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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
A PRIMIT OELEGATIA INSTITUTULUI 
DIN PARIS PENTRU PROBLEMELE UNEI
NOI ORDINI ECONOMICE INTERNAȚIONALE

Cuvintul tovarășului
NICOLAE CEA UȘESCU

Doresc să vă mulțumesc mult, 
în primul rînd pentru salutul pe 
care mi l-ați adresat și, îndeo
sebi, pentru inițiativa de a con
stitui acest institut și pentru con
tinuarea primei lui reuniuni în 
România.

La rîndul meu, doresc să vă 
salut pe dumneavoastră, pe pre
ședintele institutului și pe toți 
conducătorii acestui institut, să 
exprim speranța că această pri
mă întilnire va fi un în
ceput bun de colaborare între 
'^sțitut și economiștii români în 
abordarea problemelor noii or
dini economice internaționale, 
precum și a problemelor legate

de lichidarea subdezvoltării, de 
progresul tarilor în curs de dez
voltare.

Apreciez în mod deosebit a- 
ceastă inițiativă a creării Insti
tutului pentru noua ordine eco
nomică, în care sînt cuprinși re
prezentanți iluștri în acest do
meniu economic, sub președinția 
domnului Arturo Frondizi, care 
știu că are o preocupare deose
bită pentru problemele econo
mice și pentru găsirea căilor de 
a se ajunge la soluționarea a- 
cestora. Desigur, nu pot să nu 
menționez și preocuparea secre
tarului general al institutului, 
domnul Giancarlo Elia Valori —

care depune o activitate destul 
de susținută în această direcție 
— și, așa cum am menționat, a 
tuturor domnilor iluștri repre
zentanți prezenți aici.

Crearea Institutului pentru 
noua ordine economică, în îm
prejurările de astăzi, cînd zeci 
de popoare sînt preocupate de 
soluționarea unor probleme vi
tale pentru viitorul omenirii, 
constituie o inițiativă deosebit de 
importantă. După cum se știe, de 
fapt, nu sîntem decît la începu
tul discuțiilor pentru noua 
ordine economică internațională. 
In lumea de astăzi, în care o 
bună parte a omenirii trăiește

în subdezvoltare și în care au 
apărut o serie de aspecte nega
tive în viața economică mondia
lă. restructurarea și așezarea re*  
lațiilor economice dintre state pe 
o bază nouă constituie un fac
tor determinant atît pentru pro
gresul economico-social al po
poarelor, cit și pentru destindere 
și pentru pace. Sper că începu
tul activității dumneavoastră, 
precum și activitatea viitoare să 
dea un puternic impuls nu nu
mai muncii de cercetare, dar și 
preocupărilor de a găsi și con
cretiza căile de înfăptuire a noii

(Continuare în pag. a lll-a)

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
vineri după-amiază, delegația 
Institutului din Paris pentru 
problemele unei noi ordini e- 
conomice internaționale. con
dusă de dr. Arturo Frondizi, 
președintele institutului. Din de
legație fac parte Henry Tasca 
(S.U.A.) și Franco Grosoli (Ita
lia), vicepreședinți, Giancarlo 
Elia Valori (Italia), secretar ge
neral. Franco Torti (Italia) mem
bru al Consiliului' General al 
institutului, și Mauro Trasatti 
(Italia), membru al ConsiÂvlui 
Administrativ al institutului. 
Delegația a participat la lucră
rile celei de-a doua părți a se
siunii cu tema „Problemele unei 
noi ordini economice internațio
nale. Modul în care este con
cepută noua ordine de către pre
ședintele Nicolae Ceaușescu* 4. or
ganizată la București de Institu
tul din Paris și Academia de ști
ințe sociale și politice din Româ
nia.

La întrevedere au participat 
tovarășii Manea Mănescu, Ion 
Pățan, Gheorghe Rădulescu și 
Ștefan Andrei, Mircea Malița 
și Vasile Pungan, consilieri ai 
președintelui Republicii Socia
liste România, Mihnea Gheor
ghiu. președintele Academiei de 
științe sociale și . politice, 
Gheorghe Dolgu, rectorul Aca
demiei de studii economice din 
București. Ilie Șalapa, președin
tele Comisiei pentru industrie 
și activitatea economico-finan- 
ciară a Marii Adunări Naționa
le, directorul general al Insti
tutului central de cercetări 
economice, Costin Murgescu, 
directorul Institutului pentru 
studierea conjuncturii econo
mice internaționale.

Adresîndu-se președintelui 
Nicolae Ceaușescu, dr. Arturo 
Frondizi a subliniat că dorește 
să folosească această întreve
dere pentru a exprima. în pri
mul rînd. salutul și mulțumiri
le delegației pentru onoarea de 
a fi primită.

în continuare, oaspetele s-a 
referit la recenta reuniune a 
institutului, care s-a desfășurat 
la Paris pentru a trata probleme
le noii ordini economice inter
naționale, experiența româneas
că prin prisma conceptului pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. 
Arturo Frondfzi a relevat audi
ența pe care activitatea acestui 
for a avut-o în rîndul oameni
lor politici.

Evidențiind caracterul deschis 
al dezbaterilor, nivelul științific 
înalt al reuniunii de la Bucu
rești, dr. Arturo Frondizi a sub-

(Continuare în pag. a lll-a)

DEZBATEREAȘIÎNSUȘIREATEMEI^ICĂ
A SARCINIIllll STABILI 1E 

IA FORUMUL TINERETULUI COMISI
— Astă seară, îmi spune Ra- 

du •Donciu, secretarul comite
tului U.T.C. din Întreprinderea 
,.23 August" din Capitală, țin 
adunări generale deschise două 
organizații, una de la institutul 
nostru de proiectări și cealaltă 

v de la schimbul B al secției scu
lerie. V-aș sugera să participați 
la prima.

Am preferat, totuși, sculeria. 
„Știți, m-a prevenit secretarul, 
s-ar putea ca băieții și fetele 
de la sculerie M nu- aibă acea 
ușurință a exprimării la care 
vă așteptați". Dar nu străluci
rea frazei, nu performanța ora
torică mă preocupa, ci profun
zimea de gindlre <a unor tineri 
care iși propuseseră să dezbată, 
pornind de la specificul muncii 
lor de fiecare zi, sensurile de 
acțiune noi pe care ei aveau 
să le definească pornind de la 
sarcinile trasate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în . cuvân
tarea rostită la ședința inaugu
rală a lucrărilor forumului ti
neretului comunist, capacitatea, 
lor de a se situa nu prin dis
cuții generale ci in mod con
cret in miezul implicațiilor de 
ansamblu politice, organizatori
ce. educative pe care documen
tele Congresului U.T.C. le sta
biliseră ca esențial? pentru 
etapa următoare a vieții fiecă
rei. organizații U.T.C. în parte. 
Din acest punct de vedere pot 
afirma acum că alegerea făcu
tă nu mi-a înșelat nici aștep

tările și nici convingerile ini
țiale. Nu mă refer, desigur, la 
faptul că dezbaterea pe^ care 
am urmărit-o s-a desfășurat 
conform unor recomandări res
pectate întocmai, în sensul * că 
tinerilor le-au fost oferite încă 
de la bun început două puncte 
esențiale de sprijin — e vo. ba 
de informarea prezentată de

Obiective prioritare pe 

agenda de lucru a 
organizațiilor U.T.C.

Florea Dobre, secretarul orga
nizației U.T.C. din secția scu
lerie, schimbul B, cu privire 
la conținutul, ideile și direcțiile 
principale ale obiectivelor pe 
care trebuie să le urmărească 
tinerii strungari, rectificatori, 
matrițeri din secții, _ așa cum 
reies acestea din cuvintarea to
varășului Nicolae ■ Ceaușescu, 
precum și de relatarea suges
tivă a problemelor cărora le-au 
fost consacrate dezbaterile din 
plen și cele pe secții alo Con
gresului, făcută de unul din cei 
patru participanți din între
prindere la lucrările acestuia. 
Am in vedere dezbaterea însăși, 
luările de cuvînt, adaptările în
treprinse de tineri, toate expri

mând în fond o singură idee, o 
singură hotărîre : aceea ca or
ganizația U.T.C. din schimbul B 
sculerie, ca toți cei 80 de tineri 
cîți lucrează aici să contribuie 
efectiv, să-și sporească prezen
ța creatoare, responsabilă la 
realizarea obligațiilor de plan 
ce le revin, la înfăptuirea obiec
tivelor zilnice pe care întregul 
colectiv și le stabilește. Așa se 
și explică de ce dezbaterea n-a 
avut un caracter formal și fes- 
tivist. Ea a plasat cu seriozi
tate in centrul atenției, pornind 
de la decizia integrării organice 
a tinerilor in activitatea eco
nomică. productivă, necesitatea 
ridicării gradului de pregătire 
profesională și politică a fiecă
ruia, a perfecționării conștiinței 
lor socialiste și a disciplinei 
muncitorești. „E o datorie de 
onoare a noastră, s-a subliniat 
in cursul dezbaterii,*  să muncim 
și să trăim astfel incit să me
rităm titlul de adevărați revo
luționari, de oameni de nădej
de, devotați patriei și partidu
lui, să ne fie clară finalitatea 
socială a manifestărilor la care 
ne angajăm ca factori activi ai 
dezvoltării multilaterale a Româ
niei".

Exemplele lâ care s-a apelat, 
pozitive dar. și critice, au dus

MIRCEA TACCIU

(Continuare in pag, a ll-a)

ANCHETA 
NOASTRĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe vicecancelarul federal 
și ministrul afacerilor externe 

al R. F. Germania

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri di
mineața, pe Hans-Dietrich Gen
scher, vicecancelar federal și 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Federale. Germania, 
care a făcut o vizită oficială în 
țara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, și Ion 
Morega, ambasadorul României 
la Bonn. Au fost de față Erwin 
Wickert, ambasadorul R.F. Ger
mania la București, și Klaus 
Kinkel. director, șef de cabinet 
al ministrului afacerilor externe.

Oaspetele a transmis președin
telui Nicolae Ceaușescu un salut 
călduros din partea președinte
lui Republicii Federale Germa
nia, Walter Scheel, și a cancela
rului federal, Helmut Schmidt, 
care, în mesajul lor prietenesc, 
au evocat cu satisfacție întâlni
rile cu șeful statului român.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit și a rugat pe oas
pete să adreseze lui Walter 
Scheel și Helmut Schmidt sa
lutul său și cele mai bune urări, 
împreună cu asigurarea că își a- 
mintește cu plăcere convorbiri
le avute cu președintele și can
celarul Republicii Federale Ger
mania.

în cadrul convorbirii, s-a a- 
preciat că o contribuție deose
bită la extinderea continuă a co

laborării multilaterale dintre 
statele noastre au adus-o vizite
le și întâlnirile la nivel înalt, 
înțelegerile realizate cu aceste 
prilejuri. în acest context s-a ex
primat satisfacția pentru progre
sele înregistrate în dezvoltarea 
relațiilor româno—vest-germane, 
subliniindu-se că există mari 
perspective pentru amplificarea 
acestor raporturi pe plan econo
mic și politic. Schimbul de ve
deri a relevat dorința comună de 
a folosi aceste posibilități, de a 
se acționa de ambele părți pen
tru extinderea colaborării econo
mice și politice, a legăturilor co
merciale. tehnico-științifice și 
culturale, de a promova o coo
perare tot mai largă în indus
trie și în alte sectoare de in
teres pentru cele două țări.

în cursul întrevederii, s-a a- 
rătat că dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Republica Fe
derală Germania a avut loc în 
cadrul marilor schimbări care 
s-au produs pe continentul nos
tru și în lume, una din expre- 
siile acestor transformări con- 
stituind-o încheierea cu succes 
a Conferinței general-europene.

De comun acord, s-a subliniat 
că esențial în această etapă este 
ca toate prevederile Actului fi
nal să fie transpuse în viață. 
S-a apreciat, totodată, că reali
zarea securității și păcii în Eu
ropa și în lume reclamă adop
tarea unor măsuri concrete și

eficiente de dezarmare, și, în 
primul rînd, de dezarmare nu
cleară, de dezangajare militară, 
de reducere a armamentelor și a 
cheltuielilor militare. Convorbi
rea a evidențiat faptul că apro
fundarea cursului spre destin
dere este, de asemenea, legată 
de stingerea focarelor de con
flict și tensiune, de reglemen
tarea pe cale politică a diferen
delor dintre state, că atît cauza 
păcii, cit și a progresului re
clamă lichidarea subdezvoltării, 
a marilor decalaje economice e- 
xistente în lume, .instaurarea 
unei noi ordini economice și po
litice internaționale.

în acest sens, s-a evocat 
responsabilitatea ce revine tu
turor țărilor în soluționarea 
justă și durabilă a problemelor 
ce confruntă omenirea contem
porană. corespunzător interese
lor tuturor națiunilor și realită
ților lumii de astăzi.

A fost exprimată convingerea 
că vizita vicecancelarului Repu
blicii Federale Germania în 
România marchează un moment 
important în direcția dezvoltării 
relațiilor româno—vest-germane, 
a cooperării in toate domeniile, 
a conlucrării dintre cele două 
țări pe plan european și inter
national. precum și în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate.

La start — 

viitorul cincinal 
Ce întreprindeți pentru a-i asigura 

un demaraj viguros?

TINERII NOȘTRI 
CITITORI

Opinii de PLATON PARDÂU

Ne mai despart puține zile de 1976, 
an de debut într-un nou cincinal. 
Pentru colectivele de oameni ai mun
cii, această perioadă constituie eta
pa unor intense preocupări, a unei 
activități susținute pentru îndepli
nirea cu succes a planului pe 1975

tăți. Din această perspectivă am e- 
fectuat un raid-anchetă în cîteva în
treprinderi din Capitală, ale cărui 
concluzii le publicăm sub titlul „Ac
țiuni eficiente, soluții operative", în 
pagina a ll-a.

Cum și cît se poate vorbi de o 
literatură pentru tineret, iată o 
problemă, dacă nu insolubilă, cel 
puțin plină de capcanele unor 
precizări și limitări eronate. E- 
ronate și nu mai puțin dăună
toare atît literaturii, cit și citi
torului. Și, totuși, ceva al citito
rului tînăr există, chiar dacă 
vom repeta adevărul, cunoscut și 
bătătorit, că Dostoievski ori Li- 
viu Rebreanu sînt perfect adec
vați tuturor vîrstelor. Un cititor 
tînăr nu e obligatoriu a fi ca
racterizat prin pasiunea exclu
sivă pentru splendidele și spu
moasele romane ale lui Alexan
dru Dumas sau aventuroasele 
cronici de spadasin cu pielea in
vulnerabilă, scrise ori filmate, 
despre cavalerul Pardaillan. Am 
bătut adesea drumurile țării și 
curiozități profesionale de re

porter m-au oprit înaintea fi
șierelor bibliotecilor. Dintr-o 
listă de titluri complexă, deru
tantă uneori, chipul acestui fel 
de cititor se poate, totuși, con
tura. înainte de toate, printr-o 
trăsătură mai generală, dar ac
centuată în cazul de față, de ci
titor asiduu. Adincurile cele mai 
adinei ale bibliotecilor sint fo
rate de oamenii ■ sub. să zicem, 
treizeci de ani, mai întâi și abia 
după aceasta vine cititorul vîr- 
stei concediului nelimitat. Con
cluzia îmi aparține, cu riscurile 
de rigoare. în al doilea rînd, 
pledează pentru tinerețe ca o e- 
pocă a cititului tensiunea cu 
care se petrece acest act. întâl
niri cu publicul, ședințe de ce
nacluri literare m-au pus, nu o

(Continuare in pag. a ll-a)

și pregătirea temeinică, sub toate 
aspectele, a condițiilor unui bun de
maraj în producția anului 1976. înce- 
pind de la nominalizarea producției 
și pregătirea fabricației, de la măsu
rile luate în vederea aprovizionării și 
încheierea contractelor și pînă la asi
gurarea sculelor și organizarea locu
rilor de muncă, toate acestea repre
zintă repere ale activității fiecărui co
lectiv. Tinerii din întreprinderi sînt 
chemați să-și aducă o contribuție de 
valoare la îndeplinirea acestor com
plexe sarcini ce stau în fața colecti
velor de oameni ai muncii, hotărîtoare 
pentru bunul mers al întregii activi-

NEHOIUL, JUDEȚUL BUZĂU. A început să prindă contur viitorul oraș
Foto : Agerpres
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la start—viitorul cincinal

ACȚIUNI EFICIENTE,
SOLUȚII OPERATIVE

RALUCAi3IPAI’ !

Prioritate ridicării 
nivelului tehnic 

al produselor
Trei aspecte rețin în mod 

deosebit atenția la întreprinde
rea „Vulcan" din București : 
numărul mare de tineri — a- 
proape 5 000 — instalațiile com
plexe și soliditatea prestigiului 
mărcii cu inscripția „Vulcan" în 
țară și peste hotare. De aceea, 
îndeplinirea sarcinilor actualului 
cincinal la 25 iunie 1975 — ceea 
ce va permite realizarea pînă la 
finele anului a unei producții 
suplimentare în valoare de peste 
800 milioane lei — precum și a 

k, principalilor indicatori de plan 
pe primele 10 luni sînt succese 
care poartă, indiscutabil, însem
nele măiestriei și maturității 
creatoare ale tinereții. Acțiunile 
și inițiativele lansate de organi
zațiile U.T.C. s-au înscris firesc 
și cu bune rezultate în efortul 
comun al colectivului de muncă 
de la „Vulcan". Un exemplu este 
edificator : ,-,săptămîna record" 
organizată între 10—16 octom
brie în secțiile turnătorie oțel 
și turnătorie fontă s-a finalizat 
cu obținerea unei producții su
plimentare în valoare de aproa
pe 900 000 lei.

Dar, îndeplinirea cu succes a 
angajamentelor luate nu re
prezintă singura direcție In care 
sînt îndreptate acum eforturile 
oamenilor muncii și deopotrivă 
ale factorilor de conducere din 
întreprindere. Sarcina principa
lă în aceste ultime zile ale anu
lui este pregătirea producției 
pentru anul 1976, cu alte cuvin
te, grija pentru un start bun în 
cincinalul viitor. Notăm în acest 
sens pe lingă acțiunile între
prinse în direcția nominalizării 
producției și acoperirii ei cu 
contracte, amploarea pe care o 
va cunoaște în anul viitor pro
cesul de diversificare și înnoi
re a producției. Se vor realiza 
astfel, pentru prima dată, cazane 
care vor folosi, drept combusti- 
bil șisturile bituminoase. Dacă 
pregătirea fabricației lor este 
practic încheiată, realizîn- 
du-se principalele dispoziti
ve și scule de*,  lucru, este 
necesar însă c? ministerul 
de resort să urgenteze rezolva
rea problemelor de care depinde 
încheierea contractelor pentru 
aceste instalații. Un alt aspect 
urmărit în ansamblul preocupă
rilor colectivului pentru o cît 
mai temeinică pregătire a pro
ducției anului viitor îl consti
tuie creșterea eficienței econo
mice. ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor. $i în 
această privință este meritorie 
hotărîrea oamenilor muncii de 
aici de a reduce importurile, 
prin realizarea cu forțe proprii a 
unor echipamente în valoare de 
3 700 000 lei.
Dc pe acum, In contul

anului viitor
Hotărîți să acționeze neabătut 

pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al X-lea al U.T^C. 
— tinerii de la întreprinderea 
de utilaj chimic „Grivița Roșie" 
și-au adus și își aduc o contri
buție însemnată la încheierea 
cu succes a sarcinilor anului 
1975 și la pregătirea temeinică 
a producției anului viitor. Suc
cesele obținute în producție ca 
și buna organizare a muncii în 
toate compartimentele de activi
tate și-au găsit o elocventă re
flectare în faptul că pînă în 
prezent a fost definitivată 90 la 
sută din documentația execută
rii utilajelor tehnologice prevă
zute pentru anul 1976. Dar poa
te cea mai concludentă realiza
re o constituie lansarea în fa
bricație încă de pe acum a peste 
25 la sută din numărul comen
zilor de utilaje pentru anul vi
itor. Ca urmare, pînă la sfîrși- 
tul acestui an, vor fi fabricate 
circa 500 tone, de utilaje din 
producția anului 1976.

Desigur, cifrele sînt cifre, ele 
reflectă eforturile depuse de în
tregul colectiv al întreprinderii 
pentru ca producția primului an 
al cincinalului viitor — definit 
ca cincinal al revoluției tehnico- 
științifice — să fie temeinic 
pregătită. Și fără îndoială în 
toate aceste eforturi sint înglo
bate și eforturile susținute ale 
tinerilor, ale organizației U.T.C., 
mai mult ca oricînd îndreptate 
îrf soluționarea problemelor e- 
sențiale ale producției cu care 
este confruntat întregul colectiv.

0 problemă încă 

nerezolvată: colaborările
Nominalizarea din timp a pro

ducției anului viitor și acoperi
rea ei cu contracte sînt aspecte
le ce preocupă în mod deosebit 
activitatea Întreprinderilor în 
aceste zile. Pentru că numai pe 
această bază pot fi luate ope
rativ măsurile de aprovizionare 
tehnico-materială, elaborate teh
nologiile, perfecționată colabo
rarea cu unitățile interesate. 
La „Timpuri noi", discuțiile cu 
factorii de răspundere în aceas
tă problemă au evidențiat pre
ocuparea constantă a colectivu
lui pentru soluționarea operati
vă și eficientă a tuturor aspec
telor. în ce privește producția 
anului viitor, ea a fost nomina
lizată în proporție de 91,4 la 
sută, iar planul a fost acoperit 
cu contracte în proporție de 73 
la sută. Problema care rămîne 
în continuare deschisă este ace
ea a perfectării colaborărilor, în 
special în privința pieselor for
jate, întrucît din experiența a- 
cestui an au rezultat o serie de 
greutăți în privința respectării 
de către furnizori a graficelor 
de cooperare. în același timp, 
pentru unele nroduse nominali
zate nu s-au încheiat contracte
le în special la ambreiaje și 
pompe de injecție, deși între
prinderea a depus din timp fi
șele la centrala de resort. „Prac
tic, semestrul I al viitorului 
an ridică probleme la produsele 
cu pondere valorică mare în 
plan, cum ar fi motorul Diesel 
de 1 200 C.P. și autocompreso’-al 
de 10 m.c." — ne relata econo
mistul Constantin Dumitrescu, 
șeful serviciului aprovizionare. 
Față de aspectele semnalate, 
cărora lf se adaugă și altele, se 
impune ca centrala, ministerul 
de resort să intervină operativ

DEZBATEREA Șl ÎNSUȘIREA TEMEINICĂ 
A SARCINILOR STABILITE

(Urmare din pag. I)

treptat la formularea unor pro
puneri de îmbogățire a progra
mului de activități al organiza
ției, adoptat înainte de Con
gres. „Să ne fixăm ca punct 
distinct, spunea rectificatoarea 
Mari oara Vasile, o acțiune de 
largă amploare pe care s-o in
titulăm, eventual : „Auto de
pășirea, scopul fiecăruia din
tre noi% și în virtutea ei 
să nu mai acceptăm opi
niile unora dintre noi care 
spun „atîta pot, atita fac" pen
tru că așa cum ne arăta se
cretarul general al partidului, 
dispunem in toate domeniile — 
al calificării, al întrajutorării to
vărășești, al perfecționării poli- 
tico-iedologice — de posibilități 
încă ne fructificate". „Să adop
tăm acum o măsură, sugera 
strungarul Ion Moroianu, prin 
care să transformăm fazele de 
masă ale concursurilor" profe
sionale in surse de depistare a 
temelor pe care să se bizuie, ul
terior, cursurile de reciclare". 
..Să adăugăm programului nos
tru de activități, îl completa 
colegul său Stan Stan, o acțiune 
cu caracter larg, antrenant, sti
mulator, pe care s-o numim 
„Cincinalul revoluției tehnico- 
științifice înseamnă și pentru 

în clarificarea tuturor proble
melor privind cooperarea în 
producție, încheierea în cel mai 
scurt timp a contractelor eco
nomice.

Pe prim plan—asimilările
La întreprinderea de mașini 

electrice București cincina
lul a fost îndeplinit în iunie. 
Producția suplimentară obținută 
pînă la finele anului va însuma 
peste 600 milioane lei, iar depă
șirile la export peste 11 milioa
ne lei valută. Contracte cu 50 
de țări pentru 400 sortimente. 
Sînt doar cîteva cifre ce semni
fică munca perseverentă a aces
tui ‘ colectiv. „Ele constituie, în 
același timp, un serios punct de 
referință pentru producția anu
lui viitor, ne spune tovarășul 
Aurel Militaru, șeful serviciului 
desfacere. Au fost asigurate qon- 
tracte la export în proporție de 
65 la sută și peste 70 la sută la 
intern. De fapt, acțiunea se află 
încă în plină desfășurare, ur- 
gentîndu-se realizarea integrală 
a contractărilor la piese de 
schimb. Totodată, a fost inițiat 
un ansamblu de măsuri pentru 
realizarea și depășirea prevede
rilor planului". „Creșterea pro
ductivității muncii va rămîne și 
în viitor sarcina noastră de bază, 
ne-a relatat Constantin Bădilă, 
șeful serviciului de organizare 
a muncii. Avem de asemenea 
în vedere reproiectarea unor 
produse, tipizarea lor, asimila
rea altora noi, modernizarea 
tehnologiilor. Concret, aceste 
măsuri se vor materializa în 
alte 80 de noi sortimente ce vor 
fi lansate în fabricație. Nu am 
omis din preocupările noastre 
nici problema dezvoltării capa
cităților de producție. în acest 
sens, hala 131, cea mai nouă din 
întreprindere, va atinge anul 
viitor parametrii proiectați • se 
află în curs de extindere ateli
erul de bobinaj și; în curînd, 
vom reorganiza sectorul de co
lectori, inelf colectoare și port- 
perii. V-om urmări, totodată, 
creșterea eficienței unor iniția
tive ,mai vechi și vom lansa al
tele noi : „Fiecare muncitor, un 
bun organizator al producției și 
al muncii", „Producția, de-o 
vîrstă cu cincinalul", „Produsele 
noastre,, carte de vizită în lume".

Anchetă realizată de :
PAVEL POPA. EUGEN BUR- 
GHELEA, MIHAI BOCAI, 
ION CHERCIU

tine un prag calitativ superior 
celui atins pînă azi". Au fost 
idei cărora li s-au asociat și 
alți vorbitori printre care și 
strungarii Rodica Riciu șl 
Gheorglie Iatan. N-au fost omi
se nici aspectele referitoare la 
mobilizarea la muncă patriotică 
a tinerilor pentru creșterea con
tribuției lor directe la realizarea 
unor obiective de investiții din 
sector, nici insistențele privitoa
re la intensificarea integrării 
mai active a tinerilor în mișca
rea de inovații prin intermediul 
comisiei tehnico-științifice, nici 
constituirea echipei de tineri din 
schimb care să urmărească eli
minarea funcționării în gol a 
mașinilor și utilajelor.

Se poate afirma, de aceea, că 
dezbaterea din adunarea gene
rală deschisă a organizației 
U.T.C. sculerie, schimbul B din 
întreprinderea „23 August" a 
reușit să imprime întregului co
lectiv de tineri un spirit entu
ziast. propice aplicării în viață a 
hotăririi adoptate încă înaintea 
acestui eveniment ca toți cei 80 
de băieți și fete de la acest loc 
de muncă să-și. asume calitatea 
de colectiv model care muncește 
și trăiește în spiritul normelor 
muncii și vieții comuniștilor. Am 
putut înțelege de aceea emoția

Tinerii noștri 
cititori

(Urmare din pag. I)
dată, în fața unor partizanate 
sau adversități pînă la negare, 
emoționante. Tînărul cititor — 
nu înseamnă că omul mai pu
țin tînăr ar fi lipsit de respec
tivul atribut — poate fi și este 
un cititor total. Are capacitatea 
identificării cu literatura, după 
cum o are pe cea a respingerii 
ei. Cauzele sînt multe și țin de 
domenii variate, in bună parte 
știute. Pentru scriitor rămîne, 
fapt deopotrivă stimulativ și de 
natură a îndemna la prudență, 
conștiința că se află înaintea 
unei dorințe’ de dialog și con
fruntare cu realitatea, cu mari 
valori de sinceritate. Conștiința 
că tînărul cititor crede în lite
ratură. Ceea ce nu e puțin lu
cru.

Am încercat aceste delimitări 
socotindu-le oarecum utile și 
pentru un posibil relativ răspuns 
la problema cu care începeam 
însemnările de față. Cîteva ape
tențe certe are cititorul tînăr. 
Anetențe tu semnificație mai 
largă pentru prozatorul român 
de azi. Una ar fi pasiunea pen
tru eroism și eroi exemplari, 
dusă pînă la vibrația documen
tului. Alta ar fi intransigenta 
fată de măsura în care adevă
rul artistic este și un adevăr 
omenesc. După cum, așijderea 
caracterizantă mi se pare refu
zarea literaturii pedestru mora
lizatoare, cu obstacole dinainte 
învinse, cu soluții umane și ar
tistice facile. După cum la fel 
de simptomatică este dorința de 
a regăsi în paginile cărților co
respondențe autentice de vîrstă, 
idealuri, întrebări. Sînt, firește, 
date ale întregii literaturi, dar 
pe poarta deschisă de ele pă
trunde un detașament de citi
tori. cum spuneam, deloc negli
jabil. A scrie. în acest fel, pen
tru el și despre el, mi se pare 
mai mult decît un punct de în
cercare al literaturii și scriito
rului. Un punct de încercare pus 
îndreptățit de un cititor care-și 
revendică în literatură și un rol 
egal ca importanță cu cel avut 
în societate. Nu e un lucru ne
cunoscut că tineretul a fost și 
este adesea în rîndurile dinții 
ale construirii marilor obiective 
industriale. Nu este, de aseme
nea. necunoscut că același tine
ret are, în mod firesc, acute 
probleme de calificare, de adap
tare, de integrare, de confrun
tare cu mentalități diverse, une
ori antipodice, față de el și lo
cul și rolul său. Rară categorie 
de personaj-literar mai „bom
bardat" de realitate ca tînărul. 
„Concurenta" sa pe acest plan, 

t'mărului Cristian Ghiță care, în 
seara acestei dezbateri, in fața 
întregii organizații, a tovarășilor 
săi care i-au caracterizat activi
tatea in termeni calzi, dar obiec
tivi, și-a rostit angajamentul 
solemn al intrării în rîndurile 
uteciștilor : „Mă angajez solemn 
să servesc cu cinste și devota
ment cauza Partidului Comunist 
Român, să duc mai departe fla
căra libertății, a spiritului revo
luționar, să lupt cu toate for
țele pentru înfăptuirea Progra
mului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. Mă oblig să 
învăț necontenit, să fiu drept, 
cinstit, curajos și combativ, să 
constitui un exemplu de com
portare în toate împrejurările, 
să îndeplinesc fără șovăire sar
cinile de utecist, să respect 
neabătut principiile și normele 
muncii și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste".

Pentru că legămîntul său era. 
de fapt, așa cum se putea în
țelege limpede din dezbatere, le- 
gămintul tuturor acelora care îl 
primeau în rîndurile lor. Un om 
nou pentru o activitate calitativ 
nouă a organizației U.T.C., a co
lectivului de tineri din schimbul 
B sculerie, al Întreprinderii „23 
August".

cu egale dificultăți, rămîne nu
mai țăranul, supus unor mutații 
de conștiință uneori radicale, 
sau amenințat de false mutații 
de conștiință care-1 pot rupe de 
condiția sa, normală și eficientă, 
în societatea românească ac
tuală, de țăran. Dar la tînăr 
complexitatea și dificultatea pot 
veni și dintr-un sentiment al 
viitorului. Avem de-a face cu 
un cititor și un erou care, în 
datele biologice, se consideră 
martor, făptuitor și moș
tenitor al unui prezent pe care 
mîine poate să-1 judece. Exi
gența sa are superioritatea în
vingătorilor dinainte știuți. Con
diția pe care o pune literaturii 
este șl de a fi în măsură să 
efectueze o anticipare pe care 
el este capabil să o verifice.

Apoi există sentimentul anga
jării sociale, după opinia mea, 
acut la marea majoritate a ti
neretului. Să nu ne lăsăm înșe
lați de caracterul „spectaculos" 
al istoriilor adevărate cu bișni
țari și tineri „clienți" ai institu
țiilor de corecție. O anumită 
proză contemporană românească 
bîntuită de demonul „dezerolză- 
rii" Istovește sondînd aceste pe
riferii umane și detectînd în 
lene și lipsă de voință resortu
rile cine știe căror conștiințe cu 
valori relevabile abia la o mal 
polivalentă cercetare. Sînt și a- 
ceștia tineri, evident. Sînt și a- 
ceștia posibili eroi literari. Un 
om, se spune, este egal un om. 
Dar există tineri... mai egali cu 
tinerii, și ei alcătuiesc acel tine
ret extrem de interesant, serios 
și convins de răspunderile sale 
în timp și față de timp. Să fiu 
bine înțeles : dreptul la perso
naj literar îl are oricine. Dar, 
mi se pare, uneori prea scor
monim oriunde și oricum în 
speranța găsirii unor diamante.

Există, așadar, raportul dintre 
tînărul în calitate de cititor și 
tînărul în calitate de erou lite
rar. Că pe mine mă interesează 
în primul rînd tînărul care face 
parte din categoria de homo- 
faber poate fi considerat o op
țiune strict personală. Că o ex
periență de „om al terenului" 
m-a dus la Concluzia că foarte 
mare parte dintre cititorii tineri 
doresc să se vadă în acest fel 
de personaje e o realitate care 
poate fi de mai largă utilitate. 
Firește, cu respectarea strictă a 
refuzului a tot ce tine de fals 
psihologic, de neadevăr social, 
de contrafacere. Fiindcă nici
unde. ca în rîndurile tinerilor, 
literatura nu-și poate găsi un 
critic. Un critic cel mai adesea 
obiectiv. Dacă nu prin expe
riență, cel puțin prin intuiție.

Sesiune 
de comunicări
Vineri a avut loc la Deva o 

sesiune de comunicări cu tema 
„40 de ani de la încheierea acor
dului de la Țebea între Blocul 
Democratic, Frontul Plugarilor, 
Madosz și Partidul Socialist", 
organizată * de Academia de 
Științe Sociale și Politice, Insti
tutul de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C. al P.C.R. 
și Comitetul județean Hunedoa
ra al P.C.R.

La lucrările sesiunii au luat 
parte numeroși cercetători, ca
dre didactice universitare, alți 
oameni de știință și cultură din 
București, Cluj-Napoca. Tîrgu 
Mureș și din județul Hunedoara, 
membri ai biroului județean 
Hunedoara al P.C.R. și alți acti
viști de partid.

Comunicările prezentate s-au 
referit pe larg la semnificația 
istorică a acordului încheiat la 
6 decembrie 1935 la Țebea, lingă 
gorunul lui Horia și mormîntul 
lui Avram Iancu, ca simbol al 
cinstirii luptelor populare pentru 
libertate națională și dreptate 
socială, acord care a marcat un 
moment important în viața poli
tică a țării, contribuind la înche
garea alianței muncitorești-țără- 
nești din România. A fost re
levată activitatea revoluționară 
desfășurată de Partidul Comu
nist Român pentru dezvoltarea 
luptei antifasciste în țara 
noastră.

Academia Republicii Socialis
te România, Ministerul Educa
ției și Invățămîntului și Consi
liul National pentru Știință și

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

In ziua de 5 decembrie, a în
cetat din viață, după o lungă și 
grea suferință, acad. Raluca Ri
pan, membru al Prezidiului A- 
cademiei Republicii Socialiste 
România, președintele Filialei 
din Cluj-Napoca a Academiei.

Născută la Iași, la 27 iunie 
1894, Raluca Ripan și-a făcut 
studiile la Universitatea din 
Iași, unde a absolvit Facultatea 
de chimie. în 1922 obține titlul 
de doctor în chimie al Universi
tății din Cluj-Napoca, unde va 
desfășura timp de decenii o bo
gată activitatea didactică și ști
ințifică, formînd numeroase ge
nerații de specialiști în dome
niul chimiei anorganice, organi- 
zînd și conducînd echipe com
plexe de cercetare și legîndu-și 
numele de valoroase studii, pu
blicate în țară și peste hotare.

Activitatea de cercetare știin
țifică a acad. prof. Raluca Ripan 
este oglindită în peste 250 lu
crări științifice originale, care 
îmbrățișează o serie de problema 
esențiale ale chimiei anorganice, 
de importanță atît teoretică, cit 
și practică. Printre acestea se e- 
numeră în primul rînd cercetă
rile din domeniul polielectrollțl- 
lor, al combinațiilor complexe, 
cercetări în care a utilizat me
todele cele mai moderne ale 
științei contemporane.

Pe lîngă elucidarea numeroa
selor aspecte teoretice, acad, 
prof. Raluca Ripan a acordat o 
deosebită atenție aplicării în 
practică a rezultatelor cercetări
lor. Aceasta se referă în primul 
rînd la exploatarea și valorifica

De la Comisia pentru organizarea funeraliilor
Comisia pentru organizarea 

funeraliilor acad. prof. Raluca 
Ripan comunică :

Pentru ca cetățenii să-și poa
tă lua rămas bun de la acad. 
Raluca Ripan, sicriul cu corpul

SPORT • NPOin
In organizarea ziarului „Scinteia tineretului" și a 

federației de specialitate

ASTĂZI, LA BRĂILA:

Finala competiției de box 
„Criteriul tineretului"

Organizată de federația româ
nă de specialitate, împreună cu 
ziarul „Scînteia tineretului", 
competiția de box „Criteriul ti
neretului" se încheie astăzi, la 
Brăila, cu întrecerile finale. Ga
la celor 12 întîlniri este progra
mată în Sala sporturilor și se 
anunță deosebit de atractivă. 
Vor urca în ring 24 de veritabile 
speranțe ale pugilismului româ
nesc, sportivi care bat la poarta 
consacrării. Printre ei „elevi" ai 
unor antrenori unanim recu- 
noscuți ca descoperitori de ta
lente precum : antrenorul emerit 
Cristian Panaitescu de la C.S.O. 
Cîmpulung Muscel, Eugen Dou
da de la „Voința" — Cluj-Napo
ca, Ion Matiaș — Iași, Gh. Lun- 
gu — București, Ștefan Văcaru 
— Constanța, Ion Hău — Piatra 
Neamț. Dumitru Potea — Bucu
rești, Emeric Bogoși — SaJ.onta, 
Ion Enculescu — Arad etc. 
Există toate premisele ca pasi
onatul public brăilean să urmă
rească meciuri frumoase, în 
care să se declanșeze energii și 
ambiții tinerești, partide de un 
nivel tehnic ridicat, date fiind 
cărțile de vizită ale antrenorilor 
și secțiile din care fac parte 
Spectatorii brăileni vor*  urmări, 
desigur, cu înfrigurare, evoluți
ile reprezentanților lor, care 
s-au calificat în acest turneu fi
nal într-un număr aprecia
bil : 6 ’

Tehnologie aduc la cunoștință 
cu profund regret încetarea din 
viață a academicianului Raluca

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
$1 INVĂȚĂMÎNTULUI

rea unor elemente rare ale sub
solului țării.

Pentru bogata sa activitate p« 
tărîmul științei, Raluca Ripan a 
fost aleasă în 1948 membru al 
Academiei Republicii Socialista 
România, î.ncredințîndu-1-se or
ganizarea și conducerea Institu
tului de chimie din Cluj-Napo
ca, a fost distinsă cu Premiul de 
Stat și titlul de om de știință e- 
merit.

îndelungata și rodnica activi
tate didactică desfășurată de Ra
luca Ripan, ca profesor, decan al 
Facultății de științe și rector al 
Universității din Cluj-Napoca, 
l-au adus prețuirea și stima stu
denților și cadrelor didactice, 
ale tuturor acelora cu care a lu
crat pentru progresul învăță- 

ACADEMIA REPUBLICII MINISTERUL EDUCAȚIEI 
SOCIALISTE ROMANIA Șl INVĂȚĂMÎNTULUI

neînsuflețit al defunctei va fi 
depus la Casa Universitarilor 
din Cluj-Napoca.

Publicul va avea acces în ziua 
de 8 decembrie orele 10—12.

Adunarea de doliu va avea loe

Organizatorii competiției, 'a- 
jutați pe plan local de C.J.E.F.S 
și Box Club Brăila, s-au îngri
jit de toate amănuntele pentru 
ca gala din această seară să se 
numere printre manifestările 
sportive pe deplin reușite. Au 
fost tipărite și răspîndite afișe 
— biletele sînt epuizate de-o 
săptămînă — s-a editat un bogat 
program în care sînt prezentați 
sportivii, antrenorii lor, date și 
realizări din activitatea cluburi
lor. Sportivii care vor evolua în 
ring vor primi diferite premii 
în obiecte și materiale sportive, 
diplome și medalii. După cam
pionatele naționale ale seniori
lor, întrecerile „Criteriul tinere
tului" sînt considerate drept o 
manifestare de anvergură a 
boxului românesc. (C.V.)

• CAMPIONATUL mondial 
feminin de handbal a programat 
ieri ultimele partide din cadrul 
grupelor preliminare. La Vilnius, 
în grupa A, selecționata Româ
niei, manifestând o vervă de joc 
deosebită, a întrecut cu scorul 
de 20—6 (9—2) reprezentativa 
Cehoslovaciei. Principalele re
alizatoare ale echipei noastre au 
fost Simona Arghir (8 goluri), 
Rozalia Șoș (5) și Doina Furcoi 
(3). Iată rezultatele celorlalte 
întîlniri : U.R.S.S. — Polonia 
15—8 (9—3) ; Iugoslavia — Un- 

Ripan, personalitate de seamă t 
științei și invățămîntului su
perior din țara noastră.

CONSILIUL NAȚIONAL 
PENTRU ȘTIINȚA Șl 

TEHNOLOGIE★
mîntului superior, pentru o le
gătură trainică și eficientă a în- 
vățămîntulul cu cercetarea și 
producția.

Membru al Partidului Comu
nist Român din anul 1946, Ra
luca Ripan a fost un savant pa
triot, însuflețit de perspectivele 
luminoase pe care le deschide 
poporului nostru făurirea socie
tății socialiste, o prezență con
tinuă în viața publică. Ca depu
tat în Marea Adunare Națională 
în mai multe legislaturi, mem
bru al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, membru al Consiliu
lui Național pentru Știință și 
Tehnologie, al Consiliului Na
țional pentru Apărarea Păcii, al 
Consiliului Național al Femei
lor a desfășurat o bogată acti
vitate.

Opera științifici a acad. Ra
luca Ripan s-a bucurat d« apre
ciere internațională, ilustrată de 
alegerea sa ca membru de o- 
noare al Societății de Chimie 
Industrială a Franței, doctor 
honoris causa al Universității 
din Torun — R.P. Polonă, mem
bru al altor societăți științifice 
străine de prestigiu.

Activitatea multilaterală a 
acad. Raluca Ripan în domeniul 
științei șl Invățămîntului, in via
ța obștească și-a găsit o înaltă 
recunoaștere în titlul de Erou al 
Muncii Socialiste, în ordinele și 
medaliile cu care a fost distinsă 
de statul nostru.

Prin încetarea din viață a 
acad. Raluca Ripan, știința șl în- 
vățămîntul din țara noastră 
pierd pe unul din cel mai de 
seamă reprezentanți.

CONSILIUL NAȚIONAL 
PENTRU ȘTIINȚA Șl 

TEHNOLOGIE

la Casa Universitarilor în ziua 
de 8 decembrie ora 12,00, după 
care cortegiul funebru va porni 
Ia cimitirul central din Cluj- 
Napoca, unde va avea loc în
humarea.

De la Federația 
Română de Fotbal
în ziua de 5 decembrie 1975, 

Biroul Federației Române de 
Fotbal a analizat comportarea 
echipei naționale în ultima pe
rioadă a anului, constatând exis
tența unor lipsuri grave în ac
tivitatea de selecție, în pregă
tire, în stabilirea unei concepții 
de joc corespunzătoare, ceea ce 
a condus la obținerea unor re
zultate nesatisfăcătoare.

Față de această situație, Bi
roul Federației Române de
Fotbal a luat următoarele mă-
suri :

1. Eliberarea din funcția de
antrenor al echipei naționale a 
tovarășului Valentin Stănescu.

2. Eliberarea din funcția de 
președinte al Colegiului de an
trenori a tovarășului Nicolae 
Petrescu.

3. Luarea unor măsuri organi
zatorice pentru întărirea activu
lui Federației Române de Fotbal.

4. Convocarea la sediul Fede
rației Române de Fotbal a an
trenorilor principali ai echipelor 
de Divizia A, a unor antrenori 
din Divizia B. precum și a unor 
arbitri și președinți de cluburi, 
pentru stabilirea unui program 
de activitate, inclusiv pe acela 
al echipelor reprezentative, in 
perioada următoare de competi
ții și perioada de iarnă.

garia 11—8 (7—6) ; R.D. Germa
nă — S.U.A. 29—8 (13—4) ; Nor
vegia — Japonia 16—8 (9—5) 
Danemarca — Tunisia 25—8 
(15-3).

Pentru turneul final, care 
începe duminică 7 decembrie la 
Kiev, s-au calificat următoarele 
șase echipe : România, U.R.S.S., 
Iugoslavia, Ungaria, R.D. Ger
mană și Cehoslovacia. După 
cum se știe, primele patru cla
sate în acest turneu vor primi 
dreptul de a participa la Jocu
rile olimpice de Ia Montreal.

I.I.S. FRIGOCOM

cu sediul in București, str. Bujoreni nr. 36, sectorul 7, car
tier Drumul Taberei, troleibuz 90 (capăt), 84, 93, autobuze 37 
și 73, 108, tramvai 8, stația Bujoreni,

ÎNCADREAZĂ :
• ingineri tehnologi T.C.M.
• ingineri mecanici specialitatea T.C.M.
• tîmplari manuali, tâmplari carosieri și mecanici
• tinichigii industriali
• vopsitori industriali
• strungari
• presatori metale la rece
• electromecanici
Solicitanții trebuie sâ,aibâ domiciliul în municipiul Bucu

rești, comunele subordonate sau la o distanța de 30 km cu 
posibilități de a face naveta.

Relații suplimentare la telefon s 46 40 20 — 46 49 20, interior 
113.

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl INVĂȚĂMÎNTULUI
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

ANUNȚA SCOATEREA LA CONCURS 
A URMĂTOARELOR POSTURI :

FACULTATEA DE MEDICINA
Catedra de explorări funcționale și laborator clini»
Asistent, poziția 4, 1, 7, disciplina Fiziologie
Asistent, poziția 4, 1, 8, disciplina Fiziologia
Asistent, poziția 4. 1. 9, disciplina. Fiziologie
Catedra de chirurgie — morfologie
Asistent, poziția 4. 2. 15, disciplina Anatomie
Asistent, poziția 4. 2. 16, disciplina Anatomie
Asistent, poziția 4. 2. 17, disciplina Anatomie, profil Embriologie
Asistent, poziția 4. 2. 18, disciplina Anatomie
Asistent, poziția 4. 2. 19, disciplina Anatomie
Asistent, poziția 4. 2. 20, disciplina Anatomie
Asistent, poziția 4. 2. 21, disciplina Anatomie
Candidații la concurs vor depune la secretariatul rectoratului 

Universității din Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13. în 
termen de 15 zile de la data publicării acestui anunț în Buletinul 
Oficial, cererea de înscriere, la care vor anexa actele prevăzute 
de Legea nr. 6, privind Statutul personalului didactic din Repu
blica Socialistă România, publicată In Buletinul Oficial. Partea 
I-a, nr. 33, din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile Ministerului 
Educației și Invățămîntului nr. 84539/1969, într-un exemplar.

Concursul se va ține Ia sediul Facultății de medicină In ter
men de 15 zile de la expirarea termenului de Înscriere.

CURSURI
DE ÎNDRUMARE
pentru candidații 

la studenție
Institutul de construcții 

București organizează, înce- 
pînd din luna ianuarie 1976, 
pentru tinerii care doresc să 
candideze la concursul de ad
mitere în facultăți, cursuri de 
îndrumare după cum urmea
ză :

• Algebră și trigonometrie, 
Geometrie plană, Geometrie 
în spațiu, Analiză matema
tică și Fizică, pentru candi
dați! la secțiile de ingineri ;

• Algebră, Geometrie pla
nă, Trigonometrie și Fizică, 
pentru candidații la secțiile 
de subingineri.

înscrierile se vor face zil
nic la secretariatul rectoratu
lui din Bd. Republicii nr. 176, 
în perioada 15—30 decembrie 
1975, între orele 12—14, de 
unde se pot lua și informații 
suplimentare.

Candidații trebuie să pre
zinte la înscriere o recoman
dare din partea conducerii 
liceului (pentru elevi) sau din 
partea conducerii întreprinde
rilor (pentru cei care sînt 
in producție).

Cursurile se vor desfășura 
în localul Rectoratului, Bd. 
Republicii 176.

TRHCERE SPeriHLfi

PRONOEXPRES

se atribuie cîștiguri în*  
AUTOTURISME. 
BANIșiexcursiiîn U.R.S.S., 
R.D.GERMANĂ

excursii la OLIMPIADA ALBĂ’ INNSBRUCK-AUSTRIA

Se acordă 
cîștiguri 

suplimentare 
din fond

special
Excursii peste hotare 

pe itinerarii de neui
tat I în U.R.S.S. — pe 
ruta Kiev — Leningrad 
- Moscova. In R. D. 
Germană pe itinera- 
riul Berlin — Dresda — 
Leipzig.

Procurați din vreme 
biletele.

O gamă diversă de articole pot fi oferite in 
dar celor dragi : jucării, produse cosmetice și de 
parfumerie, bibelouri, podoabe, lenjerie fină, tri
cotaje, galanterie, confecții elegante, ceasuri, 
aparate foto, electrotehnice și alte numeroase 
obiecte utile în orice cămin.

Alegeți-le, după preferințe, din

MAGAZINELE

COOPERATIVELOR

DE CONSUM!
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A PRIMIT DELEGAȚIA INSTITUTULUI DIN PARIS 
PENTRU PROBLEMELE UNEI NOI ORDINI ECONOMICE INTERNATIONALE

(Urmare din pag. I)

Uniat interesul deosebit pe ca
re aceste dezbateri — desfășu
rate în lumina gindirii pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
in probleme fundamentale ale 
noii ordini economice — il pot 
avea pentru un mare număr 
de țări, inclusiv din America 
Latină, confruntate de fenome
nul subdezvoltării.

■Credem că politica României 
și concepția Excelenței Voastre 
servesc nu numai pentru măre
ția acestei țări ; sintem convinși 
că toate țările subdezvoltate din 
lume sînt interesate să se in
spire din această gindire atit de 
constructivă.

Pentru noi — a subliniat dr. 
Arturo Frondizi — ar fi o mare 
cinste ca Excelența Voastră să 
accepte președinția de onoare a 
acestui institut.

Plecăm absolut satisfăcuți nu 
numai de cordialitatea de care 
ne-am bucurat, ci și de nivelul 
ridicat al dezbaterilor, al anali
zelor care s-au făcut pe margi
nea unor probleme ale noii or
dini economice internaționale, pe 
care o vedem absolut funda
mentală pentru progresul po
poarelor din Întreaga lume.

Este firesc, domnule președin
te, ca institutul să activeze în 
țările slab dezvoltate. Noi am 
dorit insă să începem activitatea 
noastră bazîndu-ne pe concepția 
românească, pe gîndirea Excelen
ței Voastre, care are atîta au
diență în diferite țări, inclusiv 
la nivelul șefilor de stat. Ne-a 
interesat în mod deosebit fap
tul că conceptul dumneavoastră 
despre noua ordine economică 
internațională nu se referă nu
mai la țările socialiste, în mod 
expres, în rîndul cărora se nu
mără și România ; principiile a- 
cesteia. așa cum le vedeți dum
neavoastră, au în vedere intere
sele tuturor țărilor, în primul 
rind ale celor subdezvoltate sau 
în curs de dezvoltare, indiferent 
dacă sistemul lor are la bază o 
gîndire socialistă sau capitalistă.

De asemenea, avem mare in
teres să analizăm conceptul ro
mânesc și pentru faptul că. ală
turi de alte națiuni, țara dum
neavoastră promovează o politică 
de autodeterminare, de indepen
dență. care este, de altfel, un 
element definitoriu și absolut 
fundamental pentru succesul e- 
forturi lor tuturor țărilor sub
dezvoltate sau în curs de dez
voltare din lume, pentru că toc
mai aceste state sînt supuse 
presiunilor, intereselor marilor 
puteri.,

în âî doilea rînd, ne intere
sează experiența românească da
torită concepției sale privind 
dezvoltarea, așa cum a fost ea 
realizată în țara dumneavoastră, 
care a cuprins pe orizontală 
toate regiunile patriei, asigurind 
în același timp creșterea pe ver

ticală a economiei, pe baza unei 
industrii grele puternice. Exem
plul României în domeniul eco
nomic este fundamental pentru 
că demonstrează, totodată, țări
lor in curs de dezvoltare sau 
celor subdezvoltate din întreaga 
lume că nu există o altă posibi
litate de dezvoltare a forțelor de 
producție decit un nivel înalt 
al investițiilor din venitul na
țional, că nu este suficien
tă adoptarea unor principii 
juridice ci trebuie transformată 
în întregime întreaga economie 
pentru a se asigura progresul 
unei țări. Și sub acest aspect 
experiența României este exce
lentă. Deși aproape totalitatea 
țărilor Americii Latine nu apar
țin sistemului socialist, credem 
că este perfect valabilă pentru 
ele concepția economică a 
României. Avem nevoie de un 
indice înalt de investiții proprii, 
alături de cele străine, 'de cre
dite. Cu alte cuvinte, avem în
credere în organismele cu carac
ter internațional, dar avem mai 
multă încredere în hotărîrea 
propriilor noastre popoare care 
vor să-și realizeze măreția lor.

A vorbit apoi prof. dr. Gian
carlo Elia Valori.

Sînt foarte onorat pentru tre
cutele și recentele întrevederi 
acordate de dumneavoastră, 
domnule președinte, a subliniat 
oaspetele.

La reuniunea care a avut loc 
la Paris, sub președinția dom
nului dr. Arturo Frondizi. s-a 
propus în unanimitate atribuirea 
titlului de președinte de onoare 
al institutului, pentru că dum
neavoastră ați fost, domnule pre
ședinte Nicolae Ceaușescu, așa 
cum s-a subliniat și în cadrul 
reuniunii noastre din capitala 
franceză, făuritorul, animatorul 
și propulsorul principiilor noii 
ordini economice internaționale.

Cu această convingere, insti
tutul va acorda un premiu in
ternațional pentru cea mai bună 
scriere care să ilustreze opera 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
activitatea sa pentru noua ordi
ne economică internațională. Noi 
sperăm ca acest premiu al in
stitutului, care se adresează tu
turor oamenilor de știință din 
întreaga lume, să-1 putem con
feri anul viitor. Cred că aceasta 
constituie unul din cele mai fru
moase omagii aduse principalu
lui constructor al unei noi ordini 
economice internaționale, celui 
care crede în aceste noi principii 
și militează pentru înfăptuirea 
lor.

De asemenea, doresc să vă co
munic, domnule președinte, că 
în luna februarie va avea loc a 
doua sesiune — care va începe 
la Roma și va lua sfîrșit 
la București. De data aceaș- 
ta, vor fi abordate aspecte
le industriale și monetare legate 
de problemele noii ordini econo

mice internaționale, în concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
La această întrunire vor parti
cipa iluștri oameni de știință de 
faimă internațională : ne propu
nem. de asemenea, să invităm și 
industriași.

în încheiere, subliniind că in
stitutul va publica în anul viitor 
o carte prefațată de Alain Poher, 
președintele Senatului francez, 
care va prezenta cele mai recen
te scrieri ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, activitatea 
șefului statului român con
sacrată edificării unei noi or
dini economice internaționale, 
Giancarlo Valori a spus : Aceas
ta constituie, domnule președin
te, un modest omagiu al celor 
care cred în dumneavoastră, în 
omul ce lucrează în fiecare zi 
pentru dreptul la autodetermi
nare al popoarelor, pentru o lu
me mai bună.

în cadrul întrevederii, a luai 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Re
publicii Socialiste România.

Mulțumind, prof. dr. Giancar
lo Elia Valori a spus : Așa cum 
dumneavoastră ați subliniat, e- 
fortul tehnic și științific trebuie 
să fie însoțit de o voință poli
tică. După cum cunoașteți, din 
consiliul institutului fac parte 
personalități politice importante 
din diferite țări europene ; în 
afară de sediul de la Paris și 
Roma, vom deschide unul și la 
Washington, cu ocazia apariției 
în limba engleză a cărții pe 
care am scris-o despre dumnea
voastră. Acum vom extinde ac
tivitatea institutului, necesitate 
pe care ați subliniat-o atît de 
pregnant, și în țările din așa-zisa 
lume a treia. în America Latină 
vom deschide sedii cu colabora
rea dr. Arturo Frondizi și cu 
ajutorul președintelui Echeverria, 
care a făcut cunoscute înțelegerea 
și adeziunea sa. în Africa, pre
ședintele Senghor și-a exprimat 
deja dorința de a ne sprijini în 
deschiderea unui sediu în Sene
gal. în acest cadru activitatea 
noastră va deveni mai vastă. In
tenții și voință pentru a munci 
există. Aș vrea să reamintesc un 
precept după care v-ați condus 
toată viața : Cine crede în anu
mite valori, învinge. Acesta este 
și motto-ul activității noastre, 
după învățămintele dumnea
voastră.

Vă mulțumim, domnule pre
ședinte, pentru această întreve
dere care a fost pentru noi toți 
un mare stimulent, ne-a oferit 
prilejul să cunoaștem noi as
pecte din conceptul și experien
ța dumneavoastră, care sînt pen
tru noi tot atîtea învățăminte 
prețioase. Șînt sigur că vom face 
mai mult și mai bine, sperînd 
ca astfel să fim mîndrl de noi 
înșine.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă cordialitate, 
de prietenie.

Cuvintul tovarășului
NICOLAE CEA UȘESCU

(Urmare din vag. I)
ordini economice internaționale. 
Or, în această privință, iniție
rea unor dezbateri cu participa
rea specialiștilor din diferite do
menii — economic, financiar, in
dustrial — va avea un rol im
portant.

Probabil că institutul are în 
vedere — și sînt convins de a- 
ceasta — ca activitatea sa să de
pășească Europa și să cuprindă 
toate continentele în care sc gă
sesc cele mai multe țări în curs 
de dezvoltare. Ținînd seama de 
faptul că popoarele din America 
Latină, Africa și Asia sînt cele 
mai interesate în noua ordine 
economică internațională, pro
babil că va fi util ca acestea 
să fie atrase în discutarea pro
blemelor și în elaborarea căilor 
pentru înfăptuirea noii ordini.

Eu văd activitatea institutului 
ca o tribună internațională în 
care reprezentanții diferitelor 
țări să-și poată expune părerile 
— desigur, într-o deplină liber
tate —, iar institutul să le sinte
tizeze și să ajute la concretiza
rea căilor de înfăptuire a noii 
ordini economice internaționale. 
Desigur, în această privință un 
rol important au guvernele ; dar 
nu este mai puțin adevărat că 
activitatea științifică, de cerce
tare, poate să aibă și ea un rol 
foarte important, să constituie 
un sprijin pentru guverne, pen
tru oamenii politici, în mun
ca lor.

Iată de ce eu apreciez că exis
tă perspective ca, Intr-adevăr, 
Institutul pentru noua ordine e- 
conomică internațională, cu se
diul la Paris, să capete un rol 
important și să desfășoare o ac
tivitate foarte largă pe plan in
ternațional. Ținînd seama că 
noua ordine economică interna
țională presupune schimbări re
voluționare în * relațiile dintre 
state și în concepția despre a- 
ceste relații, însuși institutul 
trebuie să fie promotorul în a- 
bordarea unor probleme econo
mice pe plan internațional.

Nu aș putea decît să urez suc
cese tot mai mari în această ac
tivitate deosebit de importantă 
și să-mi exprim convingerea că 
institutul se va bucura de apre

ciere și de sprijin din partea a 
tot mai mulți specialiști, precum 
și din partea unui număr tot 
mai mare de oameni politici.

Desigur, are perfectă dreptate 
domnul președinte Frondizi că 
problema noii ordini economice 
internaționale privește toate ță
rile slab dezvoltate, indiferent 
de orînduirea lor socială, că în 
realizarea obiectivelor de pro
gres economico-social trebuie 
pornit de la intensificarea efor
turilor fiecărei națiuni, ale fie
cărui popor, de Ia reorganizarea 
economiei pe bazele celor mai 
înalte cuceriri ale științei șl teh
nicii contemporane. România nu 
a subestimat niciodată importan
ța colaborării internaționale. A- 
ceasta are un rol important, dar 
fără eforturile proprii ale fie
cărui popor nu se poate concepe 
un progres economico-social. De 
aceea noi alocăm din venitul 
național un procent destul de 
mare — anul acesta 35 la sută — 
pentru dezvoltare.

Sînt, desigur, probleme legate 
de realizarea unui echilibru în 
dezvoltarea economică din fie
care țară, de dezvoltare propor
țională a diferitelor ramuri. Tre
buie ținut seama ca, odată cu 
industrializarea, să se asigure și 
dezvoltarea continuă a agricul
turii. Pentru multe țări în curs de 
dezvoltare problema aceasta este 
de altfel esențială — așa cum 
fără industrializare nu este po
sibil nici progresul agriculturii, 
nici progresul general al țării.

Este, de asemenea, problema 
cadrelor, care sînt hotărîtoare 
atît pentru agricultură, cît și 
pentru industrie. Pînă Ia urmă 
pot exista mijloace financiare, 
se pot primi și credite, dar dacă 
nu vor exista cadrele necesare 
pentru a asigura folosirea aces
tora nu se vor putea obține re
zultate corespunzătoare. De a- 
ceea, problema pregătirii cadre
lor reprezintă un factor de o 
deosebită importanță pentru ță
rile în curs de dezvoltare.

Sînt, de asemenea, problemele 
legate de realizarea unor rapor
turi echitabile între state, de în
lăturarea inegalității, a asupririi. 
De aceea. într-adevăr, noua or
dine economică internațională 
presupune o revoluție în relațiile 

dintre state, presupune să se 
pună capăt dominației unor țări 
asupra altora, sub orice formă, 
să sc creeze relații de egalitate, 
de respect, de întrajutorare, de 
avantaj reciproc, să se asigure, 
totodată, accesul în condiții 
avantajoase la tehnologiile și 
cuceririle științei.

Pentru# a realiza noua ordine 
economică vor trebui să fie ela
borate principii noi de relații și, 
desigur, țările dezvoltate să în
țeleagă că trebuie să țină seama 
de cei mai săraci, că, pînă la 
urmă, însăși dezvoltarea lor este 
legată de lichidarea subdezvol
tării. De altfel, criza economică 
din ultimii ani a evidențiat cu 
putere că viitorul țărilor indus
trializate, avansate este nemij
locit legat de cel al țărilor în 
curs de dezvoltare.

Institutul dumneavoastră îșl 
începe deci activitatea în împre
jurări deosebit de favorabile. 
Sînt conving că va avea o acti
vitate cu bune rezultate — și H 
urez multe succese.

Aș dori să vă mulțumesc pen
tru hotărîrea de a-ml acorda 
președinția de onoare a acestui 
institut. Este o cinste pentru 
mine. Ținînd seama de preocu
pările mele, nu știu dacă voi pu
tea să contribui cu ceva la acti
vitatea institutului. Așa că nu aș 
dori să-mi asum obligații șl pe 
urmă să fiu criticat de dumnea
voastră că nu le realizez. (Ani
mație). Oricum, pot să vă asigur 
că specialiștii români vor con
lucra activ cu institutul, că se 
vor bucura de sprijin din partea 
guvernului român pentru a abor
da cît mai complex aceste pro
bleme și pentru a-și aduce con
tribuția lor modestă, împreună 
cu specialiștii din alte țări, la 
studiile și la elaborarea unor căi 
de înfăptuire a noii ordini eco
nomice internaționale.

Vă mulțumesc încă o dată și 
vă urez succes deplin în activi
tatea dumneavoastră. Am con
vingerea că în documentele noii 
ordini economice internaționale 
— cînd se va ajunge la elabo
rarea acestora — vor figura și 
numele institutului și al pre
ședintelui său I

înaltă și unanimă apreciere fată 
de rezultatele recentului dialog 
la nivel înalt romano iranian

Comitete județene de partid, ministere, alte instituții centra
le, unități economice au adresat Comitetului Central al P.C.R.» 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, telegrame în care se dă o înalta 
apreciere reeentei sale vizite in Iran, subliniindu-se interesul 
viu cu care întregul nostru popor a urmărit noua solie de pace, 
prietenie și colaborare internațională purtată de secretarul ge
neral al partidului, președintele Republicii Socialiste România, 
impreună cu tovarășa Elena Ceaușescu.

Telegramele dau glas senti
mentelor de mîndrie patriotică 
pe care le încearcă toți cetățe
nii țării, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități 
pentru respectul și stima de 
care se bucură secretarul gene
ral al partidului în întreaga lu
me, consecință firească a recu
noașterii prestigioasei sale acti
vități, a contribuției pe care o 
aduce la promovarea principii
lor independenței, suveranității, 
dreptății și echității in relațiile 
internaționale.

Aleasa ospitalitate și înaltele 
onoruri rezervate solilor poporu
lui român — se arată în tele
grame — sînt o nouă mărturie 
a prestigiului pe care și le-au 
cîștigat în lume politica internă 
și externă a partidului și statu
lui nostru, consecvența cu care 
șeful statului român promovea
ză principiile acestei politici 
profund științifice și umane, 
care exprimă în cel mai înalt 
grad interesele fundamentale 
ale poporului nostru, aspirațiile 
întregii omeniri progresiste.

în telegrame se subliniază că 
această vizită a adus o nouă 
mărturie a posibilităților de 
dezvoltare a relațiilor de conlu
crare prietenească între două 
state în curs de dezvoltare cu 
sisteme social-politice diferite, 
de cooperare reciproc avanta
joasă, pe baza principiilor noii 
ordini economice și politice in
ternaționale. Comunicatul co
mun româno-iranian, acordurile 
Încheiate constituie o dovadă 
elocventă a dezvoltării acestor 
relații, reprezentînd o nouă și 
importantă contribuție la adîn- 
cirea legăturilor dintre cele 
două țări și popoare prietene, la 
cauza păcii și progresului în lu
me. Caracterul fructuos și con
structiv al dialogului purtat cu 
reprezentanții poporului iranian, 
cu oamenii muncii din localită
țile și unitățile economice vizi
tate înscrie un nou moment im
portant în cronica prieteniei ro- 
mâno-iraniene, reprezintă o ex
presie a gîndurilor și aspirații
lor noastre de pace, de priete
nie și colaborare cu toate po
poarele lumii.

Conferirea înaltului titlu de 
doctor honoris causa al Univer
sității Teheran — se relevă în 
telegram® — constituie o înaltă 
apreciere dată vastei și prodigi

oasei activități desfășurate de 
secretarul general al partidului 
pentru prosperitatea și fericirea 
poporului român, pentru înfăp
tuirea celor mai nobile idealuri 
de civilizație și progres ale u- 
manității, pentru cauza păcii și 
prieteniei între toate națiunile. 
Este exprimată, de aseme
nea, înalta apreciere care se 
dă contribuției tovarășei Elena 
Ceaușescu la întărirea relațiilor 
dintre oamenii de știință, învă- 
țămînt și cultură, menite să 
confere noi dimensiuni colabo
rării româno-iraniene.

în telegrame se subliniază că 
aportul de mare însemnătate al 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român la funda
mentarea și aplicarea politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru conferă Româ
niei socialiste privilegiul de a 
fi promotoare a eforturilor de 
uriaș prestigiu internațional, în
dreptate spre abolirea definitivă 
a vechii politici de dominație și 
dictat, spre instaurarea în lume 
a unei noi ordini economice și 
politice, a unor raporturi baza
te pe echitate și justiție, care 
să asigure dezvoltarea liberă a 
fiecărei națiuni, respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî de sine stătător destinul.

Exprimîndu-și totala adeziune 
față de politica științifică a 
partidului, admirația pentru 
clarviziunea cu care acțio
nează președintele României 
în promovarea intereselor-po
porului nostru, în promo
varea ideilor păcii, colaboră
rii și cooperării între națiuni, 
oamenii muncii din întreaga ța
ră raportează în aceste telegra
me noi succese in îndeplinirea 
sarcinilor actualului cincinal și 
pregătirea temeinică a producți
ei anului viitor. Totodată, oa
menii muncii dau glas hotărîrii 
lor nestrămutate de a-și consa
cra întreaga capacitate de mun
că obținerii unor noi reali
zări în toate sectoarele econo
miei naționale în vederea tra
ducerii în viață a însuflețitoare- 
lor obiective stabilite de cel 
de-al XI-lea Congres al parti
dului pentru îndeplinirea în ce
le mai bune condițiuni a sarci
nilor ce le revin din Programul 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate șl înain
tare a României spre comur. sm.

Ieri s-au încheiat în Capitală 

lucrările sesiunii

Vineri au luat sfîrșit la 
București lucrările celei de-â 
doua părți a sesiunii Consiliului 
general al Institutului pentru 
problemele unei noi ordini eco
nomice internaționale, din Paris, 
a cărei primă parte s-a desfă
șurat recent in capitala Franței.

Avînd ca temă „Problemele 
unei noi ordini economice in
ternaționale. Modul în care este 
concepută noua ordine de către 
președintele Nicolae Ceaușescu44, 
această importantă manifestare 
științifică a reunit savanți. cer
cetători, cadre didactice univer
sitare, consilieri, experți, specia
liști ai unor instituții centrale.

La lucrările celei de-a doua 
părți, organizată de Institutul 
pentru problemele unei noi or
dini economice internaționale, 
în colaborare cu Academia de 
științe sociale și politice, a 
participat o delegație a institu
tului, avind in frunte pe pre
ședintele acestuia, dr. Arturo 
Frondizi.

Cele șapte comunicări incluse 
în programul manifestării, pre
zentate în prima zi a reuniunii 
de la București, au constituit, 
vineri, obiectul unor aprofun
date dezbateri.

în comunicarea sa, prof. dr. 
Giancarlo Elia Valori a relevat 
că interesul suscitat in opinia 
publică mondială de punctul de 
vedere al președintelui Nicolae 
Ceaușescu asupra complexei 
probleme a dezvoltării explică 
receptivitatea cercetătorilor față 
de politica externă a României, 
cu deosebire față de sugestiile 
pe care această politică externă 
le conține în ceea ce privește 
instituirea unei noi ordini eco
nomice internaționale. Ca om 
politic angajat intr-un vast pro
gram de modificare a sistemu
lui economic internațional — a 
declarat profesorul Giancarlo 
Valori —, președintele Nicolae 
Ceaușescu nu se limitează doar 
la constatări. România întreține 
relații mai mult decît cordiale, 
de-a dreptul prietenești, cu 
foarte multe țări afro-asiatice și 
latino-americane. Sînt relații ac
tive. economice, științifice și 
culturale.

Dezvoltarea economico-socială 
a României este o realitate cu 
care țara se mîndrește -pe bună 
dreptate, într-atît îneît să se 
poată considera — și, ceea ce 
contează mai mult, să poată fi 
considerată de alții — drept un 
model pentru acele națiuni care 
vor într-adevăr să dobîndească 
bunăstarea pentru cel mai mare 
număr posibil de oameni. Pen
tru România deci, cercul vicios 
al subdezvoltării s-a rupt defi
nitiv și este just ca la România 
să privească astăzi toate acele 
țări care vor avea de înfruntat, 
după dobîndirea independenței, 
problemele vitale legate de dez
voltare.

în legătură cu un nou „model44 
de raporturi economice cu țările 
în curs de dezvoltare, cred că 
este bine — a încheiat vorbito
rul — să ne referim și aici ’a 
experiența românească ca la 
unul dintre cele mai bune exem
ple de relații economice și co
mercial® cu acest® state. Sintem 

conștienți că avem de partea 
noastră atenția și sensibilitatea 
unei mari părți a opiniei pu
blice mondiale, pregătită și sti
mulată în acest sens de gindi- 
rea și acțiunea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Trebuie să 
profităm și de această ocazie 
favorabilă și să încercăm să 
indicăm realmente, după exem
plul președintelui român, o cale 
nouă spre dezvoltare și pace.

Premisă și rezultat al dezvol
tării economice, științifice și teh
nice, demografice, sociale și cul
turale, amplificarea legăturilor 
între state a intrat într-un sta
diu nou. în care se pun proble
me globale, efectele politicilor 
naționale se propagă rapid peste 
frontiere, iar mediul internați
onal a căpătat o importanță ex
traordinară pentru fiecare stat 
— a subliniat, în comunicarea 
sa, prof. dr. Gheorghe Dolgu. 
Recunoașterea interdependențe
lor constituie un punct de por
nire pentru orice întreprindere 
de schimbare a sistemului rela
țiilor internaționale.

Considerînd această problemă 
prin unghiul obiectivului lichi
dării subdezvoltării, vorbitorul 
a relevat că pentru președintele 
român suprimarea subdezvoltării 
este o problemă globală, a cărei 
soluționare prezintă interes pen
tru toate popoarele lumii și de 
care depinde viitorul întregii 
comunități internaționale, că un 
obiectiv major al edificării noii 
ordini trebuie să-l constituie 
egalizarea relativă a nivelului 
dezvoltării economice a statelor, 
ținîndu-se seama în mod co
respunzător de particularitățile 
și condițiile istorice, geografice, 
climatice.

„Gîndirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu se caracteri
zează prin încredere în creati
vitatea popoarelor, în forța ști
inței și tehnicii, în virtuțile unei 
cooperări internaționale de un 
tip nou. Strategia lichidării sub
dezvoltării comportă, în concep
ția președintelui român, urmă
toarele elemente fundamentale : 
rolul decisiv al eforturilor pe 
plan național, cadrul internați
onal favorabil acestor eforturi, 
sprijinul pe care comunitatea 
internațională trebuie să îl a- 
corde țărilor în curs de dezvol
tare44.

în concepția României, făuri
rea unei noi ordini economice și 
politice implică lichidarea sub; 
dezvoltării, a polarizării lumii 
în țări bogate și țări sărace, 
crearea unor noi relații interna
ționale democratice, care sa a- 
sigure fiecărui popor afirmarea 
plenară și nestingherită a geniu
lui său creator național.

în referatul său, prof. Costin 
Murgescu a abordat, din această 
perspectivă, unele aspecte legate 
de problema produselor de bază 
și a comerțului internațional, 
relevînd că liniile de forță ale 
politicii propuse de România în 
acest domeniu sînt consolidarea 
și respectarea suveranității na
ționale și a controlului național 
al fiecărui stat asupra resur
selor sale naturale, o largă coo
perare internațională, bi și mul
tilaterală, p® • bază reciproc 

avantajoasă, un efort concertat 
al tuturor statelor în vederea e- 
liminării risipei de materii pri
me și combustibili, elaborarea 
unui program pentru produce
rea de rezerve alternative, ca și 
pentru descoperirea și folosirea 
unor noi surse de energie.

Referindu-se, în acest context, 
la necesitatea stabilirii unui ra
port just între prețurile mate
riilor prime și prețurile produ
selor industrializate, vorbitorul 
a arătat că problema poate fi 
rezolvată numai printr-o rup
tură cu actualele relații de do
minație, prin dezvoltarea con
științei cu privire la solidarita
tea de destin a tuturor popoare
lor lumii. Tocmai o asemenea 
abordare — a spus el — defi
nește meritele novatoare ale 
concepției președintelui Nicolae 
Ceaușescu în problema prețuri
lor internaționale.

Ca în toate domeniile, con
cepția sa se traduce și în do
meniul comerțului internațional 
prin cutezătoare programe de 
acțiune. Realizarea lor nu este 
simplă, dar este posibilă prin 
activitatea perseverentă și con
vergentă a tuturor forțelor pro
gresiste din lume.

Această concepție se inspiră 
din tradițiile revoluționare ale 
poporului nostru, care știe că 
nu a dobîndit nimic decît prin 
propriile sale eforturi, prin mun
ca și lupta lui. Este mesajul pe 
care poporul român îl transmite 
tuturor popoarelor lumii che
mate să înfăptuiască prin ele 
și pentru ele — printr-o largă 
cooperare internațional^ — o 
noua ordine mondială.

Citind intervenția dr. Arturo 
Frondizi, în care se menționează 
că unul din motivele alegerii 
concepției președintelui Nicolae 
Ceaușescu drept primul subiect 
al sesiunii noii instituții a fost 
puntea pe care o aruncă această 
concepție de la analiza, raționa
mentul strîns și estimarea rea
listă a situațiilor, spre traduce
rea în viață, aplicarea în prac
tică și organizarea de programe 
cu efect tangibil pe plan inter
național, prof. Mircea Malița a 
subliniat, în referatul său, că 
această virtute se recunoaște și 
în atenția acordată^ de pre
ședintele statului român științei, 
tehnicii și formării cadrelor. 
Fiecare din propozițiile sistemu
lui său rațional pot fi ilustrate 
și printr-un demers de organi
zare în practica construirii 
unei societăți socialiste mul
tilateral dezvoltate. Este vor
ba, înainte de toate, de o 
încredere mare în puterile ști
inței, în capacitatea ei de a 
transforma societatea, de a îm
bogăți puterile omului, de a 
stăpîni natura și de a satisface 
nevoile mereu în creștere ale 
societății cu bunuri materiale și 
spirituale.

Imperativul dezvoltării acce
lerate, al mobilizării tuturor re
surselor în vederea atingerii 
unor ritmuri înalte și al creării 
unei capacități productive pro
prii fac ca știința să fie adusă 
în capitolul forțelor de produc
ție, unde face destin comun cu 
tehnica productivă. în același 
timp, ftiința fi producția lși 

măresc eficiența și capacitatea 
lor de a influența viața și eco
nomia unei țări, dacă sînt le
gate de învățămint și de pro
cesul de formare a cadrelor. în 
această triadă enunțată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, ce 
și-a găsit aplicarea în sistemul 
de educație și cercetare al ță
rii noastre, se găsește una din 
cele mai originale contribuții la 
dezbaterea problemei în cauză.

Oamenii de știință, profesorii, 
tehnicienii și proiectanții au as
cultat îndemnul președintelui de 
a se ocupa mai mult de proble
mele specifice ale dezvoltării, de 
problemele aflate în atenția ță
rilor în curs de dezvoltare. Ști
ința își primește astfel înțelesul 
ei operațional, de transforma
re a naturii și societății, găsin- 
du-și vocația ei umanistă sub
liniată de președintele Nicolae 
Ceaușescu, care vede în ea un 
mijloc ca „omul să-și făureas
că propriul destin44.

Pornind de la adevărul că 
omenirea este astăzi tot mai 
conștientă de faptul că împăr
țirea lumii in țări bogate și țări 
sărace este una din cele mai 
grave probleme cu care se con
fruntă lumea contemporană, re
feratul prezentat de Ilie Șalapa 
a insistat asupra necesității li
chidării subdezvoltării. Cerință 
obiectivă a progresului general 
al omenirii — a subliniat vor
bitorul —, ea este, în același 
timp, un imperativ al dezvoltă
rii colaborării între popoare, pe 
bază de egalitate și echitate, al 
creării condițiilor pentru înlă
turarea cauzelor încordării in
ternaționale, pentru destindere 
și securitate.

Exprimînd părerea că una din 
problemele de mare anvergură 
cu care se confruntă lumea 
contemporană este sporirea pro
ducției agricole pentru a înlă
tura starea de insecuritate ali
mentară, vorbitorul a arătat că 
aceasta nu are altă sursă de
cit subdezvoltarea. Soluționarea 
de fond a problemei nu se poa
te realiza decît prin înlăturarea 
subdezvoltării, printr-o nouă di
viziune internațională a mun
cii, în cadrul unei noi ordini 
economice și politice internațio
nale.

Alături de eforturile proprii 
ale fiecărei țări, creșterea pro
ducției agricole trebuie susținu
tă într-o măsură tot mai mare 
pe calea cooperării internațio
nale, în contextul stabilirii unor 
relații între state bazate pe ega
litate. pe principiile universale 
ale dreptului internațional.

Prezentînd experiența Româ
niei în crearea unei agriculturi 
moderne, intensive, vorbitorul a 
relevat că, în colaborarea sa pe 
plan internațional, țara noastră 
acționează consecvent în spiri
tul unirii eforturilor tuturor sta
telor lumii pentru o rezolvare 
deplină, pe termen lung a pro
blemelor alimentare, pentru a 
sprijini celelalte țări în curs de 
dezvoltare în sporirea produc
ției lor agricole.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul, in cea de-a doua zi 
a reuniunii, prof. dr. Constan
tin Moisuc, prof. Franco Torti, 

prof. dr. Ion Ceterchi, vicepre
ședinte al Academiei de științe 
sociale și politice, prof. Franco 
Grosoli, vicepreședinte al insti
tutului pentru problemele unei 
noi ordini economice internațio
nale, prof. Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Academiei de 
științe sociale și politice, Henry 
Tasca, vicepreședinte al Insti
tutului, Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe 
sociale și politice, prof. dr. N.
S. Stănescu, dr. Costin Kirițes- 
cu, director în Ministerul Fi
nanțelor, dr. Marcu Horovitz, 
cercetător principal la Institu
tul de cercetări economice, prof, 
dr. Mircea Bulgaru, prof. dr. 
Nicolae Belli, Sorica Sava, cer
cetător principal la Institutul 
de cercetări economice.

S-a anunțat, de asemenea, că 
Diomede Catroux, vicepreședin
te al institutului, fost ministru 
al Republicii Franceze, care nu 
a putut veni la București pen
tru a participa la manifestare, 
a adresat o telegramă în care 
aduce un elogiu „nobilei figuri 
a omului de stat Nicolae 
Ceaușescu44, exprimîndu-și „ad
mirația pentru ceea ce pre
ședintele României face pentru 
progresul țării sale, pentru 
triumful noii valori a autode
terminării în România, în Eu
ropa, în lumea întreagă44.

Luînd cuvîntul în ședința de 
închidere a sesiunii, prof. dr. 
Giancarlo Elia Valori a anunțat 
că institutul a instituit un pre
miu internațional rezervat oa
menilor de știință din întreaga 
lume care studiază opera și 
acțiunea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Acest premiu in
ternațional. care va fi decer
nat anul viitor, vrea să fie un 
omagiu și o contribuție la cu
noașterea operei șefului statu
lui român.

Secretarul general al institu
tului a anunțat de asemenea, 
că, în luna februarie, va avea 
loc o sesiune de comuni
cări a institutului, care va 
avea ca temă concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu a- 
supra problemelor dezvoltării 
industriale, sesiune la care vor 
participa iluștri oameni de ști
ință/

Institutul se va îngriji, tot
odată, de editarea documentelor 
prezentate în reuniunile sale 
științifice de la București și de 
la Paris în mai multe limbi.

în cuvîntul rostit la închide
rea sesiunii, președintele insti
tutului, dr. Arturo Frondizi, a 
adresat gazdelor călduroase 
mulțumiri pentru contribuția lor 
prețioasă la analiza probleme
lor care au făcut obiectul re
uniunii.

Mulțumesc — a spus vorbito
rul — întregii națiuni române, 
care, în viitor, după ce omenirea 
va depăși formele înapoierii e- 
conomice și culturale, va ajun
ge la un nou stadiu al dezvoltă
rii sale sociale, cînd întreaga o- 
menire va progresa mai repede 
decît pînă acum, va putea spune 
că a muncit, a acționat pentru 
ca această cauză a dreptății, a 
justiției, a omului nou să tri
umfe.

Ascultînd expunerile prezen
tate ieri și apoi intervențiile de 
astăzi, am ajuns la concluzia 
că România nu numai că și-a 
dezvoltat potențialul său econo
mic, dar și-a dezvoltat în mod 
vădit și extraordinar nivelul ac
tivității științifice. Pot să afirm, 
fără nici o exagerare, că cei 
care au luat cuvîntul, tratînd 
diferite teme economice, pot să 
prezinte aceste lucrări în orice 
colț al lumii, unde vor fi pri
mite cu cinste, cu onoare, gra
ție înaltei lor capacități pe care 
o pun în serviciul cauzei țării 
lor.

Referindu-se la problemele in
staurării unei noi ordini econo
mice internaționale, vorbitorul a 
insistat asupra necesității lichi
dării stării de subdezvoltare : 
Popoarele rămase în urmă nu 
se mai mulțumesc astăzi cu sim
pla creștere a producției pri
mare, fie ea minerală sau a- 
grozootehnică. Devine mai ne
cesară ca oricînd o schimbare 
calitativă în dezvoltarea forțe
lor de producție, astfel îneît în 
lumea de astăzi să nu mai e- 
xiste țări care să se dedice in
dustrializării și altele care să 
producă doar materii prime. 
Dezvoltarea economică nu este 
un scop în sine, ea trebuie să 
slujească drept bază pentru 
dreptate socială și relații echi
tabile între națiuni.

Sintetizînd concluziile dezba
terilor, prof dr. Gheorghe Ră- 
dulescu a relevat, în cuvîntul de 
închidere, că rapoartele și in
tervențiile au prezentat comple
xitatea problemelor ridicate de 
edificarea unei noi ordini eco
nomice în lume, multitudinea 
aspectelor economice, sociale, 
politice, tehnico-științifice, de
mografice care se cer examinate 
cu toată atenția, într-un spirit 
nou, de înaltă responsabilitate 
și înțelegere profundă a impe
rativelor epocii actuale.

Lucrările reuniunii noastre — 
a spus vorbitorul — au scos cu 
putere în relief ideea dominan
tă în concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu, potrivit că
reia noua ordine economică in
ternațională poate fi construită 
numai prin activitatea practică 
a statelor, printr-o uriașă inves
tiție de energie umană cheltuită 
pentru schimbarea cadrului eco
nomic și social, pentru accelera
rea dezvoltării fiecărei națiuni, 
pentru întronarea unor relații 
economice și politice internațio
nale care să favorizeze progre
sul fiecărui popor, colaborarea 
și cooperarea cu drepturi egale 
a tuturor statelor.

Unul din marile merite ale 
concepției președintelui Nicolae 
Ceaușescu constă în viziunea 
globală asupra multitudinii de 
probleme și aspecte ridicate de 
înlăturarea adîncilor decalaje 
care despart lumea contempo
rană, în concentrarea atenției 
asupra unor programe de acțiu
ne practică, eficiente, menite să 
ducă la rezolvarea problemelor 
concrete ale asigurării bazei de 
materii prime și energetice, 
dezvoltării industriei, producției 
agricole, transferului de tehnolo
gie, formării de bazs proprii de 

cercetare științifică în țările în 
curs de dezvoltare.

S-a subliniat pe bună dreptate 
că noua ordine economică inter
naționala, departe de a fi o idee 
sortită unor discuții abstracte 
de laborator, a devenit obiectivul 
practic al unei mari mișcări is
torice, în care sînt angajate for
țe sociale uriașe, hotărîte să ac
ționeze pentru crearea unui ca
dru corespunzător înfăptuirii as
pirațiilor de progres ale po
poarelor, valorificării plenare a 
potențialului material și uman 
al fiecărei națiuni. Cunoașterea 
experienței pozitive a popoare
lor, care aduc prin activitatea 
lor practică importante contri
buții în această direcție, pre
zintă fără îndoială un deosebit 
interes, constituie un factor în
curajator și stimulator pentru 
continuarea și amplificarea efor
turilor consacrate operei de edi
ficare a unei lumi mai drepte 
și mai bune.

în acest sens, reținem desigur 
cu adincă satisfacție aprecieri
le făcute în cursul dezbaterii cu 
privire la semnificațiile care se 
desprind din experiența Româ
niei, realizările ei remarcabile 
pe calea dezvoltării economice 
și sociale. Mesajul României, 
relevat de opera și acțiunea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
demonstrează practic că proble
mele grave și complexe ale sub; 
dezvoltării, condițiile de viață 
ale țărilor exilate pînă în pre
zent la periferia producției mon
diale nu numai că trebuie, dar 
și pot fi schimbate. Totodată, 
acest mesaj relevă făptui că e- 
fortul de construcție internă și 
de dezvoltare a națiunii nu poa
te fi conceput în izolare, ci în 
contextul unei largi și fructuoa
se conlucrări internaționale.

Rapoartele și intervențiile au 
pus în lumină rolul decisiv al 
colaborării reciproce dintre ță
rile în curs de dezvoltare, al so
lidarității lor, al creșterii acțiu
nii lor conjugate pentru impu
nerea unor programe concrete 
de măsuri, pentru evitarea for
mulelor generale și găsirea de 
soluții eficiente, care să ducă e- 
fectiv la accelerarea dezvoltării 
și întronarea unor relații de e- 
chitate în întreaga lume.

Discuțiile noastre au eviden
țiat, în același timp, cimpul 
vast de afirmare a colaborării 
dintre țările în curs de dezvol
tare și țările dezvoltate în pro
cesul edificării unei noi ordini 
economice internaționale. Pe 
bună dreptate s-a subliniat că 
este timpul ca țările avansate și 
bogate să trateze la rîndul lor, 
cu toată responsabilitatea, a- 
ceastă colaborare, care este și 
în interesul lor.

Opera președintelui Nicolae 
Ceaușescu dezvăluie — așa cum 
s-a relevat la reuniunea noastră 
— dimensiunea socială și u- 
mană a dezvoltării, relevă cu 
pregnanță necesitatea așezării 
principiilor de justiție și echita
te socială la temelia noii ordini 
internaționale, promovează ideea 
umanistă a lichidării stării de 
subdezvoltare, a asigurării unei 
vieți demne pentru toate po
poarele. Ea dă o pregnantă ex-
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presie unității de destin a tu
turor popoarelor lumii, pune în 
lumină interesul comun și răs
punderea istorică comună a tu
turor statelor, indiferent de nive
lul lor de dezvoltare economică, 
de orînduirea lor socială, pentru 
rezolvarea problemelor grave cu 
care se confruntă astăzi omeni
rea, pentru ieșirea din actualul 
impas și pregătirea unui viitor 
mai prosper pentru toate po
poarele lumii.

în același timp, discuțiile 
noastre au arătat că în concep
ția președintelui Nicolae 
Ceaușescu, dimensiunile econo
mice, sociale și umane ale noii 
ordini internaționale se asociază 
strîns cu dimensiunile ei poli
tice, cu preocuparea susținută 
pentru așezarea trainică a rela
țiilor internaționale pe baza 
principiilor egalității suverane a 
statelor, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reci
proc, dreptului fiecărui popor de 
a hotărî în deplină libertate a- 
supra destinelor sale. Devine as
tăzi tot mai evident că nici o 
soluție în direcția destinderii, 
securității și păcii în lume nu 
poate fi definitivă atît timp cît 
nu se rezolvă problemele fun
damentale ale lichidării subdez
voltării, ale progresului econo
mic, social și cultural.

Făurirea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, 
a' unei lumi mai bune și mai 
drepte, care să permită fiecărui 
popor realizarea nestingherită a 
aspirațiilor sale naționale, ca și 
progresul comun al tuturor po
poarelor, mobilizează astăzi con
științele înaintate ale omenirii. 
Resimțim o profundă mindrie că 
opera și acțiunea președintelui 
Nicolae Ceaușescu dau o preg
nantă expresie dezideratului 
fundamental al lumii în care 
trăim.

Sînt profund încredințat că re
feratele prezentate, ca și discu
țiile purtate pe marginea lor 
sînt de natură să ducă la o mai 
bună cunoaștere a concepției și 
politicii României socialiste în 
această problemă cardinală a e- 
pocii noastre.

Adresînd. în numele Acade
miei de științe sociale și politice, 
cele mai calde mulțumiri con
ducerii institutului, in frunte cu 
președintele Arturo Frondizi. tu
turor participanților pentru con
tribuția lor la succesul acestei 
reuniuni, vorbitorul a spus :

Sper că schimburile libere de 
păreri pe care le-am avut în a- 
ceste zile — în care fiecare 
participant și-a expus propriile 
sale considerații — vor marca 
preludiul unei fructuoase .și per
manente conlucrări între specia
liștii români și ai Institutului 
pentru problemele unei noi or
dini economice internaționale.

Aceasta coresnunde și dezide
ratului președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care militează pen
tru extinderea colaborării inter
naționale pe toate planurile, in
clusiv cel al cercetării, în vede
rea unei mai bune cunoașteri 
reciproce a opiniilor și apropie
rii pozițiilor ?n problemele fun
damentale care confruntă astăzi 
umanitatea.



Industrializarea țărilor în curs 
de dezvoltare - element esențial 

pentru eliminarea decalajelor 
între state

DEZBATERILE DE LA 
NAȚIUNILE UNITE

Atenția plenarei Adu
nării Generale a O.N.U. 
continuă s& fie concen
trată asupra situației din 
Orientul Mijlociu.

Pe lista vorbitorilor sînt în
scriși peste 80 de reprezentanți 
ai statelor, fapt care atestă pre
ocuparea statelor lumii de a 
grăbi identificarea soluțiilor 
politice pentru stingerea con
flictului și tensiunii din această 
parte a lumii, care amenință 
pacea și securitatea generală. 
Reprezentantul Tunisiei, Rachid 
Driss, a salutat rezoluția 381 
a Consiliului de Securitate, a- 
doptată cu cîteva zile în urmă, 
prin care s-a stabilit ca la 12 
ianuarie 1976 să înceapă dez
bateri aprofundate asupra si
tuației din Orientul Mijlociu, 
inclusiv a problemei Palestinei. 
Vorbitorul și-a exprimat spe
ranța că acest organism însăr
cinat cu misiuni speciale în pro
blemele păcii și securității se 
va ridica la înălțimea respon
sabilităților sale și va facilita 
găsirea unei soluții juste con
flictului din zonă.

Vorbind despre componentele 
Indispensabile unei astfel de 
eoluții și instaurării unei păci 
juste și durabile în această 
parte a lumii, reprezentantul 
Poloniei, Henryk Jaroszek, a 
subliniat necesitatea retragerii 
tuturor trupelor israeliene de 
pe teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, a ga
rantării drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian, inclu
siv dreptul de a avea un stat 
al său și a asigurării păcii și 
independenței tuturor statelor 
din regiune, fără excepție, in
clusiv a dreptului de a trăi în 
cadrul unor granițe recunos
cute.

liter Turcmen, reprezentantul 
Turciei, a dat o apreciere pozi
tivă acordului interimar înche
iat între Egipt șl Israel, arătînd 
că acesta ar putea netezi calea 
spre o soluție general accepta
bilă. Vorbitorul a subliniat ro

Adoptarea unor proiecte de rezoluție privind 
crearea de zone denuclearizate

Comitetul pentru problemele 
politice și de securitate al Adu
nării Generale a adoptat un pro
iect de rezoluție elaborat de In
dia, în care se cere Adunării să 
acorde atenția cuvenită oricărei 
propuneri vizînd crearea unei 
zone denuclearizate într-o regiu
ne a Asiei de Sud, asupra că
reia se va cădea de acord între 
părțile interesate. De asemenea. 
Comitetul a adoptat un proiect 
de rezoluție prezentat de Pakis
tan, în care se cere statelor din 
sudul Asiei să-și continue efor
turile pentru crearea unei zone 
denuclearizate în această parte a 
continentului.

De asemenea, Comitetul poli
tic a adoptat, în unanimitate, un 
proiect de rezoluție depus de un 
grup de state africane referitor 
la transpunerea în viață a docu
mentului vizînd declararea Afri
cii zonă denuclearizată. Proiectul 
de rezoluție vizînd crearea unei 
zone lipsite de arme nucleare în 
regiunea Orientului Mijlociu, 
inițiat de Egipt și Iran, a fost a- 
doptat de Comitet cu 111 voturi, 
nici unul contra și trei abțineri. 
Documentul recomandă statelor 
din zonă să proclame solemn 
intenția de a se abține în mod 
reciproc de la producerea, do-
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• CEL MAI SCUMP PRODUS ALIMENTAR DIN LUME. Tru- 

fa albă, o ciupercă ce crește lingă orașul italian Alba din 
Piemonte, este în mod incontestabil cel mai scump produs 
alimentar din lume. Anul acesta trufele albe s-au vîndut la 
prețul de 30 000 lire suta de grame. Și prețul lor tinde să 
crească, deoarece cu fiecare an se reduc tot mai mult tere
nurile propice cultivării acestei ciuperci, care nu suportă în- 
grășămintele chimice și erbicidele. In prezent se fac expe
riențe în Italia și Franța, pentru cultivarea artificială a tru- 
fei albe • VÎNTUL SOLAR — O MANTA DE PLASMĂ A PĂ
MÂNTULUI. O manta de plasmă, cu o grosime de pînă la 

20 000 km înconjoară planeta noastră. La această ipoteză au 
ajuns cercetătorii de la Institutul „Max Planck“ pentru fizică 
extraterestră din Garchlng, după valorificarea datelor culese 
de satelitul de cercetări „Heos 2". Survolind Polul Nord, de
tectorii satelitului au înregistrat un înveliș format din par
ticule încărcate electric, atingînd pe alocuri o grosime de 20
mii km. în mod surprinzător, acest înveliș de plasmă nu se
află în afara magnetosferei, ci în interiorul ei, știut fiind că
— în mod normal — cîmpul magnetic terestru are rolul de 
a proteja învelișul gazos al Pămîntului de curenții de plasmă. 
Oamenii de șfiâSnță atribuie acest fenomen faptului că, pe fața 
expusă Soarelui a planetei noastre, cîmpul geomagnetic intră 
temporar în comact cu vîntul solar, care este sursa cîmpu- 
rilor plasmatice. în fluxul ei, plasma transportă liniile cîmpu- 
lui magnetic de pe fața expusă a Soarelui pe fața întunecată 
a magnetosferei. In felul acesta, plasma solară se concen
trează pe fața nocturnă a Terrei, fiind înglobată de liniile de 
cîmp succesive. Această ipoteză oferă o explicație interesantă 
pentru existența altor zone plasmatice în interiorul magneto
sferei, cum sînt centrele de radiații Van Allen și zonele lumi
nii boreale • ACCIDENTE ALPINE TN AUSTRIA. Circa 230 
de persoane și-au pierdut viața, iar alte 9 000 au fost rănite ca 
urmare a accidentelor intervenite în acest - an în timpul ascen
siunilor efectuate în Alpil austrieci. Cifrele reprezintă o creș
tere cu 10 la sută, față de anul 1974, a numărului accidente
lor alpine produse în Austria.

lul important pe care îl are 
Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei în identificarea unei 
astfel de soluții.

Această opinie a fost subli
niată și în discursul reprezen
tantului Iugoslaviei, Iaksa Pe- 
trici, care a arătat că, deși au 
trecut atîția ani de la războiul 
din 1967. nu s-a înregistrat nici 
un progres major în soluționarea 
chestiunilor-cheie ale situației 
grave din zonă, respectiv retra
gerea Israelului din teritoriile 
ocupate și recunoașterea dreptu
rilor legitime ale poporului pa
lestinian.

A urmat la cuvînt primul ad
junct al ministrului de externe 
al Bulgariei, Ghero Grozev, care 
a criticat hotărîrea Israelului de 
a boicota apropiatele dezbateri 
din Consiliul de Securitate asu
pra situației din Orientul Mij
lociu.

Reprezentantul Uniunii Sovie
tice, Richard Ovinikov, a rea
mintit apelul guvernului sovietic 
de convocare a Conferinței de 
pace de la Geneva, arătînd că 
aceasta constituie singura cale 
adecvată de reglementare a con
flictului, prin conjugarea efortu
rilor colective ale tuturor părți
lor interesate.

Vineri s-au încheiat dezba
terile din plenul Adunării 
Generale a O.N.U. asupra si
tuației din Orientul Apropiat. 
Adunarea Generală a adop
tat, cu 84 de voturi, 17 îm
potrivă și 27 de abțineri, o 
rezoluție prezentată de un 
grup de 29 de state neali
niate și socialiste. Rezoluția 
cere Consiliului de Securitate 
să stabilească un calendar 
pentru punerea în aplicare a 
rezoluțiilor O.N.U. în vederea 
„unei reglementări globale 
care să garanteze retragerea 
totală a Israelului din toate 
teritoriile ocupate, ca și re
cunoașterea deplina a dreptu
rilor naționale inalienabile 
ale poporului palestinean”.
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VIZITA REPREZENTAN
TULUI ROMÂN 
IN COLUMBIA

Președintele Columbiei, dr. Al
fonso Lopez Michelsen, a primit 
pe Gheorghe Dobra, prim-ad
junct al ministrului minelor, 
petrolului șl geologiei, care se 
află într-o vizită în această 
țară. Reprezentantul român a 
înmînat șefului statului colum
bian un mesaj din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a transmis cele mai 
călduroase urări de sănătate și 
de fericire personală, de progres 
și prosperitate pentrut poporul 
columbian prieten.

Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Columbiei a rugat să 
se transmită șefului statului ro
mân cele mai călduroase urări 
de sănătate și fericire personală, 
precum și dorința de a dezvolta 
și mai mult relațiile de priete
nie și de colaborare dintre Co
lumbia și România.

în cadrul întrevederii, au fost 
abordate unele aspecte ale rela
țiilor comerciale șl de cooperare 
economică dintre cele două ț&ri.

încheierea vizitei președintelui 
S. U.A. in R. P. Chineză

La încheierea vizitei sale în 
R.P. Chineză, președintele S.U.A., 
Gerald Ford, a oferit o recep
ție.

După cum transmite agenția 
China Nouă, în toastul rostit cu 
acest prilej, președintele Ford 
a arătat că discuțiile asupra 
unui cerc larg de probleme pe 
care le-a avut cu președintele 
Mao Tzedun și vicepremierul 
Den Siao-pin au fost priete
nești, sincere, importante și con
structive, prilejuind atît abor
darea deosebirilor de opinii, cît 
și confirmarea existenței unor 
puncte de vedere comune în 
probleme majore. Deși relațiile 
americano-chineze nu sînt încă 
normalizate, ele sînt bune și vor

C
itisem despre „țara 
Kalevalei", Fin
landa, făurindu-mi 
imagini apriorice 
despre ape crista
line, păduri de pini 

și stînci metalice, elemente sim
bol care înconjoară cotidian via
ța oamenilor de pe aceste me
leaguri nordice. Dar nu-mi pu
tusem închipui existența mate
rială a unui adevărat cult pentru 
acestea, decit atunci cînd, pă
șind pe bulevardele largi ale 
capitalei, Helsinki, prin noile 
sale cartiere-satelit Tapiola și 
Otaniemi, clădiri moderne sau 
monumente ale arhitecturii se
colului trecut, se înfățișau ca și 
cum nu ele ar fi fost opera cre
atoare a minții și mîinilor omu
lui, ci lacurile, spațiile acoperi
te de întinse păduri sau imen
sele roci în sclipiri ciudate. Con- 
tinuînd în zilele noastre epopeea 
legendarului Văinămoinen, fin
landezii, prin trudă și înțelep
ciune, și-au transformat întin
derile pustii și triste într-un 
mediu propriu vieții lor, care 
au dus departe în lume faima 
marilor valori ale Finlandei. La 
baza acestora a stat dintotdea- 
una permanenta confruntare cu 
vitregiile climei, cu furia natu
rii, cu elementele geografice nu 
tocmai lesnicioase. Despre locu
itorii acestei țări se spune că 
au știut să-și transforme pămîn- 
tul arid, pădurile sălbatice, ape
le răscolite de furtuni în bu
nuri atit de apropiate incit, 
pentru orice vizitator, trăirea 
zilnică a finlandezilor ar fi fost 
de ncconceput altminteri. Și ce 
argumente mai convingătoare 
pot fi aduse decît minunatele 
flori, cultivate cu aceeași grijă 
și tenacitate, ca legumele și 
fructele, smulse solului sărăcă
cios. zecile de mii de felurite 
produse dobindite prin neștiute 
metamorfozări ale lemnului sau 
plasele trase la mal, încărcate 
cu pește sau fructe de mare. 
Dincolo dc lupta milenară pen
tru existență, oamenii șițau fă
urit cu aceleași elemente zone 
de locuit și agrement de un 
farmec aparte, specific. Supra
fețele destinate unor asemenea 
scopuri îmbracă ținuta proprie 
finlandezilor. în Tapiola, spre 
exemplu, cartier complex de 
locuințe, citat adesea de specia
liștii avizați în arhitectură ca 
fiind o prestigioasă realizare a 
gîndirii contemporane, întinse 
arii par golite pentru a face loc 
unui grup răzleț de arbori, 
stînci golașe se ivesc în margi
nea drumului înccrcînd să a- 
mintească aceeași unitate sim
bolică. Ni s-a vorbit despre pro
iecte gata elaborate care au

în cadrul lucrărilor celei de-a 
șasea sesiuni a Comitetului Per
manent al Consiliului pentru 
Dezvoltare Industrială al O.N.U. 
au loc dezbateri privind modul 
de înfăptuire a declarației și 
planului de acțiune adoptate la 
cea de-a doua Conferințe a 
Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare Industrială de la Lima.

Luînd cuvîntul, delegatul ro
mân, ambasadorul Dumitru Ani- 
noiu, a subliniat că industriali
zarea țărilor în curs de dezvol
tare este o parte esențială a e- 
forturilor pentru stabilirea unei 
noi ordini economice internațio
nale și pentru eliminarea deca
lajelor existente între nivelurile 
de dezvoltare economică a sta
telor. România — a spus el — 
consideră că eliminarea acestor 
decalaje trebuie să fie o preocu
pare de prim ordin, permanentă, 
a tuturor statelor, iar acest o- 
biectiv trebuie pus în aplicare 
prin intermediul unor programe 
speciale, menite să ducă la crea
rea unor puternice industrii na
ționale în țările în curs de dez
voltare. In continuare, vorbito
rul s-a referit la o serie de as
pecte concrete ale cooperării în
tre state în vederea sprijinirii 
eforturilor de industrializare a 
țărilor în curs de dezvoltare, o- 
prindu-se îndeosebi la domeniile 
exploatării resurselor naturale 

fi îmbunătățite în continuare 
treptat, deoarece ambele părți 
consideră că întărirea acestor 
legături folosește celor două po
poare, a spus președintele 
S.U.A. El a arătat, de asemenea, 
că, în cursul convorbirilor, a 
reafirmat dorința S.U.A. de a 
completa normalizarea relațiilor 
cu R.P. Chineză pe baza Comu
nicatului de la Șanhai.

în cuvîntarea sa, vicepremie
rul Den Siao-pin a evidențiat 
utilitatea convorbirilor dintre 
cele două părți în problemele 
de interes comun și, îndeosebi, 
importanța convorbirii pe care 
președintele Mao Tzedun a a- 
vut-o, într-o atmosferă priete
nească, cu președintele Ford a- 
supra a numeroase probleme.

fost refăcute pentru a evita tă
ierea unui pin. E de crezut, căci 
la Dipoli se poate vedea rodul 
bogat al imaginației în însuși 
modul de amplasare a clădirilor, 
a aleilor, a tot ceea ce oamenii 
au înălțat, conservînd cu sfin
țenie ceea ce natura le-a dăruit.

Cîteva cuvinte despre capita
lă, oraș tumultuos, cu clădiri mo
derne, predominante fiind cele 
construite în stilul Empire. Clă
dit pe stincă, cuprins în trei la
turi de ape, Helsinki își măsoa
ră vîrsta în cîteva sute de ani. 
întemeiat prin anii 1550, la gu
rile rîului Vantaa, din 1812, după 

Simboluri fînice

incendierea vechii capitale 
Turku, orașul a devenit capitală. 
De la 500 de locuitori Ia înte
meiere, el numără în prezent 
circa 600 000. Numeroase uzine, 
fabrici, instituții bancare, co
merciale și culturale fac din a- 
cest oraș unul din cele mai mari 
centre de importanță economică 
și socială din Scandinavia.

Pădurile Finlandei, acoperind 
71 la sută din suprafața țării, 
revenind circa 5 ha pe cap de 
locuitor, constituie de departe 
cea mai importantă bogăție a 
finlandezilor. Grija pentru con
servarea lor pe de o parte, și 
pe de alta transformarea lor în 
hîrtâe, celuloză, case, mobilier, 
alcătuiesc două laturi ale utili
zării cît mai raționale a acestei 

proprii și transferului de știință 
șl tehnologie.

în încheiere, delegatul român 
s-a pronunțat pentru elaborarea 
unor norme și programe spe
ciale de acțiune în vederea apli
cării în viață a prevederilor do
cumentelor de Ia Lima privind 
dezvoltarea industrială a țărilor 
în curs de dezvoltare și intensi
ficarea cooperării internaționale 
în domeniul industrial.

Convorbiri privind 
cooperarea bilaterala 

între România 
și Republica 

Coasta de Fildeș

Nicolae Ionescu. ministru 
secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Inter
naționale, — conducătorul 
unei delegații române care 
a făcut o vizită în Republi
ca Coasta de Fildeș, a avut' 
convorbiri cu Arsene As
souan Usher, ministrul afa
cerilor externe, Henri Ko- 
nan Bedie, ministrul econo
miei și finanțelor, cu alte 
personalități ale vieții eco
nomice din această țară.

în cursul convorbirilor au 
fost abordate probleme ale 
cooperării bilaterale, mai 
ales în domeniile agricol, fo
restier, industrial, geologic, 
petrolier și minier, expri- 
mîndu-se dorința celor două 
țări de a dezvolta ansam
blul relațiilor economice, ști
ințifice și tehnice, pe baza 
respectării egalității în 
drepturi, a suveranității și 
independenței naționale, a 
avantajului reciproc.

La încheierea convorbiri
lor, a fost semnat un acord 
de cooperare economică și 
tehnică între Guvernul Re
publicii Socialiste România 
și Guvernul Republicii Coas
ta de Fildeș.

importante surse de venituri. 
Cercetările și realizările pri
vind prelucrarea cu un înalt 
randament a arborilor avea să 
ducă cu timpul la dezvoltarea 
unei industrii de mașini desti
nate exploatării și industrializă
rii superioare a lemnului. Dar 
această industrie nu este singu
ra care a atins cote superioare 
în Finlanda. Poposind la Helsin
ki, răsfoind bogatele colecții de 
produse ale firmelor, poți con
stata aria largă a contribuției și 
a altor domenii la atingerea ni
velului actual de dezvoltare a 
țării. Șantierele navale, flota 
comercială, pescuitul, extracția 
și prelucrarea cuprului și niche
lului, bogata gamă de mașini și 
utilaje, aparatura electronică,

produsele chimice și textile, ca 
și renumitul design finlandez 
sînt doar cîteva ramuri produtive 
cu contribuții semnificative în 
produsul național brut al Fin
landei. Toate acestea, în ciuda 
reduselor resurse ale subsolului.

Oamenii, în mijlocul unei na
turi ciudate și fascinante, au 
știut să cugete și să muncească 
sperînd să trăiască în pace și 
înțelegere, să-și făurească o via
ță pe măsura aspirațiilor lor. Vi
zitând Finlanda înregistrezi nu
meroase asemenea exemple a- 
testînd hărnicia, seriozitatea lo
cuitorilor săi, sentimentele de 
prietenie și respect care le nu
tresc pentru poporul nostru.

I. TIMOFTE

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii Finlanda, 
URHO KEKKONEN, următoarea telegramă î

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Finlanda, îmi este 
deosebit de plăcut să vă adresez cordiale felicitări, împreună cu 
cele mai calde urări de fericire personală, de pace șl prosperitate 
pentru poporul finlandez.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că bunele relații de 
colaborare și prietenie statornicite Intre țările noastre vor cu
noaște o continuă dezvoltare, în interesul ambelor popoare, al 
păcii și înțelegerii în Europa și în lume.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Repu
blicii Liban, SULEIMAN FRANGIEH, următoarea telegramă î

Mulțumesc profund Excelenței Voastre pentru felicitările pe 
care ați avut bunăvoința să mi le adresați cu ocazia Zilei națio
nale a Libanului.

Vă rog să primiți, din partea mea, sincere urări de fericire pen
tru Excelența Voastră și de prosperitate pentru poporul român 
prieten.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Zam
bia, K. D. KAUNDA, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru amabilul dumnea
voastră mesaj de felicitare transmis cu prilejul sărbătoririi în acest 
an a celei de-a Xl-a aniversări a Zambiei.

Fie ca bunele relații existente între cele două țări ale noastre 
să continue să se dezvolte în anii care vin, spre avantajul reciproc 
al celor două popoare ale noastre.

★ ★ ★
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socialiste 
România, Nicolae Giosan, a a- 
dresat telegrame de felicitare 
președintelui Consiliului Națio

Plecarea tovarășului 
Santiago Carrillo

Tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Spania, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a făcut 
o vizită de prietenie în țara 
noastră, a părăsit vineri după- 
amiază Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto-

Vizita vicecancelarului federal 
și ministrul de externe al R.F. Germania, 

Hans-Dietrich Genscher
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, a primit, 
în cursul dimineții de vineri, pe 
Hans-Dietrich Genscher, vice
cancelar federal și ministru de 
externe al Republicii Federale 
Germania, care face o vizită 
oficială în țara noastră.

în cadrul convorbirii a fost 
subliniată evoluția ascendentă 
a relațiilor dintre România și 
R.F. Germania și examinate ac
țiunile ce urmează a fi între
prinse de ambele părți pentru 
dezvoltarea schimburilor co
merciale și intensificarea coo
perării în producția industrială 
și tehnico-științifică, în folosul 
celor două țări.

La primire au participat 
George Macovescu. ministrul a- 
facerilor externe, Ion Șt. Ion, 
secretar general al guvernului, 
și Ion Morega, ambasadorul 
României la Bonn.

Au luat parte Erwin Wickert, 
ambasadorul R.F. Germania la 
București, și Klaus Kinkel, di
rector, șeful de cabinet al mi
nistrului afacerilor externe.

★
Vineri dimineața, tovarășul 

Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
întâlnit cu Hans-Dietrich Gen
scher, președintele Partidului 
Liber-Democrat vest-german, vi
cecancelar federal și ministrul 
afacerilor externe al R.F. Ger
mania. Cu acest prilej, a avut 
loc un schimb de vederi cu pri
vire la dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-vest-germane, precum și

Plecarea delegației P.C.R. 
la Congresul P.M.U.P.
Vineri seara a părăsit Capi

tala, plecînd spre Varșovia, de
legația Partidului Comunist Ro
mân condusă de tovarășul Cor
nel Burtică, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care va 
participa la lucrările celui de-al 
VII-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Din delegație fac parte to
varășii Gheorghe Blaj, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Maramureș al P.C.R., Aurel 
Duca, membru ai Comisiei 
Centrale de Revizie, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia la Varșovia, și Gheorghe 
Fulea, adjunct de șef de secție 
la Consiliul Central de Control 
Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale.

La plecare, de pe peronul 
Gării de Nord, delegația a fost 
salutată de tovarășii Dumitru 
Popescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Ma
tei și Dumitru Turcuș, adjuncți 
de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid. 

nal al Elveției, Rudolf Etter, șl 
președintelui Consiliului State
lor, Willi Wenk, cu prilejul ale
gerii lor în aceste funcții.

fieni, oaspetele a fost eondus de 
ovarășii Ilie Verdeț, membru 

al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Liber-Demo
crat vest-german.

★
La București s-au încheiat, 

vineri, convorbirile oficiale din
tre ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, și vice
cancelarul federal și ministrul 
de externe al Republicii Fede
rale Germania, Hans-Dietrich 
Genscher.

în cadrul schimbului de ve
deri care a avut loc au fost a- 
bordate aspecte ale dezvoltării 
relațiilor bilaterale, precum și 
unele probleme internaționale.

★
Hans-Dietrich Genscher, vice

cancelar federal și ministru de 
externe al Republicii Federale 
Germania, care se află într-o vi
zită oficială în țara . noastră, a 
oferit, vineri, un dejun în o- 
noarea ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu.

Au luat parte Ion Pățan, vl- 
ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, Ion Coama, Nicolae Mă
nescu, Emil Wicolcioiu, miniștri, 
alte persoan® oficiale române și 
vest-german* *,.

bîndirea sau deținerea în orice 
mod a armei nucleare și a dis
pozitivelor nucleare explozive. 
Statelor nucleare li se cere să 
se abțină de la orice acțiuni con
trare eforturilor de creare a u- 
nei asemenea zone în Orientul 
Mijlociu.

STATUL SURINAM 
PRIMIT IN O.N.U.

Pe baza proiectului de rezo
luție semnat de un grup de 55 
de state, între care și România, 
plenara Adunării Generale a 
hotărît primirea în organizație a 
statului Surinam, ridicînd astfel 
la 144 numărul de state membre 
ale acestui important for mon
dial.

• ACTUALUL PRIM MINIS
TRU AL SPANIEI, Carlos Arias 
Navarro, a fost confirmat în 
această funcție de regele Juan 
Carlos.

După cum anunță radioul 
spaniol, toți miniștrii și-au pre
zentat demisia, pentru a per
mite primului ministru alcă
tuirea unui nou guvern.

în timpul dejunului, cei doi 
miniștri de externe au rostit 
toasturi.

★
în cursul după-amiezii, Hans- 

Dietrich Genscher, împreună cu 
soția, a părăsit Capitala.

Delegația guvernamentală a 
Republicii Gaboneze, condusă 
de Jean Stanislas Migolet, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
care a făcut o vizită oficială în 
țara noastră a părăsit vineri 
după-amiază Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, Ștefan 
Nicolae, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior și co
operării economice internațio
nale, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Dan Radulescu, adjunct al mi
nistrului minelor, petrolului și 
geologiei, de alte persoane ofi
ciale.

★
Vineri după-amiază a părăsit 

Capitala ministrul apărării al 
Republicii Elene. Evanghellos 
Averoff ToSsitza, care, la invi
tația ministrului apărării națio
nale al Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită ofi
cială în tara noastră.

SOȘIRE,
Vineri seara a sosit în Capi

tală o delegație a Partidului 
Baas Arab Socialist din Siria, 
condusă de Rashid Ramadan, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Rakka al Partidului Baas 
Arab Socialist din Siria.

Primire 

îa primul ministru 

al guvernului
Tovarășul Manea Mănescu, 

primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a 
primit, vineri după-amiază, pe 
tovarășul Ferenc Havasi, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare, președin
tele părții ungare în Comisia 
mixtă guvernamentală româno- 
ungară de colaborare economică, 
care a participat la întâlnirea de 
lucru a președinților celor două 
părți în comisie.

Pe linia hotărîrilor stabilite 
cu prilejul întâlnirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Ja
nos Kadar, în cadrul întrevederii 
au fost discutate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor eco
nomice, a cooperării în produc
ție și tehnico-științifice între 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară, in 
următorii ani.

La primire, care 8-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au luat parte to
varășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-ungară de colaborare eco
nomică, și Mircea Popescu, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, vicepre
ședintele părții române în co
misie.

Au participat dr. Gyorgy Bic- 
zo, ambasadorul Republicii Popu
lare Ungare la București, șlSzl- 
ta Janos, secretarul Comisiei 
pentru relații economice inter-, 
naționale.

★
Vineri, în Capitali, la Pala

tul din Piața victoriei, a avui 
loc întâlnirea de lucru dintre to
varășii Iile Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și 
Ferenc Havasi, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Ungare, președinții celor două 
părți în Comisia mixtă guver
namentală româno-ungară de 
colaborare economică.

în spiritul Înțelegerilor con
venite între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șl Janos Kadar, s-au 
examinat rezultatele obținute în 
domeniul schimburilor comer
ciale reciproce și al colaborării 
și cooperării economice dintre 
cele două țări și a fost stabi
lit, totodată, un program de lu
cru privind dezvoltarea acestei 
conlucrări în anii viitori.
VIZITĂ

Delegația de activiști ai Parti
dului Socialist Unit din Germa
nia, condusă de Potschke Gun
ter, adjunct al șefului Secției A- 
gitație a C.C. al P.S.U.G., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., efec
tuează o vizită pentru schimb 
de experiență în țara noastră, a 
avut convorbiri la C.C. al P.C.R., 
Comitetul județean Sibiu și Co
mitetul municipal Craiova ale 
P.C.R., la conducerea unor re
dacții ale presei centrale și lo
cale, la Radioteleviziune.

Oaspeții au vizitat obiective 
economice și social-culturale din 
Capitală, precum și din județele 
Dolj și Sibiu.

In după-amiaza zilei de Ieri, 
delegația a fost primită de to
varășul Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. La 
primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească, a participat tovarășul 
Teodor Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București.

INAUGURARE
Vineri după-amiază, de pe a- 

eroportul Otopeni a decolat un 
avion Boeing-707, aparținînd 
Companiei TAROM, care efectu
ează zborul inaugural între ca
pitalele Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Chineze, ruta București — Atena 
— Karachi — Pekin.

Deschiderea acestei linii ae
riene intercontinentale se în
scrie în contextul bunelor rela
ții de colaborare statornicite în
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Chi
neză. Prin escala de la Karachi 
se asigură, pentru prima dată,, 
legături aviatice directe între 
România și Pakistan.

Traseul dintre București și 
Pekin, de peste 12 000 km, cel 
mai lung dintre liniile întreprin
derii românești de transporturi 
aeriene, este parcurs în circa 
17 ore. Cursele TAROM spre 
Pekin au plecări de la Otopeni, 
în fiecare vineri Ia ora 16,35, iar 
înapoierea duminica la ora 22,25. 
Conform acordurilor încheiate, 
o dată pe săptămînă circulă și 
curse de la și spre Pekin asi
gurate de partea chineză, cu so
sirea la București vinerea, și 
plecarea sîmbăta.

A apărut 

„ERA SOCIALISTĂ" 
REVISTA TEORETICA 
ȘI SOCIAL-POLITICA 

A COMITETULUI CENTRAL 
AI, PARTIDULUI 

COMUNIST ROMAN 
23/1975

ANUL LV, DECEMBRIE

SiMBATA, 6 DECEMBRIE 1975

PROGRAMUL I 

11,00 O viață pentru o idee: Vic
tor Babeș (I). 11,30 Eroi îndrăgiți 
de copii. 11,55 Telecinemateca (re
luare). 13,40 Imagini din Finlanda. 
13.55 Telex. 14,00 Magazin spor
tiv. 15,50 Cîntare omului. 16,10 
Vîrstele peliculei. 17,00 Club 
T. 17,45 Hochei pe gheață: 
România — R.D.G. (reprizele 
a II-a și a IlI-a). Transmisiune di
rectă de la Patinoarul ,,23 Au
gust". 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Teleenciclopedia. 20,45 
Publicitate. 20,50 Film serial: 
„Mannix". 21,40 24 de ore. 22,00 în
tâlnirea de la ora... 10.

DUMINICA, 7 DECEMBRIE 1975

PROGRAMUL I

8,30 Avanpremiera zilei. 8,40 Cra
vatele roșii. 9,35 Film serial pen
tru copii: „Daktari". 10,00 Viața 

satului. 11,15 Ce știm șl ce nu știm 
despre... 11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 13.00 Telex. 
13,05 Album duminical. 15,35 
Succese ale artei românești peste 
hotare (II). 16,15 Magazin sportiv. 
17,15 Duete celebre din operete.
17.30 Drum de glorii. 18,40 Oameni 
și funiculare. 19,00 Lumea copii
lor. 19,30 Telejurnal. 20,00 Film ar
tistic: „Poliția sub acuzare". 21.45 
Seară de romanțe. 22,00 24 de ore. 
22,10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10,00—11,30 Concertul Filarmonicii 
„George Enescu". 20.00 Eroi îndră
giți de copil. 20,25 Ora melomanu
lui. 21,20 Raporturile artei grafice 
cu actualitatea. 21,40 Film serial 
(reluare): „Mannix".

LUNI, 8 DECEMBRIE 1975

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Familia.
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal.

20,00 Cel mai bun... continuă. 20,55 
Să muncim și să trăim în chip 
comunist. Cum ilustrează tinerii 
de pe șantierul hidrocentralei de 
pe Rîul Mare prin existența, prin 
activitatea lor acest lucru. 21.20 
Roman-foileton: „Familia Thi
bault". Ultimul episod. 22,10 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Muzică popu
lară. 17,20 Film artistic: „Vîntul 
călătoriilor". 18,45 A patriei cinsti
re. Acest pămînt al Moldovei (loan 
Neculce). 19,05 Bijuterii muzicale.
19,20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20,00 Film serial (reluare): „Dak
tari". 20,25 Telerecital: Elvira Go- 
deanu. 21,35 Telex. 21,40 Tipogra
fii. Reportaj TV. 22,00 Portativ ’75.

MARTI, 9 DECEMBRIE 1975

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Arta plas
tică. Raporturile artei grafice cu 
actualitatea. 10,20 Film artistic:

„O stea de primă mărime" (relua
re). 11,35 Bărăganul fără ciulini. 
Reportaj TV. 11,50 Telex. 16,00 
Campionatul mondial de handbal 
feminin: România — Ungaria

SÂPTÂMiNAT.V.
6 —12 decembrie 1975

(turneul final). Transmisiune di
rectă de la Kiev. 17,00 Telex. 17,05 
Scena. Emisiune de actualitate și 
critică teatrală. 17,25 Pentru sănă
tatea dv. Atenție... examenele. 
17,35 Poem reșițean. Spectacol mu- 
zical-literar-coregrafic (II). 18.00
Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură. 18,30 Melodii popu
lare. 18,40 Teleglob. De-a lungul 
Vistulei. Reportaj din R.P. Polonă. 
19,00 Actualitatea cultural-artistică.
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal.

20,00 Foileton satiric. Unde te gră
bești? 20,30 Seară de teatru: „Min
cinosul" de Carlo Goldoni. 22,20 
24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial: „Janosik". Epi

sodul IX. 20,45 Muzica deceniului 

opt. 21,15 Telex. 21,20 Univers ști
ințific (reluare). 21,40 Din filmo
teca TV.

MIERCURI, 10 DECEMBRIE 1975

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Să trăim și 
să muncim în chip comunist. Re
portaj pentru tineret. 10,25 Biblio
teca pentru toți (reluare). Liviu 
Rebreanu. 11,15 întîlniri cu... ope
reta. 11.30 Oameni și funiculare. 
Reportaj TV (reluare). 11.50 Telex. 
14,00 Fotbal: Universitatea Cluj- 
Napoca — Olimpia Satu-Mare (di
vizia A). Transmisiune directă de 
la Cluj-Napoca. 15,50 Muzică popu
lară. 16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limbă rusă. 17,00 Telex. 17,05 Pen
tru timpul dv. liber vă recoman
dăm... 17,20 La volan. Emisiune 
pentru conducătorii auto. 17,30 
Mult e dulce... 17,50 Plai de țară 
strămoșesc. 18,00 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agricultură. 18,30 
Tragerea pronoexpres. 18,40 Gala 
maeștrilor. 18,55 Tribuna TV. 19,20 

1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Telecinemateca. 22,10 24 de ore.

PROGRAlMUL ii

20.00 Studio '75. 20.20 Orchestre 
simfonice. Filarmonica de stat din 
Sibiu 21,05 Telex. 21,10 Ce știm 
și ce nu știm despre... 21,40 Ro
man-foileton: „Familia Thibault" 
(reluare).

JOI, 11 DECEMBRIE 1975
PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 

limbă germană. 17,00 Telex. 17,05 
Din țările socialiste. 17,15 Campio
natul mondial de handbal feminin: 
România — U.R.S.S. (Turneul fi
nal). Transmisiune directă de Ia 
Kiev. 18,15 Enciclopedie pentru ti
neret. 18,40 Publicitate. 18,45 Uni
versitatea TV. 19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal 20,00 Teleobiectiv.
20,20 Mai aveți o întrebare? 21,00 
Concert perpetuum extraordinar 
(II). 21,30 Revista literar-artistică 
TV. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Concert perpetuum extra

ordinar (Ii).
VINERI, 12 DECEMBRIE 1975

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală. 16.30 Curs de 

limbă engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,45 Tragerea 
loto. 18,55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Revista economică 
TV. 20,25 Film artistic: „Vedere de 
pe pod". Premieră TV. 22,10 24 
de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex. 17.05 Anchetă TV (re

luare). 17.35 Publicitate. 17,40 Mo
ment folcloric. 17,50 Tiparnițe ro
mânești. 18,10 Muzică ușoară. 18,30 
Vîrstele peliculei (reluare). 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,OG 
Armonii camerale. 20,35 Viața eco
nomică a Capitalei. Avanpremieră 
la 1976. Azi — sectorul 6. 20,55 
Telex. 21,00 Teatru liric TV. „Tos- 
ca“ de Puccini.
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