtfel. scena teatrului ieșean, 
dever..: pe drept cuvint ..Națio
nalul ieșean*,  a cunoscut de-a 
lungul anilor o adevărată pleia
dă de mari talente, care au con-

3U.

soit dat școala dramatică româ
nească. cunoscută astăzi și a- 
precată ca atare în în
treaga lume. De la Vasile 
Alecsandri — care a scris tot tea
trul său pentru Naționalul ie
șean — scriitori de înalt presti
giu au 
scenă cu 
!n istoria

Înnobilat venerabila 
piese care au intra: 
literaturii noastre. 

Victor Eftimiu, Mihail Sorbul. 
Lucian Blaga. Camil Petrescu 
Mihail Sebastian. Tudor Mușa- 
tescu. Al. Kirițescu. G. M. 
Zamfir eseu. Ion Marin Sado- 
veanu. V. Ion Popa s-au simțit 
legați de venerabila scenă a Ia
șilor. confirmind prin creația 
lor că alături de marile opere 
universale consecvent prezente 
in repertoriu, dramaturgia na
țională poate sta alături cu 
cinste. Teatrul in care Mihai 
Eminescu a fost sufleor n-a îm- 
bâtrinit niciodată. Mereu tînăr 
prin strălucirea spiritelor care 
l-au slujit, el a cunoscut după 
23 August 1944 o însuflețită 
înnoire, legată puternic de tra
diția sa patriotică și revoluțio
nară.

Angajat plenar în opera de 
făurire a noii spiritualități so
cialiste. focar de cultură uma
nistă și larg receptacul de va
lori autentice. Naționalul ie
șean. la această. 160-a aniver
sare a sa stă mindru și acope
rit de glorie în rindul acelor 
edificii de cultură scumpe ini
mii noastre prin marea lor va
loare de document spiritual 
care se scrie mereu, de secole. 
Repertoriul de azi al Naționa
lului ieșean denotă câ acesta nu 
și-a uitat nici menirea, nici tra
diția. Dramaturgia națională și

promovarea ei. deziderat esen
țial al creării sale, este in con
tinuare la loc de cinste. De la 
Alecsandri și Caragiale la Horia 
Lovin eseu și Aurel Baran ga. tot 
ce este cu adevărat valoros in 
tezaurul literaturii dramatice 
române s-a jucat aici. Teatrul 
Național face în continuare 
operă culturală jucînd marea 
dramaturgie universală, de la 
Moliere. Goldoni. Sheridan. Go
gol. Ibsen. pint la O’Neill și 
Lorca, Miller și Arbuzov. 
Dacă scena ieșeană s-a clă
dit cu Matei Millo și Cos- 
tache Caragiale. dacă aici a ju
cat Aristîtza Roma n eseu si 
Aglae Pruteanu. tradiția mari
lor actori și directori de scenă 
care și-au desfășurat arta aid 
continuă. De la Milutzâ Gheor- 
g’niu la Teofil Vilcu și Anca 
Ovanez. personalitățile teatrului 
ieșean trec ștafeta din genera
ție in generație. în acest timp 
socialist de amplă desfășurare 
a valorii. Curajul de a promova 
nume noi, dublat de grija pen
tru păstrarea funcției calitative 
pe care o are teatrul, nu lip
sește azi scenei ieșene, cum 
n-a lipsit niciodată. De la ieșe
nii Mircea Radu Iacoban. Andi 
Andrieș. Stefan Oprea, la Ion 
Băieșu. Iosif Naghiu. Teodor 
Mazilu. numele autorilor con
temporani români se găsesc 
mereu pe afiș. în spectacole de 
multe ori de înaltă ținută, in
terpretate de actori de vocație 
si înalt profesionalism ca Teo- 
fil Vilcu, Liana Mărgineanu, 
Cornelia Gheorghiu. Adina 
Popa. Dionisie Vitcu. ca să nu
mim numai cîțiva.

Jubileul teatrului ieșean este 
al nostru, al tuturor. Actul de 
r.aștere al teatrului românesc 
s-a semnat aici, lingă Copou, 
ilustrind o splendidă tradiție a 
culturii din această parte a 
țării. Astfel, sărbătorind teatrul 
românesc in structura și esența 
sa. să dăm lașului prinosul de 
’.a-jdă cuvenit și să urăm cita
delei sale culturale — teatrul — 
«ecole lungi și pline, pentru 
bucuria și nevoia de lumină a 
poporului.

De unde vin aceste apeluri 
patetice ? în ce împrejurări zgu
duitoare s-au născut ele ? Cine 
e omul care le gindește ? Ne 
imaginăm cu ușurință o 
plină de gesturi decisive, 
mari cutezanțe ; dacă nu 
zbor-în cosmos, atunci măcar as
censiunea Everestului. Și de sus, 
de pe Everest, eroul nostru cla
mează : ..Dragă soție. copil, 
mamă-soacră, cumnate, cum- 
nați. nepoți, rude, prieteni și 
vecini, vin cu rugămintea de a 
vă gindi bine...” Asta ne roagă 
el pe toți, asta e esența apelului 
minunat pe care, intr-un mo
ment de uitare de sine și de ge
nerozitate supremă. îl azvirle 
magnific spre noi. muritorii de 
rînd : trebuie să învățăm să cu
getăm. să medităm, să reflec
tăm. toți cuipnați sau nepoți ce 
sintem. și chiar rude. Să deve
nim niște oameni cu judecată, 
niște înțelepți asemenea lui. 
omului de pe Everest. Desigur, 
nimic nu-i e străin ființei uma
ne : chiar și el a greșit cindva. 
dar nu procedează ca alții, ci 
mărturisește sincer (iar noi îl 
ascultăm cu profundă emoție) : 
..Să știți căci intr-o perioadă am 
început să ajung pe căi foarte 
rele”. Oftăm cuprinși de o fi
rească îngrijorare. însă el se 
gindește la soarta sufletelor 
noastre și le alină cu grăbire : 
..Dar totul pe parcurs a început 
să se îndrepte”. Acolo, pe Eve
rest. unde stă el. Intre culmile 
înzăpezite, mai are și cite un 
moment de răgaz și-i trimite 
soției o ilustrată. Și iarăși 
uită pe nimeni : 
transmiți multă 
mama-soacră.
nepoți, rude, vecini și cunoștin
țe. Acel ce dorește să vă revadă, 
al tău soț. Vă sărut pe toți. Te 
rog să te gîndești foarte bine la 
copil !“ Cum să nu îndeplinești 
o asemenea rugăminte ? Dacă și 
el, acolo unde e, se gindește la 
copilul lui, cum să nu ne gîn- 
dim și noi ? In fond. îi face a- 
cestui copil un dar superb : își 
amintește de el, nu-1 uită 
măcar în cărțile poștale pe 
le trimite vara de la băi (și

un

„Te rog 
sănătate

nu 
Bă 
la

bunica, cumnate,

nici 
care 
ma-

0 frumoasă inițiativă 
pionierească : 

albumul ștafetă
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I în Editura politică,

in colecția INVAȚĂMINTUL POLITICO-IDEOLOGIC DE PARTID

rii alpiniști merg la băi), nu-1 
uită aproape niciodată, fapt cu 
atît mai lăudabil cu cit nici nu 
l-a văzut cum arată. De șase ani 
încheiați n-a mai dat pe acasă, 
din luna cînd i s-a născut co
pilul. De atunci — nici un ban 
pentru îngrijirea celui mic. nici 
un dar, nici măcar un simplu 
telefon. Cum o să dai telefon de 
pe Everest ? Iar el acolo stă. 
ca bun tehnician zootehnist ce 
se știe : s-a cocoțat pe marile 
înălțimi spirituale, se uită în 
jos spre soție, copil, soacră etc. 
și le dă sfaturi. Nu cumva să 
uite de copil ! Nu cumva să-și

V V/ WaEQ

de Florin Mugur
tri-

să 
Mi-

uite cineva soția și să nu-i 
mită salutări de la băi !

Mitică pe Everest ? Dar 
nu-1 ofensăm pe simpaticul 
tică al lui Caragiale (nu numai
al lui) și să nu ofensăm Everes- 
tul. Cazul lui Pteancu Ion. pe 
care ni l-a înfățișat excelenta 
emisiune Datorii uitate, o an
chetă realizată de Ilie Nedelcu, 
e un caz trist și urît : omul și-a 
părăsit soția gravidă și a plecat 
în lumea largă, uitîndu-și dato
riile de om și de cetățean. Iar 
inconștiența cu care scrie dulci 
scrisorele, cerîndu-și uneori și 
scuze, poate să ne amuze un mo
ment, dar după aceea ne lasă o 
senzație de perplexitate. Ce sînt 
totuși toate aceste scrisori ? 
Nu-și dă seama ce-a făcut și pe 
ce lume trăiește ? Ei bine, nu-și 
dă seama ! Iar scrisorile nu sînt 
nimic altceva decît palavre. Pa
lavrele unuia căruia puțin îi 
pasă de necazurile pe care sin
gur le-a provocat si care își 
pierde timpul scărpinînd cu con
deiul biata hîrtie : „Dragă soție 
și copil, probabil vă surprinde 
faptul căci din cînd în cînd mai 
primiți de la mine cite un plic 
care face să retrăiască în voi 
amintirea de un bărbat care e 
încă în continuare soț și tată. 
Acestea toate depind numai de 
voi". Punct. Ce anume depinde 
de soție și de copil ? Nimic, 
bineînțeles, dar el vorbește să 
n-adoarmă. Totul depinde de el 
însuși. Nu e chiar atît de visător

și de romantic omul nostru de 
pe Everest, îneît să nu-și schim
be mereu locurile de muncă, 
astfel ineît să nu poată fi găsit 
de miliție șî să nu poată fi obli
gat să plătească $i el ceva pen
tru întreținerea băiețelului atit 
de iubit, atit de iubit... Nici un 
franc ! Cu omul de pe Everest, 
cu Mitică cel ipocrit nu te joct.

Consecințele unor asemenea 
fapte ? Le cunoaștem. Copii care 
cresc anevoie, lipsiți de grija 
unuia dintre părinți, singurătate, 
senzația nedreptății... Dar — â- 
tenție ! — Mitică are 45 de avi. 
Există pe lume nu numai triste
țea copiilor fără părinți, ci și 
cea a părinților lipsiți de copiii 
lor. Ilie Nedelcu a încheiat emi
siunea extrem de convingător, 
cu chipul unui alt tată care și-a 
părăsit copilul. Să-i spunem — 
pentru că se pare că avem mo
tive — Don Juan. Don Juan și-a 
uitat sabia sau a înlocuit-o cu o 
umbrelă. Don Juan nu se mai 
apropie de iubitele lui călărind. 
Don Juan are pungi sub ochi, 
sprincenele stufoase încruntate 
și glasul obosit. Don Juan e 
chel. Are 57 de ani. Băiatul — 
pe care l-a părăsit cu douăzeci 
de ani în urmă și pe care nu l-a 
mai văzut de atunci — e un stu
dent eminent și arată ca un ti- 
năr fericit. ..Ai vrea să-1 vezi 
pe .tata ?” „Aș vrea să-1 văd. si
gur că da. Poate ar fi 
interesat să mă cunoască 
ar ști că nu am ajuns un 
tură-lume, că sînt student i 
mîine-poimîine voi face și 
ceva util pentru societate”. Și 
apare din nou chipul bătrinulul 
Don 
zeci 
fost
nou 
pungile de sub ochi, apare nu 
singurătatea fiului, ci aceea a 
tatălui vinovat. „Nu v-a ros fap
tul că nu v-ați făcut datoria de 
tată ?” „Nu numai că m-a ros. 
dar mi-â și irosit toată viața 
degeaba”. „Regretați ?” „Regret 
foarte mult. Regret extrem de 
mult". Și-1 credem. Viața nu e 
totdeauna dreaptă, dar adesea 
este. Pe acest om l-a pedepsit 
greu — și nu ne putem opri să 
ne gin dim că. poate, fiul lui l-ar 
privi cu milă. Nu l-ar iertă, dar 
măcar l-ar privi cu milă... Ajun
ge uneori și o privire.

și el 
dacă 
vîn- 

și că 
eu

Juan (pare un om de opt- 
de ani, deși se vede că a 
un bărbat frumos), apar din 
sprincenele încruntate și

r

Landai Irina și Sabo Ev a. 
Oradea : Chiar dacă discipline
le Geografia fizică și Elemen
te de geologie nu se schimbă 
in fiecare an, cum se pot pe
trece lucrurile cu alte discipli
ne științifice și tehnice, to*,  ar 
trebui să vi se pară și vouă ne
potrivit să vă pregătiți pentru 
concursul de admitere după un 
manual din 1966. deci de acum 
10 ani. Date precise cu privire 
la viitoarea ediție a concursului 
de admitere nu vă putem oferi 
acum, dar vă putem sfătui să 
va orientați după programa de 
admitere de anul trecut. Daca 
vor interveni schimbări față de 
această programă, fiți sigure că 
le vom comunica la vremea cu
venită. Dealtminteri. am mai 
informat în cadrul acestei ru
brici că noua broșură va apare 
la începutul anului viitor. Pină 
atunci nu ’*
timp.

Octavian 
La această 
seral este de cinci ani ; 
vor interveni schimbări. -----
publica informația cuvenită. In 
nici un caz nu poate fi vorba, 
cum ai auzit tu că va fi. a- 
nume „că se va experimenta 
pedagogic timp de doi ani siste
mul liceului cu durata de cinci 
ani și apoi se va reveni la pa
tru ani”. Experimente de dra
gul experimentelor nu se fac. 
După satisfacerea stagiului mi
litar, te vei înscrie in anul II 
al primei trepte de liceu, vei 
avea timp deci să te clarifici 
cum este cu treapta a doua de 
liceu.

Elena Mihai, Mihaela Toma : 
Ilfov: Pregătirea învățătoarelor 
prin sistemul unor institute cu 
caracter postliceal se face numai 
în funcție de nevoile' de cadre 
ale județelor, școlarizarea sta- 
bilindu-se pe ani școlari în ra
port cu aceste nevoi, și asta pe 
plan local. La ora aceasta nu 
se poate da un răspuns în sen
sul dorit de voi. Interesați-vă 
totuși la inspectoratul școlar 
județean care vă va putea spu
ne orientativ dacă in viitorul 
an școlar va pregăti învățătoa
re din rindul 
liceu.

Haralambie 
Mihai Bravu, 
concurați la facultățile

rnai este prea mult

Popovici, Constanța: 
dată durata liceului 

dacă 
vom

absolventelor de

Săvulescu, corn. 
Ilfov : Puteți să 

_______ ,.  ____ 1 —■’» dorite. 
— fizică ori matematică (nu și 
Ia școala de specializare post- 
licealâ. sanitară dacă sînteți ab
solvenți de liceu pedagogic) dis
ciplinele de concurs fiind fizi
ca și, respectiv, matematica. E- 
diția concursului de admitere 
la care vă puteți înscrie este 
cea din 1978 din moment ce vă 
aflați în timpul stagiului mih- 
tar.

V. Butnaru, Costinești. Con
stanța : Veți putea urma un in
stitut de arte plastice ori la 
subingineri avînd asigurată ca
zarea la cămin; facultățile noas
tre au cămine și cantine pen
tru studenții care vin din alte 
localități și nu au unde locui. 
Totodată, învățămîntul superior 
dispune de un. sistem de burse 
pentru studenții săi, acestea a- 
cordindu-se în funcție de situa
ția la învățătură și de cea ma
terială a părinților — dacă re
tribuția tarifară brută a părin
ților (ambilor) nu depășește su-

ma de 4 000 Iei. în Iași. insă, 
nu funcționează institut de arte 
plastice, asemenea profil exis- 
tind doar la București și Cluj.

Darina Daniliuc, cotr.. VonL- 
ceni. jud. Bo:oșani. și tuturor 
fetelor care ne întreabă unde 
funcționează licee militare pen
tru fete : Liceu militar de fete 
nu există, indt oridt de mult 
ai iubi uniforma militară (intre 
altele fie spus, nu numai pen
tru uniformă, fie ea cit de fru
moasă. se alege o carieră pentru 
o viață) rămii. cuminte, la li
ceul pe care-1 urmezi. Cine 
:e-a informat a fost la rindu-i 
greșit informat privind înfiin
țarea unor licee militare pentru 
fete. Adevărat că se pregătesc 
cadre militare și din rindul fe
telor prin cursuri speciale, can
didatele fiind selecționate după 
anumite criterii — și de virstă 
— și in primul rir.d in funcție 
de necesități. Numai centrele 
militare județene pot da infor
mații in acest sens.

Mihai Harhâtă. Baia Mare : 
Ne pare rău. dar nu-ți putem 
satisface rugămintea, ziarul ne- 
avind spațiu pentru a publica 
programele disciplinelor pentru 
concursul de admiiere in facul
tăți : acestea se publică in bro
șură iar broșura are un tiraj 
corespunzător ca să o poată 
procura cit ma: mulți tineri. 
Pe cea veche, adevărat, nu mai 
ai de unde s-o procuri, urmă
rește apariția celei noi. in ia
nuarie. Pînă atunci pregăteș- 
te-te după manualele după care 
te-ai pregătit cînd ai susținut 
concursul la care n-ai reușit.

M. G. Ploiești : Din moment 
ce vei absolvi liceul seral și 
după ce vei lua și bacalaurea
tul, vei putea candida la 
I.E.F.S.. ia disciplina sportivă 
pe care o preferi. Potrivit ve
chii broșuri. disciplinele de 
concurs pentru specializarea e- 
ducație fizică sint : Verificarea 
capacității motrice generale 
(probă eliminatorie) — probă 
practică ; Verificarea măiestriei 
sportive (probă neeiiminatorie) 
la proba sportivă pentru care 
optezi, deci, in cazul tău, la 
atletism — probă practică ; A- 
natomia și fiziologia omului, 
scris.

LUCREȚIA LUSTIG

Au apărut
In seria Probleme fundamen

tal e ale activității de partid și 
de stat :

BROȘURA 2. care cor.ține ur
mătoarele consultații :

• Programul Partidului Co
munist P.omân cu privire la ro
lul și răspuncfcRnle partîduhi: in 
etapa făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate și tre
cerii spre comunism.

• Cunoașterea și aplicarea ne
abătută a prevederilor Statutu
lui Partidului Comunist Român 
— condiție esențiala a îndeplini
rii liniei politice a partidului.

• Centralismul democratic -r- 
principiui fundamental al struc
turii orgamzatonce și al acti\n- 
tății partidului.

BROȘURA 3, care conține ur
mătoarele consultații :

• Organizațiile de bază 
partidului. Modul de constitui
re. structura și atribuțiile aces
tora. Funcțiile adunărilor de 
partid.

• Munca politico-organizato- 
rică desfășurată de organizațiile 
de partid pentru întărirea rin- 
durilor partidului.

ale

In curînd
In seria Socialismul științific 

și problemele dezvoltării eco- 
nomico-sociale a României :

BROȘURA 2. care va conține 
'mătoareîe consultații :

• Programul P.C.R. despre 
conținutul epocii contemporane. 
Forțele motrice ale procesului 
revoluționar mondial.

• Programul P.C.R. despre 
caracterul perimat al capitalis
mului și necesitatea înlocuirii 
lui eu orînduirea socialistă.

• Revoluția socialistă, calea 
trecerii omenirii la socialism. 
Contribuția Partidului Comunist 
Român la îmbogățirea teoriei și 
practicii revoluției socialiste,

• Perspectivele trecerii a noi 
popoare pe calea socialismului 
și comunismului.

In sena 
rialismului 
ale rolului 
progresul 
țării :

Probleme ale mate
dialectic și istoric și 
științei și tehnicii in 
economico-social al

BROȘURA 2. care va conține 
următoarele consultații :

vor apare
• Filozofia, concepție genera

lă despre lume. Materialismul 
dialectic și istoric, baza teore
tică și metodologică a politicii 
P.C.R.

• Esența revoluției săvîrșite 
de marxism în gîndirea filozofi
că. Obiectivitatea și partinitatea 
filozofiei marxiste.

• Materialitatea lumii. Socie
tatea — parte 
mii materiale.

o Concepția 
lectică despre 
plicarea de către P.C.R. a teo
riei determinismului în studie
rea și conducerea vieții sociale.

• Determinismul social, liber
tatea și responsabilitatea socia
lă. Programul P.C.R. despre pre
misele obiective și subiective 
ale realizării libertății umane in 
societatea socialistă și comu
nistă.

• Dezvoltarea gîndirii sociale 
și filozofice în orînduirea feu
dală. Umanismul în țările ro
mâne (sec. XVI—XVIII). Dimi- 
trie Cantemir.

integrantă a tu

materialist-dia- 
determinism. A-

„Alături de grăniceri, 
de strajă patriei”
A debutat o amplă acțiune 

politico-educativă : albumul- 
ștafetă „Alături de grăniceri, 
de strajă patriei". Acțiunea 
este organizată in cinstea 
sărbătoririi centenarului In
dependenței de stat a Româ
niei de către Consiliul Națio
nal al Organizației Pionieri
lor și Ministerul Apărării 
Naționale. Comandamentul 
trupelor de grăniceri. Jn spi
ritul indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de a-i 
educa pe tineri, pe toți copiii 
patriei în cultul recunoștin
ței și prețuirii față de cei, 
care, cu sacrificii și jertfe, au 
apărat ființa națională a po
porului, au luptat pentru li
bertate și neatârnare, activi
tățile organizate in cadrul a- 
cestei acțiuni in unitățile și 
detașamentele de pionieri din 
județele situate in zona de 
frontieră vor evidenția sem
nificative fapte pionierești ale 
membrilor cercurilor „Priete
nii grănicerilor".

în paginile albumelor-șta
fetă, care vor străbate pe 
rină toate județele de grani
ță ale țării, vor fi înscrise 
momentele glorioase din tre
cutul eroic al patriei, activi
tățile cele mai importante și 
faptele pionierești remarcabi
le de sprijinire a grănicerilor 
in munca lor nobilă, prezen
tarea unor creații literare și 
plastice ale pionierilor inspi
rate din activitatea grănice
rească. aspecte din cadrul 
unor excursii pionierești cu 
tematică grănicerească.

Ș. CIONOFF

O competiție de prestigiu:

„TINERE SPERANȚE 
ALE BAGHETEI"

La o săptămînă după Ovidiu 
Bălan, am avut bucuria rein- 
tîlriirii unui al doilea reprezen
tant al artei noastre instrumen
tale : oboistul Petre Bocotan 
din Orchestra simfonică a Ra- 
dioteleviziunii, de mai multi ani 
dealtfel dirijor al Orchestrei de 
cameră, constituită din membrii 
acestui ansamblu. Alături de a- 
companiamentul unui Concert 
de Albinoni (solist Radu Chi- 
șu), Bocotan ne-a propus, din 
literatura națională și univer
sală, lucrări definitorii pentru 
arta unui șef de orchestră : 
„Divertismentul rustic” al lui 
Sabin DrăgOi și „Eroica” 
beethoveniană. Relevînd întrea
ga țesătură a „Divertismentu
lui”, Bocotan a demonstrat îți 
marea partitură a lui Beetlx-x 
ven o concepție clară, precizie 
în tehnica dirijorală, fermitate 
în susținerea tempilor, adînca 
participare sufletească.

Petre Bocotan. ca și Ovidiu 
Bălan au ieșit învingători in 
această exigentă confruntare... 
Esențial acum, să știm 
ăm condițiile necesare 
pei lor afirmări...

concert festiv în 
poate „lansa”,. dar 

contribui la o reală, con- 
punere în valoare a tine-

O remarcabilă, de mult aș
teptată, generație de tineri di
rijori are prilejul unei decisive 
confruntări cu publicul sălilor 
de concerte în cadrul concursu
lui Tinere speranțe ale ba
ghetei.

Remarcabilă ’nițiativă a Ra- 
dioteleviziunii acest concurs 
menit, în principal, să stimule
ze activitatea tinerilor șefi de 
orchestră care doresc să ocupe 
un loc constant la pupitrul co
lectivelor simfonice ale Radio- 
televiziunii s-a adresat, în 
principal, generației de muzi
cieni ieșită din compartimentele 
orchestrelor noastre : Petre Bo- 
cotan, Ovidiu Bălan, Aurel Ni- 
culescu.

Din primele luni ale noii sta
giuni putem, spre bucuria 
noastră, urmări pe acești tineri 
șefi de orchestră, într-o con
fruntare decisivă.

Ovidiu Bălan a avut privile
giul de a „prelua” un program 
definitoriu pentru valorile unui 
șef de orchestră : a doua sim
fonie „Aliaje” a ieșeanului An
ton Zeman, „Concertul în sol 
minor” de Saint Saens și „Sim
fonia a IV-a“ de Ceaikovski.

De la primele măsuri ale 
Aliajelor, pină la ultimele mo
mente ale copleșitoarei simfonii 
în fa minor. Ovidiu Bălan a 
făcut dovada unei temeinice 
cunoașteri a partiturilor, a ca
pacității de a stăpini orchestra 
și de a-i imprima conceptul și 
detaliile de interpretare. Relie
furile sonore au fost sculptate 
cu autoritate, pilonii arhitecto
nici fixați cu rigoare, axul con
strucției ridicat cu gust și ști
ință.

Ovidiu Bălan se simte exce
lent in marile lucrări romantice, 
in care pot fi descărcate mari 
„tensiuni” instrumentale. Re
marcabilă din acest punct de 
vedere arta cu care Ovidiu Bă
lan a legat mișcările simfonice 
la Ceaikovski, cum a reușit să 
gradeze planurile construcției, 
cum a reușit să cizeleze fiecare 
detaliu, știind să solicite și să 
dobîndească concursul fiecărui 
membru al formației.

să cre- 
depli-

Bucu-
nu

poate 
tinuă .
rilor dirijori și tocmai de aceea, 
organizatorii vieții noastre ar
tistice trebuie să aibă grija unei 
rapide integrări a acestor tineri 
în circuitul vieții artistice na
ționale. Concursul Tinere spe
ranțe ale baghetei continuă... 
își mai anunță anul acesta 
participarea, alături de alți in
strumentiști dornici să devină 
dirijori (și să nu uităm că toți 
marii dirijori ai lumii au tre
cut printr-o perioadă de uce
nicie ca instrumentiști în or
chestre !), și cea mai tînără ge
nerație ieșită din clasa de diri
jat a Conservatorului bucu- 
reștean. Printre ei — Cristian 
Brâncușl, Horia Andreescu...

Semnele bune de la începu
tul stagiunii ne fac să avem în
credere...

regia : Zică Mitr.ovici;
cu : Boris Buzancici, Bojudarka Frajt, Rade

Serbeduja.

UNIVERSITATEA POPULARA BUCUREȘTI 
CASA DE CULTURA A SECTORULUI 1

Anunță deschiderea in continuare a urmă
toarelor cursuri :

DACTILOGRAFIE și SECRETARIAT 
cursuri de o lună și două luni 
COSMETICA
BALET (copii)
CHITARA
BATERIE — percuție
JUDO
LIMBI STRĂINE: engleza și germana 
(copii).

Informații la Casa de cultură, Str. Slătineanu nr. 
telefon : 11 98 68.

VAPOTERM* 1000!

Un nou aparat electrocasnic
FIERUL DE CALCAT

Destinat călcării cu aburi a țesăturilor din fibre naturale 
sau sintetice, fierul de călcat VAPOTERM-1 000 ușurează și 
mai mult munca gospodinelor. Sistemul de reglaj a termo- 
regulatorului stabilește temperatura specifică diverselor tipuri 
de materiale (nylon, mătase artificială, mătase naturală, lină, 
bumbac și in). Fiind prevăzut cu un rezervor de 100 g apă, 
VAPOTERM-1 000 produce aburul necesar umezirii țesăturilor 
in timpul călcatului, nemaifiind necesară umezirea prealabilă 
a rufelor.

Fierul de călcat VAPOTERM-1 000 (preț 195 lei) se găsește 
de vinzare la toate unitățile de specialitate ale COMERȚULUI 
DE STAT.

ROMANIA-FILM prezintă

in ziua de 7 decembrie orele 19,30, la Casa 
Filmului din Capitală,

Va fi prezentat filmul

Republica din Uzice

IOSIF SAVA

Ministerul Educației și Invățămîntului 
Institutul de Tnvățămint Superior din Pitești 

ANUNȚA
SCOATEREA LA CONCURS A URMĂTOARELOR 

POSTURI:
FACULTATEA DE SUBINGINERI 

Catedra de automobile
• Șef de lucrări, disciplinele 

Motoare și Curs general de 
mașini, poziția 12.

• Șef de lucrări la disciplina 
Mecanisme și organe de ma
șini, poziția 19.

• Asistent, disciplinele Tehnica 
reparării auto și Exploatare 
auto și tehnica transporturi
lor, poziția 23.

• Asistent, disciplinele Motoare 
și Conducere auto, poziția 25.

Catedra de tehnologia 
construcțiilor de mașini

• Șef de lucrări, disciplina Con*  
strucția și exploatarea dispozi*  
ti valor, poziția 16.

★
• Asistent, disciplinele Construe*  

ția și exploatarea dispozitive*  
lor și Desen tehnic, poziția 25. 
Candidații la concurs vor de

pune la secretariatul rectoratului

Institutului de învâțâmînt supe
rior Pitești, Bd. Republicii nr. 58 
în termen de 30 de zile (pentru 
posturile de șefi de lucrări) și 
de 15 zile (pentru posturile de 
asistent), de la data publicării 
acestui anunț în Buletinul Ofi
cial, cererea de înscriere la care 
vor anexa, în dublu exemplar, 
actele și lucrările prevăzute de 
Legea nr. 6/1969 privind Statu
tul personalului didactic din 
R.S.R. publicată în Buletinul 0- 
ficiol, partea I nr. 33 din 15 
martie 1969 și de Instrucțiunile 
M.E.I. nr. 84539/1969.

Pentru ocuparea posturilor de 
asistenți, candidații vor depune 
și o adeverință din care să re
zulte că au efectuat stagiul le
gal după repartizare.

Concursul se va ține la recto
ratul institutului în termen de 60 
de zile (pentru posturile de șef 
de lucrări) și de 15 zile (pentru 
posturile de asistent) de la data 
expirării termenului de înscriere,



Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

rare*  unei păci juste și trainice in Orientul Mij- 
lociu. soluționarea problemei palestiniene — in
clusiv a constituirii unui stat palestinian inde
pendent — trebuie să se facă in cadrul O.N.U. cu 
raranțiile acestui for al popoarelor care oferă cel 
mai bun cadru pentru soluționarea problemelor 
păcii si securității tuturor națiunilor.

• RUGBI. — în cadrul cam
pionatului european de rugbi, la 
Hendaye (în apropiere de Biar
ritz). selecționata Franței a in- 
tîlnit echipa Spaniei, pe care a 
învins-o cu scorul de 28—21 
(18—8). Cel mai bun jucător -î 
echipei-gazdă a fost Pecune, 
care a realizat trei încercări.

As dori, de asemenea, să exprim satisfacția 
noastră pentru încetarea luptelor din Liban și 
»peranța că aceasta va duce la soluționarea de 
?ătre libanezi înșiși a problemelor lor, fără nici 
un amestec din afară. Noi considerăm că un stat 
libanez independent, puternic și democratic co
respunde intereselor poporului libanez, ale tutu- 
rw țărilor arabe, ale statelor din întreaga lume, 
ale cauzei păcii în general.

încă o dată, doresc să menționez că poporul 
nostru, Partidul Comunist Român, România vor

acorda întregul sprijin eforturilor pentru soluțio
narea pașnică a problemei din Orientul Mijlociu, 
luptei poporului palestinian pentru a-și asigura 
rezolvarea problemelor sale corespunzător năzuin
țelor proprii, pentru autodeterminare, pentru con
stituirea unui stat independent, cu care dorim să 
dezvoltăm în viitor relații prietenești.

Doresc să toastez pentru o colaborare strînsă 
intre Partidul Comunist Român și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, intre poporul român 
și poporul palestinian !

Urez poporului palestinian și Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei succes in realizarea 
obiectivelor privind formarea unui stat palestinian 
independent, liber și democratic !

In sănătatea președintelui O.E.P.. tovarășul 
lasser Arafat, și a celorlalți tovarăși și prieteni 
palestinieni !

Peutru pace și colaborare ! (Aplauze).

Toastul președintelui Yasser Arafat
(Urmare din pag. I)

revoluționară, nu am luat arma in mină pentru 
că ne-ar plăcea războiul. Am luat arma în mină 
pentru că sintem un popor nedreptățit, un popor 
alungat din căminul său, pentru că scopul nos
tru principal este stabilirea păcii pe pămîntul 
păcii. Din această cauză ne îndreptăm întotdeauna 
spre cei mai apropiați prieteni ai noștri pentru 
a fi ajutați în această problemă. De aceea, întot
deauna urmărim cu interes rolul constructiv al 
celui mai drag prieten al nostru, președintele 
Ceaușescu, pentru stabilirea unei păci trainice pe 
acest pămint, în special in zona Orientului Mij
lociu. Sintem convinși că relațiile dintre noi, din
tre poporul nostru și dintre poporul român, 
condus cu înțelepciune de președintele Nicolae 
Ceaușescu, se vor dezvolta in mod continuu.

Noi nu putem decît să menționăm plini de 
bucurie ajutoarele neprețuite pe care le dă 
poporului palestinian România, poporul român, 
sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Printre ultimele acțiuni deosebite ale României

trebuie să menționez acțiunea sa din „Comitetul 
celor 20", cind a avut un rol constructiv și de 
bază în adoptarea unanimă a ideii câ trebuie 
constituit un stat independent palestinian. Fără 
îndoială că vă asigurăm că vom dezvolta cu pre
ședintele României, cu poporul român, relații 
după ce vom avea un stat propriu.

Știm că avem multe lucruri de făcut, ci efor
turile pe care trebuie să le depunem sint grele. 
Dar numai prin eforturi proprii — cum spunea 
președintele Ceaușescu — și sprijinul prietenilor 
noștri, in fruntea cărora se află întotdeauna pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. vom ajunge la rea
lizarea scopului nostru suprem.

Aș propune să ridicăm o cupă pentru prietenia 
care există intre popoarele noastre !

Pentru sănătatea și fericirea președintelui 
Ceaușescu, cel mai apropiat și cel mai scump 
prieten al poporului palestinian !

In cinstea Partidului Comunist Român !
Pentru acel popor minunat apropiat poporului 

nostru — poporul român ’. (Aplauze).

Toastul tovarășului Ivan Ivanovici Bodiul
(Urmare din pag. I) 

și muncitorești internaționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se bucură de un mare prestigiu și 
autoritate in lume, este un mare și important 
conducător. Noi, oamenii sovietici, sintem bucuroși 
de aceasta. Vreau să spun drept, sintem foarte 
fericiți că avem un asemenea prieten și că în 
dumneavoastră avem un vecin și un frate — 
poporul român.

Vreau să exprim profunda mea recunoștinți 
tovarășului Ceaușescu pentru amabilitatea, pen
tru atitudinea apropiată față de republica noastră, 
fațâ de noi.

Vă invit să toastăm cu toții in sănătatea și 
pentru mulți ani ai secretarului general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România !

Pentru succesele întregului popor român, în 
Înflorirea patriei dumneavoastră ! (Aplauze).

Luni dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Partidului So
cialist Italian condusă de to
varășul Bettino Craxi, secretar 
general al partidului, care, la 
invitația C.C. al P.C.R.. a făcut 
o vizită de prietenie în România.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspeții italieni au fost 
salutați de tovarășii Comei 
Burtică, membru al Comitetului 
Politic Executiv, sed&tar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vhss. mem
bru al C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

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

★
Luni seara a sosit în Capitală 

Galo Montano Perez, ministrul 
industriei, comerțului și inte
grării al Republicii Ecuador.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat 
de Ion Pățan. viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale. de 
alti reprezentanți ai ministeru
lui.

★
La 6 decembrie au sosit la 

București Belachew Jemaneh. 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Etiopiei Socia
liste in Republica Socialistă 
România, și Joseph Amo 
Asmah, noul ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al 
Republicii Ghana in Republica 
Socialistă România.

■A
La invitația Consiliului Națio

nal al Femeilor, o delegație a 
Uniunii Democrate a Femeilor 

din R.P.D. Coreeană. condusă 
de Djeung Myong Hi. membră a 
Comitetului Executiv al Comite
tului Central al Uniunii Demo
crate a Femeilor din R.P.D. Co
reeană. redactor șef al revistei 
„Femeile coreene-, a făcut o vi
zită de prietenie șj schimb de 
experiență.

In cursul șederii in țara noas
tră. delegația a avut convorbiri 
cu tovarășa Lina Ciobanu. pre
ședinta Consiliului Național al 
Femeilor. Cu acest prilej, dele
gația coreeană a transmis din 
partea tovarășei Kim Săng E. 
președinta Uniunii Democrate a 
Femeilor din R.P.D. Coreeană, 
un mesaj de salut și urări 
de sănătate tovarășei Elena 
Ceaușescu. La rindul său. tova
rășa Lina Ciobanu a transmis 
din partea tovarășei Elena 
Ceaușescu tovarășei Kim Săng 
E un mesaj de caldă prietenie și 
solidaritate, urări de fericire, să
nătate și succes în activitatea pe 
care o desfășoară.

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii Coasta de Fildeș, 
FELIX HOUPHOUET BOIGNY, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, vă adresez cele 
mai calde felicitări, precum și urări de sănătate și fericire personală, 
de progres și prosperitate popprțilui prieten, ivorian.

îmi exprim încrederea că bunele raporturi statornicite între țările 
noastre vor continua linia lor ascendentă de dezvoltare. în interesul 
adîncirii prieteniei și cooperării dintre cele două popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii între popoare.

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea Maiestății Sale Imperiale BO- 
KASSÂ I, următoarea telegramă :

Domnule președinte,
Dragul și marele meu prieten,
Am fost foarte impresionat de mesajul pe care ați binevoit să mi-1 

adresa.i cu ocazia sărbătorii de la 1 Decembrie 1976. data aniver
sării proclamării Republicii Certtrafricane.

Folosesc acest prilej pentru a vă reînnoi cea mai sinceră gratitu
dine ’ tu interesul cu totul deosebit pe care Excelența Voastră 
îl aco. ..i dezvoltării relațiilor prietenești dintre țările noastre.

Sint convins că toate eforturile noastre vor conduce nu numai la 
întărirea acestor relații care există atit de fericit intre cele două 
țări, dar vor contribui și la triumful păcii in lume.

Cu cea mai înaltă și prietenească considerație.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu. a adre
sat o telegramă de felicitare 
tovarășului Emil Wojtaszek, cu 
prilejul desemnării sale in 
funcția de ministru al afaceri
lor externe al Republicii Popu
lare Polone.

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei 
mixte guvernamentale româno-malgașe

La București s-au încheiat 
luni, lucrările celei de-a IlI-a 
sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale de cooperare econo
mică și tehnică româno-malgașă. 
Cu acest prilej, a fost semnat 
un protocol in care sint consem
nate măsuri privind dezvoltarea 
in continuare a cooperării eco
nomice reciproc avantajoase in 
domeniile minier, agricol, indus
trial, de asistență tehnică, pre
cum și acțiuni vizind creșterea 
și diversificarea schimburilor 
comerciale.

Protocolul a fost semnat, din 
partea română, de George Ma
covescu. ministrul afacerilor ex
terne. iar din partea malgașă. 
de Bruno Rakotomavo, minis
trul afacerilor externe.

In aceeași zi. s-au încheiat 
convorbirile dintre cei doi mi
niștri, in cursul cărora s-a evi

Comunicatul Comisiei Electorale Centrale privind 
alegerea unui deputat in Marea Adunare Națională

In circumscripția electorală 
nr. 9 Huedin, județul Cluj, au 
avut Ioc in ziua de 5 decembrie 
a.c. alegeri parțiale pentru un 
loc de deputat in Marea Adu
nare Națională.

Comisia Electorală Centrală a 
verificat lucrările comisiei de 
circumscripție și ale comisiilor 
secțiilor de votare și a constatat 
că alegerile s-âu desfășurat in 
conformitate cu prevederile Le
gii electorale a Republicii S07 
cialiste România.

Din totalul de 41 575 alegători 
înscriși in listele electorale s-au

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia. George Macovescu. a a- 
dresat o telegramă de felicita-, 
re tovarășului Huan Hua. cu 
prilejul numirii sale in funcția 
de ministru al afacerilor exter
ne ai Republicii Populare 
Chineze.

dențiat dorința comună pentru 
dezvoltarea legăturilor de priete
nie și cooperare dintre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Democratică Madagascar.

Cu ocazia sărbătorii na
ționale a Republicii Finlanda, 
ambasadorul acestei țări la 
București. Matti Hakkanen. a o- 
ferit, luni seara, o recepție.

Au participat Ion Pățan. vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale. Vasile Patilineț. ministrul 
economiei forestiere și materia
lelor de construcții, Ion Cosma. 
ministrul turismului. Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, membri ai 
conducerii unor instituții cen
trale. oameni de știință, artă și 
cultură.

prezentat la vot 41 547, reprezen- 
tind 99.93 la sută. Pentru can
didatul Frontului Unității Socia
liste au votat 41 481 alegători, 
adică 99.84 la sută.

A fost ales deputat în Marea 
Adunare Națională Mihai Mari
na. secretar al Comitetului ju
dețean Cluj al Partidului Comu
nist Român.

Lucrările referitoare la alege
rile parțiale au fost înaintate 
Biroului Marii Adunări*  Naționa
le pentru a fi transmise Comi
siei de validare a Marii Adunări 
Naționale.

Primul ministru al guvernului 

a avut o întrevedere cu delegația 

Partidului Congresul Național Indian
Tovarășul Manea Mănescu, 

membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului Repu
blicii Socialiste România, a 
avut. luni, o întrevedere cu 
domnii Dev Kanta Barooah, 
președintele Partidului Congre
sul Național Indian, și V. B. 
Raju. secretar general al parti
dului.

în cadrul convorbirii, au fost 
abordate probleme privind dez
voltarea și diversificarea rela
țiilor de colaborare și cooperare 
dintre România și India în do-

Cu prilejul prezenței în țara 
noastră a președintelui Parti
dului Congresul Național In
dian, dl. Dev Kanta Barooah, 
ambasadorul Indiei la București, 
S.L. Kaul, a oferit, luni, un 
cocteiL

Au participat tovarășul Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului Național al F.U.S.. re
prezentanți ai conducerii unor 
instituții centrale și organizații 
obștești.

★
In cadrul conferinței de presă 

ce a avut loc luni, președintele 
Partidului Congresul Național 
Indian, dl. Dev Kanta Barooah, 
a declarat că întrevederea pe 
care i-a acordat-o președintele 
Nicolae Ceaușescu. desfășurată 
intr-o atmosferă prietenească, a 
prilejuit un schimb fructuos de 
opinii referitoare la colaborarea 
dintre P.C.R. și P.C.N.I., dintre 
România și India, precum și a- 
supra unor probleme actuale ale 
situației internaționale.

Președintele P.C.N.I. a scos în 
evidență bunele relații statorni
cite între cele două țări, spriji
nul acordat de România țării 
sale în dezvoltarea economică, 
citind în acest sens construirea 
rafinăriei de la Gauhati — pri
ma din sectorul economic de 
stat al Indiei. El a subliniat, de 
asemenea, că India a beneficiat 
de experiența românească și în 
alte domenii de activitate și că 
această cooperare este în pre
zent pe cale de diversificare și 
adincire și pe planul reiațiilor 
comerciale bilaterale, al dezvol
tării industriale și al cooperării 
cultural-științifice.

★
în cursul aceleiași zile, pre

ședintele Partidului Congresul 
Național Indian, care, la invi
tația C.C. al P.C.R. și a Consi
liului Național al Frontului 
Unității Socialiste, a făcut o 
vizită de prietenie în țara noas
tră, a părăsit Capitala.

în seria manifestărilor, prile
juite de Zilele artei teatrale din 
R. D. Germană, organizate în 
țara noastră, luni seara a avut 
loc. în sala mică a Teatrului 
Național ,.I. L. Caragiale", un 
spectacol de gală oferit de re
numitul colectiv ..Berliner En
semble" din R.D.G. Piesa pre
zentată a fost „Domnul Pun- 
tila și sluga sa Matti", de Ber
tolt Brecht, intr-o nouă punere 
în scenă,, după cea din 1948 
realizată de însuși autorul lu
crării. 

meniile economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și în alte sectoare 
de activitate. în acest context, 
au fost relevate noi posi
bilități de promovare, pe multi
ple planuri, a relațiilor româ- 
no-indiene de intensificare a 
conlucrării reciproc avantajoase 
dintre țările noastre.

La întrevedere, desfășurată 
într-o ambianță cordială, prie
tenească, au participat. Ion St. 
Ion, secretar al Consiliului de 
Miniștri, precum și S. L. Kaul, 
ambasadorul Indiei la Bucu
rești.

Vizita tovarășului
I. I. Bodiul

Luni dimineața, tovarășul I. I 
Bodiul. membru al C.C. al 
P.C.U.S.. prim-secretar al C.C. 
al P.C. din R.S.S. Moldoveneas
că, împreună cu persoanele cu 
care se află în țara noastră au 
vizitat două din cele maț impor
tante unități industriale ale ju
dețului Brașov — uzinele de 
autocamioane și de tractoare.

Oaspeții au fost însoțiți de to
varășii Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretai*  
al Comitetului județean Brașov 
al P.C.R., Constantin Dăscălescu, 
secretar al C.C. al P.C.R.

A participat V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești.

La Uzina de autocamioane s-a 
luat cunoștință de evoluția a- 
cestei mari unități, precum și de 
perspectivele sale de dezvoltare. 
De asemenea, gazdele au pre
zentat rezultatele obținute de 
colectivul brașovean în ridicarea 
permanentă a performanțelor 
tehnice ale autocamioanelor, 
preocupările pentru diversifica
rea continuă a gamei de autove
hicule.

Festival al muzicii românești 
în Uniunea Sovietică

între 7 și 16 decembrie se 
desfășoară în Uniunea Sovie
tică Festivalul muzicii româ
nești. Această manifestare ur
mează Festivalului muzicii ruse 
și sovietice organizat în țara 
noastră în luna octombrie, care 
a constituit un eveniment ar
tistic important în viața muzi
cală românească. In mari orașe 
ale U.R.S.S. — Moscova, Lenin
grad. Vilnius, Kiev, Harkov, 
Donețk, Irkutsk. Novosibirsk — 
vor avea loc concerte care vor 
face cunoscute publicului melo
man lucrări valoroase din crea
ția compozitorilor noștri clasici 
și contemporani. Orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii ro
mâne va concerta, sub bagheta 
dirijorilor Iosif Conta și Ema
nuel Elenescu, avînd ca SQliștă 
pe soprana Eugenia Moldoveanu 
de la Opera Română din Bucu
rești. în același timp, formații 
simfonice sovietice vor colabora

Primul ministru 
al Guvernului 

Republicii 
Socialiste România 
va efectua o vizită 
oficială in Franța

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, va efectua o 
vizită oficială în Franța, la in
vitația primului ministru al Gu
vernului Republicii Franceze, 
Raymond Barre, în perioada 
14—17 decembrie 1976.

La Uzina de tractoare au fost 
prezentate cîteva din realizările 
acestei prestigioase unități, re- 
levîndu-se că pînă în prezent au 
fost produse 35 de modele de 
tractoare în zeci de variante, larg 
apreciate pentru performanțele 
lor și nivelul înalt de utilitate în 
lucrările agricole și în cele de 
pe șantierele de construcții ale 
țării, fiind și exportate în peste 
80 de țări ale lumii.

Oaspeții au avut cuvinte de 
apreciere pentru rezultatele ob
ținute de colectivele celor două 
unități vizitate, pentru nivelul 
lor ridicat de dotare tehnică.

Tovarășa Claudia Bodiul a vi
zitat, în cursul dimineții de luni, 
Fabrica de confecții și tricotaje 
din Brașov, fiind însoțită de to
varășa Maria Groza, membră a 
Biroului Consiliului Național al 
Femeilor.

Oaspeții din R.S.S. Moldove
nească au vizitat, în încheierea 
călătoriei întreprinse la Brașov, 
marele magazin universal dat re
cent în folosință în centrul mu
nicipiului.

cu apreciați dirijori $i instru
mentiști români : Mihail Bre- 
diceanu și Valentin Gheorghiu. 
Emil Simon și „ Cătălin Ilea, 
Ovidiu Bălan și Aurelian Octav 
Popa. Festivalul va prilejui, pe 
lingă această bogată suită de 
manifestări concertistice. un 
fructuos dialog între muzicienii 
oaspeți și gazde.

Luni, a părăsit Capitala dele
gația Asociației de prietenie 
sovieto-române condusă de V. I. 
Konkin, vicepreședinte al Comi
tetului de stat pentru învăță- 
mintul tehnico-profesional din 
U.R.S.S. de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., care, la 
invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., a participat la- ac
țiunile ce s-au desfășurat in 
țara noastră în cadrul Decadei 
învățămîntului tehnico-profe
sional sovietic.

RECENSĂMÎNTUL POPULAȚIEI 
' Șl AL LOCUINȚELOR
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dezvoltarea si modernizarea a- 
griculturii, în pregătirea ca
drelor etc. Recensămîntul din 
ianuarie 1977, relevînd toate a- 
ceste prefaceri, va indica și di
recțiile in care se va acționa cu 
precădere in perioada următoa
re, va constitui baza pentru 
realizarea altor studii care să 
ducă la perfecționarea activită
ții tuturor compartimentelor 
vieții economice-sociale. Cu
noașterea realității nemijlocite 
este un atribut de primă im
portanță al conducerii științi
fice. Acest adevăr incontestabil 
capătă o nuanță imperativă a- 
tunci cind se referă la aspecte 
ale economiei naționale, cadrul 
in care interdependența facto
rilor materiali și umani este 
foarte complexă și definitorie 
pentru fundamentarea măsurilor 
de politică economică. în actua
la etapă a revoluției științifico 
și tehnice, orice societate, a- 
vansată din punct de vedere e- 
conomic sau in curs de dezvol
tare, pentru a asigura progresul 
economiei proprii, trebuie să-și 
cunoască in primul rînd resur
sele materiale și umane de 
care dispune, pentru a le folosi 
cu maximă eficiență. Țara 
noastră, recunoscută prin vi
talitatea dezvoltării economiei, 
grație politicii științifice pro- 
rnovate de Partidul Comunist 
Român a înregistrat, așa cum 
am mai spus, modificări profun
de in toate domeniile vieții so- 
c.al-politice. Sarcinile pe care 
trebuie să le îndeplinim în ac- 
tuaiui cincinal, denumit pe 
crept cuvint „cincinal al revo
luției tehnico-științifice", și în 
perspectivă, impun cunoașterea 
aprofundată a transformărilor 
produse in efectivul și structu
ra populației, văzută in primul 
rir.d ca principală componentă 
a forțelor de producție, dar și ca 
beneficiară a tot ceea ce se în
făptuiește in țara noastră. „în 
centrul politicii generale a 
partidului și statului nostru de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism 
— se arata in Programul adop
ta: ia cel de-al XI-lea Congres 
al partidului — se va afla, per
manent, omul — factorul esen
țial al întregii dezvoltări eco- 
nomico-sociale, satisfacerea ple
nară a cerințelor sale de viață 
in continuă creștere și diversi
ficare, afirmarea neîngrădită a 
personalității umane". Recen
sământul, această importantă 
formă de cercetare socială re
prezintă. deci, un act politic 
și nu o simplă operație statis
tică, o lucrare complexă inves- 
tigind o gamă largă de caracte
ristici demografice și socio- 
profesionale, un instrument ca

re contribuie la fundamentarea 
măsurilor de îndeplinire a poli
ticii demografice a partidului și 
de ridicare a nivelului de trai 
al populației.

Pentru a ne face o imagine 
sumară asupra complexității a- 
cestei acțiuni, este suficient să 
amintim că numai prelucrarea 
electronică a principalelor ca
racteristici demo-economice în
registrate, necesită o perioadă 
de aproximativ 2 ani. Decretul 
nr. 145 din 25 mai a.c. stabi
lește că recensămîntul va cu
prinde pe toți cetățenii țării 
domiciliați în țară sau aflați 
temporar în străinătate la data 
recensămintului. înregistrările 
referitoare la populație vor cu
prinde, în principal. 3 catego
rii de caracteristici : demogra
fice — sexul, vîrsta, locul naș
terii. domiciliul legal. starea 
civilă etc. : socio-economice — 
profesia, ocupația, locul de 
muncă, sectorul social-economic 
al locului de muncă, sursa prin
cipală de existență etc. ; etnice 
și social-cuiturale — naționali
tatea, limba maternă, nivelul de 
instruire.

Paralel cu recensămîntul 
populației se va efectua și re- 
censămintul locuințelor și clă
dirilor. în cazul clădirilor for
mularul cuprinde întrebări re
feritoare la destinația ac
tuală a clădirii.^ anul constru
irii, materialul din care sint 
realizați pereții exteriori. de 
rezistență, dotarea cu ascensor 
de persoane, garaje. în cazul 
locuințelor numărul de întrebări 
este mai mare. Acest lucru este 
determinat de faptul că in via
ța unei familii locuința are de 
îndeplinit multiple funcțiuni. în 
formular se vor indica : tipul 
locuinței (obișnuită, casă de 
odihnă, proprietate personală, 
dependințe etc.), nivelul la care 
este situată, gradul de dotare cu 
elemente de confort, modul de 
utilizare, suprafața locuibilă, 
gradul de uzură etc.

Necesitatea și importanța re
censământului populației și al 
locuințelor sint ilustrate de fo
losirea ulterioară a informațiilor 
în fundamentarea strategiei de 
dezvoltare social-economică in 
domenii hotăritoare pentru 
progresul continuu al economi
ei și culturii, interesînd socie
tatea în ansamblul său și pe 
fiecare cetățean în parte. Da
tele recensămintului servesc ne
mijlocit organelor de concepție 
și de decizie în elaborarea pla
nurilor curente și de perspecti
vă privind utilizarea rațională a 
resurselor de muncă, dezvoltarea 
armonioasă a tuturor județelor 
țării, calificarea forței de mun
că și repartizarea ei pe ramuri 
ale economiei. O serie de in
formații vor sta la baza măsu
rilor stabilite de partid și gu

vern pentru ridicarea continuă 
a nivelului de trai al tuturor 
categoriilor de oameni ai mun
cii. in asigurarea condițiilor ma
teriale și spirituale pentru în
făptuirea consecventă a egali
tății in drepturi a tuturor ce
tățenilor țării indiferent de na
ționalitate. a creșterii nivelului 
de cultură și civilizație. înre
gistrarea datelor va începe in 
ziua de 5 ianuarie 1977 la ora 
8 dimineața și va dura pină la 
12 ianuarie. în zilele- de 3 și 4 
ianuarie 1977 recenzorii. care 
vor acționa in baza unor legi
timații speciale, vor face vizite 
preliminarii pentru a face re
comandări privind natura în
trebărilor. tehnica înregistrării, 
pentru a stabili, de comun a- 
cord, data înregistrării datelor 
în formulare. Articolul 7 dir. 
primul alineat al Decretului 
Consiliului de Stat nr. 145 1976 
prevede că ..personalul care e- 
fectuează și răspunde de îndru
marea. coordonarea și controlul 
recensămintului are obligația 
păstrării secretului datelor de
clarate de cetățeni și înscrise in 
formularele de recensăminte La 
terminarea înregistrărilor fie
care persoană recenzată va pri
mi o dovadă de recensămint pe 
care o va păstra pină la 15 fe
bruarie 1977.

Reușita recensămintului pre
supune în primul rind partici
parea conștientă a populației la 
desfășurarea lucrărilor acestu
ia. își vor aduce contribuția 
aproape 130 mii de recenzoii. 
Au fost luate din vreme măsuri 
care să asigure operativitatea și 
buna desfășurare a recensâmin- 
tului. Au fost constituite co
misii de recensămint. Comisia 
centrală, comisii județene, mu
nicipale. orășenești și comu
nale. Datoria patriotică. cetă
țenească a fiecărei persoane este 
de a sprijini efectuarea recen- 
sămîntului în bune - condițiuni. 
să-i primească pe recenzori cu 
solicitudine, să furnizeze infor
mații exacte, dovedind in a- 
cest fel că înțeleg utilitatea ac
tului in . sine care. învestigind 
realitatea sub toate aspectele, 
constituie premisa stabilirii si 
fundamentării măsurilor de 
creștere a nivelului de trai ma
terial și cultural al poporului.

începînd cu acest număr, 
„Scînteia tineretului" va 
răspunde la întrebările citi
torilor privind obiectivele re
censămintului populației și 
al locuințelor. completarea 
formularelor de recensămint, 
va lămuri înțelesul unor în
trebări, va publica diferite 
articole care vor reflecta ro
lul recensămintului in dez
voltarea social-economică a 
țării.

După un an de muncă rodnică

TINERI FRUNTAȘI DIN AGRICULTURA INTR-UN UTIL
SCHIMB DE EXPERIENȚĂ Șl DOCUMENTARE

Ieri au plecat intr-o excursie 
documentară și schimb de expe- 
rință in țară reprezentanții ti
nerilor fruntași din agricultură. 
Grupul, cuprinzind tineri coope
ratori și mecanizatori, lucrători 
din întreprinderile agricole de 
stat din toate județele țării, vor 
vizita unități cooperatiste, sta
țiuni de cercetări, sisteme de 
irigații. întreprinderi industriale 
producătoare de mașini agricole, 
organizații comunale U.T.C. evi
dențiate in întrecerea utecistă. 
Programul mai include și puncte 
de referință in istoria mișcării 
muncltoreșh. centre de tradiție 
revoluționară, muzee din Olte
nia. Ardeal. Moldova, precum și 
seri cultural-educative.

Am reținut cîteva dintre cu
vintele unor participant la a- 
ceastă excursie, devenită o tra
diție in cunoașterea mai bună 
intre tinerii patriei noastre care 
se disting prin hărnicie și pasiu
ne a muncii. ..Cu toate că in ju
dețul Caraș-Severin agricultura 
nu are o pondere deosebită, ne 
spune Ilie Răduț. mecanizator 
la S.M.A. Zagujeni. nu înseam
nă că acolo, in unitate, munca 
noastră nu este importantă. Cind 
am plecat, colegii efectuau ară
turile in ogor adine cu două 
tractoare la un plug. Este un 
exemplu, dar nu singurul. Vizi
ta de documentare este pentru 
mine un prilej bun de a cunoaș
te cum acționează și alte orga
nizații U.T.C. „Sint dintr-o 
zonă a județului Teleorman, ne 
spune Gică Văituș. mecanizator 
la S.M.A. Conțești. unde s-au 
obținut 4 500 kg grîu și peste 
8 000 kg porumb la hectar.

Programul deplasării include 
insă unități care au realizat și 
mai mult. Sint bucuros să intru 
in tainele producțiilor record și 

pe care să le aduc la cunoștința 
tinerilor din zona mea“. „Inte
resul de care vorbea colegul, ne 
spune Vasile Ioaniciu, de la 
I.A.S. Mihai Viteazul —- județul 
Cluj, pentru grîu și porumb are 
pentru mine corespondent in 
sectorul animal. Cele 2 000 de 
taurine din unitatea noastră sint 
crescute după tehnica cea mai 
modernă, drept urmare și pro
ducțiile de 4 000 litri pe vacă 
furajată. Cei aproape 50 de tineri 
de la I.A.S. „Mihai Viteazul" în
țeleg că agricultura a intrat ?i 
mai hotărită pe acest drum". „Ex
periența pentru introducerea 
noului se înscrie și în inițiativa 
preluată la Șieu. județul Bistri
ța Năsăud. privind plantațiile ti
neretului, ne spune Constantin 
Suciu, secretarul organizației 
comunale U.T.C. Din noua li

• ȘAH. în runda a șasea a tur
neului interzonal feminin de șah 
de la Tbilisi, Gertrude Baum- 
stark (România) a remizat cu 
Kellner (Australia). rezultat 
consemnat și in partidele Ivan- 
ka—Fatalibekova și Ciburda- 
nidze — Savereid. Celelalte 
partide s-au întrerupt. Partida 
dintre Gertrude Baumstark și 
Marta Litinskaia (U.R.S.S.), în
treruptă în runda anterioară, s-a 
încheiat remiză.

în clasament conduce Maria 
Ivanka (Ungaria), cu 4 puncte 
(din 6 partide), urmată de Ger
trude Baumstark (România).

Cu o rundă înainte de ter
minarea campionatului republi

vadă am preluat 11 ha, unde cei 
peste 400 de tineri din Șieu s-au 
organizat în echipe complexe 
pentru îngrijire. Pentru că mun
ca solicită și specializare. 17 ute- 
ciști au fost recomandați pen
tru o școală specială unde se 
pregătesc în această iarnă. A- 
vem, astfel, siguranța că vom ob
ține recolte mari in livada noas
tră intensivă".

Chiar din prima zi tinerii se 
arată dornici să se cunoască, 
să-și schimbe impresiile despre 
modul cum muncesc și cum tră
iesc. Să le urăm, așadar, drum 
bun, iar la întoarcere vom găz
dui cu plăcere impresiile din a- 
cest util schimb de experiență 
al tinerilor fruntași din agricul
tură.

ȘT. DORGOȘAN 
FOTO : O. PLECAN

can masculin de șah. în clasa
ment conduce Mihai Ghindă — 
10.5 puncte (toate partidele ju
cate). urmat de Emil Ungurea- 
nu — 9.5 puncte și Florin 
Gheorghiu — 9 puncte. Partida 
care va decide configurația fi

nală a clasamentului se va dis
puta în ultima rundă între Un- 
gureanu și Gheorghiu. Ieri, in 
cadrul partidelor întrerupte, 
Gheorghiu l-a învins pe Botez, 
iar Ungureanu a cîștigat la 
Stanciu.

Campionatul național femi
nin de șah s-a încheiat ieri, la 
Piatra Neamț, dar cîștigătoarea

• Refcrindu-se la jocurile de 
duminică, antrenorul federal Ni
colae Petrescu a subliniat ; „A 
16-a etapă, a fost marcată de 
jocuri disputate cu multă dîrze- 
nie, cu multe goluri (29) și, din 
păcate, cu un număr mare de a- 
vertismente : s-au acordat 20 de 
cartonașe galbene. Formațiile si
tuate în zona retrogradării s-au 
străduit, în ceasul al 16-lea, să 
refacă din terenul pierdut, pen
tru a avea o „vacanță" de iarnă 
mai liniștită. Ceva a reușit Poli 
Iași, care a smuls un punct în ex
tremis".

• In partida de la Arad, tlnă- 
rui atacant Doru Ionescu a avut 
satisfacția de a „semna" două go
luri, dar și... insatisfacția de a pri
mi al 3-lea cartonaș galben și, 
astfel, va sta pe tușă în ultimul 
joc din acest an. Duminică au mai 
îndeplinit „baremul" de 3 carto
nașe galbene jucătorii : Kun II și 
Eugen Naghi (F.C. Bihor), Micu- 
lescu (Corvinul), Augustin (Jiul), 
Teleșpan (Rapid), Uilecan (U.T.A.) 
fundașul Mario Agiu și Constan
tin Zamfir (Steaua).

• In cele 144 de meciuri dispu
tate de ia inaugurarea actualei e- 
diții a diviziei A de fotbal, gazde
le au obținut 227 de puncte (98 de
victorii și 31 rezultate de egalita
te), în timp ce oaspeții au reali
zat doar 61 de puncte (15 victorii 
și 31 jocuri egale).

• Frații Kun (loan și Atila), re
uniți din acest sezon la F.C. Bi
hor, in etapa de duminică au în
scris... frățește cite un gol î

• Observator la meciul de la 
Craiova, antrenorul emerit Colo- 
man Braun-Bogdan ne-a declarat: 
„Am văzut unul din cele mai plă
cute jocuri din acest sezon, cu un

I ritm susținut și multe faze spec
taculoase, create, mai ales de for
mația craioveană, care a demon- 

' strat că nu întîmplător se află pe 
| poziția a 2-a în clasament1-.

• Susținind și jocul din ultima 
I etapă a turului — lă mijlocul săp- 
U*  tămînii trecute. — Petrolul Plo-

iești, lidera autoritară in prima se
rie a diviziei B, a încheiat sezo
nul cu un bilanț remarcabil : în 

I 17 partide disputate a acumulat 32

titlului nu va fi cunoscută de
cît după disputarea unui meci 
de baraj intre maestrele inter
naționale Elisabeta Polihronia- 
de și Suzana Makai. clasate pe 
primul loc, la egalitate, cu cite 
11 puncte din 15 posibile. Pe 
locul trei s-a situat Lia Bog
dan cu 10 puncte.

• LUPTE. — în orașul polo
nez Rzeszow s-a disputat întîl- 
nirea internațională amicală de 
lupte libere dintre echipa locală 
Stal și formația clubului din 
Satu Mare. Gazdele au terminat 
învingătoare cu scorul de 8—4. 
Victoriile echipei române au 
fost obținute de O. Feher (categ. 
48 kg), Șt. Iacob (52 kg), S. Sto- 
ian (62 kg) și A. Balog (100 kg). 

de puncte (15 victorii și două re
zultate de egalitate), performanță 
mai puțin intîlnită în ultimele 
zece sezoane.

• Mîine, echipele din prima di
vizie vor debuta în cea de-a 39-a 
ediție a „Cupei României", urmînd 
să susțină jocurile din 16-imile 
competiției. Pentru această etapă 
s-au calificat două formații jude
țene (Rapid Jibou și A.S. Miercu
rea Ciuc), opt echipe din divizia 
C, și patru din categoria B, prin
tre care și finalista de anul trecut, 
C.S.U. Galați, care va susține der
biul local, mîine, cu F.C.M. Galați. 
Stadionul Giulești va găzdui, în 
decurs de patru zile, o dublă în- 
tilnire Rapid — F.C. Constanța : 
miercuri cele două formații vor 
juca în Cupă, iar duminică în ul
tima etapă a turului diviziei A.

© Primele două clasate în cam
pionatul de juniori, S.C. Bacău 
și F.C. Constanța au efectuat o 
nouă... rocadă. Formația băcăua
nă, lideră două etape, a cedat pri
mul loc juventiștilor din Constan
ța, care s-au aflat la „șefia" cla
samentului în urmă cu patru săp- 
tămîni. „Lanterna roșie" continuă 
s-o păstreze Jiul Petroșani, care 
a acumulat.,, 1 punct !

M. LERESCU

Săptămîna
sportivă la T.V.

• Marți, 7 decembrie, ora 
17,00 : hochei : România — 
Iugoslavia (transmisiune direc
tă). • Miercuri, 8 decembrie, 
orele 18,00 : „Cupa Mondială* 1 
la schi alpin : proba feminină 
de coborire de la Val D’Ise- 
re. La 22,50 fotbal : Dinamo — 
Steaua în „Cupa României" 
(rezumat înregistrat) ; Joi, 9 
decembrie, orele 18.00 : schi al
pin : proba feminină de slalom 
uriaș de la Văl D’Isere. » Vi
neri, 10 decembrie, orele 18.40: 
schi alpin : proba masculină 
de slalom uriaș de la Val D’ 
Isere ; • Sîmbătă, 11 decem
brie, orele 17.09 : volei mascu
lin : Dinamo București — Du- 
kia Liberec în „Cupa campio
nilor europeni" (transmisie di
rectă) ; ora 23,25 „Săptămîna 
sportivă" : secvențe din ..Tur
neul campionilor" la tenis și 
rezumatele meciurilor retur 
din optimile de finală ale „Cu
pei U.E.F.A." la .fotbal. • Du
minică, 12 decembrie, ora 23.00: 
„Teiesport" : rezumatul meciu
lui de fotbal Steaua — U.T.A., 
secvențe din întîlnirile de vo
lei Rapid — Panathinaikos A- 
tena (feminin) și Steaua - 
Odense (masculin), schi alpin: 
proba masculină de coborire 
de la Val D’Isere.
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Ministrul alacerilor externe 
al Republicii Democratice Madagascar

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
luni după-amiază. pe Bruno 
Rakotomavo, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Demo
cratice Madagascar, care face o 
vizită oficială în tara noastră și 
a participat, în fruntea unei de
legații, la lucrările de la Bucu
rești ale celei de-a IlI-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamen
tale de colaborare economică și 
tehnică româno-malgașe.

La întrevedere a luat parte 
tovarășul George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe.

Oaspetele a transmis președin
telui Nicolae Ceaușescu un cald 
mesaj de prietenie din partea 
președintelui Republicii Demo
cratice Madagascar. Didier Rat- 
siraka, precum și urări de fe
ricire și prosperitate poporului 
român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit și a rugat să se 
transmită președintelui Didier 
Ratsiraka un cordial și priete
nesc salut, împreună cu urări de 
noi succese poporului malgaș pe

® Președintele Partidului Congresul
Național Indian

(Urmare din pag. 1} 

lui Național al Frontului finită- 
ții Socialiste.

A fost de față S. L. Kaul, 
ambasadorul Indiei la Bucu
rești.

Președintele Partidului Con
gresul Național Indian a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din partea primului 
ministru, Indira Gandhi, un 
cordial mesaj de prietenie, îm
preună cu urări de noi succese 
poporului român. în același 
timp, in numele conducerii 
Partidului Congresul Național 
Indian, el a exprimat senti
mente de gratitudine pentru po
sibilitatea de a vizita țara noas
tră. avind cuvinte de înaltă a- 
preciere pentru realizările obți
nute de România pe calea pro
pășirii economice și sociale, a 
bunăstării. ■ .

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat să 
se transmită din partea sa un 
călduros salut primului minis
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VIZ TA PREȘEDINTELUI 
FRANȚEI IN IUGOSLAVIA

Președintele Franței, Valery 
Giscard d’Estaing. a sosit luni, 
la Belgrad, intr-o vizită oficia-v 
lă de două zile. la invitația 
președintelui R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Ti to.

SUCCESE ALE ARMATEI 
POPORULUI ZIMBABWE

Intr-un comunicat dat publi
cității la Maputo și reluat dc 
agenția Reuter. Armata Po
porului Zimbabwe (Z.I.P.A.) a 
anunțat că în timpul acțiunilor 
lansate de unitățile sale pe te
ritoriul Rhodesiei în perioada 
ianuarie-septembrie au fost 
uciși 1256 soldați aparținînd 
regimului rasist rhodesian, au 
lost distruse 145 vehicule și 
șase poduri și au fost doborîtc 
45 de aparate de zbor, in majo
ritate elicoptere. De asemenea, 
luptătorii Z.I.P.A. au atacat 22 de 
tabere militare.

MANIFESTAȚIE AMPLA 
PENTRU PACE IN ULSTER

Peste 10 000 de persoane au 
participat, duminică, la o nouă 
demonstrație în vederea înce
tării actelor de violență din 
Ulster, organizată de Mișcarea 
pentru pace a femeilor din 
Irlanda de Nord. La această 
nouă acțiune, cc face parte 
dintr-o amplă campanie a or
ganizației, au participat femei 

calea dezvoltării economice și 
sociale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a avut, apoi, o convorbire cu 
ministrul Bruno Rakctomavo. in 
cursul căreia a fost relevată cu 
satisfacție evoluția pozitivă a 
raporturilor prietenești și de co
laborare dintre cele două țări. 
Totodată, s-a apreciat câ există 
largi posibilități pentru adinci- 
rea și extinderea conlucrării po
litice, economice, tehnico-știm- 
țifice, culturale și in alte dome
nii. exprimindu-se dorința co
mună de a se imprima un curs 
mereu ascendent relațiilor 
româno-malgașe. S-a eviden
țiat rolul însemnat ce re
vine Comisiei mixte guver
namentale in lărgirea ariei de 
cooperare. în promovarea cola
borării dintre România și Repu
blica Democratică Madagascar, 
in interesul ambelor popoare, al 
păcii și înțelegerii internațio
nale.

Au fost abordate, de aseme
nea, aspecte ale actualității po
litice internaționale. In acest 
cadru, au fost subliniate progre
sele înregistrate pe calea des

tru Indira Gandhi, condueeni 
Partidului Congresul Național 
Indian, iar poporului indian 
prieten urări de prosperitate și 
bunăstare.

In cursul întrevederii, s-au 
relevat cu satisfacție raportu
rile prietenești, de colaborare 
fructuoasă dintre România $: 
India, dintre P.C.R. și P.C.N.I. 
S-a apreciat că vizitele, convor
birile care au avut loc. in ulti
mii ani. intre conducătorii poli
tici ai celor două țâri au con
tribuit intr-o măsură însemnată 
la promovarea, pe multiple pla
nuri. a acestor bune relații. A 
fost exprimată, totodată, hotă- 
rirea ambelor părți de a acționa 
pentru dezvoltarea in conti
nuare a unei conlucrări largi și 
rodnice intre cele două țâri și 
partide, subliniindu-se că evolu
ția ascendentă a relațiilor ro- 
mâno-indiene servește interese
lor popoarelor României și In
diei. cauzei înțelegerii și co
laborării între națiuni.

aparținînd atit comunității pro
testante, cit și celei catolice, 
precum și delegații din Olanda. 
Suedia, Norvegia, Canada și 
Statele Unite.

» FILMULUI VIETNAMEZ 
„Să redăm țârii verdeața" i-a 
fost decernat premiul special 
din cadrul celui de-al XIX-lea 
Festival internațional ?! filme
lor de scurt metraj și docu
mentare, care a avut Ioc la 
Leipzig (in R. D. Germană).

SĂRBĂTORIREA
ZILEI NAȚIONALE IN FINLANDA

Luni, poporul finlandez 
a marcat festiv sărbătoarea 
sa națională — Ziua indepen
denței. Cu acest prilej, in o- 
rașul Kouvola a avut loc o 
paradă militară. în întreaga 
țară s-au desfășurat adunări 
festive, la care au participat 
reprezentanți ai autorităților, 
ai partidelor politice și ai 
organizațiilor sociale. 

tinderii, mutațiile pozitive pro- i 
duse in viața internațională, ară- ! 
tindu-se necesitatea intensifică
rii eforturilor popoarelor pentru 
afirmarea tot mai puternică a 
relațiilor noi. democratice, intre i 
state, a dreptului inalienabil al 
fiecărei națiuni de a decide asu- I 
Dra destinelor sale, de a parti- I 
cipa. in mod egal, la examina
rea și rezolvarea constructivă a 
problemelor ce preocupă ome
nirea.

Schimbul de vederi a eviden- i 
țiat hotărirea României și a • 
Rspu’chcti Democratice Mada- i 
gascar de a-și aduce și in vii- . 
tor contribuția la cauza luptei 
popoarelor împotriva colonialis- j 
mului și neocolooiausmului. a 
politicii de discriminare rasială j 
și apartheid pentru împlinirea 
aspirațiilor lor de progres și o 
viață mai bună, la lichidarea • 
fenomenului subdezvoltării și . 
făurirea unei noi ordini ccono- i 
mice mondiale, la edificarea ’ 

colaborări: egale intre națiuni.
întrevedere a s-a crsfâșurat • 

!ntr-o atmosferă cordială, de •

Au fost aborda**.  de aseme- 

tății politice internatiouaIe. evi- 
dențiindu-se mutațiile profunde j 
care au ioc in lume, ca urmare 
a creșterii rolului si influenței I 
forțelor progresului. democra- I 
ției și păcii.

• LOCUITORII a șase comu
ne din Argovia. situată in zona 
centrală a Elveției, au respins, 
in cadrul unui referendum, o ho- 
tărire a autorităților ca regiunea 
să servească drept loc de depo
zitare a deșeurilor radioactive. 
Pină în prezent, relevă agenția 
France Presse, locuitorii a nu
meroase localități elvețiene au

Schimbul de păreri a reafir
mat dorința celor două țâri K

daritătii cu țârîîe in mrs de 

in lupta împotriva politic.: im
perialiste. colonzaEste ri r.eoco- 

siaiâ și apartheid, pentru lichi- I 
darea subdezvoltării și stator- I 

mondiale, pentru sonzțiooarea . 
constructivă a problemelor ec * 
preocupă omenirea și realizarea î 
năzuințelor de pace, libertate șâ j 
progres aie popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat ! 
intr-o atmosferă cordială, prte- j 
tenească.

să aecepu. ca in zonele 
înconjurătoare sâ Ce depuse de
șeuri radioactive.

REPRESIUN. ÎMPOTRIVA 
PC D«N URUGUAY

Intr-un intervin acordat zia
rului «Ncues Deutschland4*.  
Rodney Arismendi. prim-seere- 
Ur al C.C. al P.C. din Urugnav. 
a arătat că mii de urugaayeni 
se afla in închisori pentru con
vingerile tor politice. iar peste 
• jumătate de milion de persoa
ne au fost silite să se refugie
ze in alte țări. Denunțind re
presiunile intre prinse împo
triva partidului comunist. a s-in
dicatelor și altor organizații 
progresiste, primul secretar al 
C.C. al P.C. din Uruguay a 
arătat eâ sarcina primordială a 
comuniștilor uruguayeni consta 
in lupta pentru obținerea eli
berării deținuților politici. re
stabilirea libertăților democra
tice in țarâ și unirea forțelor 
antifasciste și antiimperialisle 
din Uruguay.

O UN PUTERNIC INCENDIU 
s-a declanșat recent, la baza 
militară .Albatros44, aparținînd 
forțelor militare aeriene aus
traliene. Incendiul a distrus 
șase avioane antisubmarin, a- 
flate în dotarea aviației mili
tare și a avariat alte trei apa
rate. Australia dispune de nu
mai 13 asemenea avioane sub
marin.

Congresul Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol 

Declarația iui Felipe Gonzales, 
secretar general al P.S.M.S.

în cadrul celui de-al 27-lea 
Congres al Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol (P'S.M.S.). 
a luat cuvîntul Felipe Gonzales, 
secretar general al partidului. El 
a subliniat actualitatea progra
mului forțelor de stingă unite : 
recunoașterea libertăților indivi
duale și generale fără excepție, 
recunoașterea aspirațiilor și 
drepturilor naționalităților din 
Spania, inițierea unei perioade 
politice de tranziție. De aseme
nea. secretarul general al 
P.S.M.S. a insistat, din nou, asu
pra importanței propunerii for
țelor de stingă unite privind

PREȘfOhTELE SHEG4LUEUI l 
UZITAT PUILIOm ROMANEI 

ti TIRGUl Dl ti DAKAR 
La Dakar s-a deschis Tirgul 

internațional, găzduit de capi
tala Senegalului, la care parti
cipă firme din 54 de țări ale 
lumii.

La festivitatea inaugurală au 
luat parte președintele țării. 
Leopold Sedar Senghor. membri 
ai guvernului.

Vizi tind pavilionul țării noas
tre. șeful statului senegalez a 
făcut aprecieri elogioase cu 
privire la exponatele prezen
tate. relevind. in special, cali
tatea deosebită a produselor 
românești.

Noi acțiuni represive ale poliției 
sud-africane asupra populației de culoare
Noi acțiuni de protest ale 

populației africane impotnva 
practicilor discriminatorii ale 
reginiuiu: de la Pretoria au avut 
loc. duminică și luni. in mai 
omite local.tăț; din Africa de 
Sud. Forțe polițienești impor
tante au fost trimite la Nyar.ga. 
suburbie a orașului Capetown, 
unde locuiesc aproximativ 30 06® 
de african:. Poliția a deschis fo
cul asupra manifestanțxkr. pro- 
cedird. de asemenea, la nu
meroase arestări.

Coasta de Fildeș 

PAS! PE DRlMll UaVOLTARIl

V
atorifiearra b»yiîiitor naturale ale țării, dezvol
tarea m diversificarea rectorului agricol, crearea 
naei md«rii naționale, ca și soluționarea pro
blemelor ce tis de formarea cadrelor calificate 
și asigurarea l»mrifor de munră pentru întreaga 
populație activă constituie direcțiile prioritare 

<pre care iși îndreaptă in prezent atenția guvernul Repu
blici! Coasta de Fildes. O preocupare fire&seă pentru 
o țară rare a pornit pe calea dezvoltării indepen
dente. p» ntru învingerea difzmltăulor moșteni le :n urmi 
îndelungatei perioade de dominație colonială. Gratie măsu
rilor adoptate de guvernul de U Abidjan (capitala țârii), hăr
niciei poporului ivariaa. lupta pentru dezvoltare șâ propă
șire economică s-a soldat cn înfăptuiri remarcabile. Coasta 
de Fildes fiind in prezent țara eu unul din cete mai înalte 
ritmuri de dezvoltare diu întreaga Africă.

Actualmente. Coasta de Fildes se afla pe tocul tatii in ria
dul producătorilor de «lei de pilmier din lume, pe tocul doi 
la cacao, pe tocul trei la cafea si pe locul cinei la ananas și j 
banane. Dar. ca si in cazul celorlalte resurse naivrale. pro
dusele agricole mi mai stat destinate exrtamiv exportatei, ele 
sint prelucrate in noi unități industriale. între acestea, pentru 
valorificarea superioară a bumbacuiui. »e numără noul com
plex textil „Ctexi“. care va atinge o capacitate anuală de 
12 5M tone de țesături, filatura de bumbac -Cotiv»4*.  saa fa
brica de confecții _Biuebe!i-. De asemenea, se preconizează 
începerea extracției uleiului din semințele de bumbac, produs I 
foarte solicitat de industria chimică. In aceiași coatext, al 
preocupărilor pentru valorificarea bogățiilor țării se înscrie 
și construcția de fabrici de prelucrare a lemnului, de între
prinderi pentru fabricarea cauciucului saa pentru prelucrarea 
cafelei, conservării ananasului șâ bananctoc. Pe de aJU parte, 
parale! cu dezvoltarea industriei ușoare, mai ales in anii din 
urmă, se fac investiții in direcția creării unor noi ramuri ale 
industriei moderne. S-an dublat astfel atoeațule. ia acest cin
cinal. pentru crearea unei industrii proprii constructoare de 
mașini, acordîndu—e in același timp « atenție «pontă v glori
ficării marelui zâcămint de minereu de fier din munții KU- 
hoyo si identificării unor noi sure d*  hidrocarburi «pre țăr
mul Oceanului Atlantic. Numai in comparație eu anul INS. 
numărul întreprinderilor industriale ivoriene a crescut de la 
2W la 458 in 197S.

O asemenea dezvoltare a ramurilor economiei presupune, 
desigur, formarea cadrelor de specialitate. In acest scop, la 
Touba a fost construit recent un mare centru de iormzre 
profesională in domeniile mecanicii, electricității și sudurii. 
Asemenea centre funcționează și pe lingă numeroase între
prinderi industriale. Pentru pregătirea cadrelor superioare. 
Universitatea națională din Abidjan și-a extins activitatea 
prin crearea de noi facultăți cu profil tehnic, cum sint rele 
in domeniul construcțiilor de mașini și al industriei textile. 
De altfel, atenția de care se bucură formarea cadrelor de 
specialiști este ilustrată și de faptul că guvernul alocă in acest 
scop, in fiecare an, circa 18 la sută din bugetul național.

A. PERVA

inițierea de negocieri cu guver
nul Suarez.

Referindu-se la o eventuală 
colaborare a partidului la alcă
tuirea unui viitor guvern spa
niol. liderul P.S.M.S. a arătat 
că această participare este con
diționată de satisfacerea cereri
lor privind democratizarea cam
paniei electorale în vederea ale
gerilor generale, programate să 
aibă loc in luna iunie. în același 
timp, el a subliniat că este ne
cesar ca din guvern să facă 
parte și reprezentanții altor par
tide democratice.

In continuare, Felipe Gonzales 
a prezentat tabloul situației eco
nomice și sociale din Spania, ex- 
punind, în context, liniile direc
toare ale unui program de ur
gență care cuprinde, între altele, 
apărarea locurilor de muncă, în
făptuirea unei reforme a secu
rității sociale, reașezarea pe baze 
echitabile atit a sistemului fis
cal. cit și a impozitelor.

Necesitatea reducerii decalajelor economice dintre 
țările industrializate și cele in curs de dezvoltare 

cuvîntul premierului indiei cu prilejul DESCHIDERII 
SESIUNII CAMEREI PENTRU COMERȚ INTERNAȚIONAL

Luind cuvîntul cu prilejul 
deschiderii sesiunii Camerei 
pentru Comerț Internațional, 
primul ministru indian. In
dira Gandhi, ?. condamnat 
activitatea societăților trans
naționale care afectează efor
turile spre progres ale sta
telor in curs de dezvoltare.

Valoarea globală a vinzărilor 
nora din aceste societăți, a

In cursul incidentelor care au 
avut loc. luni dimineața, la 

și-au pierdut viața 12 
persoane. Pe de altă parte, trei 
tineri au fost răniți in orașul 
GUcUlirlU.

Sâptămina trecută, doi africani 
au fost uciși de polițiști in 
timpul unor demonstrații, de- 
Term-ri-jd declanșarea unor noi 
acțiuni de protest. în urma că
rora au fost operate peste șase 
sute de arestări.

R. F. Germania

Congresul Tineretului 
Muncitor Socialist 

German
La Frankfurt pe Main, în R.F. 

Germania, au avut loc lucrările 
Congresului al V-lea al Tinere
tului Muncitor Socialist ‘ Ger
man, care , a examinat principa
lele probleme privind luptă ti
neretului din R. F. Germania 
pentru pace, destindere și secu
ritate pe plan internațional, 
prietenie cu tineretul din alte 
țări și unitatea de acțiune a ti
neretului în contracararea ofen
sivei monopolurilor capitaliste.

La Congres a luat cuvîntul 
Herbert Mies, președintele P. C. 
German.

Delegații au adoptat un pro
gram de luptă pentru drepturile 
fundamentale ale tineretului.

La Congres a fost aleasă con
ducerea Tineretului Muncitor 
Socialist German. Președinte 
al T.M.S.G. a fost ales Wolf
gang Gehrke.

La Congres a participat un 
reprezentant al Uniunii Tinere
tului Comunist din România.

arătat premierul indian, depă
șește totalul produsului național 
brut al majorității țărilor în curs 
de dezvoltare. De asemenea. — 
a spus Indira Gandhi — activi
tatea acestor societăți care co
mit numeroase abuzuri are im
portante repercusiuni asupra 
statelor în curs de dezvoltare.

în altij ordine de idei, Indira 
Gandhi s-a referit la decalajul 
care există între țările occiden
tale industrializate și statele în 
curs de dezvoltare. Acestea din 
urmă, a arătat vorbitoarea, au 
fost reduse la rolul de furni
zori de materii prime pentru 
țările industrializate occidentale, 
de care depind în ceea ce pri
vește capitalurile, echipamente
le. produsele manufacturate și 
tehnologice.

In încheiere, primul ministru 
indian a reafirmat convingerea 
țârii sale, potrivit căreia pro
blemele internaționale nu pot fi 
soluționate prin confruntare.

Potrivit datelor publicate de Biroul de statistică a muncii, în pre
zent 1,7 milioane tineri americani intre 16 și 19 ani nu pot găsi de 
lucru. Datele citate nu sint complete, deoarece economiștii apreciază 
că un număr mare de tineri sînt în căutare de lucru de mai mult 
timp fără a se fi înregistrat ca șomeri, în imagine, aspect de la unul 
din oficiile de plasare a brațelor de muncă.
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Ploaie artificială
Specwiii.șttf sovietici din Leningrad au reali

ze: o instalație — ,.Rosa'‘ — care poate asigura, 
la dorința cultivatorilor, o „ploaie" tropicală 
sau obișnuită. Numai un singur agregat, poate 
s:rovi in citeva minute o suprafață de 1000 
motri pâtrafi. Pentru udarea unor suprafețe 

instalațiile „Roșa" sint legate intre ele 
9i trase de tractoare. Instalația pentru asigu
rarea ploii artificale a fost concepută in așa 
fel incit să poată fi folosită și pentru încor- 
po-z’-sz îngrășămintelor minerale in sol. O 
uzina de lingă Leningrad va începe producția 
de ierie a noilor agregate de udat.

Pen:ru cincinalul 1976—1980. transmite TASS, 
vor fi construite aproximativ un milion de 
asemenea aparate.

Nessie n-a răspuns la apel
O expediție științifică americană care a 

pleca:, vara trecută spre Scoția, in căutarea 
vestitului Nessie. a revenit dezamăgită : 
monstrul nu s-a deranjat să răspundă semna
lelor electronice care i-au fost adresate, astfel 
incit existența lui in apele lacului Loch Nes\ 
continuă, ca ți pină acum, sâ rămînă pusă 
sub semnul îndoielii.

Echipa de specialiști americani afirmă insă 
că a făcut totuși o descoperire. Se afirmă 
astfel că s-a ajuns la certitudinea că, la o

distanță de aproximativ 91 de metri de la su~ i 
prafața lacului, in adincurile apelor, se află o ? 
masă lungă de circa nouă metri care ar putea > 
fi orice, de la spinarea unui animal subac- L 
vatic pină la... epava unei ambarcațiuni.

în vara trecută, o altă echipă de cercetători \ 
americani, finanțată de „National Geographic i 
Society" a răscolit apele Loch Nessului, in 1 
căutarea monstrului legendar, dar singura con- l 
cluzie certă la care a ajuns a fost aceea că / 
fundul lacului este împestrițat cu o mulțime \ 
de ceainice stricate.

...de moarte naturala
Joseph Charles Fusco, unul din „locotenenții" 

celebrului gangster american Al Capone, a l 
încetat din viață, la 74 de ani, de moarte na- f 
■turală, intr-un apartament din hotelul de lu:c \ 
Hilton din Chicago, unde locuia de aproape i 
20 de ani. Fusco iși începuse „cariera" in 1920 i 
ca distribuitor de bere, lucrînd pentru Al i 
Capone in perioada prohibiției. în 1931 este 1 
arestat odată cu șeful său și acuzat de -nu } 
mai puțin de 5 000 încălcări ale legilor fede- l 
rale privind prohibiția. Fusco a fost arestat » 
de mai multe ori, dar de fiecare dată a fost i 
achitat din... lipsă de probe. în 1963, el a < 
făcut chiar obiectul unei anchete a unei sub- Ț 
comisii senatoriale privind activitatea lumii î 
interlope din Chicago, dar și atxmci a scăpat 
și nu a fost trimis în fața justiției. \
----------------- --- --------------------------------5

Rezultatele definitive 
ale alegerilor din Japonia

La Tokio au fost date publicității rezultatele definitive ale ale
gerilor parlamentare, desfășurate la 5 decembrie în Japonia. La 
vot au participat peste 78 milioane persoane — 73,45 la sută din 
electorat. Partidul Liberal Democrat, de guvernămînt, a obținut 249 
de mandate din totalul de 511 al Camerei Reprezentanților.

Deoarece nu a obținut cele 
256 de locuri de deputați, cite 
ar fi fost necesare pentru a de
ține majoritatea simplă în 
Parlament, P.L.D. nu mai poate 
forma un guvern care să aibă 
asigurat votul forului legislativ, 
decît in cazul cind va obține 
sprijinul altor formațiuni po
litice.

Komeito și Partidul Socialist 
Democratic au dobîndit 55 și, 
respectiv, 29 locuri. Partidul Co
munist — 17, iar Noul Club Li
beral — 17. Dc asemenea, au 
fost aleși 21 de deputați inde
pendenți.

Dizolvarea 

Parlamentului 

singaporez

Avind în vedere că viitoa
rele alegeri legislative sînt 
programate pentru 23 decem
brie, președintele Republicii 
Singapore, Benjamin Shea- 
res, a dizolvat luni, la pro
punerea guvernului, Parla
mentul țării.

Noul parlament singaporez 
va fi format din 69 de mem
bri, cu patru mai mult decît 
forul legislativ dizolvat, care 
fusese ales în 1972 și urma 
să fie reînnoit, dacă nu se re
curgea la alegeri anticipate, 
peste nouă luni.

Candidații partidelor poli
tice pentru alegerile din 23 
decembrie vor fi desemnați 
la 13 decembrie — a anunțat 
guvernul, potrivit agenției 
Associated Press.

Partidul Acțiunii Populare 
(P.A.P.), căruia îi aparțineau 
toți deputății parlamentului 
dizolvat, a făcut cunoscut că 
va prezenta candidați în toa
te circumscripțiile electorale
— precizează agenția France 
Presse. Pe de altă parte. 
Partidul muncitorilor și Fron
tul socialist — principalele 
formațiuni aflate în opoziție
— au hotărît să prezinte, fie
care, candidați în circum
scripții electorale diferite.

Intr-o conferință de • presă 
privind rezultatele alegerilor 
generale, premierul Takeo Miki 
a apreciat că ele reprezintă 
pentru Partidul Liberal Demo
crat cea mai gravă criză din 
cursul existenței acestuia.

Referindu-se la cauzele . re
gresului P.L.D.. el a ară
tat că partidul de guver
nămînt nu a reușit sâ a- 
tragă sufragiile celor șapte mi
lioane de tineri care s-au pre
zentat duminică pentru prima 
dată la vot. Aceștia și-au ex
primat opoziția puternică față 
de orice corupție politică. Scan
dalul „Lockheed" — a amintit 
premierul Takeo Miki — a a- 
fectat puternic P.L.D., prin im
plicarea unor membri ai 'aces
tuia, inclusiv a fostului pre
mier Kakuei Tanaka.

Primul ministru a precizat 
că intenționează să rămînă la 
conducerea P.L.D., pentru a 
realiza o reformă a acestui 
partid.

Partidul Socialist din. Japonia 
a dat publicității o declarație, 
subliniind că înfrîngerea P.L.D. 
în.alegerile generale prefigurează 
venirea unui guvern de coali
ție. Se precizează că P.S.J. va 
iniția consultări cu alte partide 
din opoziție asupra propunerii 
de formare a unui guvern de 
coaliție, prezentată de socia
liști.

La rîndul său. Kenji Miya
moto, președintele Prezidiului 
C.C. al Partidului Comunist din 
Japonia, a subliniat, în cadrul 
unei conferințe de presă. că 
criticile P.C.J. la adresa P.L.D. 
Srau dovedit juste. Ele au con
tribuit la scăderea numărului 
voturilor acordate de alegători 
candidaților P.L.D.

Precizări privind statutul 
bazelor militare americane 

din Filipine
Un. purtător de cuvînt al Mi

nisterului de Externe al Fili- 
pinelor a dat publicității o dez
mințire privind o" serie de afir
mații apărute in unele ziare 
americane, potrivit cărora între 
Statele Unite și Filipine s-ar 
fi ajuns la un acord referitor la 
statutul bazelor militare ame
ricane în această țară, în schim
bul unui ajutor economic si 
militar în valoare de 1 miliard 
dolari. Purtătorul de cuvînt a 
relevat, că tratativele între cele 
două țări continuă și că rezul
tatul lor va depinde de accep
tarea de către partea america
nă a cererii Filipinelor privind 
instituirea suveranității națio
nale asupra teritoriilor ocupa
te de bazele menționate.

Potrivit unui acord impus Fi- 
lipinelor în anul 1947. S.U.A. 
au creat în arhipelag două baze 
militare, unde se află aproxi
mativ 20 000 de militari ameri
cani. în acest an, guver^ 
nul Filipinelor a anunU^ 
oficial S.U.A. că intențio
nează să revizuiască acordul 
referitor la aceste baze și sâ 
preia controlul asupra folosirii 
lor, instituindu-și totodată ju
risdicția asupra personalului a- 
merican al bazelor.
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TREI ZILE ȘI TREI NOPȚI - 
Sala Palatului (ora 19); Scala 
(orele 9.15; 11,30: 13,45: 16; 13,15;
20.30) ; Capitol (orele 9,15: 11,30;
13,45: 16: 18.15; 20,30); Favorit
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15,
20.30) .JURNALUL UNUI DIRECTOR 
DE ȘCOALĂ: Festival (orele 9; 
11,15: 13.30; 16: 18,15; 20,30).

MEREU ALĂTURI DE TINE : 
Luceafărul (orele 9; 11.15; 13,30; 
16- 18.15; 20.30): București (orele 
9;’11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30); Pa
latul Sporturilor și Culturii (ora 
18).ȘATRA : Patria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

HAIDUCII LUI SAPTECAI : 
Victoria (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
13.15: 20.30).SALVO D’ACQUISTO : Fero

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

PREMIERA : Central (orele 9.15; 
11.30; 13.45; 16: 13,15; 20.30): Co- 
troceni (orele 10; 12; 14; 16: 18; 
20); Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20.15).

ÎNTOARCEREA PANTEREI ROZ: 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Tomis (orele 9; 11,15; 
13.30; 16: 18,15; 20,30).

ROMANȚA PENTRU O COROA
NA: Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18: 20,15).

EXPEDIȚIA DISPĂRUTĂ : Mo
dern ( oreie 9; 12,15; 16; 19.15).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS : Timpuri Noi (orele 9; 
11.15: 13.30: 15,45; 18; 20,15).

DIN ZORI ÎN ZORI : Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

FRĂȚIORUL ; Eforie (orele 10; 
12: 14: 16; 18: 20).

BUNICUL ȘI DOT DELINC- 
VENTI MINORI; Buzești (orele 9; 
11,15;’13.30; 16; 18,15; 20,15): Melo
dia (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30).

CEI 13 DE LA BARLETTA : Bu- 
cegi (orele 10; 15.30^ 17,45; 20).

TANASE SCATIU : Dacia (orele 
9; 12,30: 16; 19,15); Munca (orele 
15,45; 19).

MISIUNE PE IANTZÎ : Unirea 
(orele 15,30; 17,45; 20).

EXPRESUL BULGARILOR DE 
ZAP ADA : Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15).

ULTIMA NOAPTE A SINGURĂ
TĂȚII : Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15).

ÎNTOARCEREA
BLOND : Drumul 
15,30; 18; 20,15).

OSÎNDA : Pacea 
17.45: 20).

MARELUI
Sării (orele

(orele 15,30;

MOMEALA: Giulești (orele 15,30; 
17,45; 20).

COMISARUL PIEDONE LA

HONG-KONG : Floreasca (orele 
15.30; 18; 20,15).

MERE ROȘII : Moșilor (orele 
15,30; 18; 20).

MARY POPINS : Flamura (ora
9.30).

PE VECI AL TAU : Flamura (o- 
rele 13,30; 15,45: 18; 20,15).

RĂZBOIUL MEU, DRAGOSTEA 
MEA : Cringași (ora 17).

PINTEA : Progresul (orele 16; 
18; 20).

OAMENI RESPECTABILI : Vol
ga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15).

NOAPTEA AMERICANA : Viito
rul (orele 15,30; 18; 20.15).

CANGURUL : Cosmos (orele 18; 
20,15 — la ora 15,30 — Program de 
desene animate).

DARLING LILI : Popular <ore- 
le 15,45; 19).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : Vi- 
tan (orele 15,30; 17.45: 20).

CEI PATRU MUȘCHETARI : 
Flacăra (orele 15,30; 17,45; 20; — 
la ora 14,15 — Program de dese
ne animate).

MICUL INDIAN : Arta (orele 
15.30; 17,45; 20).

LUMINA PE COLINE : Rahova 
(orele 16: 18: 20).

Opera Română : FAUST — ora 
19: Teatrul de Operetă : SINGE 
VIENEZ — ora 19,30; Teatrul Na
țional (Sala Mare): RICHARD AL 
III-LEA — ora 19; (Sala Atelier): 
DESTINE — ora 19; Teatrul „Lu

cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu): LUNGUL DRUM AL 
ZILEI CĂTRE NOAPTE — ora 19; 
(Sala Studio) : A 12-A NOAPTE
— ora 19,30; Teatrul „C.I. Notta-
ra“ (Sala Magheru) : ADIO CHAR
LIE — ora 19,30; (Sala Studio) : 
PATRU LACRIMI — ora 19; Tea
trul de Comedie JOCUL DRA
GOSTEI ȘI AL TNTÎMPLARII — 
ora 19,30; Teatrul Mic : DUPĂ
CĂDERE — ora 19,30; Teatrul Giu
lești : HOTEL ..ZODIA GEMENI
LOR*  — ora 19,30; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : REVISTA CU 
PAIAȚE — ora 19,30: Teatrul „Ion 
Creangă" : POVEȘTILE DE AUR
— ora 17; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Academia) : RĂI ȘI NĂTĂ
RĂI — ora 17; Ansamblul *, Rap

sodia Română*  : LA HANUL CU 
CÎNTECr. — ora 19,30; Circul 
București : COLOMBO ȘI... MIS
TERELE CIRCULUI — ora 19,30.

PROGRAMUL I

10.90 Teleșcoaiă. 11.00 Film artis
tic : ..Domnișoara Robinson" — 
producție a studiourilor ceho
slovace. Premieră TV. 12,20 Docu
mentar TV : Valea Mureșului. 12,50 
,.Pe unde trece doru..." — melodii 
populare. 13,15 Telex. 13,20 închi
derea programului. 16,00 Teleșcoa- 
lă. 16,30 Curs de limbă engleză 
(nivel mediu). 17,00 Hochei : 
România — Iugoslavia. Transmi
siune directă de la patinoarul 
„23 August". 19,30 Telejurnal. 20,00 
Reflector. ■ Emisiune de Florin 

Brătescu. 20,20 Seară de teatru t 
„Mitică Popescu" de Camil Pe
trescu. Premieră TV. 21,50 In lumi
na reflectoarelor : Petula Clark. 
Selecțiunl din concertul cu public 
care a avut loc de curînd la Ro
yal Albert-Hall — Londra. 22,40 
Telejurnal.

PROGRAMUL II

20,00 Studioul tineretului : Tine
rii de la „Republica". 20,20 Ce știm 
și ce nu știm despre... • Docu
mentar : Medicina — de la vră? 
jitorie Ia știință • Mozaic : Soa
re artificial ; Energie prin laser. 
20,40 Orchestre simfonice • Or
chestra Filarmonicii din Arad. Di
rijor : Eliodor Rău > Orchestra 
Filarmonicii din Sibiu. Dirijor : 
Henri Selbing. 21,35 Telex. 21,40 
Omul din Avan. Documentar ar
tistic realizat de Robert Flaherty.
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