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împreună cu tovarăși din conducerea de partid și de stat

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a participat la lucrările adunării activului de
partid al armatei Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Palidului Comu
nist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, comandantul su
prem al forțelor armate, 
a participat, miercuri, la 
lucrările adunării activului 
de partid al armatei Re
publicii Socialiste Româ
nia.

La sosirea în aula Aca
demiei militare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
intimpinat cu puternice 
urale și ovații, participan- 
ții scandînd cu însuflețire 
,,Ceaușescu-P.C.R.“. Ei au 
dat o vibrantă expresie 
sentimentelor de dragoste 
și stimă ale militarilor de 
toate gradele față de 
partid și secretarul său 
general, voinței lor de ne
clintit de a-și consacra 
întreaga activitate cauzei 
apărării cuceririlor revo
luționare ale poporului 
nostru, progresului și în
floririi patriei socialiste.

împreună cu secretarul 
general al partidului, la 
lucrări au participat tova
rășii Manea Mănescu, 
Emil Bobu, Ilie Verdcț, 
Ion Ioniță.

La adunarea activului 
de partid au luat parte, 
de asemenea, general-co
lonel Ion Coman, prim- 
adjunct al ministrului a- 
părării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, ge-

neral-maior Gheorghe Go- 
moiu, adjunct al minis
trului și secretar al Con
siliului Politic Superior, 
adjuncți ai ministrului, 
generali și ofițeri din co
mandamente și direcții 
centrale, comandanți de 
mari unități, unități și in
stituții militare de învă- 
țămint, secretari ai consi
liilor politice, comitetelor 
de partid, activiști de 
partid din armată.

După raportul expus de 
general de armată Ion 
Ioniță, ministrul apărării 
naționale, timp de două 
zile, marți și miercuri, în 
ședințe în plen și pe sec
țiuni. s-au dezbătut — în 
lumina răspunderilor și 
exigențelor rezultate din 
documentele celui de-al 
XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român — 
sarcinile ce revin coman
danților, organelor și or
ganizațiilor de partid pen
tru perfecționarea conti
nuă a instruirii și educă
rii militarilor în scopul 
întăririi capacității com
bative a armatei.

Salutînd prezență tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
a- celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și 
statului, ministrul apără- • 
rii naționale a arătat că 
aceasta reprezintă o nouă 
manifestare a grijii deose
bite a partidului față 
de armată, a preocu

pării permanente a secre
tarului general al parti
dului pentru îndrumarea 
nemijlocită a muncii co
muniștilor, a tuturor celor 
care servesc patria sub 
drapel.

Așa cum s-a subliniat 
în cadrul lucrărilor, dato
rită măsurilor luate de 
conducerea partidului și 
statului, de dumneavoas
tră personal, tovarășe se
cretar general — a spus 
vorbitorul —, prin efortu
rile întregii națiuni, ar
mata este tot mai bine 
înzestrată cu armament și 
tehnică de luptă cu carac
teristici superioare, pro
duse în mare parte de in
dustria națională de a- 
părare ; marile unități, u- 
nitățile și instituțiile mili
tare de învățămînt dispun 
de o modernă bază mate
rială, de condiții tot mai 
bune pentru desfășurarea 
procesului instructiv-edu- 
cativ. în pas cu realiză
rile dobîndite in dezvol
tarea economico-socială a 
țării, s-au îmbunătățit 
continuu condițiile de 
muncă, de pregătire și de 
viață ale militarilor.

întreaga dumneavoastră 
activitate teoretică și- 
practică, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, 
pusă în slujba făuririi so-
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Cuvintarea tovarășului

Stimați tovarăși,

NICOLAE CEAUȘESCU
punzător din punct de vedere al plan, eeea ce asigură dezvoltarea citoare, țărănimii, intelec^ali- activului

Sint bucuros să particip la 
adunarea activului de partid din 
armată, să mă reîntîlnesc cu ac
tivul și cadrele de bază de 
partid, politice și militare, și să 
folosesc acest prilej pentru a vă 
adresa dumneavoastră, tuturor 
comuniștilor și militarilor arma
tei noastre un salut călduros 
din partea Comitetului Central 
al partidului, a Consiliului de 
Stat și a guvernului, precum și 
din partea mea personal și cele 
mai bune urări. (Urale puter
nice; se scandează: „Ceaușescu- 
P.C.R.*).

în cursul desfășurării lucrări
lor adunării activului de partid 
au fost analizate pe larg rezul
tatele obținute în pregătirea de 
luptă și politică, in întărirea 
disciplinei și ordinii militare. 
Doresc să-mi exprim satisfacția 
pentru constatările pe care 
le-am făcut în cursul discuțiilor, 
pentru cele cuprinse în darea 
de seamă prezentată cu privire 
la rezultatele bune obținute in 
toate domeniile de activitate.

Intr-adevăr, putem spune că 
în realizarea sarcinilor pe care 
le are — de a fi permanent 
gaia să-și îndeplinească îndato
ririle de apărare a patriei — 
armata noastră desfășoară o ac
tivitate intensă pentru a-și ridi
ca necontenit nivelul pregătirii 
sale de luptă, pentru a putea 
stăpini la perfecție toate mij
loacele cu care este înzestrată. 
S-au obținut, de altfel, in a- 
ceastă perioadă rezultate de sea
mă în dotarea armatei noastre 
cu o serie de mijloace moderne 
care au contribuit la ridicarea 
capacității sale de luptă.

Fără nici o îndoială că toate 
aceste rezultate sînt rodul acti
vității nemijlocite a comuniști
lor. a organizațiilor de partid, a 
consiliilor politice, a ofițerilor și 
generalilor, care își îndeplinesc 
în mod consecvent, cu cinste, 
misiunea încredințată de partid 
și popor. S-au obținut, de ase
menea, rezultate bune în activi
tatea politico-educativă, in creș
terea conștiinței socialiste, patri
otice a militarilor forțelor noas
tre armate. Tocmai și ca rezul
tat al tuturor acestor realizări 
putem aprecia că armata noas
tră se găsește Ia un nivel cores

punzător din punct de vedere al 
pregătirii sale de luptă și politi
ce. Pentru toate aceste rezul
tate, doresc să adresez cele mai 
calde felicitări tuturor comuniș
tilor, ofițerilor, subofițerilor și 
soldaților armatei noastre. (A- 
plauze puternice ; prelungite).

Avem, fără îndoială, toate mo
tivele de a fi mulțumiți de re
zultatele obținute. Dar, așa cum 
s-a menționat în cursul discuții
lor, din păcate, s-au manifestat 
și unele lipsuri care demon
strează că mai trebuie depuse 
încă eforturi pentru îmbunătăți
rea activității sub toate aspec
tele. Dacă activitatea organelor 
și organizațiilor de partid, a 
consiliilor politice, a comandan
ților ar fi fost mai exigentă și 
desfășurată intr-un spirit mai 
revoluționar, mai ferm, mul
te din lipsuri nu s-ar fi 
manifestat. Nu doresc să mă o- 
presc mai mult asupra acestor 
aspecte, deoarece, după cite am 
fost informat — și după cum 
am ascultat și astăzi aici — a- 
ceste probleme au fost dezbă
tute cu activul de partid. Cred 
că se vor trage concluziile nece
sare, pornindu-Șe aiît de la re
zultatele bune, cit și de la lip
suri. Doresc să menționez încă 
o dată că. pe ansamblu, rezul
tatele activității desfășurate în 
unitățile noastre militare sînt 
bune ; ele ne dau dreptul să a- 
preciem că avem o armată care 
poate în orice moment să-și în
deplinească cu cinste sarcinile 
încredințate de partid și popor — 
de apărare a patriei, a cuceri
rilor noastre revoluționare, so
cialiste (Urale puternice ; a- 
plauze prelungite).

Adunarea activului de partid 
din armată are loc la sfîrșitul 
cincinalului 1971—1975, cu numai 
trei săptămîni înainte de înce
perea noului plan cincinal. Fără 
nici o îndoială că activul de 
partid va face și un bilanț mai 
general asupra activității desfă
șurate in cincinalul care se în
cheie, îndeosebi al contribuției 
pe care au adus-o militarii la 
înfăptuirea cu succes a planu
lui cincinal.

După cum cunoașteți. înche
iem cincinalul cu rezultate re
marcabile în toate domeniile de 
activitate. Planul cincinal a fost 
de mult îndeplinit ; s-au obți
nut producții însemnate peste

plan, ceea ce asigură dezvoltarea 
intr-un ritm mai intens a econo
miei naționale, ridicarea mai 
puternică a nivelului de trai ma
terial și spiritual, al întregului 
nostru popor.

Industria noastră socialistă 
s-a dezvoltat în acest cincinal 
într-un ritm de peste 13 la sută, 
ceea ce a asigurat îndeplinirea 
înainte de termen a planului. 
Merită îndeosebi de subliniat 
faptul că în acest cincinal s-au 
dezvoltat puternic o serie de 
ramuri moderne ale producției, 
ceea ce a ridicat mult nivelul 
tehnic și calitativ al industriei 
noastre socialiste.

Am realizai, de asemenea, re
zultate bune și în agricultură, 
cu toate condițiunile climatice 
care în unii ani, inclusiv în acest 
an. au fost nu dintre cele mai 
favorabile. Pc ansamblu, agri
cultura crește într-un ritm anu
al de 5 la sută. Producția de 
cereale s-a dezvoltat față de 

^cincinalul trecut : a crescut, de 
. asemenea, producția în zooteh

nie și în toate celelalte ramuri 
de activitate.

Toate acestea 
condițiile necesare 
prevederilor Congresului al 
X-lea. ale cincinalului 1971—1975 
cu privire la creșterea nivelului 
de trai, material și spiritual, a- 
sigurînd chiar 
acest domeniu 
planului.

Toate aceste ,. _
fără îndoială, rezultatul muncii 
pline de abnegație a clasei mun-

au asigurat 
înfăptuirii

o depășire în 
a prevederilor

realizări sînt,

citoare, țărănimii, intelec&aii- 
tații, a tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționa
litate, a întregului popor, care 
înfăptuiește neabătut politica 
Partidului Comunist Român — 
politică ce corespunde pe deplin 
intereselor vitale ale întregii 
noastre națiuni. (Aplauze pre
lungite).

La aceste realizări, militarii 
armatei noastre au adus o con
tribuție activă. Ei au fost pre- 
zenți pe șantiere, la lucrările de 
irigații, la munca din agricultu
ră și in alte sectoare de activi
tate. Prin munca unităților 
litare au fost irigate peste 
de mii de hectare, cu 55 de 
mai mult decît s-a avut în 
dere inițial. Zeci de mii de 
litari au participat pe diferite 
șantiere la construcția unor im
portante combinate și întreprin
deri industriale, la lucrări agri
cole, de drumuri și căi ferate. 
Este deosebit de cunoscută și 
apreciată participarea armatei 
Ia combaterea inundațiilor care 
au avut Ioc și care au afectat, 
după cum se știe, grav o serie 
de localități și unități economi
ce și sociale. Putem spune deci 
că, în realizarea cincinalului 
înainte de . termen, in toate 
succesele pe care le-am obținut, 
armata noastră a fost prezentă 
nu numai prin îndeplinirea sar
cinilor sale militare, dar și prin 
activitatea sa economică, adu- 
cind o contribuție importantă la 
toate aceste realizări. Iată 

această adunare

activului de 
să menționez 
re pe care partidul și guvernul 
o dau contribuției armatei la 
toate aceste realizări și să a- 
dresez tuturor militarilor cele 
mai calde felicitări. (Urale pu
ternice, aplauze ; se scandează: 
,,Ceaușescu-P.C.R.“)

partid, doresc 
înalta aprecie-

în Editura Politică
NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvintare la ședința comună

a consiliilor oamenilor muncii

de naționalitate maghiară și germană
3 decembrie 1975

mi-
250 
mii 
ve- 
mi-

Stimați tovarăși,
întregul nostru popor va trece 

in curind la realizarea sarcini
lor trasate de Congresul al XI- 
lea cu privire la dez-voltarea e- 
conomico-socială a țării in ur
mătorii cinci ani. Sînt cunoscute 
Directivele stabilite de Congres. 
Săptămina viitoare planul pe 
1976 va fi prezentat în Marea 
Adunare Națională ; de aceea 
nu doresc să mă opresc acum la 
sarcinile prevăzute pentru urmă
torul plan cincinal sau pentru 
anul viitor. Doresc însă să arăt 
că în înfăptuirea prevederilor 
Congresului al XI-lea — care 
deschid minunate perspective 
de ridicare a patriei noastre pe 
noi culmi de progres și civiliza
ție. de afirmare cu putere a cu
ceririlor revoluției tehnieo- 
științifice in industrie și în toate 
sectoarele de activitate — ar
mata noastră va avea și ea, pe 
lingă sarcinile sale de ordin mi
litar, și importante îndatoriri e- 
conomice privind realizarea a- 
cestor obiective. în această pri
vință, voi menționa numai un

(Continuare In pag. a Ill-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este intimpinat la Academia militare cu puternice urale și ovații

ȘEDINȚA COMITETULUI
■s_______________1_______________________________ ___

POUȚICEXECUTIV
AL C.C. AL P.C.R.

Miercuri, 10 decembrie 1975, a avut loc ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
zidata de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a examinat unele pro
bleme ale planului pe anul 1976, aprobind pro
punerile elaborate de ministere, sub îndrumarea 
nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru adoptarea unor masuri privind valorificarea su
perioară a resurselor și îmbunătățirea structurii pro
ducției, utilizarea intensivă a capacităților indus
triale, sporirea eficienței investițiilor, realizarea de 
economii in folosirea resurselor materiale, finan
ciare și valutare, creșterea productivității muncii, 
asigurarea unei mai bune aprovizionări a popula
ției. Comitetul Politic Executiv a stabilit, de ase
menea, unele îmbunătățiri la proiectul bugetului 
de stat pe anul 1976 — in concordanță cu pre
vederile planului - in scopul de a se asigura creș
terea eficienței in diferite domenii ale activității 
economice și sociale, gospodărirea judicioasă a 
tuturor mijloacelor materiale și bănești de care 
dispun unitățile socialiste, întărirea disciplinei și 
responsabilității in planificarea și utilizarea cu 
randament sporit a fondurilor.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca proiectele 
planului unic și bugetului, cu îmbunătățirile a- 
duse, să fie înaintate spre dezbatere și aprobare 
Plenarei C.C. al P.C.R., iar apoi sesiunii Marii A- 
dunâri Naționale.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
examinat proiectul de lege pentru stabilirea nor
melor privind proiectarea, construirea și moderni
zarea drumurilor, norme a căror necesitate este 
determinată de creșterea într-un ritm susținut a 
traficului rutier intern și internațional ca urmare a 
dezvoltării continue a economiei noastre naționa
le, a întregii activități sociale. In acest scop, pro
iectul de lege prevede stabilirea unor norme obli
gatorii pentru proiectarea, construirea și moderni
zarea drumurilor, precum și amplasarea unor con
strucții și instalații în zona acestora, care să a- 
sigure, în condiții de înaltă tehnicitate și rentabili
tate, dezvoltarea judicioasă și armonioasă a între
gului sistem de drumuri, păstrarea și valorificarea 
celor existente, modernizarea lor, economisirea și 
folosirea rațională a terenurilor, creșterea eficien
ței și siguranței transporturilor rutiere. Aprobind 
prevederile proiectului, Comitetul Politic Executiv 
a hotărît să fie înaintat, spre dezbatere și legife
rare, Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a examinat, de aseme
nea, proiectul de Decret al Consiliului de Stat 
privind regimul de înălțime al clădirilor de locuit ; 
s-a indicat ca, corespunzător condițiilor urbanistice, 
economice, arhitecturale și de mediu proprii fie
cărei zone și localități, să se stabilească criteriile 
de optimizare a regimului de înălțime al construc
țiilor pentru locuit, permițind astfel rezolvări arhi
tecturale variate și specifice, precum și creșterea 
gradului de confort și economisirea fondurilor de 
investiții.

Comitetul Politic Executiv a examinat problema 
retribuirii muncii in unitățile agricole cooperatiste. 
Cu acest prilej a hotărit majorarea venitului ga
rantat de la 1 300 lei la 1 500 lei lunar pentru 
cooperatorii ce lucrează în zootehnie și în forma
țiile permanente de udători. De asemenea, se va 
majora venitul garantat de la 1 000 lei la 1 200 lei 
lunar pentru cei care lucreaiă în legumicultura, 
viticultură și pomicultură. Totodată va crește de la 
35 lei la 40 lei venitul pe zi lucrată pentru cei ce 
lucrează la culturi pâioase, prăsitoare, plante teh
nice și furajere, la lucrările de fertilizare, de er- 
bicidare și de combaterea dăunătorilor, la irigații, 
desecări și combaterea eroziunii solului, la deser
virea mașinilor și utilajelor agricole, la încărcări, 
descărcări și transporturi.

In continuarea lucrărilor, Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat și aprobat propunerile privind

organizarea dezbaterilor asupra modulul în care 
se înfăptuiește programul de activitate ideologică 
și măsurile ce se impun pentru realizarea sarcini
lor stabilite de Congresul al XI-lea in vederea îm
bunătățirii continue a activității politico-ideologice 
și cultural-educative. In acest scop, în perioada 
februarie-aprilie 1976, in întregul partid, în toate 
organizațiile de masă și obștești, in instituțiile 
ideologice și cultural-educative se vor organiza 
dezbateri asupra modului în care se realizează 
sarcinile din Programul P.C.R. pentru îmbunătăți
rea activității ideologice și educației socialiste a 
maselor, in spiritul concepției materialismului dia
lectic și istoric, al politicii marxist-leniniste a parti
dului nostru, pentru așezarea relațiilor din societa
tea noastră pe baza principiilor eticii și echității 
socialiste și comuniste. Comitetul Politic Executiv 
a hotărit ca in luna mai 1976 să aibă loc Con
gresul educației politice și al culturii. Dezbaterile 
care vor avea loc în această perioadă în întregul 
partid, în întreaga noastră societate trebuie să 
conducă la adoptarea unor măsuri concrete, me
nite să asigure perfecționarea continuă a activi
tății ideologice, a propagandei de partid, a în
tregii munci politice și cultural-educative, să ducă 
la dezvoltarea conștiinței socialiste, a spiritului 
revoluționar, a responsabilității sociale a celor ce 
muncesc, la participarea lor tot mai activă în în
făptuirea neabătută a sarcinilor viitorului cincinal, 
a Programului partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și de trecere a 
României spre comunism.

Comitetul Politic Executiv a aprobat studiul pri
vind perfecționarea învățămintului superior econo
mic. în acest sens se vor lua măsuri pentru lega
rea mai strinsâ a acestui invățămint de realitățile 
și cerințele dezvoltării economice a țării noastre, 
de activitatea practică a întreprinderilor în specia
litatea respectivă, de obiectivele concrete ale po
liticii economice a partidului, pentru cunoașterea 
aprofundată a legislației economice românești, 
pentru eliminarea fragmentării excesive a discipli
nelor, a caracterului abstract și descriptivist al 
unor cursuri, a carențelor în pregătirea juridică, 
financiar-contabilă și în domeniul relațiilor valu
tare și plăților internaționale, precum șî pentru 
perfecționarea profesională a cadrelor didactice 
care lucrează în domeniul economic.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, a pre
zentat o informare cu privire la vizita în țara noas
tră a delegației de partid si guvernamentale viet
nameze condusă de tovarășul Le Duan, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam.

Comitetul Politic Executiv a apreciat convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Le 
Duan, vizita inalților oaspeți vietnamezi drept o 
contribuție de mare însemnătate la dezvoltarea re
lațiilor frățești de prietenie și colaborare dintre 
partidele, guvernele și popoarele celor doua țâri, 
la intârirea solidarității țărilor socialiste și a miș
cării comuniste și muncitorești internaționale, în 
lupta împotriva imperialismului, pentru pace, in
dependență, democrație și socialism.

Comitetul Politic Executiv salută cu deosebită 
satisfacție semnarea Declarației Comune, cele
lalte acorduri încheiate între cele două 
țări, apreciindu-le ca documente de cea mai 
mare importanță pentru dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-vietnameze, care deschid largi perspective 
pentru extinderea conlucrării dintre cele două 
partide, țări și popoare, atit in construcția socia
listă, cit și in afirmarea principiilor socialismului, 
cauzei păcii și colaborării intre națiuni.

Comitetul Politic Executiv dâ o înaltă apreciere 
hotăririi Partidului Comunist Român și a Partidu
lui Celor ce Muncesc din Vietnam de a contribui

(Continuare în pag. a IlI-a)

Astăzi sosește In țara noastră, Intr-o vizită oficială 
de prietenie, șeful statului Cambodgia, președintele 

Frontului Unit Național al Cambodgiei, prințul Norodom Sianuk

BUN VEMT 
liLTILOR 
OfflJI

liste România, Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, astăzi, sosește in 
țara noastră într-o vizită oficială de prie
tenie șeful statului Cambodgia, președintele 
Frontului Unit Național ai Cambodgiei, prin
țul Norodom Sianuk, împreună cu prințesa 
Monique Sianuk.

Prințul Norodom Sianuk 8-a 
născut la 31 octombrie 1922. la 
Pnom Penh. In anul 1941. el a 
fost proclamat rege al Cambod
giei. Imediat după încheierea 
celui de-al doilea război mon
dial. Norodom Sianuk își con
sacră toate eforturile pentru ob
ținerea independenței țării sale. 
La 9 noiembrie 1953. odată cu 
retragerea din Cambodgia a Co
mandamentului militar francez, 
Cambodgia își obține indepen
dența deplină, garantată pe plan 
internațional prin Acordurile 
de la Geneva, din 1954. Deoa
rece cadrul constituțional inter
zicea regelui să desfășoare acti
vitate politică, Norodom Sianuk 
renunță la tron în martie 1955, 
în favoarea tatălui său. Totoda
tă, Sianuk pune bazele Partidu
lui Sangkum Reastr Niyum 
(Comunitatea Socialistă Popu
lară). Intre 1955 și 1960, prințul 
Norodom Sianuk a deținut in 
mai multe rinduri funcția de

prim-ministru. La 22 iunie 1960, 
la moartea tatălui său. regele 
Suramarit, prințul Norodom 
Sianuk acceptă funcția de șef 
al statului, pe care o deține 
pină în prezent.

în 1965, la inițiativa lui No
rodom Sianuk, la Pnom Penh a 
avut loc prima Conferință a po
poarelor indochineze. organizată 
pentru unificarea luptei acestora 
împotriva agresiunii imperia
liste.

In timpul celor 16 ani de la do- 
bindirea independenței, Cambod

gia, avînd ca șef de stat pe Noro
dom Sianuk, a participat activ la 
lupta împotriva imperialismu
lui, colonialismului, neocolonia- 
lismului și rasismului, alături 
de popoarele oprimate.

în martie 1970, reacțiunea in
ternă, cu sprijinul cercurilor 
imperialiste, nemulțumită de 
politica de independență, suve
ranitate, neutralitate și integri
tate teritorială a Cambodgiei 
promovate neabătut de șeful

(Continuare in pag. a IV-a)

Azi, in jurul orei 11,30, posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite direct ceremonia sosirii șefului statului 
Cambodgia, președintele Frontului Unit Național al Cambod
giei, prințul Norodom Sianuk, care, la invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, va efectua, împreună cu prințesa 
Monique Sianuk, o vizită oficială de prietenie in tara noastră.
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în dezbatere PROIECTUL LEGII PRIVIND
publică: REGIMUL TĂIERII ANIMALELOR

in folosul satisfacerii 
cerințelor populației

Tn condițiile creșterii efortu
rilor pentru dezvoltarea inten
sivă a agriculturii, care în cin
cinalul viitor, potrivit hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea al 
partidului va avea un aport 
sporit la realizarea venitului 
național, elaborarea proiectului 
Legii privind regimul tăierii a- 
nimalelor se dovedește a fi un 
act de maximă utilitate econo
mică și socială. Contribuind îm
preună cu proiectul Legii creș
terii și ameliorării animalelor, 
la crearea unui cadru legisla
tiv unitar — tehnic, economic 
și juridic — de desfășurare a 
activității în zootehnie, noua 
lege va asigura o substanțială 
îmbunătățire a aprovizionării 
populației cu carne și produse 
din carne. Aprobarea anuală, 
prin decret prezidențial, a greu
tăților minime de tăiere în 
funcție de specia, categoria, 
vîrsta șl rasa animalelor este de 
natură să asigure atît o spori
re a producției de carne, cît și 
îmbunătățirea calității acesteia.

Tăierea animalelor la greutăți 
mari asigură totodată o eficien
ță economică ridicată la valori
ficare. Asemenea probleme 
ne-au preocupat încă de la în
ființarea complexului, cînd am 
prevăzut ca bovinele livrate să 
depășească greutatea de 400 de 
kg. Datorită acestui fapt, de la 
începutul anului pînă în pre
zent am reușit să livrăm la 
fondul de stat.
1 500 tone carne 
500 tone carne, 
ducție realizat 
se datorește, în 
vrării tăurașilor 
mari. Pentru obținerea ______
rezultate, colectivul de muncă 
al unității noastre s-a preocu
pat permanent pentru asigura
rea unei furajări raționale a a- 
nimalelor, pentru folosirea la 
întreaga capacitate a spațiilor 
de cazare. De menționat că în 
furajarea animalelor am folosit 
nutrețuri cum sînt borhoturile 
de la fabricile de bere, făină 
de ciocălăi, furaje recuperate de

pe lingă cele 
planificate, încă 
Sporul de pro- 
pCSte prevederi 
primul rînd, li

la greutăți 
acestor

lâ combinatele avicole, tăiței 
și codițe de sfeclă, care pe lin
gă faptul că au un preț de cost 
scăzut, datorită valorii nutritive 
ridicate, au făcut ca sporul zil
nic în greutate al animalelor să 
crească cu 120 grame peste ci
fra prevăzută. Dintr-un simplu 
calcul reiese că dăcă de la un 
tăuraș de 300 de kg rezultă cir
ca 160 kg de carne, Îngrășat la 
greutatea de 400 kg se ajunge 
lâ peste 230 kg carne. Iată ma
rele avantaj pe care îl aduce 
sacrificarea animalelor la greu
tăți mari. Iar pentru a ilustra 
și mai bine acest avantaj pu
tem afirma de pe acum că be
neficiile obținute anul acesta de 
unitatea noastră depășesc cifra 
de trei milioane lei. Ca specia
list. consider că noua lege va a- 
duce o substanțială contribuție 
la înfăptuirea Programului na
țional de dezvoltare a zooteh
niei și producției animaliere.

Măsuri care urmăresc 
valorificarea superioară a șepteîului

Inițiative in sprijinul

îmțăfflintiilui

NEAMȚ:

Foaia volantă

politico- 
ar fi : 
întărirea 
militant,

a comitetului 
județean U.T.C.

Raportîndu-se la sarcinile 
complexe ale educației comu
niste, revoluționare a tinerei 
generații, Comitetul județean 
Neamț al U.T.C. a editat, de 
curînd, lntr-un tiraj de masă o 
foaie vâlântă consacrată prin
cipalelor direcții ale învătămfn*  
tului politico-ideologic al U.T.C. 
In cuprinsul ei sînt abordate, în
tr-o diversă arie publicistică, 
principalele probleme ale nou
lui ciclu de învățămînt 
ideologic U.T.C., cum 
cadrul organizatoric, 
continuă a spiritului,
revoluționar, cuprinderea între
gului tineret la Cursuri temeinic 
organizate — toate acestea in- 
spirîndu-se din Orientările fun
damentale de organizare și des
fășurare a acestei importante 
activități a organizației noastre 
revoluționare. Merită semnalată 
suita de gînduri, sugestiv inti
tulată „73 000 de tineri în amfi
teatrele educației revoluționa
re", în cadrul căreia sînt reu
nite proiecte de activitate ale 
unor cadre ale organizației, ca 
$1 ciclul de întrebări și răspun
suri pe probleme fundamentale 
ale politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru. 
Sint inserate, de asemenea, te
mele cursurilor de probleme po- 
litico-ideologice, bibliografia o- 
bligatorie pentru toâte cursurile, 
ea șl binevenitul „Dicționar etic 
pentru tineret". In încheiere, 
sînt reliefate cîteva dintre direc
țiile principale ale cincinalului 
revoluției tehnico-ștlințifice în 
contextul căruia sînt înscrise 
perspectivele viitorilor cinci ani 
de dezvoltare economico-socială 
a județului Neamț. Prin întreaga 
ei tematică, prin forma accesibi
lă de prezentare, această foaie 
volantă constituie o inițiativă 
de succes menită a oferi un 
material util de studiu și reflec
ție tinerei generații din județul 
Neamț, un important instru
ment de lucru în perfecționarea 
sa continuă politică și educativă.

cui/runÂ
O nouă coordonată a activității ansamblului artistic al U. T. C,

Centrul metodic de îndrumare

ION NEACȘU,
medic veterinar, 

Asociația economică de stat
9i cooperatistă pentru îngrășarea 

tineretului taurin Căteatca, 
județul Argeș

Proiectul legii privind regi
mul tăierii animalelor urmăreș
te ca prin valorificarea superi
oară a șepteîului să se obțină 
cantități superioare de carne 
care să asigure o mâi bună sa
tisfacere a necesităților popu
lației. Creșterea greutății cor
porale a animalelor constituie 
o cale sigură de sporire a pro
ducției de carne. In acest con
text, consider ca binevenită mă
sura ca greutățile minime de 
tăiere să fie stabilite anual prin 
decret prezidențial în funcție de 
specia, categoria, vîrsta și rasa 
animalelor. Prin tăierea acesto
ra la greutăți mari va cîștiga 
desigur, economia națională. Dar 
va cîștiga și producătorul, de
oarece, cu aceeăși cantitate de 
furaje are posibilitatea să ob
țină sporuri superioare de greu
tate. Nu trebuie neglijat apoi 
nici un alt aspect : cu cît ani
malele au o greutate mai mare, 
carnea lor e mai suculentă, mai 
gustoasă și hrănitoare, deci e 
de calitate superioară. Tăierea

trebuie efectuată cu respectarea 
riguroasă a normelor de igienă 
și sanitar-veterinare. în acest 
sens proiectul de lege prevede 
pe bună dreptate că această o- 
perație să se facă în abatoare 
sau secții special amenajate și 
dotate corespunzător, unde 
printr-un examen sanitar-vete- 
rinar competent e prevenită 
transmiterea urior boli comune 
animalelor și oamenilor. Aceas
tă prevedere vine exclusiv în 
sprijinul populației, în sprijinul 
apărării sănătății ei. Pînă se vor 
construi abatoare și secții de 
tăiere în toate localitățile, popu
lația poate să sacrifice la domi
ciliu porcinele, ovinele și capri
nele pentru consumul propriu 
însă numai cu avizul medicului 
veterinar de circumscripție care 
atestă starea de sănătate a ani
malelor.

Doctor ION MĂRGINEAN, 
șef de laborator la Inspectoratul 

sanitaro-veterinar 
al județului Hunedoara

a mișcării artistice a tineretului

EXAMENELE STUDENȚEȘTI

VIITORII SPECIALIȘTI
ÎȘI MĂSOARĂ

NIVELUL PREGĂTIRII
Un prim aspect al acestei se

siuni, care Constituie o impor
tantă etapă in evaluarea pregă
tirii profesionale de specialita
te îl constituie exigența cu ca
re asociațiile studenților co
muniști, studenții, au înțeles să 
răspundă sarcinilor stabilite de 
Conferința a X-a a U.A.S.C.R 
Pregătirea serioasă pe parcursul 
semestrului, frecvența mult îm
bunătățită față de aceeași pe
rioadă .a anului trecut, mediile 
ridicate la teste și lucrări de 
control concretizează atmosfe
ră de muncă susținută cu care 
a fost pregătită sesiuhea. $i 
rezultatele nu au întîr^ziat să 
se materializeze încă din prime
le zile de examene. La Institu
tul de construcții — Facultatea 
de utilaj tehnologic, la discipli
na Mașini de ridicat pentru 
construcții, grupa 2, anul 4, pes
te 90 la sută dintre calificative 
s-au situat între 8 și 10. Anul 
III subingineri, aceeași facultate, 
a promovat în totalitate cu hote 
bune examenul de Socialism ști
ințific. Grupa 4. anul IV, secția 
ingineri lâ examenul de Acțio
nări și automatizări ih mașini de 
construcții a avut o frecvență de 
sută la sută și nici o notă sub 7.

Ioana Zamfir, studentă anul II, 
Facultatea de drept : „numai rit
micitatea în pregătire, atrnosfera 
serioasă de învățătură instaura
tă, mai ales după Conferința a 
X-n a U.A.S.C.R., felul în care 
A.S.C. a înțeles să militeze ac
tiv peiitru calitatea pregătirii 
fiecărui student, exigența cu 
care am acționat, în căzui celor 
care încălcau îndatoririle profe
sionale permit obținerea unor 
rezultate bune“. Aprecierile ca
drelor didactice sînt și ele re
velatoare pentru acest început de 
sesiune. La examenul Dreptul 
familiei, prof. dr. doc. Ion Fili- 
pe'scu opina că : „în condițiile 
în care exigența noastră nu a 
scăzut, cind pregătirea teoretică 
trebuie să înmagazineze și o ex
periență practică deosebită, acu
mulată în stagiul din vară, re
zultatele grupelor 534 și 536 sînt 
excelente, notele de 9 și 10 fiind 
regula și nu excepția din ca
talog".

Si la examenul de Psihologie 
a muncii industriale prof univ. 
Petre Pufan aprecia calitatea 
rezultatelor primelor examene 
din această sesiune ca fiind mult 
mâi ridicată decit anul trecut. 
„Rezultatele bune arată șiȘERBAN CIONOFF

grad mai înalt de autoexigență 
a fiecărui student, faptul că în 
evaluarea cunoștințelor un rol 
însemnat îl are și experiența do- 
bîndită în practică".

Anul I, Facultatea de filosofie, 
grupa 352 A a pășit cu dreptul 
în examenul la disciplina infor
matică. „Fiecare student, ne 
spune examinatorul, prof, univ. 
Ion Teodorescu, a avut de re
zolvat și probleme pe calculator 
realizate încă din timpul se
mestrului. Seriozitatea „bobo
cilor". care au debutat în aceas
tă sesiune este tradusă de me
dia 9.42 a grupei".

Lâ disciplina Mașini agricole, 
studentul Ion Chelaru anul II. 
Facultatea de agronomie, a ob
ținut notă 9. Răspunsul bine ar
gumentat, demonstrațiile practi
ce realizate excelent au contri
buit la acest rezultat bun. To
tuși, în ansamblu, pînă la Ora 
vizitei noastre, 3 studenți au 
răspuns ne satisfăcător, iar 2 âu 
înapoiat biletul. Cauza ? „Nu 
toți studenții își planifică rațio
nal munca pentru examene. Și 
poate și asociația studenților co
muniști ar trebui să se preocupe, 
mai mult de urmărirea calită
ții pregătirii. Avem 'cursuri. în
drumare. biblioteci : condițiile nu 
ne lipsesc. Rezultatele slabe spe
răm să fie doar un accident, de 
început de sesiune". Ceea ce 
dorim și noi studenților de la 
Institutul agronomic mai ales că 
celelalte grupe aflate în prime
le zile ale Sesiunii âu obținut re
zultate foarte bune. La grupa 
220, din 15 studenți 13 au obți
nut note între 7 și 10 la exame
nul de Agrochimie, iar la Topo
grafie, grupa 
registrat nici 
slabe.

Aprecierile 
rezultatele primelor 
de examene arată că începutul 
seiiuhii de iarnă se desfășoară 
în buhe condifii. rezultatele pre
gătirii profesionale fiind sensi
bil sporite față de anul*  trecut. 
Vom continua să ne aflăm ală
turi de studenți. pînă la sfîrșitul 
sesiunii, cind bilanțul final al 
primei etape din concursul „Fie
care A.S.C. — colectiv de edu
care prin muncă și pentru mun
că a studenților1* poate constitui 
un elocvent salt câlitâtiv în pre
gătirea, pentru profesiune a vi
itorilor specialiști.

C. STANCULESCU

1 204, nu s-au în- 
absenți, nici note

examinatorilor și 
trei zile

Studenții Enăche Silvia și Glișcă Gheorghe, grupa 1 204, Facultatea
- de agronomie, sînt stăpini pe formulele' matematice necesare la 

examenul de Topografie și desen tehnic.
Foto : GH. CUCU

Urmărind în mod consecvent 
împlinirea dezideratului dezvol
tării mișcăirii artistice a tinere
tului din îjntreaga țară, de la 
orașe și sațte — importantă co
ordonată a educării și formării 
multilaterale a tinerei generații, 
a valorificării talentelor și apti
tudinilor sale creatoare, a lărgi
rii orizontului său de cultură, 
Secretariatul C.C. al U.T.C. a 
stabilit ca în cadrul Ansamblu
lui artistic al U.T.C. să funcțio
neze Centrul metodic de coor
donare și îndrumare a activită
ții tuturor cluburilor și caselor 
de cultură ale tineretului din 
țară.

Despre atribuțiile Centrului 
metodic l-am rugat să ne vor
bească pe tovarâșul Ion Butoi, 
directorul Ansamblului artietlc 
al U.T.C.

— Centrul metodic asigură în
drumarea unitară și controlul 
activității desfășurate de clubu
rile și casele de cultură ale ti
neretului pe domenii și compar
timente distincte (politico-ideo
logic, ateist-științific, etic, este
tic, tehnico-științific, agro-zoo- 
tehnic, recreativ-distractiv, ar
tistic). în acest sens elaborează 
scrisori metodice vizlnd genera
lizarea activităților pofitlco-i- 
deologice și cultural-educative 
eu aderență la tineret ; organi
zează instruiri metodice anuale 
pentru directorii, metodiștii și 
instructorii cluburilor și caselor 
de cultură ale tineretului. O- 
rientează. sprijină, îndrumă și 
controlează activitatea colective
lor artistice din casele de cul
tură și cluburile tineretului, a 
formațiilor constituite prin gri
ja comitetelor U.T.C. orășenești, 
municipale sau județene, acor- 
dînd o atenție deosebită accen
tuării caracterului agitatoric, 
politic, militant al producțiilor 
artistice de orice gen realizate 
de către acestea. Vom acționa, 
alături de organele și organiza
țiile U.T.C. care au în subordine 
cluburi și case de cultură ale ti-

neretului. pentru creșterea nu
mărului formațiilor artistice de 
tineret, mai ales al acelora care 
prin profil servesc direct muncii 
politico-educative, sînt operati
ve, combative, ușor deplasabile 
— brigăzile artistice de agitație, 
teatrul politic, montajele lite- 
rar-muzicale, grupurile vocale, 
dansurile tematice, spectacolele 
anchetă, cele bazate pe colaje 
din lirica patriotică, militantă, 
din presa cotidiană etc. Centrul 
metodic desfășoară o muncă sus
ținută pentru descoperirea și 
promovarea tinerelor 
pentru cunoașterea și 
carea lucrărilor care 
creatorilor tineri.

Vom experimenta și recoman
da permanent noi modalități de 
spectacole artistice, prin care se 
pot trata actualitățile imediate, 
problemele construcției socialis
te, ale tineretului, care surprind 
aspectele majore ale colectivi
tăților din rîndul cărora fac par
te tinerii, ținînd cont de co
mandamentele politicii culturale 
a partidului, de aptitudinile și 
necesitățile tinerilor.*  în conti
nuare, centrul metodic pro
pune și realizează cu concursul 
factorilor educaționali, al acti
vului metodic și instructorilor 
din cluburile și casele de cul
tură ale tineretului (la solicita
rea comitetelor județene, muni
cipale, orășenești ale U.T.C., a 
așezămintelor de cultură din 
sistemul U.T.C.). programe ca
pabile să transmită mesaje pa
triotice, revoluționare, cu forță 
de mobilizare și eficiență educa
tivă. Ne vor preocupa, de ase
menea, problemele de conținut, 
configurația repertoriului, pe 
toate genurile de artă existente 
în cluburile și casele de cultură 
ale tineretului, intervenind pen
tru asigurarea diversității te
matice, pentru corelarea acesteia 
cu necesitățile locale, cu natura 
și importanța evenimentelor din 
calendarul cultural-politic al 
țării și posibilitățile de inter
pretare ale artiștilor amatori,

talente, 
valorifi- 
aparțin

ale formațiilor din care fac par
te ; în acest sens, vom elabora 
periodic recomandări de reper
toriu, tematici pe genuri de 
artă. Centrul metodic se preo
cupă și de cunoașterea și valo
rificarea tezaurului creației ar
tistice populare, a folclorului 
tradițional și actual, de stimu
larea participării tinerilor crea
tori la dezvoltarea creației popu
lare actuale românești și a na
ționalităților conlocuitoare.

Periodic, centrul metodic va 
iniția și organiza cu forțe pro
prii schimburi de experiență, 
instructaje, consfătuiri, manifes
tări ale „Studioului artiștilor a- 
matorl" din cadrul Ansamblu
lui artistic al U.T.C., spectacole 
și concerte model cu caracter 
metodic-demonetrativ.

— Cum se va preocupa cen
trul metodic de stimularea crea
ției pentru tineret ?

— Centrul metodic va încheia 
contracte cu creatori profesio
niști — pe baza planurilor te
matice aprobate de C.C. al 
U.T.C. — pentru achiziționarea# 
editarea și difuzarea unor lu
crări de valoare, folositoare îm
prospătării și diversificării re*  
pertoriulul formațiilor. Se vor 
iniția, de asemenea, cu aproba
rea C.C. al U.T.C., concursup 
artistice (complexe sau pe ge*  
nuri de artă), treceri în revlât'ș1 
(zonale sau republicane), con*  
cursuri de creație literară, mu
zicală, coregrafică, cu tematică 
inspirată din realitățile societă
ții noastre socialiste, din viața, 
munca și preocupările tineretu
lui, dotate cu premii. Anual, 
vor fi organizate tabere pentru 
cei mai buni interpret! și crea
tori amatori (din cadrul cercu
rilor și formațiilor artistice ale 
tineretului) finalizîndu-le cu 
prezentări de spectacole în cen
tre muncitorești, șantiere și sta
țiuni de odihnă ale tineretului, 
cu colocvii teoretice și practice.

ALINA POPOVICI

Ateneul
artelor

Secția de propagandă a Comi
tetului județean Buzău al U.T.C. 
a inaugurat, recent, „Ateneul 
artelor", un nou gen de mani
festări consacrate tineretului, e- 
ducației sale multilaterale așa 
cum ne-a indicat secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in cuvintarea 
la forumul politic al tineretului 
comunist din România.

Ediția din noiembrie a debu
tat cu vernisajul expoziției de 
pictură a tînărului Horia Blăna- 
ru, inaugurîndu-se astfel gale
riile de artă permanente ale A- 
teneului, apoi, în rotonda Casei 
de cultură, au evoluat corul de 
cameră „Lira", și un grup de 
soliști instrumentiști alcătuit din 
tineri de la Liceul de muzică și 
arte plastice. Invitatul poeților 
buzoiehi Puiu Cri stea, Ion Stan- 
ciu, D.I. Dincă, Gh. Vasile, Gh. 
Mincă, N. P'eheș a fost Ion Ho
rea, prezentat, iubitorilor de poe
zie de criticul Laurențiu Ulici. 
Medalionul Ion Horea a fost 
susținut cu extraordinară căldu
ră și sensibilitate de baladistul 
Tudor Gheorghe care a înche
iat, dealtfel, și prima ediție a 
Ateneului.

Inaugutîhd galeriile perma
nente de artă, stabilind ca for
me de cultură muzicală prezen
ța constantă a muzicii simfonice 
și camerale, organizînd festiva
luri literare cu prezența unor 
personalități marcante ale lite
raturii românești. „Ateneul ar
telor" încearcă să răspundă . la 
un nivel calitativ superior sar
cinilor trasate de Congresul al 
X-lea al U.T.C. pentru educarea 
patriotică și, formarea multilate
rală a tinerei generații.

DUMITRU ION DINCA. 
secretar al Comitetului județean 

Buzău al U.T.C.

FOTBAL-: XVII
In ultima etapa gazdele 

au obținut victorii pe linie, 
la scoruri mari

VACANTĂ DE
Cu etapa de ieri, ultima a 

turului, sau a XVII-a a cam
pionatului, peste sezonul oficial 
intern de fotbal cade cortina. 
Prima concluzie care se des
prinde este aceea a unui sezon 
slab, care ne-a adus mai multe 
insatisfacții decît bucurii. Așa 
că vacanța fotbalistică trebuie 
să devină o vacanță de lucru. 
Și etapa de ieri ne-a pus, din 
nou, în fața unor constatăfi ne
dorite : 1) Apariția în formații 
a jucătorilor eliminați de pe te
ren în etapa trecută — Sau care 
au adunat cîte 3 cartonașe gal
bene — pentru săvîrȘirea unor 
acte de indisciplină care ar fi 
impus automat suspendarea lof. 
Comisia de disciplină, deși ho- 
tărise judecarea lor, ciudat, și-a 
amînat dezbaterile Și... decizii
le ; 2) Realizarea unor victorii 
la scoruri de handbal, ceea ce 
nu poate să reflecte decît lip
sa de responsabilitate a unor 
echipe în lupta pentru apărarea 
șanselor sportive (Olimpia Satu 
Măre, Sportul studențesc). Pro
blema eficacității — ieri s-au 
marcat 37 de goluri, record 
absolut, '— este, însă, cu două 
tăișuri. Nu voi putea crede nici
odată că scorul de 7—1 realizat 
de' Jiul în fața Sportului stu
dențesc este doar efectul unui 
joc extraordinar făcut de gaz
de ; sau că „U" Cluj-Napoca, 
pînă ieri ciuca bătăilor, și-a 
schimbat, în trei zile doar (du
minică a mîncât bătaie cu 4—0 
la Oradea !),- stilul de joc, ar
mele de luptă, potențialul fi-

zic, tehnic și tactic, într-o așa 
măsură, încît noi să credem că 
acest 6—0, în fața Olimpiei, este 
rezultatul unui joc de înaltă 
clasă. Dealtfel, s-â văzut și pe 
micul ecran că studenții clujeni 
au dominat partida de la un 
capăt la altul nu pentru că au 
fost ei grozăvi, ci pentru că ad-

CLASAMENT
STEAUA 17 10 4 3 38—18 is
Dinamo 17 11 1 5 39—19 23
Poli. Iași 17 8 3 6 27—25 19
S.C. Bacău 17 3 1 7 20—20 19
F.C. Constanța 17 8 2 7 23—17 18
A.S.A. Tg. Mureș 17 8 3 7 22—22 18
F.C.M. Reșița 17 8 2 7 18—22 18
F.C. Bihor 17 7 3 7 22—21 17
Rapid 17 7 3 7 19—20 17
Poli. Timișoara 17 7 3 7 25-27 17
F.C. Argeș 17 6 5 6 17—23 17
Univ. Craiova 17 6 3 8 22—17 15
Jiul 17 6 3 8 26—28 15
Sp. studențesc 17 7 1 9 21—28 15
U.T.A. 17 8 2 9 20—30 14
Olimpia 17 5 4 8 16—31 14
„U“ Cluj-Napoca 17 5 3 9 23—22 13
C.F.R. 17 4 5 8 12—22 13

MINISTERUL EDUCAȚIEI $1 INVAȚAMINTULUI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice

Asistent la Facultatea de ma
tematică, catedra de Informa
tică și analiză aplicată, discipli
nele Bazele informaticii, Sis-1 
teme informaționale. Ecuații di
ferențiale și cu de'rivâte parți
ale, Bănci de dăte, poziția 31 ;

Asistent la Facultatea de fi
zică, catedra de Spectroscopie, 
optică. plasmă. disciplinele *•  
Spectroscopie 
Spectroscopia 
natd, Optică 
poziția 16 ;

Asistent lâ 
zică, catedra 
corp solid, biofizică, disciplinele 
Dispozitive și circuite electro
nice, poziția 34 ;

Asistent Ia Facultatea de bio
logie, catedra de Biologie vege
tală, genetică și microbiologie, 
disciplinele Microbiologie gene
rală și Imunobiologie ; pozi
ția 32 ;

Asistent la Facultatea de bio
logie vegetală, genetică și 
microbiologie, disciplinele Citolo- 
gie vegetală, Genetica micro
organismelor eucariote, pozi
ția 35 :

Asistent Ia Facultatea de geo- 
logie-geografie, catedra dâ Mi
neralogie, disciplinele Cristalo
grafie — Mineralogie, Petrolo
gie și substanțe nemetălifere, 
poziția 23 ;

disciplinele : 
optică aplicată, 
stărilor condițio- 

și Spectroscopie,

Facultatea de fi-*  
de Electricitate,

Asistent Ia Facultatea de filo- 
sofie, catedra de Socialism ști
ințific, disciplina Socialism ști
ințific, poziția 21 ;

Asistent la Facultatea de fi- 
losofie, catedra de. Sociologie, 
disciplinele Sociologie gene
rală, Sociologia educației, pozi
ția 15 ;

Asistent la Facultatea de is
torie, catedra de Istorie univer
sală, disciplinele Istorie univer
sală medie, Istoria Bizanțului, 
Paleografie medio-greacă, po
ziția 13 ;

Asistent la Facultatea de 
drept, catedra de Drept civil, 
disciplina Drept cooperatist, po
ziția 25 ;

Asistent la Facultatea de drept, 
catedra de Drept public, disci
plinele Drept constituțional. 
Drept administrativ, poziția 19;

Asistent la Facultatea de lim
bă și literatură română, catedra 
de Literatură comparată și teoria 
literaturii, disciplinele Limba e- 
braică — curs practic, Seminar 
special Eminescu, Limba ro
mână pentru studenții străini, 
poziția 28 ;

Asistent Ia Facultatea de limbi 
romanice, clasice și orientale, 
catedra de Limba franceză, dis
ciplina Limba franceză — curs 
practic, poziția 33 ;

Asistent la catedra de Litera
tură franceză, disciplina Litera
tură franceză — curs 
poziția 35 ;

Asistent la catedra de 
tică romanică, limbile 
și italiană, disciplinele 
tică romanică. Limba română 
pentru studenții străini, Limba 
franceză — curs practic, po
ziția 21 ;

Asistent la Facultatea de limbi 
germanice, catedra de Limbă 
și literatură germană, disciplina 
Limba germană, curs practic, lu-1 
crări practice, poziția 33.

Candidații la concurs vor de-: 
pune la secretariatul Universi
tății din București. B-dul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej nr. 64. în ter
men de 15 zile de la data publi
cării acestui anunț în Buletinul: 
Oficial, cererea de înscriere, la 
care vor anexa actele și lucrările 
prevăzute de Legea nr. 6 privind 
Statutul personalului didactic din 
Republica Socialistă România, 
publicată în Buletinul Oficial. 
Partea I. nr. 33 din 15 martie 
1969, și de Instrucțiunile Minis
terului Educației și Invățămîh- 
tului nr. 84 539/1969.

Concursul va avea loc la Uni
versitatea din București în ter
men de 15 zile de la expirarea 
termenului de înscriere.

practic,

Lingvis- 
spaniolă 
Lingvis-

Cei mai buni 10

LUCRU
sportivi români 
ai anului 1975

versarul a fost ca și inexistent. 
Sătmărenii înregistrează, în ul
timă vreme, eșec după eșec. Ei 
au cel mai prost golaveraj : au 
înscris 16 goluri — mai puține 
decît Dudu Georgescu — și au 
primit 31 ! în ultimele 2 etape 
— 10 goluri. Ce să mai crezi 
despre fotbalul nostru cind ,,U“ 
Cluj-Napoca, penultima clasa
tă, are golaveraj pozitiv, refă
cut, ieri, în mod substanțial. 
Aici merită să abordăm și pro
blema celor doi portari Rădu- 
canu — selecționat, din nou. în 
națională — și Bathori I (în 
14 minute a încasat 4 goluri — 
o „performanță" greu de ega
lat), titular și el în loturi re
prezentative. Dar și Ioniță.

proaspătul promovat in lot, a 
primit 4 goluri ! Și alte me
ciuri s-au încheiat la scoruri 
mari, semn că nu atacanții ar 
fi fost de nestăvilit, cît mai ales 
că apărările aii manifestat mari 
slăbiciuni, oboseală, lipsă de 
spirit de luptă și dăruire. A- 
mintindu-ne că ultima etapă a 
fost marcată și de absența u- 
nor vedete : Dumitru, Dobrin, 
OblemencO — să ne oprim Ia 
alte detalii în acest moment de 
bilanț. Campioană de toamnă 
eăfe echipă Steaua, prin acel 
punct ce o desparte de Dinamo, 
punct minim ce n-a putut fi 
spulberat de mai multe -etape. 
Revelația campionatului rămî- 
rie ținăra formație ieșeană con
dusă de un antrenor cu expe
riență și bun pedagog — Ilie 
Oană. Comportări meritorii au 
echipele promovate : S.C. Ba
cău, F.C. Bihor și Rapid, care 
se află pe poziții onorabile, în 
prima parte a clasamentului. 
Apreciem revenirea de ultimă 
oră a echipei constănțene, care 
s-a săltat din zona periculoasă, 
ajungînd pe locul 5 (!). Dina- 
movistul Dudu Georgescu este 
golgeter autoritar (19 goluri — 
anul trecut, după etapa a XVII-a, 
avea doar 13). îl urmează Ior- 
dănescu — 11 goluri, Roznai — 
10, Peniu, Costea — cîte 9, Ră- 
ducanu 8...

Sezonul fotbalistic se încheie, 
de fapt, miercuri, cind echi
pele noastre reprezentative, A 
și de tineret, vor evolua în 
Scoția. Seleeționabilii se reu
nesc astăzi pentru pregătiri 
comune. Deși ultimul meci al 
tricolorilor nu are miză, ei tre
buie să se pregătească cu toată 
seriozitatea și răspunderea, în 
acest meci avem de apărat 
prestigiul sportului românesc.

V. CABULEA

în cadrul unei reuniuni a A- 
sociației presei sportive, au fost 
desemnați primii zece sportivi 
români ai anului 1975, precum 
și primii șase sportivi din luriie 
(fete, băieți și echipe) pentru 
tradiționalul trofeu anual al A- 
sociației internaționale a presei 
sportive.

Titlul de cel mai bun sportiv ro
mân al anului a fost atribuit cam
pioanei europene de gimnastică 
NADIA COMANECI, urmată în 
clasament de. tenismanul Ilie 
Năstase, cîștigătorul recentului 
„Turneu al compionilor", și de 
scrimera Ecaterina Stahl, cam
pioană mondială în proba de 
floretă. Pe locurile următoare au 
fost clasați Simion Cuțov — box, 
Maria Alexandru — tenis de 
masă, Dan Grecu — gimnastică, 
Mariana Suman — atletism, Na
talia Andrei — atletism, Dudu 
Georgescu — fotbal și Constan- * 
tin Alexandru — lupte.

Iată celelalte clasamente :
PRIMELE ȘASE SPORTIVE 

DIN LUME : 1. Nadia Comăneci 
(România) — gimnastică ; 2. 
Kornelia Ender (R. D. Germană)
— înot ; 3. Faina Melnik 
(U.R.S.S.) — atletism ; 4. Anne- 
marie Proell (Austria) — schi ;
5. Chris Evert (S.U.A.) — tenis ;
6. Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.)
— șah.

PRIMII ȘASE SPORTIVI DIN 
LUME : 1. Joao de Oliveira
(Brazilia) — atletism ; 2. Tim 
Shaw (S.U.A.) — înot ; 3. Ilie 
Năstase (România) — tenis ; 4. 
Vasili Alekseev (U.R.S.S.) —
haltere ; 5. Cassius Clay (S.U.A.) 

‘— box ; 6. Niki Lauda (Austria)
— automobilism.

PRIMELE ȘASE ECHIPE DIN 
LUME : 1. U.R.S.S. — hochei 
pe gheață ; 2. Iugoslavia — ba
schet masculin ; 3. Dinamo Kiev
— fotbal ; 4. R. P. Chineză — 
tenis de masă : 5. Țara Galilor
— rugby ; 6. Japonia — baschet 
feminin.

DIAGRAMA ETAPEI
STEAUA — C.F.R. CLUJ-NA

POCA 3—0 (1—0). Formația mi
litară, neînvinsă pe teren pro
priu în acest sezon a dominat 
partida, realizînd a 10-a victo
rie. Au marcat : Marcel Rădu- 
canu, de două ori (min. 29, 
min. 71) și Iordănescu (min. 53) 
din penalty. DINAMO — F. C. 
BIHOR 3—1 (1—1). Oaspeții au 
dat o replică dîrzâ, conducînd 
prin golul înscris de Suciu (min. 
38). Dinamoviștii au egalat în 
min. 43, prin fundașul Sandu 
Gabriel, iar în repriza secundă 
Dudu Georgescu a „semnat" go
lurile victoriei (min. 47 și min. 
85). „U“ CLUJ-NAPOCA —
OLIMPIA SATU-MARE 6—0 
(5—0). După două eșecuri con
secutive, studenții clujeni au 
obținut o victorie categorică, cu 
un scor identic celui din etapa 
de la 31 august (6—0 cu Poli. 
Timișoara). Au marcat : Bata- 
cliu, de trei ori (min. 3, min. 10 
și min. 28). Bichescu (min. 4), 
Cimpeanu II (min. 14) și Anca 
(min. 77). La tineret-speranțe. 
5—1. F.C.M. REȘIȚA — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 3—0 
(1—0). Joc dinamic, în care 
gazdele au avut mai mult timp 

— a..-------- * . Gabel
autogol

. _________   87).
a fost eliminat în min. 67. 
BACAU — RAPID 4—1

Cu o linie ofensivă în 
băcăuanii au repurtat un

inițiativa. Au marcat : 
(min. 17), Deselnicu — 
(min. 62) și Tănase (min. 
Marcu
S. C.
(3-0).
vervă,

succes net, punctînd prin : Bă- 
luță, de două ori (min. 16 și 
min. 76), Margasoiu (min. 28) 
și Pană (min. 30). Râșnifâ (min. 
78) • a redus din handicap. 
U.T.A. — A.S.A. TlRGU MU
REȘ 2—0 (0—0). Arădenii s-au 
detașat în repriza secundă, cînd 
au înscris prin : Broșovschi 
(min. 52) și Colnic (min. 64). 
F. C. CONSTANȚA — POLI
TEHNICA IAȘI 4—0 (2—0).
Confirmind evoluțiile bune din 
ultimele etape, constănțenii au 
obținut o victorie clară, prin 
golurile înscrise de Turcu, de 
două ori (min. 36 și min. 84), 
Moldovan (min. 23) și Peniu 
(min. 76). JIUL — SPORTUL 
STUDENȚESC 7-1 (2-1). în 
repriză secundă, gazdele au a- 
tacat continuu poarta studenți
lor, realizînd un scor neașteptat. 
Au marcat : Mulțescu, de trei 
ori (min., 18, min. 39 și min. 83). 
Roznai, de două ori (min. 74 și 
min. 80), Stoica (min. 48), Gri- 
gore — autogol (min. 78). res
pectiv Petreanu ' ’ -- -
tineret-speranțe : 1—2. POLI
TEHNICA TIMIȘOARA —F.C. 
ARGEȘ 2—0 (1—0). Au msfreat : 
Anghel (min. 18) și Dembrovschi 
(min. 83). La tineret-speranțe, 
victoria a revenit oaspeților cu 
1—0. Astfel, juventiștii piteșteni, 
pregătiți de reputatul antrenor 
Leonid Ianovschi, termină pe 
primul loc. (M. L.).

• Tenismanul român Ilie 
Năstase a obținut o nouă vic
torie in cadrul turneului inter
național care are loc la Uppsa
la (Suedia). EI l-a învins cu 
6—4. 6—4 pe americanul Ste
wart Sherwood.

• La Pitești s-au încheiat 
campionatele republicane de hal
tere pe echipe. Pentru a 17-a 
oară, titlul a fost cucerit de e- 
chipa Steaua. A urmat în cla
sament formațiile Șantierele Na
vale Constanța și Rapid. Cu a- 
cest prilej, au fost corectate 4 
recorduri naționale -de seniori.

(min. 40). La
1— 2. ‘

• Ieri s-au disputat meciurile 
retur din cadrul optimilor de 
finală ale competiției de fotbal 
Cupa U.E.F.A. Iată cîteva rezul
tate tehnice : A.S. Roma — F.C. 
Burges (Belgia) 0—1 (0—0) ;
Stal Mielec (Polonia) — Inter 
Bratislava 2—0 (1—0) ; Spartak 
Moscova — A.C. Milano 2—0 
(0—0) ; Levski Spartak Sofia — 
Ajax Amsterdam 7—4 (după e- 
xecutarea loviturilor de la îl 
m). La sfîrșitul prelungirilor, 
scorul era de 2—1 în favoarea 
gazdelor ; Torpedo Moscova — 
Dynamo Dresda 3—1 (2—0) ;
Vasas Budapesta — F.C. Barce
lona 0—1 (0—1).

Echipele subliniate se califică 
pentru sferturile de finală.
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ADUNAREA ACTIVULUI DE PARTID AL ARMATEI

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

singur lucru, și anume acela de 
a avea în vedere că, în următo
rul cincinal, din suprafețele pre
văzute pentru irigat — care sînt 
destul de mari — circa 350 mii 
hectare urmează să fie realizate 
de unitățile militare ; nu e o 
cifră mică, dar eu consider că 
este pe puterea unităților noas
tre militare și sînt convins că 
ea va fi nu numai realizată, dar 
chiar și depășită * *. (Aplauze pu
ternice).

Miercuri seara a sosit în Ca
pitală o delegație a Partidului 
Comunist din Belgia, condusă de 
Georges Glineur, membru al 
Biroului Politic, președinte al 
Biroului Federației P.C.B. din 
Charleroi, care, Ia invitația C.C. 
ăl P.C.R., face o vizită de prie
tenie în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Politic E- 
Xecutiv al C.C. al P.C.R., Con
stantin Băbălău, membru al 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

★
Miercuri a sosit în Capitală 

Yvon Bourges, ministrul apără
rii al Franței, care, la invitația 
ministrului apărării naționale al 
Republicii Socialiste România, 
face o vizită oficială în țara 
noastră.

Pe aeroportul Otopeni. oaspe
tele a fost salutat de' generalul 
de armată Ion Ioriîță, ministrul 
apărării naționale, generalul co
lonel Ion Coman. prim-adjunct 
ăl ministrului apărării naționale 
și șef al Marelui Stat Major, de 
adjunct! ai ministrului apărării 
naționale, generali și ofițeri su
periori.

în aceeași zi, ministrul apără
rii al Franței a făcut o vizită 
protocolară ministrului apărării 
naționale al Republicii Socialis
te România. Au luat parte 
ambasadorul Franței și atașatul 
militar francez în țara noastră.

Seara, generalul de armată 
Ion Ioniță a oferit un dineu ofi
cial în cinstea oaspetelui fran
cez. Cei doi miniștri au toastat 
pentru prietenia dintre popoarele 
și armatele celor două țări, în 
sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui 
Valery Giscard d’Estăing.

★
Miercuri seara a sosit în Ca

pitală o delegație economică por
tugheză, condusă de Jorge Cam- 
pinos, ministrul comerțului ex
terior și turismului, președintele 
părții portugheze în Comisia

Desigur, tovarăși, vom începe 
construcția a o serie de mari u- 
nități industriale, economice, 
printre care și cea a unui nou 
combinat metalurgic, do 10 mili
oane tone oțel, la Călărași. Fără 
nici o îndoială că — așa cum lu
crează și astăzi — armata va fi 
prezentă pe multe din aceste 
șantiere, în primul rînd pe acest 
mare șantier de interes național 
al noului combinat metalurgic, 
continuind, desigur, să constru
iască șantierul naval și noul 
port care va trebui să se con
tureze în cincinalul viitor la 
Mangalia.

Odată cu participarea arma
tei la activitatea economică ge
nerală, alături de întregul nostru 
popor, va trebui să acordăm mai 
multă atenție și problemelor de 
ordin militar. In primul rînd, 
ținînd seama de împrejurările 
internaționale, se impuhe să a- 
cordăm toată atenția întăririi 
pe mai departe a forțelor ar
mate, dotării lor, creșterii și 
dezvoltării capacității de apăra
re a patriei. Această sar
cină trebuie considerată ca 
îndatorirea fundamentală a co
muniștilor, a organizațiilor și 
1 rganelor de partid, a consiliilor 
politice, a comandanților de toa
te gradele, a tuturor militarilor 
forțelor noastre armate. Pornim 
în mod constant de la necesita
tea ca, odată cu dezvoltarea 
continuă a economiei naționale, 
cu făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, să dăm 
toată atenția întăririi și dezvol
tării forțelor noastre armate, 
atîia timp cît situația inter
națională va cere aceasta. De
sigur, este de înțeles că aceasta 
cere eforturi mari, tehnice și 
materiale. Partidul și guvernul, 
întregul nostru popor vor face 
toate eforturile pentru a asigu
ra toate mijloacele materiale 
necesare dezvoltării și» întăririi 
armatei, dotării ei tehnice și 
materiale.

Știți bine că tehnica milita
ră, mijloacele de luptă se per
fecționează într-un ritm foarte 
rapid. De aceea vâ trebui șa 
acordăm o mai mare atenție 
decît pînă acum activității de 
cercetare proprie, de perfecțio
nare a mijloacelor din dotare, 
de creare de noi mijloace de 
luptă. în această privință, con
sider că rezultatele pe care 
le-am obținut în trecut ne per
mit să avem pretenții ceva mai 
mari și să apreciem că putem 
soluționa in bune condițiuni o 
serie de probleme legate de a- 
eeasfă activitate.

Șe impune, de asemenea, o 
preocupare mai susținută pen
tru pregătirea de luptă, pentru 
însușirea la perfecție a mijloa
celor din dotare, pentru a le 
putea mînui Cu maximum de 
rezultate. Știu că îmbinarea a- 
cestei sarcini Cu cele din do
meniul economic ridică unele 
probleme. Trebuie însă să ac
ționăm în așa fel îneît să pu
tem realiza în bune condițiuni 
și o îndatorire și alta. De alt
fel, întotdeauna, în întreaga is
torie a armatei noastre, ostășii 
au fost cînd la muncă, cînd la 
lupta pentru apărarea patriei. 
Ei au îmbinat întotdeauna aces
te două aspecte ale activității, 
care, de altfel, nici nu se pot 
separa. De aceea, urmînd aceste 
tradiții, va trebui ca în noile 
condiții să încercăm să îmbi
năm aceste două laturi de acti
vitate cu rezultate — dacă se 
poate — cit țnai bune. Aceasta 
constituie, pînă la urmă, o ce
rință fundamentală pentru o ar
mată cu adevărat revoluționară, 
pentru o armată care, prin în
treaga sa ființă și prin întreaga 
sa concepție, este pusă în Sluj
ba poporului, Servește cauza re
voluționară a națiunii, socialis
mul și comunismul. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

De asemenea, se impune să 
acordăm mai multă atenție în
tăririi disciplinei și ordinii mili
tare. pornind de Ia faptul că 
fiecare ostaș — de la soldat pînă 
Ia general — acționează în mod 
conștient, în spiritul concepției 
revoluționare despre armată, că 
disciplina și ordinea constituie o 
cerință obligatorie, fără de care 
nu se poate vorbi de o îhaltă 
capacitate de luptă a armatei*  
Fiecare, la locul său de muncă, 
în postul încredințat, în orice 

(Urmare din pag. I) 
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate și a comunismu
lui pe pămintul României, e- 
xemplu de dăruire și pasiune 
revoluționară, de dinamism, spi
rit novator și înaltă principiali
tate comunistă constituie pentru 
militarii de toate gradele un 
puternic imbold în muncă, spo- 
rindu-le hotărirea de a-și con
sacra toate forțele îndeplinirii 
înaltelor îndatoriri ce le revin 
față de patrie, față de popor.

îngăduiți-ne să vă asigurăm 
și cu acest prilej de calda noas
tră recunoștință pentru activi
tatea neobefeită pe care o des- 
fășurâți în fruntea partidului și 
statului, pentru contribuția ho- 
tărîtoare pe care o aduceți la 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a României 
socialiste, pentru grija deosebită 
ce o purtați întăririi capacității 
de apărare a patriei.

Vă raportez, tovarășe coman
dant suprem, că, în spiritul in
dicațiilor date de dumneavoastră 
la precedenta adunare a activu
lui de partid, precum și cu alte 
prilejuri, comandanții, statele 
majore, organele și organizațiile 
de partid și cele ale U.T.C. au 
acționat cu răspundere sporită 
pentru îffflrtlffatățît&S conținu
tului și creșterea eficienței pro
cesului de instruire și educare a 
trupelor, pentru întărirea capa
cității de luptă a marilor uni

domeniu de activitate, trebuie să 
dea dovadă de o înaltă exi
gență, de o disciplină exempla
ră, să execute ordinele și dis- 
pozifiunile legate de îndatoririle 
ce îi revin. Numai așa armata 
noastră va putea să fie la înăl
țimea misiunii încredințate de 
partid și popor.

în această direcție, pe lîngă 
activitatea comandanților, de in
struire și pregătire, se impune 
să fie desfășurată și o mai in
tensă activitate educativă, poli
tică. Trebuie sa fim permanent 
conștienți de faptul că numai în 
măsura în care fiecare militar, 
fiecare ofițer și soldat, va înțele
ge și va fi conștient de răspun
derile și îndatoririle ce îi revin, 
el își va îndeplini în cele mai 
bune condițiuni îndatoririle, în 
orice sector de activitate.

La baza întregii activități po
litico-educative trebuie Să stea 
Programul elaborat de Congresul 
al XI-lea — Cartă teoretică, 1- 
deologică, politică, fundamen
tală care orientează activitatea 
partidului și poporului nostru pe 
drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și ai 
înaintării spre comunism.

în această privință, fără nici 
o îndoială că un rol de seamă 
au drganizațiile de partid. Por
nind de la rolul tot mai impor
tant al comuniștilor, al partidu
lui în conducerea tuturor dome
niilor de activitate, este evident 
că și în armată, forța politică 
conducătoare a tuturor sectoare
lor o reprezintă partidul. Dar 
aceasta se materializează concret 
în activitatea fiecărui comunist, 
a fiecărei organizații de partid, 
a fiecărui consiliu politic. De 
aceea, se impune să luăm toate 
măsurile în vederea creșterii ro
lului și răspunderii fiecărui 
membru de partid, a fiecărei Or
ganizații de partid, a fiecărui 
consiliu politic în fiecare unitate 
sau subunitate. Avem o puterni
că forță politică în armată, avCm 
puternice organizații de partid, 
puternice consilii politice, care 
ne dau deplina garanție că și în 
acest domeniu, prin intermediul 
organizațiilor sale, partidul își va 
putea realiza în mod cît 
maî corespunzător rolul său 
politic conducător.

Este necesar, de asemenea, să 
crească rolul fiecărui ofițer 
care, pe lingă misiunea sa mili
tară, are și o misiune educa
tivă. Trebuie să obținem parti
ciparea completă a tuturor ofi
țerilor la întreaga muncă po- 
litico-educativă. Numai așa vom 
putea. într-adevăr. să asigurăm 
înfăptuirea sarcinilor puse de 
partid, de a face din armată o 
adevărată școală de educație re
voluționară ; numai așa vom 
putea obține ca timpul petrecut 
de ostași în rîndurile armatei să 
îi ajute nu numai la însușirea 
cunoștințelor militare necesare, 
dar și în ridicarea puternică a 
nivelului lor politic și ideologic, 
în educarea lor în spiritul con
cepției revoluționare, materia- 
list-dialectice și istorice despre 
lume și viată, în formarea omu
lui nou al societății socialiste și 
comuniste. (Aplauze puternice). 
Consider că avem fot ceea ce 
este necesar în această privință. 
Repet, dispunem de o puternieă 
forță de partid și politică și de 

tăți și unităților, pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a 
întregului personal.

Planul pregătirii de luptă și 
politice se îndeplinește, de la 
un ciclu de instrucție la altul, 
cu rezultate superioare, un nu
măr tot mai mare de unități și 
instituții militare obțin califica
tive bune și foarte bune Ia tbate 
categoriile de pregătire, iar nu
mărul unităților și subunităților 
de frunte este în continuă creș
tere.

Concomitent cu pregătirea 
pentru îndeplinirea misiunii sale 
de bază, armata este o prezență 
activă pe frontul construcției 
socialiste, muncește cu dăruire 
pe diferite șantiere ale econo
miei naționale și în agricultură, 
militarii contribuind astfel, ală
turi de oamenii muncii,- la reali
zarea prevederilor planului cin
cinal înainte de termen.

Rezultatele bune dabîndite 
sînt urmarea firească a unei in
tense munci politico-educative, 
a măsurilor luate pentru perfec
ționarea organizării și conduce
rii activității comandamentelor 
și statelor majore, a îmbunătă
țirii stilului de muncă âl cadre
lor, a preocupării pentru îhtă- 
rirea ordinii și disciplinei mili
tar# și sporirea eficientei tutu
ror activităților. în toate aceste 
realizări este încorporată munca 
rodnică a organelor și organi
zațiilor de partid din comanda

aceea sînt convins că în activi
tatea viitoare vom obține rezul
tatele așteptate.

Consider că este necesar să 
ne gîndim la unele măs\iri con
crete cu privire Ia îmbunătăți
rea activității de pregătire a 
cadrelor, Ia organizarea mai 
bună a învățămîntului de par
tid și politic din armată, pre
cum și la o organizare pe baze 
mai bune a activității de pregă
tire a cadrelor de partid și po
litice. Am în vedere de a în
ființa — poate pe lîngă Acade
mia „Ștefan Gheorghiu" — o fa
cultate politică militară. în ca
drul ei să îmbinăm pregătirea 
politică cu pregătirea milifară, 
pentru a asigura o pregătire mai 
temeinică cadrelor noastre de 
partid și politice din armată. 
(Vii aplauze).

De asemenea, se impune o le
gătură mai strînsă a organiza
țiilor și consiliilor politice din 
armată cu organizațiile de 
partid și de U.T.C. din afară. De 
altfel, statutul partidului cuprin
de prevederi foarte bune în a- 
ceastă privință, dar, din păcate, 
nu aș putea spune că aceste 
contacte sînt dintre cele mai 
bune. Am în vedere nu numai 
contactele formale, dar și o par
ticipare mai activă a organelor 
de partid, teritoriale și centrale, 
la activitatea din armată. Tot
odată, am în vedere o partici
pare mal largă a cadrelor de 
partid, politice și militare, la ac
tivitatea organizațiilor de partid, 
a organizațiilor de tineret, la o 
serie de manifestări ale maselor 
largi populare. în această pri
vință trebuie să recunoaștem că 
există lipsuri serioase ; față de 
perioada anterioară, lucrurile 
sînt astăzi rămase în urmă. 
Consider însă că dispunem de 
puternice forțe în armată care 
pot juca un rol foarte impor
tant în activitatea educativă, 
mai cu seamă în rîndul tinere
tului, îndeosebi al acelora care 
urmează să vină în armată.

Toate aceste măsuri vor tre
bui să aibă drept rezultat o în
tărire și mai puternică a legă
turilor armatei cu oamenii 
muncii, o împletire mai strînsă 
a activității în toate domeniile. 
Această strînsă legătură și îm
pletire a activității va avea re
percusiuni favorabile atît în ar
mată, cît și în afară, va influen
ța pozitiv asupra întăririi capa
cității de apărare a patriei 
noastfe.

Trebuie să avem permanent 
în vedere că îndatoririle arma
tei noastre, ale fiecărui militar 
sînt de a fi întotdeauna gata să 
răspundă chemării, ordinelor de 
apărare a patriei și a cuceri
rilor revoluționare, că, în noile 
condiții, orice război va cere o 
participare intensă Ia apărarea 
patriei, a întregului nostru po
por. Arrtiata noastră este o ar
mată pusă în slujba intereselor 
poporului, ea nu pOate avea nici 
un fel de alte scopuri decît ace
lea de a apăra independența 
patriei, cuceririle revoluționare, 
de a servi cauza socialismului 
șl comunismului. De altfel, de-a 
lungul secolelor, armata noastră 
â fost întotdeauna o armată de 
apărare a ființei poporului, a 
independenței naționale. Ea a 

mente și unități, ca și a organi
zațiilor U.T.C.

Ministrul apărării naționale 
s-a referit în continuare la unele 
neajunsuri care mai există în 
procesul de instruire și educare 
a efectivelor, subliniind că, pe 
baza analizei făcute în cadrul ac
tivului, se vor lua cele mai e- 
nergice măsuri pentru îmbună
tățirea muncii în toate compar
timente!^ vieții ostășești.

în întreaga noastră activitate 
— a arătat .vorbitorul — vom 
acționa cu toată hotărîrea pentru 
cunoașterea temeinică, de către 
personalul armatei, a politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru, pentru însu
șirea concepției materialist-dia- 
lecfice și istorice despre lume 
și viață, pentru a dezvolta la 
toți militarii spiritul revoluțio- 
narK militant, în munca pentru 
înde’plinirea neabătută a sarci
nilor ce revin armatei din docu
mentele partidului nostru, din 
operele dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
0 inestirhâbilă valoare teoretică 
și practică.

Procesul de instruire și. edu
care a trupelor se va desfășura 
pe temelia concepției partidului 
nostru privind apărarea patriei 
de către întregul popoT, acor- 
dindu-se atenție organizării și 
desfășurării unor aplicații îm
preună cu gărzile patriotice, tru
pele Ministerului de Interne ?i 

jucat întotdeauna un rol activ 
în marile evenimente istorice 
care au du*  la formarea statu
lui național unitar. Așa a fost 
tot timpul, cu excepția unei pe
rioade scurte din istoria poporu
lui nostru, cînd dictatura mili
tară fascistă a împins țara în 
brațele Germaniei hitleriste, a 
subordonat-o intereselor fascis
mului german și a aruncat ar
mata noastră în războiul nedrept 
împotriva Uniunii Sovietice. Dar 
este știut că și în acele împre
jurări, din prima clipă, Partidul 
Comunist Român, alte forțe de
mocratice și progresiste din 
România s-au ridicat ferm, cu 
hotărîre, împotriva acestei po
litici, a acestui război nedrept, 
și au făcut totul pentru a pune 
capăt acestei stări de lucruri. 
Este o mîndrie pentru partidul 
nostru că, în împrejurările bine 
cunoscute, armata a participat 
activ, in totalitatea ei, la înfăp
tuirea insurecției naționale ar
mate antifasciste și antiimperia
liste, care a dus la ieșirea 
României din acel război ruși
nos și nedrept, la alăturarea 
țării și a armatei noastre arma
tei Uniunii Sovietice, coaliției 
antihitleriste. Aceasta a deschis 
calea participării României și a 
armatei noastre Ia lupta pentru 
eliberarea deplină a patriei, la 
înfrîngerea definitivă a fascis
mului. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Prin întreaga activitate des
fășurată după 23 August, prin 
jertfifle date pe front, armata, 
întregul nostru popor au de
monstrat că nu au avut nimic 
cu războiul dus de dictatura 
fascistă alături de Germania 
hitleristă. Prin luptă, armata 
română a demonstrat că rămîne 
o armată de apărare a patriei, 
a cuceririlor revoluționare I 
(Vii aplauze). Putem spune că 
armata noastră nu vâ duce nici
odată un război de agresiune 
împotriva cuiva ! Eâ va fi în
totdeauna o armată pusă în 
slujba apărării independenței și 
suveranității naționale, a cuceri
rilor revoluționare, a socialis
mului și comunismului și va sta 
permanent de strajă tuturor a- 
cestor cuceriri, servind poporul, 
partidul, socialismul ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Participînd în cadrul Organi
zației Tratatului de la Varșovia, 
ne vom preocupa de întărirea 
capacității de luptă a armatei, 
considerînd că aceasta constituie 
obligația țării noastre, a arma
tei, de a putea fi gata în orice 
împrejurări să-și îndeplinească 
îndatoririle sale. Numai în mă
sura în care vom asigura întă
rirea capacității de luptă a ar- 
rtîatei naționale vbm putea să 
ne îndeplinim cum trebuie obli
gațiile. îi asigurăm deci pe prie
tenii noștri că ne vom face tot
deauna datoria privind întărirea 
ârtttatef, și, dacă va fi nevoie, 
vom acționa în colaborare cu 
ei în îndeplinirea obligațiilor 
pe care ni le-am luat.

Desigur, avem în vedere că 
trebuie să facem total pentru a 
asigura o politică de pace și secu
ritate în Europa, pentru a evita 
un nou război mondial. Dar nu 
Pităm că atît timp cît 
împrejurările internaționale ră- 
mîn complicate, trebuie să facem 

celelalte formațiuni de luptă. 
Vom urmări menținerea în per
manență a unei înalte capacități 
de luptă a unităților și marilor 
unități. O grijă deosebită vom 
manifesta pentru dezvoltarea și 
perfecționarea bazei materiale 
de instrucție și învățămînt, pen
tru menținerea tehnicii 4e luptă 
în stare de operativitate cu chel
tuieli cît mai reduse. Munca de 
cercetare științifică va fi mai 
bine orientată spre satisfacerea 
nevoilor de dotare cu tehnică 
de luptă.

Un obiectiv principal îl va con
stitui, de asemenea, îrhbunătă- 
țirea continuă a stării și practi
cii disciplinare, urîhărind ca în 
fiecare unitate întreaga activi
tate să se desfășoare în strictă 
conformitate cu legile țării, cu 
ordinele și regulamentele mili
tare.

Asigurînd îndeplinirea inte
grală a planului pregătirii de 
luptă și politice, vom acorda, în 
același timp, toată atenția în
făptuirii.în mod exemplar a sar
cinilor încredințate armatei în 
econo'mia națională.

Acțidnînd pentru creșterea ro
lului și influenței organelor și 
organizațiilor de partid, ne vom 
preocupa în continuare de îmbu
nătățirea activității organizato
rice, a stilului și metodelor de 
muncă, pentru întărirea, vieții 
interne și a disciplinei de par
tid, în spiritul orientărilor date 

totul pentru a întări armata 
noastră, a spori capacitatea de 
apărare a țării. Atunci cînd se 
va ajunge — și avem convin
gerea că timpul acesta va veni, 
și-l dorim cît mai aproape — la 
desființarea blocurilor militare, 
vom continua să dezvoltăm co
laborarea și conlucrarea cu ar
matele prietene cu care colabo
răm astăzi în cadrul Tratatului 
de la Varșovia, fiind animați de 
aceleași interese de a asigura 
popoarelor noastre indepen
dența, suveranitatea, precum și 
apărarea cuceririlor lor, munca 
pașnică pentru construcția so
cialismului și comunismului. De 
asemenea, vom acționa și vom 
dezvolta continuu colaborarea și 
prietenia cu armatele tuturor 
țărilor socialiste, cu armatele al
tor state prietene care se pro
nunță pentru o politică de dez
voltare economică și socială in
dependentă, împotriva imperia
lismului, a colonialismului și 
neocolonialismului, a oricărei 
subjugări a unui popor de către 
altul, pentru respectarea drep
tului fiecărei națiuni de a fi stă- 
pînă pe destinele sale, de a-și 
făuri viața așa cum dorește. 
(Aplauze puternice, prelungite). 
Acționînd în aeest fel, armata 
noastră își va aduce permanent 
contribuția activă și la înfăptu
irea politicii externe a Partidu
lui Comunist Român, a statului 
nostru socialist — politică de 
colaborare și de pace cu toate 
popoarele lumii, cu toate țările, 
fără deosebire de orînduire so
cială.

Nu doresc să fac acum o pre
zentare a problemelor interna
ționale ; la sesiunea de săptă
mâna viitoare a Marii Adunări 
Naționale va fi prezentată a- 
ceastă activitate și supusă spre 
aprobare. Ceea ce doresc să 
menționez este faptul că, eu 
toate marile schimbări care s-an 
petrecut în lume, cu tot cursul 
spre destindere care se afirmă 
în Europa și în lume, situația 
internațională rătfiîne încă com
plexă. In lume sînt încă puter
nice forțe reacționare care pot 
pune în pericol pacea, cursul 
destinderii și, de aceea, trebuie 
să fim permanent vigilenți, spre 
a nu fi luați prin surprindere. 
Desigur, în primul rînd se im
pune să desfășurăm o politică 
internațională activă pentru în
făptuirea în viață a documente
lor semnate Ia Helsinki, pentru 
dezangajare militară în Europa, 
pentru dezarmare, pentru solu
ționarea complexelor probleme 
economice, pentru înfăptuirea 
noii ordini economice interna
ționale și, totodată, pentru li
chidarea pe calea tratativelor «*  
tuturor focarelor de încordare 
și conflicte. Partidul și statul, 
întregul nostru popor sînt ferm 
hotărîte să facă totul pentru a 
contribui la consolidarea și dez
voltarea cursului destinderii, 
pentru soluționarea tuturor pro
blemelor complexe care preo
cupă omenirea pe calea tratati
velor pașnice, cu participarea 
tuturor popoarelor, a tuturor ță
rilor, indiferent de mărimea lor 
sail! de orînduirea socială. Sin- 
tem hotărîți să acționăm pentru 
întărirea unității și colaborării 
tuturor țărilor socialiste, a tutu
ror țărilor în curs de dezvoltare, 
a țărilor niieî mijlocii, a forțe
lor progresiste de pretutindeni, 
fiind convinși că aceasta va a- 
sigura triumful politicii de pace 
și colaborare în lume.

Aș dori, în încheiere, să ex
prim încă 6 dată convingerea că 
întreaga noastră armată va ac
ționa cu toată fermitatea pentru 
a-și îndeplini în condițiuni cît 
mai bune atît îndatoririle mili
tare, cît și cete ce îi revin p6 
plan general, economic, social și 
politic, că ea se va încadra cu 
întreaga ființă în activitatea clo
cotitoare desfășurată de clasa 
muncitoare, de toți oamenii 
muncii din patria noastră, pen
tru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru 
înaintarea României pe calea co
munismului. a ridicări? bunăstă
rii și fericirii întregului nostru 
popor. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Am deplina convingere că ar
mata noastră, îndeplinindu-și în
datoririle sale, în strînsă legă
tură cu întregul popor, cu găr
zile patriotice, cu formațiunile 
militare ale tineretului, va fi în
totdeauna gata să-și îndepli; 
nească misiunea sa ! Cu această 
convingere vă urez dumnea
voastră, tuturor militarilor patri
ei succese tot mai mari în întreaga 
activitate. (Aplauze puternice, 
urale). Vă doresc, totodată, dum
neavoastră, tuturor militarilor, 
multă sănătate și fericire ’. 
(Aplauze puternice, prelungite ; 
urale. Se scandează : Ceaușescu- 
P.C.R. ! Cei prezenți în sală o- 
vaționează îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, pen
tru Comitetul Central, în frunte 
cti secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

de dumneavoastră la cel de-al 
X-lea Congres al Uniunii Tine
retului Comunist, organele, și 
organizațiile de partid vor' mi
lita pentru o mai eficientă con
ducere și îndrumare a organiza
țiilor U.T.C., astfel ca acestea 
să-și sporească aportul la edu
carea comunistă, revoluționară, 
a militarilor, la dezvoltarea 
răspunderii lor în muncă, la îm
bunătățirea întregii activități din 
subunități și unități.

Vom acționa cu toate forțele 
pentru ca armata să-și îndepli
nească cu rezultate superioare 
sarcina trasată de partid, de 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, de a fi o înal
tă școală de educație politică a 
tinerei generații ; vom face to
tul pentru câ militarii să tră
iască și să acționeze în spiritul 
Codului principiilor și normelor 
muncii Și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste.

Vă asigurăm, tovarășe coman
dant suprem? că vom avea per
manent în atenție concluziile și 
sarcinile desprițise din lucrările 
adunării activului de partid, că 
vom lua toate măsurile nece
sare pentru perfecționarea con
tinuă a procesului de instruire 
a trupelor, pentru ridicarea ca
pacității combative a armatei 
noastre.

Primit cu îndelungi urale. 
a luat cuvîntui tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV

(Urmare din pag. I)

la consolidarea și dezvoltarea prieteniei frățești, 
colaborării multilaterale și solidarității intre țările 
socialiste, de a milita pentru întărirea unității și 
solidarității dintre partidele comuniste și munci
torești, dintre toate forțele progresiste, democra
tice, antiimperialiste din întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a reafirmat sprijinul 
partidului, statului și poporului nostru față de 
lupta și eforturile poporului vietnamez, pentru con
struirea cu succes a unui Vietnam unit și socialist, 
prosper și independent, față de dreptul său legitim 
de a-și ocupa cit mai ctirind locul ce i se cuvine 
in rindul Organizației Națiunilor Unite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat, de a- 
semenea, Comitetul Politic Executiv despre rezul
tatele vizitei oficiale de prietenie făcută împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu in Iran, la invitația 
Maiestății Sale Imperiale, Șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr și a Maiestății Sale Impe
riale Farah Pahlavi, Șahbanu a Iranului.

Comitetul Politic Executiv dă o înaltă apreciere 
acestui nou și important act de politică externă a 
Republicii Socialiste România, considered că, prin 
rezultatele sale pozitive, vizita mârchează un nou 
pas înainte pe calea colaborării fructuoase dintre 
România și Iran. Convorbirile dintre cei doi șefi 
de stat, desfășurate sub semnul stimei reciproce 
și prieteniei ce caracterizează dialogul la nivel 
înalt româno-iranian, bunele relații dintre țările șl 
popoarele noastre, acordurile și protocoalele sem
nate, înțelegerile convenite deschid noi și ample 
perspective colaborării șl cooperării bilaterale, co
respund pe deplin intereselor de progres și pros

peritate ale eeior două popoare, cauzei generale 
a cooperării si păcii internaționale.

Comitetul Politic Executiv consideră că vizita 
făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, reprezintă o contri
buție de cea mai mare importanță - prin identi
tatea punctelor de vedere exprimate asupra pro
blemelor fundamentale ale lumii de azi - la pro
movarea politicii noi de egalitate și respect întră 
națiuni, la făurirea unei noi ordini politice și eco
nomice internaționale, a unei lumi mai bune și 
mai drepte. Relațiile româno-iraniene, întemeiate 
pe principiile deplinei egalități, respectului inde
pendenței și suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului reciproc demon
strează in mod strălucit posibilitățile largi de co
operare intre țâri cu orînduiri sociale diferite, a- 
tunci cind ele iși întemeiază relațiile pe egalitate 
și respect mutual și tint animate de dorința înț«- 
legerii, de hotârirea de a contribui la triumful 
nobilelor idealuri ale păcii și progresului omenirii. 
Vizita in Iran a pus în lumină încă o dată marele 
prestigiu de care se bucură in lume șeful statului 
român, stima și prețuirea cu care este privită 
prodigioasa activitate a Republicii Socialiste Româ
nia, pusă în slujba intereselor fundamentale ale 
poporului român, promovării cauzei progresului, 
păcii și înțelegerii internaționale.

Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri pen
tru aplicarea cu consecvență în viață a acordu
rilor și înțelegerilor convenite Intre Republica So
cialistă România și Republica Democrată Vietnam, 
intre Republica Socialistă România și Iran.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
examinat și soluționat probleme ale activității cu
rente de partid și de stat.

TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Volta Superioară, 
EL HADJ ABOUBAKAR SANGOULE LAMIZANA, următoarea 
telegramă :

Aniversarea Zilei naționale a patriei dumneavoastră * îmi oferă 
prilejul de a vă transmite cele mai cordiale felicitări, însoțite de 
sincere urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și 
progres poporului voltez prieten, de mari succese în activitatea sa.

Am convingerea că bunele relații existente între țările noastre, 
bazate pe egalitate și stimă reciprocă, se vor dezvolta tot^ mai 
mult în avantajul unei strînse colaborări între poporul român și 
poporul voltez, al ettihderii cooperării și înțelegerii internaționale, 
al edificării unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.

SOSIRI 

Urmărită cu mare atenție și 
larg interes, cuvîntarea secreta
rului general al partidului a 
fost subliniată în repetate rîn- 
duri cu puternice aplauze. Mi
nute în șir s-a aclamat pentru 
partid și secretarul său ge
neral.

Adresînd profunde mulțumiri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
numele activului de partid, al 
tuturor comuniștilor și ostașilor 
țării, ministrul apărării națio
nale a spus :

„Participarea dumneavoastră, 
tovarășe comandant suprem, la 
activitățile ce au loc în eadrui 
armatei generează de fiecare 
dată profunde sentimente de 
bucurie și satisfacție, iar îndru
mările ce ni le-ați dat cu acest 
prilej constituie îndreptare deo
sebit de prețioase pentru orien
tarea întregii muncii în vederea 
ridicării nivelului pregătirii de 
luptă și politice a armatei 
noastre.

Vă încredințez, tovarășe se
cretar general, că organele și or
ganizațiile de partid și ale 
U.T.C., întregul personal al ar
matei, avînd permanent în față 
exemplul luminos al activității 
dumneavoastră creatoare, își vor 
intensifica eforturile pentru în
făptuirea fermă â sarcinilor ce 
rezultă pentru armată din pro
gramul partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaifităre a Româ

niei spre comunism, din cele
lalte documente ale Congresului 
al XI-lea, din indicațiile pe 
cart? ni le-ați dat și cu această 
ocazie.

Vom acționa cu toată hotă
rîrea pentru continua ridicare a 
capacității de luptă a unităților 
și marilor unități, pentru edu
carea comunistă, revoluționară, 
a militarilor, întărirea ordinii și 
disciplinei, pentru înfăptuirea 
în mod exemplar a sarcinilor 
încredințate armatei în econo
mia națională. Vom face totul 
ca armata să fie gata în orice 
moment să apere, împreună cu 
întregul popor, cuceririle revo
luționare, libertatea și suverani
tatea scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România".

Adunarea activului de partid 
al armatei s-a încheiat într-o 
atmosferă de puternic entu
ziasm. S-a scandat cu înflăcă
rare ,,Ceaușeseu-P.C.R.“.

Participanții — și prin ei toți 
militarii țării — și-au reafirmat 
devotamentul fierbinte față de 
partid și secretarul său general, 
față de patrie și popor, voința 
lor nestrămutată de a înfăptui 
politica partidului, de a obține 
succfese tot mai mari în pregă
tirea de luptă și politică, în în
treaga activitate ostășească, de a 
îndeplini cu mîndrie și demni
tate misiunile de onoare încre
dințate.

mixtă guvernamentală româno- 
portughfeză, care va participa la 
lucrările primei sesiuni a acestei 
comisii.

Pe aeroportul Otopeni, delega
ția a fost salutată de Emil Dră- 
gănescu. viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții 
române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-portughe- 
ză, Constantin Stanciu. adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale, de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Antonio L. 
M. A. Novais Machado, ambasa
dorul Republicii Portugheze lâ 
București, alți membri ai am
basadei,

VIZITĂ
în cursul vizitei de prietenie 

pe care o face în țara noastră, 
delegația Partidului Baăs Arab 
Socialist din Siria, condusă de 
Rashid Ramadan, prim-secretar 
al Comitetului județean Rakka 
al partidului, a avut întîlniri la 
Secția Organizatorică și la Sec
ția de Propagandă și Presă ale 
C.C. al P.C.R.. la Comitetele ju
dețene Ilfov și Buzău ale P.C.R., 
la Consiliul Central al U.G.SsR.. 
la C.C. al U.T.C., precum și la 
Academia „Ștefan Gheorghiu".

De asemenea, delegația a vizi
tat Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării democratice 
și revoluționare din România, 
obiective din domeniile econo
mic și social-cultural din mu
nicipiul București și județul 
Buzău.

PLECARE
O delegație a Grupului român 

al Uhiufiii interparlamentare, 
condusă de Corneliu Mănescu, 
președintele grupului și pre
ședintele Comisiei pentru poli
tică externă și cooperare econo
mică internațională a Marii A- 
dunări Naționale, a plecat 
miercuri . dimineața la Roma, 
pentru o vizită de prietenie, la 
invitația Grupului italian al U- 
fiiunii interparlamentare.

Sosirea onor tfeiegații 
la lotllnlrea eoropeanl a 

uniunilor naționale studențești

Pentru a participă lă cea 
de-a XlII-ă întilnire euro
peană a uniunilor naționale 
studențești, găzduită de U- 
niunea Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România, 
în Capitală au coiYfmuâf să 
sosească delegații ale Uniu
nii. Tineretului Socialist din 
R.S.F. Iugoslavia, Consiliului 
Național al Studenților din 
R.P. Ungară, Centrului Stu
dențesc din R. S. Ceho
slovacă, Uniunii Socialis
te a Studenților Polonezi, 
Consiliului National al Stu
denților din R.P. Bulgaria, 
Uniunii Naționale a Studen
ților din Finlanda', Uniuriii 
Naționale a Studenților din 
Marea Britanie, Uniunii Na
ționale a Studenților din 
Franța, Federației Panciprio- 
te â Studenților și Tinerilor 
Cercetători din Cipru. Comi
siei pentru Uniunea Naționa
lă a Studenților din Portu
galia, Tineretului Liber Ger
man din R.D. Germană. U- 
niunii Naționale a Studenți
lor Norvegieni, Uniunii Na
ționale a Studeriților Islan
dezi și Uniunii Internaționa
le a Studenților.

ADUNARE
Cu prilejul celei de-a 2T-a 

aniversări a adoptării Declara
ției universale a dreptului omu
lui, miercuri a avut loc Pn Ca
pitală o adunare organizată de 
Asociația Română pentru Na
țiunile Unite.

După cuvintul de deschideri 
rostit de Alexandru Bălăci, pre
ședintele Asociației, S. A. C'ne- 
aid, directorul Centrului d<î 
Informare al O.N.U. la Bucu
rești.^ a relevat contribuția 
adusă de Organizația Națiunilor 
Unite la traducerea în viață a 
principiilor înscrise în Declara
ție. Vorbitorul a subliniat con
tribuția importantă a R-omâniei 
lâ soluționarea problemelor 
complexe care stau in fața 0- 
menirii de astăzi, a Organiza
ției Națiunilor Unite.

în alocuțiunea rostită. Dumi
tru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, a arătat că țara 
noastră militează activ pentru 
respectarea principiilor Cartei 
O.N.U., pentru creșterea rolu
lui Organizației in viața inter
națională, pentru promovarea 
și apărarea drepturilor omului, 
ale națiunilor.

PROGRAMUL I

în jurul orei 11,30. Transmisie 
directă : ceremonia sosirii șefu
lui statului Cambodgia, pre
ședintele Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei, prințul No4 
rodom Sianuk, care, la invi
tația președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Eîenâ 
Ceaușescu, va efectua împreu
nă cu prințesa Monique Sia
nuk o vizită oficială de prie
tenie în țara noastră.

16,00 Teleșcoală: Matematică. Ele
mente de trigonometrie. 16.30 Curs 
de limba germană. 17,00 Telex. 17.05 
Din țările socialiste. 17.15 Campio
natul ■ mondial de handbal femi
nin, România — R.D.G. (Turneul 
final). 18,15, Enciclopedie pentru 
tinprdt. 18.45 Universitatea TV. 19 
1001 de seri. 19,3o Telejurnal. 20^00 
Teleobiectiv. 20,20 Mai aveți o în
trebare ? 21,00 Program de muzică 
vieneză. Simfonia a V-a — de F. 
Schubert ; Dansurile ungare nr. 5 
și 6 de J. Brâhms. 21,30 Revista 
llterar-artistică TV. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Seară vieneză. Program 
susținut de orchestra simfonică â 
Radiotelevlziunii. își dau con*  
duffiul : Sllula Voinea. <5cfav Eril- 
gărescu, corul Radioteleviziunii dl- 
rijât de NiOdlae Vicleanu ; în 
pauză : Telex. Film documentar. 
Reportaj TV.



Bun venit 
înalților oaspeți 
din Cambodgia!

Delegația 
parlamentară

Congresul P. M. U. P,

română în
R.S.F. Iugoslavia

(Urmare din pag. T)

•latului, a săvîrșit o lovitură de 
•tat împotriva prințului Noro
dom Sianuk. în noile condiții, Ia 
23 martie |970, Norodom Sianuk a 
anunțat constituirea Frontului 
Unit Național și a Guvernului 
Regal de Uniune Națională, care 
au primit adeziunea entuziastă 
și masivă-a tuturor păturilor so
ciale patriotice din țară. Reu
nind pe baza aceleiași platforme 
politice toate forțele patriotice, 
progresiste ale țării, Frontul 
Unit Național, în frunte cu 
prințul Norodom Sianuk, și Gu
vernul Regal de Uniune Națio
nală au lansat o amplă ofen
sivă pentru înlăturarea regimu- 
lui-marionetă, pentru redobîn- 
direa libertății și suveranității 
țării, pentru o Cambodgie inde
pendentă, neutră, democratică 
și prosperă.

In primăvara acestui an. eroi
cul popor khmer a obținut vic
toria completă în lupta dîrză 
purtată timp de peste cinci ani 
împotriva intervenției și a ocu
pației străine, pentru eliberarea 
teritoriului patriei sale și cuce
rirea dreptului la dezvoltare 
liberă și independentă. Inscriin- 
du-se ca o contribuție de seamă 
la triumful luptei generale a 
popoarelor împotriva politicii 
imperialiste de forță, agresiune 
și dictat, pentru respectarea 
dreptului sacru al popoarelor de 
a-și hotărî destinele în mod 
liber și de-sine-stătător, victo
ria strălucită obținută de po
porul khmer prieten, sub condu
cerea Frontului Unit Național al 
Cambodgiei și a Guvernului 
Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei, a demonstrat că, 
atunci cînd un popor este hotă- 
rjt să-și apere cu dîrzenie uni
tatea și independența sa, nu 
există forțe în lume care să-1 
împiedice să-și înfăptuiască as- 
?»irațiile naționale. Ea constituie, 
otodată, o victorie a tuturor 

forțelor progresiste, antiimpe- 
rialiste, din întreaga lume, pen
tru*  pace și 'dezvoltarea liberă a 
popoarelor.

România, care a recunoscut de 
la. început Guvernul Regal de 
Uniune Națională al Cambodgi
ei, și-a manifestat solidaritatea 
și a. sprijinit în permanență 
lupta dreaptă a poporului 
khmer, a salutat cu deosebită 
satisfacție victoria hotărîtoare 
abținută în lupta împotriva for

țelor reacționare, iritervențio- 
niste, pentru eliberarea patriei. 

Bunele relații de prietenie, so
lidaritate și colaborare dintre 
România și Cambodgia, dintre 
Frontul Unității Socialiste și 
Frontul Unit Național al Cam- 
bodgiei s-au dezvoltat perma
nent în beneficiul celor- două 
țări și popoare. Ca momente de 
o deosebită importanță pentru 
întărirea prieteniei și solidarită
ții româno-cambodgiene . s-au 
înscris întîlnirile și convor
birile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
prințul Norodom Sianuk cu pri
lejul vizitelor făcute în țara 
noastră de șeful statului cam
bodgian, precum și cu alte pri
lejuri. Convorbirile purtate și 
documentele semnate au consti
tuit evenimente de referință pe 
drumul întăririi și dezvoltării 
relațiilor de prietenie, solidari
tate militantă și colaborare din
tre România și Cambodgia.

Victoria poporului khmer 
prieten a deschis o eră nouă în 
viața sa pe calea dezvoltării 
economico-sociale independen
te, de-sine-stătătoare. Poporul 
nostru urmărește cu caldă sim
patie vasta activitate construc
tivă care se desfășoară în Cam
bodgia în noua etapă de recon
strucție și dezvoltare democra
tică. Sîntem încredințați că, prin 
eforturile sale creatoare, po
porul khmer, care manifestă 
aceeași dăruire pe șantierele 
muncii ca pe cîmpul de lupta, 
va îndeplini cu succes sarcinile 
ce stau în fața țării.

Poporul român este convins 
eă actuala vizită în țara noastră 
a șefului statului cambodgian 
va contribui la dezvolțarea tot 
mai puternică, pe multiple pla
nuri, a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și 
Cambodgia, în folosul ambelor 
țări și popoare, al cauzei gene
rale a păcii și progresului în 
lume.

Nutrind sentimente de caldă 
prietenie față de poporul khmer, 
de aleasă prețuire față. de șe
ful statului cambodgian — per
sonalitate distinsă a vieții politi
ce internaționale — poporul ro
mân adresează prințului Noro
dom Sianuk și prințesei Mo
nique Sianuk tradiționala urare 
„Bun venit pe pămîntul Româ
niei !“

Rezoluții 
adoptate 

la Națiunile
Unite

Dezvoltarea cooperării româno-indiene

Lucrările celei de-a XXX-a 
sesiuni ordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U. apropiindu-se 
de sfîrșit, plenara a trecut la 
votarea rapoartelor unor comi
tete ale Adunării, care și-au în
cheiat deja activitatea. Plenara 
a adoptat fără vot o rezoluție 
conținută în raportul Comitetu
lui pentru problemele economi
ce, referitoare la căile și mij
loacele pentru facilitarea dez
voltării și cooperării economice 
dintre statele in curs de dez
voltare. Agențiile specializate și 
alte organizații din sistemul 
O.N.U. sînt chemate să continue 
să promoveze cooperarea eco
nomică între țările în curs de 
dezvoltare, inclusiv cooperarea 
în domeniile răspîndirii cunoș
tințelor tehnice și tehnologiei, 
utilizării resurselor naturale și 
folosirii fondurilor disponibile 
din aceste țări în vederea pro
movării investițiilor în industrie, 
agricultură, transporturi și co
municații. Totodată, organisme
le menționate sînt solicitate să 
contribuie la aplicarea de mă
suri vizînd liberalizarea comer
țului mondial, încheierea de a- 
corduri de cliring în sfera pro
duselor de bază, bunurilor ma
nufacturate și în domeniile 
transferului de tehnologie, ser
viciilor bancare, transporturilor 
maritime etc.

De asemenea. Adunarea a a- 
doptat o serie de rezoluții pri
vind Programul O.N.U. pentru 
mediul înconjurător, Universita
tea Națiunilor Unite, precum și 
o decizie privind alegerea a 15 
membri în Consiliul de condu
cere al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Indus
trială (O.N.U.D.I.). Intre cei 15 
membri aleși se află 
nia.

Totodată. Adunarea 
a adoptat, fără vot, o______ T__
în 12 articole privitoare la pro
tecția tuturor persoanelor contra 
torturii și a altor tratamente 
inumane sau degradante, apli- 
eate în scop de pedeapsă.

și Româ-

Generală 
declarație

Președintele Consiliului Prezidențial 
al R.P. Ungare l-a primit pe ministrul

•>

de externe al României
Pal Losonczi, membru al Bi

roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Consiliului Prezi
dențial al R. P. Ungare, l-a pri
mit miercuri după-amiază pe 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, care face o 
vizită oficială de prietenie la 
Budapesta.

Ministrul de ekterne român a 
transmis tovarășului Pal Lo
sonczi salutări cordiale, sănătate 
și fericire din partea președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind pentru bunele 
urări, tovarășul Pal Losonczi a 
transmis, la rîndul său, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România un salut călduros, urări 
de sănătate și fericire.

în timpul întrevederii s-a ex
primat satisfacția față de evolu
ția ascendentă a relațiilor dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară, în 
lumina discuțiilor și înțelegeri
lor la care s-a ajuns în cadrul 
întîlnirilor 
Nicolae 
Kadar.

George

asemenea, 
membru al 
secretar al

de Bela 
Biroului 
C.C. al

tovarășul 
rugat pe 
să trans-

? dintre 
Ceaușescu

Macovescu

tovarășii 
și Janos

a fost pri-

mit. de 
Biszku, 
Politic, 
P.M.S.U.

Cu acest prilej 
George Macovescu l-a 
tovarășul Bela Biszku.
mită tovarășului Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
un cald salut tovărășesc și urări 
de sănătate și fericire din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

La rîndul său, tovarășul Bela 
Biszku. l-a rugat pe tovarășul 
George Macovescu să transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
din partea tovarășului Janos 
Kadar, salutări cordiale și urări 
de noi succese, sănătate și fe
ricire.

în acest cadru s-au relevat 
bunele relații care există între 
cele două partide și popoare și 
posibilitățile largi de extindere 
și adîncire a acestora.

In aceeași zi, ministrul aface
rilor externe al României, Geor- 
ge Macovescu, a fost primit 
de Gyorgy Lazar, președintele 
Consiliului de Miniștri 
R. P. Ungare.

Tovarășul Stane Dolanț. secre
tarul Comitetului Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., a 
primit, miercuri, delegația parla
mentară română condusă de to
varășul Nicolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, președintele Marii 
Adunări Naționale.

Aprecîindu-se că legăturile 
reciproce cunosc o evoluție as
cendentă. dinamică pe planul 
colaborării politice, economice ?i 
tehnico-științifice, s-a exprimat 
dorința ca ele să se extindă și 
să se adîncească continuu,. în 
spiritul indicațiilor președinților 
Nicolae Ceaușescu și Ioaip Broz 
Tito.

în cursul după-amîezii, dele
gația parlamentară română a 
avut o întrevedere cu Gemal 
Biedici, președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia.

în cursul convorbirii «-a 
apreciat că relațiile dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și R. S. F. Iugoslavia se 
dezvoltă cu succes și au fost 
create condiții favorabile pentru 
intensificarea și adîncirea con
tinuă a conlucrării în domeniile 
politic, economic, cultural fi 
științific.

Miercuri, lucrările celui de-al 
VII-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez au 
continuat în cele 17 comisii pe 
probleme ale activității de 
partid, de stat, ale dezvoltării 
economice. Vorbitorii — acti
viști de partid și obștești, mun
citori, țărani, conducători ai 
unor întreprinderi industriale, 
intelectuali, personalități de 
frunte ale vieții social-econo- 
mice poloneze — au dezbătut 
probleme legate de dezvoltarea 
multilaterală a Poloniei, de creș-

terea în continuarea rolului 
partidului 1» toate sferele 
activitate.

Participanții la dezbateri 
evidențiat că îndeplinirea 
succes a noilor sarcini, cuprinse 
în documentele programatice ale 
celui de-al VII-lea Congres, vor 
asigura o dezvoltare mai dina
mică a construcției socialiste 
în R.P. Polonă. Concluziile co
misiilor vor fi inclUse în mate
rialele ce urmează a fi adoptate 
de Congres.

VIZITA DELEGAȚIEI P.C.R.
Delegația Partidului Comunist 

Român, condusă de tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. care parti
cipă la lucrările celui de-al VII- 
lea Congres al P.M.U.P., a vizi
tat miercuri voievodatul Radom.

La sediul Comitetului voievo
dal de partid, delegația partidu
lui nostru a fost întîmpinată cu 
căldură de Roman Macikowski, 
voievodul Radomului, de se
cretari ai Comitetului voievodal 
al P.M.U.P., de reprezentanți ai 
activului local de partid și de 
stat. După o prezentare a vieții 
economice și social-culturale a 
voievodatului, a preocupărilor 
Comitetului voievodal de partid 
și activității oamenilor muncii 
desfășurată în intimpinarea con
gresului, oaspeții au vizitat fa
brica de produse metalice „Ge
neral Walter". Intîmpinînd cu 
căldură delegația. Marian Blon- 
ski, directorul întreprinderii — 
cu un colectiv de 10 000 salariați 
— și-a exprimat gratitudinea 
pentru faptul că în aceste*  zile 
sărbătorești din viața partidului

al NECESITATEA SOLUȚIONĂRII ECHITABILE

de

au 
cu

și poporului polon, delegația 
P.C.R. vizitează întreprinderea.

După vizitarea acestui impor
tant obiectiv economic, delega
ția P.C.R. a participat, în sala 
de festivități a Casei de cultură 
a fabricii, Ia o întîlnire caldă, 
prietenească cu muncitori și 
tehnicieni, cu numeroși oameni 
ai muncii din Radom, cu repre
zentanți ai activului local de 
partid și de stat, ai organizații
lor obștești și de tineret. -

Luînd cuvîntul, primul secre
tar al Comitetului de partid al 
fabricii a exprimat satisfacția 
comuniștilor, a tuturor munci
torilor întreprinderii de a primi 
în vizită delegația română, 
transmițînd poporului român 
urări de noi succese pe calea 
înfăptuirii programului trasat 
de cel de-al XI-lea Congres 
al P.C.R.

Mulțumind pentru primirea 
cordială de care s-a bucurat de
legația P.C.R., tovarășul Cornel 
Burtică a transmis un călduroa 
salut muncitorilor din Radom, 
urîndu-le noi izbînzi în munca 
și lupta pe care o desfășoară 
pentru înflorirea continuă a Po
loniei socialiste, pentru transpu
nerea în viață a hotăfririlor pe 
care Congresul al VII-lea ăl 
P.M.U.P. le va adopta.

A

ITALIA întîlniri ale
reprezentantului P. C. R.

Tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care efectuează o vizită 
în Italia, la invitația C.C. al 
P.S.I., a avut miercuri o întîl
nire cu Giulio Andreotti, mi
nistrul bilanțului al Italiei, mem
bru al Direcțiunii Partidului 
Democrat-Creștin.

în cursul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate probleme ale dezvol-

tării raporturilor economice din
tre Italia și România.

★
Tovarășul Ștefan Andrei 

avut, de asemenea, întâlniri 
Riccardo Lombardi, membru 
Direcțiunii P.S.I., vechi militant 
al mișcării socialiste din Italia, 
și cu Franco Viletti, secretar na
țional al Federației tineretului 
socialist italian. La întîlniri a. 
luat parte, Michele Achilli, vi
cepreședinte al Grupului par
lamentar al P.S.I. din Camera 
Deputaților.

a 
cu 
al

——

A PROBLEMELOR PRIVIND MATERIILE PRIME
La Geneva se desfășoară lu

crările Comisiei UNCTAD pen
tru produse de bază, întrunită în 
ultima sesiune înaintea celei 
de-a IV-a Conferințe a Națiu
nilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare, dare va avea loc la 
Nairobi, în mai 1976.

Comisia a reluat dezbaterile 
asupra programului global inte
grat pentru produse de bază, în 
vederea aprofundării și definiti
vării unor elemente care să 
permită luarea unei decizii ’a 
viitoarea conferință.

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
române, prof. Costin Murgescu, 
a arătat că, în epoca noastră, 
materiile prime au o importantă 
vitală pentru dezvoltarea fiecă*

care 
decizii

La Delhi au fost semnate, 
miercuri acordul comercial și de 
plăți româno-indian pe perioada 
1976—1980 și protocolul privind 
schimburile de mărfuri pe anul 
viitor, de către Nicolae M. Nico
lae, ministru-secretar de stat în 
Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Inter
naționale, și D. P. Chattopa- 
dhyaya, ministrul comerțului 
Indiei.

Protocolul schimburilor 
mărfuri pe 1976 prevede un 
ranjament prin care România
exporta în India îngrășăminte 
chimice, instalații de foraj, nave, 
utilaje mecanice și va importa

al

de 
ta
va

din India minereu de fier, pro
duse din iută, fontă, precum și 
produse ale industriei mecanice.

★
Ministrul secretar de stat 

român s-a întîlnit, miercuri, cu 
C. Subramaniam. ministrul fi
nanțelor, K. C. Pant, ministrul 
energiei, și cu P.N. Haksar, vi
cepreședinte al Comisiei planu
lui, cu care a avut un schimb 
de vederi privind posibilitățile 
de dezvoltare a cooperării eco
nomice româno-indiene și de lăr
gire a schimburilor comerciale.

Nicolae M. Nicolae a avut, de 
asemenea, o întrevedere cu Y.B. 
Chavan, ministrul afacerilor ex
terne al Indiei.

Mesajul lui 
K. Waldheim

Cu 
le a 
tarul „_ __
Waldheim, a dat 
mesaj în care, 
semnificația zilei_ __ _____
brie, relevă că marea deschide
re spre decolonizare, dobîndi- 
rea independenței și suverani
tății naționale de către un im
portant număr de popoare, în 
care Națiunile Unite au avut un 
rol substanțial, sînt elemente ale 
unui proces cu multe rezultate 
pozitive. Dar, multe dintre na
țiunile noi sînt confruntate cu 
dificultăți serioase. în special de 
ordin economic. Stabilirea, în 
cursul acestui an. a jaloanelor 
unei noi ordini economice in
ternaționale are. de aceea, o 
semnificație deosebită.

prilejul Zilei internaționa- 
drepturilor
general al

omului, secre- 
O.N.U., Kurt 
publicității un 
după ce arată 
de 10 decem-

cursei înarmărilor

Convorbiri privind 
colaborarea economică

Apel adresat de forțele

româno-egîpteană
democratice din Spania

JARA NOASTRA CONSIDERA CA O PROBLEMA CRUCIALA 
A LUMII CONTEMPORANE O REPREZINTĂ ÎNFĂPTUIREA DE
ZARMĂRII Șl, IN PRIMUL RIND, A DEZARMĂRII NUCLEARE. 
SE IMPUN MASURI HOTÂRITE, ACȚIUNI UNITE ALE TUTUROR 
POPOARELOR, ALE OPINIEI PUBLICE ÎNAINTATE DE PRETU
TINDENI, PENTRU OPRIREA CURSE! ÎNARMĂRILOR SI, IN 
PRIMUL RIND, A ÎNARMĂRILOR NUCLEARE, CARE AU AB
SORBIT IN ACEST AN CIRCA 300 DE MILIARDE DE DOLARI, 
APÂSÎND GREU PE UMERII TUTUROR POPOARELOR, CREIND 
PRIMEJDII MARI PENTRU VIATA Șl SECURITATEA FIECĂREI 
NAȚIUNI".

Ion Ceaușescu, adjunct al 
ministrului agriculturii și in
dustriei alimentare,^ care 
întreprinde o vizită în Re
publica Arabă Egipt, a avut 
întîlniri cu Zakaria Tewfik, 
ministrul comerțului, și cu 
Osman Badran, ministrul 
agriculturii și recuperării 
terenurilor.

Au fost abordate unele 
aspeete ale cooperării eco
nomice și schimburilor co
merciale româno-egiptene în 
domeniul agriculturii, în con
formitate cu hotărîrile a- 
doptate în cursul întîlnirilor 
dintre șefii celor două state.

Junta democratică din Spania, 
împreună cu Partidul Carlist, 
Mișcarea Comunistă din Spania, 
Partidul Social Democrat, au 
dat publicității, la Paris, un apel 
adresat poporului spaniol, în 
care este analizată situația din 
țară și sînt precizate sarcinile 
ce stau în fața forțelor demo
cratice interne în perioada ur
mătoare.

In preambulul apelului se ara
tă că actuala situație politică 
din Spania s-a agravat, ca ur
mare a perpetuării instituțiilor 
regimului franchist, care neagă 
în continuare libertățile politice 
și drepturile cetățenești, iar sta
rea economiei este critică în 
toate sectoarele de producție, 
în special din cauza politicii gu-
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• CUM SĂ SCAPI DE URMĂRITORI. Potrivit revistei ameri
cane „Parade", mari companii ca Ford, Exxon, LT.T. își trimit 
mai nou șoferii la un curs special organizat la San Francisco. 
Nu este vorba însă, cum s-ar putea crede la prima vedere, de 
cursuri de calificare, specializare sau reciclare, ci de cu totul 
altceva. Cursanților li se „predau" doar niște trucuri, șmecherii 
și șiretlicuri cu ajutorul cărora să poată scăpa, la nevoie, de 
eventualii urmăritori ! • TELEVIZORUL ȘI VIAȚA CONJUGA
LA. Un entuziasm exagerat pentru emisiunile de televiziune 
poate compromite în mod grav viața conjugală — opinează psi
hiatrul vest-german Raphael Lenee în revista „Medizin heute“. 
El a constatat că o „oboseală afectivă" se instalează între soți 
după urmărirea progiamelor TV. Motivul : oamenii investesc 
prea multă pasiune în personajele de pe micul ecran. Concluzia 
tămăduitorului de suflete : dacă vă iubiți, nu deschideți televi
zorul decît de trei ori pe sâptămînă. • ClINE SAU PISICĂ ? 
Pentru că regulamentul colegiului din Worcester interzice pă
trunderea clinilor în incinta instituției, decanul acesteia, posesor 
și el al unui exemplar al speciei, a găsit o formă originala de 
a avea tot timpul în apropiere pe devotatul său prieten canin. 
Printr-un anunț special, direcțiunea onorabilei instituții brita
nice a decretat că Flint, cîinele decanului, este... pisică ! • AȘ- 
TEPTTND DEZGHEȚUL. Din cauza unor viscole puternice, o ex
pediție științifică australiană în Antarctica a fost imobilizată de 
ghețuri. Deși temperatura se menține de trei săptămîni în jurul 
a 20 de grade sub zero, membrii expediției sînt sănătoși și, pînă 
la dezghețul eliberator, se folosesc de prilejul ivit pentru a stu
dia caracteristicile sloiurilor ce-i înconjoară. • CEA MAI MARE 
PIINE. Un nou și original record mondial a fost stabilit de un 
brutar din Bamberg, care a fabricat o pîine de 256 de kilograme. 
După trei ore și jumătate de copt, plinea recordmană a fost îm
părțită în o sută de bucăți distribuite gratuit. Recordul anterior 
fusese deținut de o pîine de numai 135 de kilograme, fabricată 
în 1972. • DIN EPOCA FIERULUI.. In cursul unor săpături 
efectuate în apropierea localității Tel Giri (Galilea) a fost des
coperită o așezare omenească datînd din epoca fierului. Arheo
logii au identificat cinci straturi arheologice, găsind obiecte cas
nice din secolul al X-lpa înaintea erei noastre, dintre care une
le sînt gravate cu semne asemănătoare literelor. Așezarea era 
constituită din case construite din piatră și cărămizi. Nivelele 
arheologice superioare conțin resturi ale unor construcții din 
epoca persană, din perioada elenistică și din timpul cuceririi 
romane.
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vernului, a creșterii șomajului 
și inflației, înghețării salariilor 
și frînării dezvoltării economice 
de către birocrația guvernamen
tală. In continuare, se mențio
nează că primele măsuri ale 
noii conduceri politice au pro
vocat nemulțumirea unor sec
toare ample ale opiniei publice, 
între altele și ca urmare a fap
tului că nu a fost realizată am
nistierea tuturor deținuților po
litici.

In apel se subliniază că Junta' 
democratică din Spania și orga
nizațiile semnatare ale docu
mentului pornesc de Ia convin
gerea că numai cea mai amplă 
mobilizare cetățenească ..poate 
conduce la obținerea rupturii 
democratice pe cale pașnică, cu 
legalizarea tuturor libertăților 
politice și ale democrației plu
raliste și depășirea consecințelor 
războiului civil".

Luînd în considerare atitudi
nea de protest a clasei munci
toare, necesitatea ca ..forțele e- 
conomice moderne ale burghe
ziei" să se elibereze de îngrădi
rile birocrației regimului, nevo- 
ia a se rezolva problemele 
naționalităților și ale regiunilor 
afectate de opresiune, partide
le semnatare ale apelului „adre
sează o chemare generală între
gii populații a Spaniei, clasei 
muncitoare și burgheziei și. în
deosebi, tuturor organizațiilor 
politice democratice, interesate 
în consolidarea unității opozi
ției democrate, pentru a parti
cipa în mod activ și pașnic, încă 
de acum. Ia procesul de mobili
zare cetățenească ce se inițiază 
prin această chemare și care va 
conduce la o acțiune democrati
că națională, aptă să realizeze 
ruptura democratică a legilor 
politice și a dictaturii și să im
pună deschiderea procesului de 
constituire a statului democrat, 
garantat de un guvern provizo
riu de amplă coaliție, fără ex
cluderi sau obligativități".

„Tinînd cont, de datele deja 
fixate în Catalonia. Țara Basci
lor, Galicia, Andaluzia. Asturi
as etc. care au făcut chemările 
lor pentru zilele cuprinse între 
10—16 decembrie, convocările 
concrete ale fiecărei Junte de
mocratice și ale forțelor politi
ce semnatare vor trebui să fie 
determinate de momentul cel 
mai prielnic. după condițiile 
fiecărui sector teritorial. încer- 
cînd să potențeze și să concen
treze în aceste zile, dacă este 
posibil, mobilizarea cetățeneas
că și pașnică la care au făcut 
apel" — se arată în document.

NICOLAE CEAUȘESCU

pericolul pe 
reprezintă 
pacea și

rin 
care-I 
pentru 
securitatea lumii i- 
mensele cantități 
de instrumente ale 

distrugerii acumulate în arsena
lele statelor, prin consecințele 
nefaste pe care spirala neconte
nită a cursei înarmărilor le are 
asupra dezvoltării economico- 
sociale a popoarelor, dezarmarea 
generală și completă, și în pri
mul rind dezarmarea nucleară, 
constituie una din problemele 
vitale ale contemporaneității. 
Deziderat fierbinte al întregii 
omeniri, înfăptuirea dezarmării 
ar elibera lumea de coșmarul 
unui război devastator, cu con
secințe incalculabile pentru pre
zentul și viitorul omenirii, ar 
stimula cursul nou spre destin
dere, înțelegere și cooperare șt 
ar elibera fonduri uriașe, apte 
să permită realizarea unor vaste 
programe de dezvoltare econo- 
mico-socială pretutindeni pe 
glob. Dacă necesitatea și urgența 
înfăptuirii dezarmării nu pot fi 
contestate, măsurile concrete în 
această direcție se lasă de mul
tă vreme așteptatei Forurile in
ternaționale, însărcinate cu exa
minarea acestei probleme, su
feră de o vădită lipsă de efi
ciență. Vorbele frumoase despre 
bunele intenții umplu arhive în
tregi, lipsind însă faptele. De 
mai multă vreme, considerațiu- 
nile de natură abstractă țin lo
cul programelor de dezarmare.

Decurgind din însăși esența o- 
rînduirii noastre socialiste, lupta 
pentru dezarmare constituie 
unul din obiectivele de durată 
ale politicii externe a României, 
care a depus și depune eforturi 
stăruitoare pentru a urni din loc 
negocierile privind dezarmarea. 
Neîntreruptul șir de acțiuni, ini
țiative și propuneri românești 
vizînd încetarea cursei înarmă
rilor și înfăptuirea unor măsuri 
reale de dezarmare 
stvează clar seriozitatea 
țara noastră abordează 
problemă. Preocuparea «.___
problemele dezarmării constituie 
o trăsătură definitorie a întregii 
politici externe a României.

în această ordine de idei, tre
buie amintită activitatea intensă 
desfășurată de țara noastră în 
cadrul organizațiilor internațio
nale și in primul rind Ia O.N.U., 
unde nu a existat intervenție 
sau luare de poziție mai impor-

demon- 
cu care 
această 
pentru

fantă în care delegații români 
să nu fi atras atenția asupra 
rolului nefast al iraționalei 
curse a înarmărilor și a necesi
tății de a se trece urgent și cu 
hotărîre la acțiuni eficiente de 
dezarmare, în primul rind de 
dezarmare nucleară. însuși „De
ceniul dezarmării" (1971—1989) 
a fost proclamat de organizația 
mondială acum cinci ani ca ur
mare a unei propuneri româ
nești, iar pe agenda actualei se
siuni a O.N.U. se află, tot la 
inițiativa României, punctul pri
vind examinarea rezultatelor 
obținute pină în prezent în ca
drul acestei acțiuni. Rolul de 
promotor activ al unor măsuri 
reale de dezarmare pe care 
România înțelege să-1 joace a 
fost evidențiat și de inițiativa în 
baza căreia Adunarea Generală 
a O.N.U. a dezbătut, timp de 
mai multe sesiuni, punctul inti
tulat „Consecințele economice și 
sociale ale cursei înarmărilor 
si efectele sale profund dăună
toare asupra păcii și securității 
în lume". Delegația română s-a 
numărat, de asemenea, printre 
sprijinitorii activi ai ideii creș
terii eficientei negocierilor din 
Comitetul O.N.U. pentru dezar
mare de la Geneva. Importanța 
atribuită de România problema
ticii dezarmării și prioritatea ab
solută acordată celei nucleare 
au fost remarcate și la Confe
rința pentru securitate și coope
rare in Europa, ea și la nego
cierile de la Viena,pentru redu
cerea reciprocă a trupelor și 
armamentelor și măsuri adia
cente în Europa centrală, aceste 
puncte de vedere bucurîndu-se 
de un larg sprijin și de o deo
sebită apreciere in rindurile 
opiniei publice internaționale. 
Este, de altfel, bine cunoscut 
locul de seamă pe care-1 ocupă 
problemele dezarmării în docu
mentele partidului ș£ statului 
nostru, 
P.C.R., 
realiste 
precum 
ne și comunicatele comune bila
terale semnate de România cu 
alte țări.

„Partidul Comunist Român — 
se spune în Programul adoptat 
de cel de-al XI-lea Congres — 
consideră că înfăptuirea dezar
mării generale și, în primul rind, 
a celei nucleare, lichidarea tu
turor armamentelor de distru
gere în masă constituie îndato-

îndeosebi în Programul 
care propune ample și 
măsuri de dezarmare, 
și în declarațiile solem-

rirî vitale ale tuturor popoare
lor ; România va face totul pen
tru a contribui la înfăptuirea 
acestui deziderat primordial al 
omenirii".

Expresie elocventă a preo
cupării permanente și profunde 
a statului nostru pentru trece
rea ia măsuri efective, urgente 
de dezarmare sînt, în sfîrșit dar 
nu în cele din urmă, cele două 
documente supuse în această 
toamnă atenției opiniei publice 
mondiale, prin difuzarea lor la 
Organizația Națiunilor Unite : 
„Poziția României cu privird la 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale" — care 
abordează problematica dezar
mării în raport cu cea a lichi
dării subdezvoltării — și „Pozi
ția României in problemele de
zarmării, in primul rind ale de
zarmării nucleare, și în instau
rarea unei păci trainice in 
lume", document ce atestă din 
nou, cu o mare forță, convin
gerea fermă a întregului nostru 
popor că edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte implică 
în mod imperios excluderea po
liticii de forță și dictat și a in
strumentelor sale esențiale — 
armele, începînd cu cele mai pri
mejdioase, cele nucleare.

Programul de dezarmare și 
dezangajare militară propus de 
acest document solid fundamen
tat, menit să ducă in final la 
atingerea obiectivului dezarmării 
generale și complete, la o lume 
a păcii, eliberată de spectrul 
războiului, a securității și coope
rării, propune, între altele i în
ghețarea și reducerea bugetelor 
militare ; interzicerea, reduce
rea treptată și, in perspectivă, 
lichidarea armamentului nu
clear ; crearea de zone ale păcii 
și colaborării, lipsite de arme 
nucleare : sporirea rolului O.N.U. 
în domeniul dezarmării ; înche
ierea unui tratat de dezarmare 
generală și completă ; interzi
cerea propagandei de război- etc. 
Se subliniază, de asemenea, im
portanța unor măsuri parțiale 
de dezarmare și dezangajare 
militară ca retragerea trupelor 
străine în interiorul frontiere
lor lor naționale, lichidarea ba
zelor militare de pe teritorii 
străine, reducerea treptată a 
trupelor și armamentelor națio
nale, renunțarea la manevre, 
concentrări de trupe și demon
strații de forță în apropierea 
granițelor altor state etc.

Sinteză a preocupării perma
nente și active a României pen
tru realizarea dezarmării și in 
mod prioritar a celei nucleare, 
acest ultim document cheamă la 
luptă hotărâtă pentru excluderea 
din viața popoarelor a politicii 
de forță, pentru soluționarea' di
ferendelor exclusiv prin mij
loace pașnice, pentru instaurarea 
păcii și colaborării in lume, ex- 
primînd voința neclintită a în
tregii noastre națiuni ca dezide
ratul unei lumi fără arme să de
vină realitate.

rei națiuni, condiționează însuși 
viitorul civilizației umane. Prin 
dimensiunile lor, problemele 
care privesc materiile prime sînt 
universale, interesează deopotri
vă atit țările producătoare, cit 
și cele consumatoare.

Flagranta inechitate și grava 
disproporție pe care o reprezin
tă împărțirea lumii în țări indus
trializate și țări cu economie 
orientată unilateral spre pro
ducerea și furnizarea de mate
rii prime, în țări bogate și țâri 
sărace, constituie sursa unor 
permanente dezechilibre, ten
siuni și fenomene de criză în eco
nomia și comerțul mondial.

Reprezentantul român a subli
niat că România, țară în curs de 
dezvoltare, consideră că rezol
varea problemelor complexe care 
se manifestă în comerțul inter
național cu produse de bază tre
buie să se facă în contextul in
staurării unei noi ordini econo
mice internaționale, ca parte 
componentă a acesteia, de natură 
să asigure condiții de nestinghe
rită dezvoltare tuturor popoare
lor, un climat de înțelegere și 
colaborare avantajoasă pentru 
toate statele lumii.

El a arătat că obiectivul prin
cipal al discuțiilor îl constituie 
stabilizarea prețurilor interna
ționale, realizarea unui raport 
just, echitabil între preturile ma
teriilor prime și produselor agro- 
alimentare pe de o parte și pre
țurile produselor industriale pe 
de altă parte. în acest scop este 
necesar să se țină seama atit de 
cheltuielile de producție, cit și 
de valoarea de întrebuințare a 
mărfurilor.

In același cadru de preocupări, 
trebuie create condiții pentru 
realizarea unei mai mari stabili
tăți a preturilor. Delegația a 
reînnoit propunerea României 
privind constituirea unui grup de 
lucru al O.N.U., deschis partici
pării tuturor statelor, care să 
treacă imediat la elaborarea 
principiilor și măsurilor concrete 
menite să înlăture 
speculative.

Dimensiunile și 
problemei materiilor 
terdependența economică tot mai 
accentuată dintre state reclamă 
imperios ca toate aspectele, im
plicațiile și soluțiile acesteia, să 
fie examinate nu într-un cadru 
îngust, limitat la un număr 
restrîns de state, ci cu partici
parea pe bază de egalitate a 
tuturor statelor interesate, astfel 
îneît să se ajungă la măsuri 
convenite, reciproc avantajoase, 
care să țină cont atit de intere
sele legitime ale producătorilor, 
cît și ale consumatorilor de ma
terii prime.

„Zilele muzicii 
românești" in Polonia
Miercuri seara, la Palatul Wi- 

lanow, a avut loc, în cadrul mto 
nifestărilor prilejuite de „Zilei» 
muzicii românești", ce se desfă
șoară în mai multe centre cul
turale poloneze, un concert sus
ținut de Orchestra de cameră 
din București, avindu-l la pu
pitru și ca solist pe Ion VoicU.

La concert a asistat delegația 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Cornel 
Burtică, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., care participă la lu
crările celui de-al VII-lea Con
gres al P.M.U.P.

Au fost de față Alexander 
Syczewski, adjunct al ministru
lui culturii și artei din Polonia, 
J. Kosak, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.M.U.P., un nu
meros public.

Concertul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Miting consacrat 
proclamării Republicii 
Democratice Populare 

Laos

fluctuațiile

importanța 
prime, in-

fișier
Republica

Volta
Superioară

Volta Superioară săr
bătorește astăzi a 17-a 
aniversare a proclamă
rii republicii.

BAZIL ȘTEFAN

• Situată in vestul conti
nentului african intre Mali, 
Niger, Dahomey, Togo, Gha
na și Coasta de Fildeș. Vol
ta Superioară își trage nu
mele de Ia cele trei fluvii 
care o brăzdează de la nord 
la sud: Volta Neagră, Volta 
Roșie și Volta Albă. întrea
ga suprafață a țării, de 
274 200 km.p., cuprinde un 
vast podiș, cu o vegetație 
specifică de savană. Popu
lația Voltei Superioare nu
mără 5 490 000 de locuitori ce 
aparțin celor 36 de grupuri 
etnice existente.

• După proclamarea inde
pendenței, poporul acestei 
țări s-a angajat intr-un pro
ces de prefaceri economice 
și sociale, rezultatele acestui 
efort fiind concretizate in 
obiectivele ce s-au înfăptuit 
în cadrul programului de 
dezvoltare economica pe anii 
1967—1970, realizări care au
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Peste 50 000 de persoane, ci
vili și militari, din Vientiane 
au participat la un miting con
sacrat proclamării Republicii De
mocratice Populare Laos.

Au luat parte vicepremierii 
Fumi Vongvicit, Phoun Sipăse- 
uth, membri ai guvernului, ai 
Adunării Populare Supreme, ai 
Comitetului administrativ revo
luționar. ai Consiliului popular, 
ai Comandamentului armatei 
populare de eliberare.

Vicepremierul Fumi Vongvicit 
în numele Partidului Popular 
Revoluționar, al Frontului Pa
triotic Laoțian, al Adunării 
Populare Supreme și al Guver
nului Republicii Democratice 
Populare Laos, a subliniat că 
abolirea monarhiei și instaurarea 
republicii au permis Laosului să^ 
înlăture definitiv dominația co
lonialistă și neocolonialistă și 
să devină o țară pe deplin in
dependentă, unificată.

Sarcinile imediate, ale poporu
lui laoțian, a spus Fumi Vong
vicit. constau în consolidarea re
publicii populare, în întărirea 
puterii revoluționare, a ordinii 
și securității țării, în. sporirea 
vigilenței fată dc martevrele de 
sabotaj dirijate din exterior, în 
apărarea patriei și în înaintarea 
spre socialism.

deschis perspectivele planu
lui cincinal 1972—1976, aliat 
în curs de desfășurare.

Agriculturii, ramură a eco
nomiei în care lucrează 95 
la sută din populație, i se a- 
cordă o atenție deosebită, în 
acest domeniu, urmărindu-se 
utilizarea mai rațională a te
renurilor, cultivarea plante
lor celor mai productive, 
mecanizarea. Concomitent 
se depun eforturi susținute 
pentru valorificarea resurse
lor naturale ale țării, ale ce
lor 2 250 000 ha fond fores
tier și ale bogățiilor subso
lului între care se află : aur, 
fier, cupru, crom, mangan, 
uraniu. Unul dintre obiecti
vele importante ce se reali
zează în prezent este proiec
tul numit „Tambao", după 
numele regiunii in care a 
fost descoperit un mare ză- 
cărnînt de niangan. Pentru 
valorificarea acestor rezerve, 
evaluate la peste 10 milioa
ne tone, s-a început construi
rea a două căi ferate, cu o 
lungime de 693 km și cu 
perspective de extindere in 
țările vecine — Mali și Ni
ger. Alte proiecte prevăd 
construirea de fabrici textile 
și de întreprinderi pentru 
prelucrarea industrială a 
produselor agricole.

• In domeniul relațiilor 
externe, Volta Superioară 
promovează o politică bazată 
pe încredere și respect reci
proc, urmărind adîncirea re
lațiilor de colaborare, atit cu 
țările vecine, cît și cu cele
lalte țări ale lumii. între 
România și Volta Superioară 
s-au stabilit relații de priete
nie și colaborare care cu
nosc un curs ascendent.

R. A.
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