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Dragi prieteni tineri,

La Invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și a tovară
șei Elena Ceaușescu. joi la a- 
miază a sosit în Capitală, într-o 
vizită oficială de prietenie în 
țari noastră, prințul Norodom 
8'dîkuk, șeful statului Cambod
gia, președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei, împre
ună cu prințesa Monique Sianuk.

Noua întîlnire dintre cei doi 
|efl de stat se înscrie — ca și 
cele precedente — ca un eveni
ment de seamă în cronica rapor
turilor de strînsă prietenie și 
colaborare multilaterală dintre 
țările și popoarele noastre.

Simpatia și cordialitatea cu 
care întreaga noastră opinie pu
blică salută vizita înalților soli 
ai poporului khmer prieten și-a 
gârit o vie ilustrare încă din pri
mele momente ale sosirii lor pe 
pămlntul României.

Ceremonia sosirii a avut loc 
p« aeroportul Otopeni,*  unde 
domnea o atmosferă sărbăto
rească.

Pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele președintelui 
Nicolae Ceaușescu și prințului 
Norodom Sianuk, încadrate de 
drapelele de stat ale României 
și Cambodgiei. Pe mari pancarte 
erau înscrise .urările.: „Bun ve
nit în Republica Socialistă 
România prințului Norodom Sia-

nuk, șeful statului Cambodgia, 
președintele Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei !*,  „Să se 
dezvolte și să se întărească con
tinuu relațiile de prietenie, so
lidaritate și colaborare dintre 
poporul român și poporul cam
bodgian

In întîmpinarea șefului statu
lui cambodgian și a soției sale 
au venit președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Erau prezenți, de asemenea, 
tovarășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Janos Fazekas, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Io
sif Uglar, Iosif Banc, Ion Ioniță, 
împreună cu soțiile, membri ai 
guvernului, conducători de insti
tuții centrale, generali.

Pe aeroport se aflau șefi de 
misiuni diplomatice acreditați 
la București.

La ora 11,40 aeronava, cu care 
au călătorit distinșii oaspeți, a a- 
terizat.

La coborîrea din avion, prințul 
Norodom Sianuk și prințesa Mo
nique Sianuk au fost salutați cu 
căldură de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Cei doi șefi de stat 
își string îndelung mîinile, se 
îmbrățișează. La rîndul lor, 
tovarășa Elena Ceaușescu fi
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DINEU OFERIT

DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUSESCU

Șl TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU, 
ÎN ONOAREA

PRINȚULUI

NORODOM SIANUK,

ȘEFUL STATULUI 

CAMBODGIA,

Șl A PRINȚESEI 

MONIQUE SIANUK

Toastul președintelui 
Republicii

La * Palatul Republicii au 
început, în ziua de 11 decem
brie, convorbirile oficiale între 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și șeful statului 
Cambodgia, președintele Fron
tului Unit Național al Cambod
giei. prințul Norodom Sianuk.

La convorbiri au participat :
Din partea română — Manea 

Mănescu, prim-ministru al gu
vernului, Iosif Uglar, secretar 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Din partea cambodgiană — 
Sarin Chhak, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Frontului 
Unit Național al Cambodgiei, 
ministrul afacerilor externe al 
Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei, Chea 
San, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al F.U.N.C., ambasa
dorul Cambodgiei la București, 
Keat Chhon, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
F.U.N.C.

Cei doi șefi de stat au avut 
un schimb de păreri în proble
me privind dezvoltarea relații
lor româno-cambodgiene, pre-

cum și în legătură cu unele as
pecte ale actualității politice in
ternaționale.

In timpul convorbirilor s-au 
relevat bunele raporturi stator
nicite între țările și popoarele 
noastre, subliniindu-se cu satis
facție că aceste legături evo
luează sub semnul unei strînse 
prietenii și solidarități militan
te, al stimei și înțelegerii reci
proce. A fost exprimată, totoda
tă, dorința comună de a ridica 
pe o treaptă calitativ superioară 
colaborarea dintre România și 
Cambodgia, pe plan politic, eco-

nomic. tehnico-științific, cultu
ral și în alte domenii de inte
res mutual, de a intensifica con
lucrarea dintre cele două țări 
pe tărîmul vieții internaționale.

în deplin consens, s-a apre
ciat că extinderea și întărirea 
continuă a relațiilor româno- 
cambodgiene este în folosul și 
spre binele ambelor popoare, al 
cauzei unității forțelor antiim- 
perialiste, al păcii și progresu
lui în lume.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
cordialitate și prietenie.

Nicolae Ceaușescu
Toastul șefului 

Statului Cambodgia, 
Norodom Sianuk

SARCINI PRIORITARE PE AGENDA DE LUCRU A ORGANIZAȚIILOR U.T.C

UN PIAN DE ACTIVITATE PERMANENT
DESCHIS SUGESTIILOR

A rămas stabilit : comitetul 
U.T.C. al liceului trebuie să re
facă planul pus în dezbatere. 
Așa a hotărit plenara activului 
U.T.C. O hotărire bună, ce do
vedește dorința de a acționa cu 
seriozitate sporită. Ideea sub 
genericul căreia a debutat ple
nara : „uteciștii să se simtă 
în organizație la ei acasă", a 
dominat întreaga dezbatere. Pre
gătirea referatului i-a 
Doinei Filipescu, 
U.T.C. Era, dealtfel, cea mai 
indicată : a fost delegată la 
Congres și aleasă membră 
a C.C. al U.T.C. Cunoștea deci 
problemele de la prima sursă.

revenit 
secretara 
cea

Cursiv, cald, referatul a reușit 
să sintetizeze, în puține file, 
ideile de bază ale Congresului, 
să rețină atenția asupra esenței 
problematicii. Și atît. Lipsea 
seva : acel element dinamizator, 
de chemare, care se constituie 
din lucrurile numite concret, din 
raportarea la „noi, cei din or
ganizația U.T.C. a Liceului nr. .8 
din Iași". Lipsea aplicarea idei
lor. a sarcinilor în realitatea li
ceului. adecvarea la specificul 
organizației de aici. Se aștepta 
planul sau acea notă’de proble
me avînd darul să împlinească 
la zi și pentru perspectivă pro
gramul de activități adoptat în

conferința U.T.C. pe liceu la 
început de an școlar. Dar și pla
nul păcătuia prin a fi cuprinză
tor din punct de vedere al a- 
tingerii problematicii, al formu
lărilor de principiu, fără să pre
vadă acțiuni concrete.

Aducerea sarcinilor generale 
la scara propriei organizații 
și-au ^Sumat-o uteciștii. La ca
pitolul dezvoltarea răspunderii 
față de învățătură, de pildă, au 
pornit de. la evaluarea stadiului 
la car£ se situează colectivele 
de elevi ; și au conchis că acți
unea trebuie concepută pentru 
realizarea unui salt calitativ in

pregătire. Saltul, așa cum îl 
gindea Constantin Rusu (anul 
II C) presupune spirit revolu
ționar investit in asigurarea u- 
nei discipline puternice, a unei 
conștiințe individuale ridicate. 
S-a făcut o experiență cu co
misia de control obștesc. for
mată din uteciști. care s-a ocu
pat îndeaproape de aspectul 
disciplinar ,1a ore. în ateliere, în 
toate împrejurările. Comisia a 
intervenit pe Ioc. înștiințind ac
tivele U.T.C. din clase asupra

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare in pag. a 11-a)

îmi face o deosebită plăcere să vă adresez un 
călduros salut dumneavoastră, participantilor la 
cea de-a XIII-a întîlnire europeană a uniunilor 
naționale studențești — importantă reuniune a 
tineretului universitar, care își propune să dez
bată probleme de deosebită însemnătate privind 
sporirea contribuției tinerei generații la eforturile 
pentru securitate și colaborare pe continent, la 
cauza generală a destinderii și păcii, a făuririi unei 
lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

întîlnirea dumneavoastră se desfășoară în con
dițiile cînd în viata internațională au loc pro
funde schimbări revoluționare, naționale și so
ciale, mutații adinei în raportul mondial de 
forțe, cînd se afirmă tot mai puternic voința po
poarelor de a fi stăpîne pe bogățiile naționale, 
pe propriile destine, de a se dezvolta libere, 
intr-un climat de pace și securitate. Trebuie 
spus însă că procesul și cursul destinderii, care 
se afirmă în viața internațională ca rezultat al 
acestor schimbări, se află încă la început ; in 
lume sînt încă forțe care pot pune în pericol 
securitatea popoarelor, pacea mondială. De a- 
ceea este necesară, mai mult ca oricind, intensi
ficarea luptei unite a popoarelor, a forțelor 
înaintate de pretutindeni pentru consolidarea și 
dezvoltarea acestui curs.

Reuniunea dumneavoastră are loc la cîteva 
luni de la încheierea cu succes a Conferinței ge
neral- europene, care a constituit un eveniment 
de importanță istorică în viața continentului și a 
deschis perspectiva unei politici noi, de pace și 
colaborare fructuoasă intre toate popoarele 
Europei. Esențial este acum să se întreprindă 
măsuri ferme și eficiente pentru transpunerea 
concretă în viață a principiilor adoptate la con
ferință. in primul rînd pentru dezangajarea mi
litară a continentului, avind în vedere faptul că, 
în prezent, în Europa se află concentrate cele 
mai puternice forțe militare și armamente din 
cite a cunoscut istoria — inclusiv armament 
nuclear — ceea ce creează un grav pericol pen
tru viața popoarelor europene, pentru viitorul 
tineretului, pentru însăși soarta civilizației 
umane. Tînăra generație din toate țările euro
pene este vital interesată să militeze cu cea mai 
mare fermitate pentru înfăptuirea acestor mă
suri, să-și aducă întreaga contribuție la întări
rea încrederii și colaborării pe continent, la 
crearea unor relații noi, de egalitate și respect 
între state, a unui climat de pace și securitate 
care să dea garanție fiecărei națiuni că se va 
putea dezvolta în mod liber, la adăpost de orice 
agresiuni.

Una din problemele deosebit de complexe care 
preocupă astăzi omenirea și la rezolvarea căreia

— alături de masele populare, de forțele îna
intate de pretutindeni — tînăra generație poate 
și trebuie să aducă o contribuție importantă, 
este lichidarea stării de subdezvoltare în care se 
mai află o mare parte a lumii și instaurarea 
unei noi ordini economice și politice interna
ționale. bazată pe egalitate și echitate, care să 
permită dezvoltarea mai rapidă a tuturor țări
lor și, în primul rînd, a celor rămase în urmă, 
să favorizeze accesul larg al fiecărui popor la cu
ceririle științei și tehnicii moderne. Există, de 
asemenea, problema deosebit de gravă a dezar
mării — și în primul rînd a dezarmării nucleare
— a opririi cursei înarmărilor, care apasă greu 
umerii popoarelor, sporind pericolul declanșării 
unui nou război mondial nimicitor.

Fără nici o îndoială că reuniune» dumnea
voastră va dezbate într-un spirit de adîncă res
ponsabilitate toate aceste probleme majore, pre
cum și alte probleme importante ale tinerei ge
nerații, legate de lupta pentru democratizarea 
largă a școlii, pentru accesul liber și neîngrădit 
al tineretului Ia invățămînt, știință șl cultură, 
pentru asigurarea unui viitor de pace și bună
stare. Soluționarea tuturor acestor probleme cere 
popoarelor, tuturor forțelor Înaintate, progre
siste — între care tineretul, studențimea au un 
rol important — să acționeze string unite, să 
militeze cu toată fermitatea pentru schimbări 
înnoitoare în viața societății, pentru înlăturarea 
structurilor anacronice, învechite, pentru o poli
tică nouă, dc egalitate, respect și conlucrare 
fructuoasă între națiuni.

Doresc să menționez și cu acest prilej contri
buția importantă pe care tineretul universitar 
din România, asemenea întregului nostru tine
ret, o aduce la opera Istorică de făurire a șoeie- 
tății socialiste multilateral dezvoltate în patria 
noastră, Ia înfăptuirea politicii de pace și cola
borare pe care România o promovează pe plan 
internațional, la întărirea solidarității și unității 
de acțiune a tineretului din întreaga lume, in 
lupta pentru înfăptuirea nobilelor idealuri și as
pirații de libertate, independență, democrație, 
pace și progres social.

Exprimîndu-mi încă o dată convingerea că 
reuniunea dumneavoastră se va înscrie ca o con
tribuție de seamă la întărirea conlucrării și la 
unirea tot mai strînsă a forțelor tinerei gene
rații universitare de pe continent în lupta pen
tru securitate și colaborare in Europa, pentru 
destindere și pace în întreaga lume, vă urez 
succes deplin în desfășurarea lucrărilor întîlni- 
rii. Vă doresc dumneavoastră tuturor și între
gului tineret pe care îl reprezentat! realizări șl 
satisfacții cit mai mari, multă sănătate și fe
ricire.

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
cu privire la declararea zilelor 

de 1-4 ianuarie ca zile nelucrătoare
Ținînd seama de dorința exprimata de 

meroase colective de oameni ai muncii cu 
vire la stabilirea ca zile nelucrâtoare a zilelor de 
1-4 ianuarie 1976 și la compensarea, in cursul 
lunii ianuarie 1976, a timpului nelucrat,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia decretează :

ART. 1. - Zilele de 1-4 ianuarie 1976 se de
clara zile nelucrâtoare.

In compensarea timpului nelucrat in ziua de 3 
ianuarie 1976, persoanele încadrate în munca vor 
lucra pentru recuperare in zilele de duminica

nu- 
pri-

ale lunii ianuarie, potrivit programului stabilit 
pentru fiecare unitate.

ART. 2. — Prevederile art. 1 nu se aplică uni
tăților productive în care se desfășoară proces 
continuu de munca.

ART. 3. — Ministerele, celelalte organe centra
le, comitetele și birourile executive ale consilii
lor populare vor stabili programe speciale pen
tru unitățile comerciale, de transporturi publice 
și alte asemenea unități, care sâ asigure servi
rea populației în zilele de 1-4 ianuarie 1976.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Alocarea sumei de 60 de milioane lei
pentru organizarea pomului de iarnă

Ca expresie a grijii partidului 
și statului fața de copiii patriei 
și in acest an au fost prevâzute 
in bugetul de stat, al sindicate
lor și al altor organizații obștești 
fondurile necesare pentru orga-

nizarea pomului de iamâ pentru 
copii.

Ținînd seama de rezultatele 
deosebite obținute de oamenii 
muncii in îndeplinirea înainte 
de termen a prevederilor cinci

nalului 1971-1975, prin Decret ol 
Consiliului de Stat se aloca 
suma de 60 milioane lei din re
zerva bugetara, în vederea or
ganizării pomului de iamâ pen
tru copii.

EXPERIMENT C.8 
Divers, atractiv, com
plex — într-un cuvînt, 

modern 
ANTICAZANIA 

Ipostazele religiozității
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DIN CRONICA ÎNTRECERII
Joi dimineața au intrat în funcțiune primele două linii de 

producție ale noii turnătorii de fontă specială din cadrul între
prinderii Tractorul din Brașov, una din cele mai moderne tur
nătorii din țară, cu un înalt grad de automatizare. Este demn 
de consemnat că două treimi din volumul utilajelor noului obiec
tiv au fost realizate prin autoutilare.

Noua turnătorie obține aceeași cantitate de piese turnate cu 
numai jumătate din numărul de muncitori decit vechea turnă
torie de fontă de aproximativ aceeași capacitate.

★
Indeplinindu-și, încă de pe acum, sarcinile de plan ce le-au 

revenit în perioada actualului cincinal, constructorii Hidrocen
tralei de pe Lotru — cel mai mare obiectiv hidroenergetic înăl
țat pe rîurile interioare ale țării — au înregistrat, deja, o pro
ducție globală suplimentară în valoare de 362 milioane lei.

★
Forestierii rădâuțeni s-au Înscris, alături de cei din bazinele 

Domelor și Cîmpulungului Moldovenesc, în rîndurile colective
lor de muncă din județul Suceava care și-au onorat 
această dată sarcinile planului anual.

Odată cu acest succes ei au anunțat și îndeplinirea 
menlelor asumate in întrecerea socialistă pe 1975. Ca 
colectivul unității forestiere din Rădăuți va realiza un 
producție estimat la circa 12 milioane lei.

★
Colectivul întreprinderii de prefabricate de la Aiud, județul 

Alba, raportează un nou și important succes — îndeplinirea îna
inte de termen a planului anual de producție. în timpul care ai 
mai rămas pînă la finele lunii, formațiile de lucru din cadru) 
acestei unități vor da o producție suplimentară sarcinilor stabi
lite pe 1975 în valoare de peste 11,5 milioane lei.

pînă la

angaja- 
urmare, 
spor de

VERIFICARE
PRIN CALCULATOR

Cînd se împlinise a 5-a pri
măvară pe Lotru, mă aflam în
tr-un punct de lucru, sus, la 
Uria, unde seara — în careul 
inginerilor — constructorii dă
deau rapoarte de operațiuni pe 
frontul de lucru. Vorbire scurtă, 
termeni preciși, decizii, hotăriri, 
ordine. Părea un 
careu al gene
ralilor. Diminea
ța, devreme,
mașinile și uria
șele agregate
porneau „la a- 
tac“ pe baza de
ciziilor stabilite 
seara, în careu. 
Se știa clar un
de se duc și ce 
fac. de parcă de
cizia o primise
ră înscrisă pe o 
cartelă de cal

culator. Cu tinerii din 
jul de față am constatat același 
lucru. Vorbeau scurt, codificat, 
ca niște telegrafe. Dar fiecare 
expresie scotea la iveală fră- 
mîntări creatoare, idei valoroa
se, îneît, dacă aș fi întocmit 
„totalul vorbelor", aflam că dis
cuția a adus fabricii economii 
de sute de mii lei. Ce erau a- 
cestea, cuvinte sau fapte ?

★
— Pot fi atît de complexe 

inițiativele organizației U.T.C., 
îneît să le verifice calculatoa
rele ?

— Calculatorul nu ia decizii, 
el doar verifică situația propusă 
de noi. Dacă inițiativele organi
zației noastre propun soluții 
științifice atunci trebuie să le 
verificăm prin mijloace științi
fice. 
In

Să 
«adrul

reporta-

vă relatez un caz. 
întrecerii socialiste 

„Tineretul — 
factor activ în 
îndeplinirea cin
cinalului înainte 
de termen", Es- 
zes Martin, se
cretarul organi
zației U.T.C. al 
unei secții 
cercetare, a de
terminat 
profile i 
namice 
paletele 
latoarelor 
mină, domeniu 

el este specia- 
susține doctoratul.

de

noi 
aerodi- 
pentru 
venti- 

• da

în 
list
Calculatorul cu control perife
ric, dotat cu 196 unități de me
morie, pe care l-am consultat, 
ne-a spus că soluția cu seg
mente geometrice nu este cores
punzătoare, fiindcă părțile de 
legătură generează desprinderi 
de fluide pe muchii și produce 
pierderi din volumul de gaze 
antrenate. „Atunci, ce trebuie sa

care 
și își va

ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a ll-a)
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CULTURĂ VERIFICARE PRIN
CALCULATOR

în al doilea rînd, experimen
tul ne-a demonstrat că integra
rea mijloacelor audio-vizuale 
moderne în activitatea cultural- 
educativă trebuie tratată nu nu
mai ca element de perfecțio
nare a procesului informațional, 
subordonat unor scopuri forma
tive precise, ci ca suport sigur 
în efortul de transformare și 
înviorare a unor metode deve
nite tradiționale (conferința, 
cercurile artistice și tehnico- 
aplicative, dialogul, dezbaterea 
de caz, sub forma procesului 
public, cursul de universitate 
populară etc). Filmul, diapozi
tivul, montajul muzical, banda 
magnetică sonoră, discul, expo
ziția de fotografii, conjugate 
după împrejurări cu una sau 
alta din metodele tradiționale 
amintite, amplifică dimensiunile 
unității dintre activitatea cultu
rală propriu-zisă și cea politico- 
educativă, conturînd prin diver
sificarea originală a formulei 
de expresie caracterul comba
tiv, explicit afirmat al acțiunii 
în sine. Așezămîntul pentru ti
neret nu are o existență izolată, 
singulară. Din acest punct de 
vedere, cel mai important ma
terial de practică culturală ră- 
mine ideea ca ax de susținere 
a conținutului urmărit. Exem
plele la care am putea apela 
pentru a o dovedi sînt multiple. 
Ne vom limita la acela al ma
nifestării sincretice ca factor 
permanent în orientarea tema
tică a tuturor formelor și ciclu
rilor abordate. Așa, de pildă, 
cabinetul de științe sociale, uni
versitatea populară, ucenic-clu- 
bul, matineele consacrate elevi
lor, clubul tinerelor fete, stu
dioul artistului amator, film- 
clubul îmbină deopotrivă su
biectul menit să definească latu
rile procesului politic și econo
mic actual cu adaptările de ri
goare la specificul de contur, cu 
alte cuvinte, sarcinile economice 
ale întreprinderilor din sector 
cu pîrghiile politico-educative 
șl ideologice care duc la înde
plinirea lor (formarea unei 
concepții comuniste despre 
muncă, a unor înalte senti
mente patriotice, spiritul de or
dine și disciplină, atitudinea ci
vică înaintată în producție, în 
societate, în familie, responsa
bilitatea fiecăruia ca parte a 
unui întreg, mijloacele de in
fluențare a conștiinței indivi
duale și a opiniei publice), di
versele evocări 'nerezumîndu-se 
la fraze susținînd principii în
deobște cunoscute, ci aducînd 
simultan în prim plan argu
mentul memorabil al panoului 
grafic, al proiecției cinemato
grafice, al fotografiei sugestive,

al secvenței dramatice Inter
pretate pe baza unui conflict 
real și așa mai departe.

Un rol cu totul aparte le este 
conferit serilor cultural-distrac- 
tive, devenite din simple con
sumuri ieftine de energie ac
țiuni de amploare, singurele 
dealtfel care pot beneficia joia, 
sîmbăta și duminica de au
diența unui public evaluat la 
aproximativ 2 500 de persoane. 
Dacă pînă la testările între
prinse de noi în club numărul 
unic al programului acestora îl 
constituia prezența formației 
muzicale „Melody" și reperto
riul ei. de astă dată seara cul- 
tural-distractivă este un spec
tacol educativ în toată puterea

■

euvîntului. El cuprinde : dicțio
nare enciclopedice (geologie, 
geografie, gigant, București, 
Berlioz, hartă, Horezu, Brașov, 
Himalaia, Coandă, Chile, Ciu- 
curencu. Cosmos, dac etc), pre
zentarea unor tinere condeie 
din sector, a unei cărți, mo
mente vesele cu brigada artis
tică, momente lirice cu mem
brii cercului dramatic „Rampa", 
momente folclorice, sărbători
rea unor tineri care au împli
nit 18 ani, filme documentare și 
de animație, concursuri fulger 
„10 întrebări — 10 răspunsuri" 
pe diverse teme (de cultură ge
nerală, juridică, de îndemînare 
practică, de intuiție, de com
portament social, de circulație 
etc.), simpla enumerare lăsîn- 
du-ne să înțelegem de ce seara 
cultural-distractivă cu orizontul 
el larg se înscrie astăzi la clu
bul „Modern" în rîndul mani
festărilor celor mai apreciate 
de tineri.

In sfîrșit, experimentul ,,C 8“ 
ne-a demonstrat că intr-adevăr 
cauza cauzelor oricărui eșee 
sau, după împrejurări, a orică
rei reușite constă în calitățile 
psiho-pedagogice ale cadrelor, 
în tactul și priceperea lor de a 
lucra cu oamenii, in capacita
tea lor de comunicare, în apti
tudinile lor organizatorice sau, 
dimpotrivă, în absența unora 
din acestea sau a tuturor lao
laltă. Strategia educației per
manente, cunoașterea și aplica
rea ei pun in fața metodiști
lor, a personalului responsabil 
cu rezolvarea aspectelor aparți- 
nînd caracterului practic apli
cativ al activității sarcina deli
mitării priorităților, permanen
ta analiză și comparare a re
zultatelor, adoptarea operativă

a măsurilor impuse de realități. 
Primite la început cu oarecare 
suspiciune, sugestiile noastre în 
acest sens au fost acceptate 
treptat, mai întîi de activiștii 
sectorului 8 al U.T.C., din rin- 
dul cărora se cuvine să rele
văm, acum, contribuția cu to
tul remarcabilă a tovarășului 
Ioan Mainov, a directorului 
clubului, tovarășul Marin Stoe- 
nescu, la atragerea și formarea 
unui activ obștesc permanent 
care gravitează și astăzi în ju
rul clubului, la restabilirea au
torității metodiștilor, la reor
ganizarea ca echipă a acestora, 
la antrenarea unul personal 
calificat de instruire în desfă
șurarea activităților cultural- 
educative. „Ideea de colaborare, 
îmi mărturisea Marin Stoenes- 
cu. directorul clubului „Mo
dern", dirijează astăzi întregul 
nostru climat de lucru al celor 
doi metodiști încadrați in ulti
mele luni, Speranța Brînzan și 
Ion Olteanu, al coordonatorilor de 
formații, Marius 
David, Victor 
ian Tîrcolea, 
Ion Predescu, 
nescu. Cornel Vîntu, al specia
liștilor sociologi, cercetători, 
lectori universitari, profesori, 
medici, ingineri, juriști, ofițeri 
superiori etc. care ne asigură a- 
•istența tehnică — Tiberiu Ban, 
conf. univ. dr. Ion Stroia, Mir
cea Spiridoneanu, conf. univ. 
Vera Frimu-Popovici, Vasile 
Popescu, dr. Valentina Negri- 
țoiu, Gheorghe Berescu, Stana 
Buzatu, Ion Corvin Sîngeorzan, 
directorul Observatorului astro
nomic popular, lector univ. dr. 
Georgeta Florea, și mulți, mulți 
alții". Desigur, există și astăzi 
diferente calitative între o reu
șită și alta, există și acum ma
nifestări susceptibile de îmbu
nătățire, dar ceea ce a imprimat 
aici experimentul pe care zia
rul l-a întreprins in urmă cu 
18 luni este curajul de a în
drăzni, de a testa mereu prin 
acțiunea directă receptivitatea 
tânărului la un mod sau altul 
al expresiei educaționale, de a 
modifica fără reticențe, atunci 
cînd se impune, acțiunea cul
turală după pretențiile publicu
lui exprimate prin gradul parti
cipării sale, de a modela for
mele în funcție de căile cele 
mai adecvate de transmitere a 
unui mesaj profund revoluțio
nar. Cei ce vor să repete expe
riența ziarului nostru pot re
descoperi singuri toate acestea 
pentru că am convingerea fer
mă că vor ajunge, cu răbdare 
și ambiție, la rezultate și mai 
bune.

Șitoianu, Ion 
Ianculescu, Tra- 
Mihai Crolcea, 
Constantin Di-
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facem?" — i-am codificat între
barea. „încercați prin efectul 
Coandă", ne-a răspuns „Istețul".

Asist la adunarea comitetului 
U.T.C. din cadrul „CEPROM" — 
județul Satu Mare. „Activul4’ 
utecist se întrunea într-o ședin
ță de analiză a muncii și întoc
mire a planului de perspectivă. 
Cîțiva tineri se întorseseră de la 
Congresul al X-Iea al U.T.C. și 
aveau și acum, după atîta vre
me, impresii noi de împărtășit. 
Locuind în căminul studențesc, 
laolaltă cu delegații minerilor 
din Vâlea Jiului (cărora li se 
livrează de la Satu Mare aproa
pe toate utilajele de mină), ti
nerii de la CEPROM culeseseră 
și cîteva propuneri interesante 
privind îmbunătățirea unor pa- , 
rametri, propuneri pe care acum ' 
le supuneau, spre analiză, orga
nizației U.T.C.

începe ședința. Se scot pixu
rile sau creioanele, se deschid * 
agendele. înscrierea la cuvînt 
debutează direct, fără îmbieri 
și invitații, cine să fie primul, 
cine al treilea. Vasile Naghiu, 
de la secția a III-a sudură, în
cepe : „Să reformulăm altfel 
vechea inițiativă „O zi din săp- 
tămînă cu electrozi economisiți", 
fiindcă — avînd în vedere ac
tualul ritm — aceasta nu mai 
corespunde realității; secția a 
V-a sudură, care a devenit — 
în cadrul întreprinderii — o 
secție de elită, poate economisi 
„2 zile pe săptămînă" din ma
terialul de sudură distribuit. 
Potrivind inițiativa cu realita
tea, li dublăm valoarea econo
mică, adică obținem o reducere 
lunară la capitolul „cheltuieli 
de producție" de 144 203 lei. în 
plus, o parte din electrozi pro
pun să-i folosim la operațiunile 
suplimentare, pentru utilajele 
necesare extragerii calcarului 
siderurgic din minele de la 
Mahmudia. Restul îl vom da 
atelierelor școală pentru practi
ca elevilor". „O înscriem în a- 
gendă, dar nu pentru planul de 
perspectivă, că n-am făcut ni
mic ! Economia poate începe 
chiar din săptămina curentă", 
preciza Ion Tarța. „Dacă gîn- 
dim gospodărește, să acționăm 
ca niște buni gospodari 1“ „La 
secția a III-a mecanisme, ur
mează la cuvînt Gheorghe Șer- 
ban, tinerii au construit un dis
pozitiv care permite aplicarea 
pe dorn a 5 cuțite, consecutiv. 
S-a făcut experimentarea, șe 
mărește considerabil productivi
tatea. Scontăm și pe o economie 
substanțială de metal. Instruind 
frezorii din cele trei schimburi, 
în maxim 5 zile generalizăm 
procedeul pe întreaga fabrică". 
„Vorbind despre oțeluri, reia 
următorul — Aurel Brîndușan, 
secția auxiliară, propune înlo
cuirea oțelurilor suedeze, aduse 
pentru cuțitele de strung din 
import, cu oțeluri rapide, înalt 
aliate, pregătite la noi în forjă. 
Unele probe pozitive,

dar avem dificultăți la experi
mentare pe diagrama „Sigmei la 
torsiune". Mai trebuie „ceva", 
pe care nu bam descoperit 
încă, ca să-i putem da oțelului 
forța necesară de a tăia meta
le". „Conducerea întreprinderii 
ne pune la dispoziție un labo

rator pentru verificarea diagra- 
i'melor ; trebuie să ne sfătuim și 
cu meșterul Balint — forjorul 
care a intrat anul trecut în pen
sie. Să nu tărăgănați expe
riențele pentru că laboratorul — 
spune directorul — va fi ocupat 
peste 2 săptămîni cu probele 
mecanice ale subansambluriloi; 
de la Motru. Se începe produc
ția unor noi serii de mașini și 
nu ne este îngăduit să afectăm 
termenele. Așteaptă minerii !“ 

Așa trecură trei ore... De mul
tă vreme nu mai pricepeam ni
mic ! Mi-am dat seama că șe
dința „alunecase" în tehnicism, 
că fiecare înscris la cuvînt vor
bea foarte puțin, telegrafic, co
dificat, iar ceilalți scriau, tot 
scriau și nici unul nu se plic
tisea... ca la ședință. Țin să-mi 
comunic mirarea și mi se răs
punde mirat: Doar nu veți fi 
vrînd să facem o ședință „cu 
vorbe" ? „Totuși, o prezentare a 
problemelor, mai pe larg, cu lux 
de amănunte, cu unele preci
zări, comentarii"..., încerc să 
completez încropind niște moti
ve. „Cîtuși de puțin, mi-o re
tează scurt. Amănuntele se cu
nosc ; noi venim din locuri de 
muncă și știm. Discutăm scurt, 
că nu-i timp de vorbe, și așa 
am depășit „cadrul afectat", iar 
cei de-aici merg la cursuri, unii 
la liceu, alții la „maiștri". Cum 
vreți să verificăm prin calcula
tor inițiativele organizației 
U.T.C., dacă i-am încredința 
mașinii niște vorbe goale ? La 
viitoarea adunare generală ve
nim în fața colectivului cu o 
dare de seamă plină de... „vor
be goale ?“.

Nu 
mi-a 
zorul 
sigur 
virea 
acel blond înalt, __ _
III-». Ori poate Ion Tarța, cel 
ce își depănase, * ' ' ’
dință, impresiile...

Cred că mi-a vorbit întreaga 
organizație !

știu care dintre tineri 
vorbit astfel. Cred că fre-; 
din secția a V-a. Dar mai 
«înt — observîndu-i pri- 
— că mi-a vorbit sudorul, 

din secția a

înainte de șe-

Ipostaze ale religiozității
Atît religiozitatea, cît și anti

podul ei, ateitatea (reprezentă
rile, trăirile și conduita atee), 
Îrezintă o varietate de ipostaze, 
n primul caz, la o extremă pa

roxistică putem avea de-a face 
cu o stare de religiozitate ma
ximă (fanaticii, pioșii, cei cu 
credințe, practici *și  sentimente 
religioase foarte intense), iar la 
cealaltă extremă, cu o stare de 
religiozitate infimă (absența ori
cărei practici religioase, rudi
mente de credință, un sentiment 
religios precar). între extreme 
se înscriu, desigur, cei cu un 
grad „mijlociu" ,de religiozitate, 
„slab“-rellgioșil ; „oscilanții" (în
tre credință religioasă și necre
dință) ; „indiferenții" ș.a. Nici 
ipostazele ateității nu sînt puține 
la număr, căci între tipul ateu
lui militant (convins de ateism 
și propagator al acestuia) și tipul 
ateului „indiferent" se mai pro- 
numără așa-numitele tipuri de 
ateu „practic", „logic", „gnostic", 
„sceptic", „pozitiv" etc.

Așadar, poți fi religios, dar și 
ateu în mal multe feluri. Mulți 
tineri cu vocație reflexivă și 
autoanalitică ar dori să afle 
unele „criterii" de ghidare în 
dificilul demers de autocaracte
rizare. Cu atît mai mult cu cît 
uneori, „captivi" fiind față de 
stările „voalate" de religiozitate 
(acceptarea unor fideomorfisme, 
credulitatea în „fantastic", în 
„para-normal" și supranatural 
etc.), unii tineri nu se dovedesc 
conștient! de adevărata lor ati
tudine, mai cu seamă față de 
variantele „modernizate", „scien- 
tifizate" ale religiei. Or, aceste 
„variante" proliferează astăzi 
nebănuit sub formule : moder
nizarea religiilor tradiționale ; 
apariția unor religii „noi" re
zultate din „mixarea" unor culte, 
secte etc. ; diversificarea alertă 
a sectelor ; apariția unor așa- 
zise „religii științifice" (teoso- 
fia, spiritismul etc.) sau a 
unor „religii fără dumnezeu" 
(teologia „negativă", „teologia 
«dialectică*") ; diseminarea unei 
forme stranii și obscurantiste de 
„cult laic" (chiar și de forma 
„cultului științei" etc) ; afirma-

de dr. H. CULEA

rea unor fideomorfisme con
crescențe pe solul științei și fl- 
losofiei ș.a.m.d. La ora actuală, 
în întreaga lume fenomenul re
ligios se întrupează în circa două 
mii de „variante" — tradiționale 
și... modernizate — ceea ce oferă 
credinciosului contemporan o 
largă posibilitate de „alegere" 
diversificînd astfel și ipostazele 
stării de religiozitate. Aducerea 
tuturor acestora la un „numitor 
comun" este pe cit de dificilă, 
pe atît de necesară însă pentru 
demersul caracterizării religiozi
tății sau ateității omului con
temporan.

înainte să încerc relevarea 
operațiunii unei atari aduceri la 
„numitor comun", respectiv defi
nirea notelor esențiale oricărei 
forme de religie, menționez că la 
nivelul individului componentele 
stării de religiozitate s,înt : re
prezentările religioase (ideile, 
miturile, opiniile, concepțiile pri
vind forțele supranaturale, do
meniile „sacrului", misterul divin 
ș.a.) ; afectele religioase (senti
mentul iubirii religioase, a cas
tității, căinței, pietății, speranței, 
fricii, angoasei-religioase) ; com
portamentul religios (practicarea 
unor acte „de cult", rituale etc). 
Starea de religiozitate implică o 
anume structurare a acestor trei 
componente, deși, în funcție de 
gradul (intensitatea) acestei stări, 
respectiva structurare poate va
ria pînă Ia acel stadiu în care 
să se poată lipsi chiar de unul 
sau altul dintre componentele 
menționate. Poți fi uneori reli
gios doar „cu gîndul" sau doar 
„în intimitatea suflatului". Ab
sența practicilor expres religioa
se nu constituie un indiciu abso
lut, în acest sens ; cum poți de 
asemenea respecta anumite ri
turi de aparență religioasă, fără 
a da acestora o „încărcătură de 
conștiință" și credința corespun
zătoare.

UN PLAN DE ACTIVITATE
PERMANENT DESCHIS SUGESTIILOR
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Regia : David R»u, imaginea : Aurel Kostrakiewicz, muzica : 
Paul Urmuzescu, decoruri și costume : Virgil Moise.

Cu : Octavian Cotescu, Constantin Codrescu, Mircea Anghe- 
lescu, Dumitru Chesa, Ștefan Tapalagâ, Olga Delia Mateescu,

PRODUCȚIE A CASEI DE

Rozina Combos, Dona Comnea, Ioana Ciomirtan, Maria Ploae, 
Ana Vlâdescu-Aron, Dorin Dron.

Film realizat în Studiourile Centrului de producție cinema
tografica „BUCUREȘTI"
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situațiilor semnalate, iar gazeta 
de perete a avut permanent do
cumentare pentru elaborarea u- 
nor numere eficiente; Deci, o 
comisie de lucru, de replică 
preventivă și corectlvă, nu de 
sesizare, de constatare —- un co
lectiv care a pus punctul pe 1, 
în privința disciplinei și a do
vedit, după opinia vorbitoru
lui, că „putem asigura noi, 
uteciștii, disciplina în școală". 
Este însă de părere că uteciștii 
datori la capitolul viață exem
plară de elevi trebuie să dea 
seama în fața colegilor, să fie 
judecați de ei. Asta va ajuta la 
îndreptarea lor și la crearea 
unui curent de intoleranță în 
fața aspectelor negative. Unele 
plenare ale activului U.T.C., o- 
perative, desigur, ar trebui să 
analizeze cazurile-problemă ale 
școlii și să ia decizii.

Saltul calitativ în pregătire, 
așa cum îl gindea, în continuare, 
Luminița Antoanesei (anul III 
A) mai presupune și un puter
nic spirit de echipă. Se semna
lează prezența printre elevi a 
egoismului și individualismului. 
Sînt elevi buni la învățătură 
care se- preocupă numai de ei 
și nu se mai uită în dreapta și 
în stânga, să vadă ce fac ceilalți, 
cei slabi. După opinia Lumini
ței, trebuie recurs cu mai mult 
curaj la mijloacele care au pri
ză la elevi : întrecerea, compe
tiția colegială, chiar în interio
rul unei clase, ca să fie îndem
nați să se prezinte cu rezultate 
bune toți elevii, nu numai cîți
va. Raportul utecist în adunare 
folosit mai intensiv și mai 
ferm, ar avea forța să-i pună 
pe uteciști în situația de a fi 
analitici cu ei înșiși, să-i de-

acel

prindă cu autoaprecierile luci
de asupra unui prag atins, să 
reflecteze la ei în raport cu 
colectivitatea. Pe acest plan, 
organizației i se cere să lămu
rească mai bine elevilor rațiu
nea meditațiilor, la care se lip
sește frecvent. Ele trebuie fo
losite de cei mai slab pregătiți, 
pentru consolidarea cunoștințe
lor. Problema pregătirii multila
terale și nu unilaterale, zbaterea 
nu pentru cîteva sutimi cîștigate 
la capitolul promovare, ci pentru 
ca mediocritatea să piardă tere
nul în fiecare clasă — iată ce 
reprezintă saltul calitativ care 
se cere făcut de aici «înainte în 
activitatea profesională.

Că organizația a atins
prag în care nu-și mai poate 
pune numai problema corectării 
situației la învățătură — aceasta 
fiind o etapă proprie unui stil 
de muncă depășit — au de
monstrat-o și alți uteciști în 
cuvîntul lor. Bunăoară. Petrică 
Aghion (anul IV) solicita or
ganizației U.T.C. să-și spună 
cuvîntul în ceea ce privește dez
voltarea activității științifice în 
școală. Propunerea lui pornea 
de la faptul că se inaugurează un 
cincinal al revoluției tehnico-ști- 
ințifice, cincinal in care intră 
și școala. Or, cu o sesiune ști
ințifică, ținută cu ocazia aniver
sării liceului, ei nu pot fi mulțu
miți. Activitatea științifică tre
buie să devină, după opinia lor, 
o activitate cotidiană, în mă
sură să incite la muncă creatoa
re, la inovație și„implicit, la stu
diu. Ar fi potrivit să se constituie 
colective de elevi, îndrumate de 
profesori, care să popularizeze 
reviste științifice, bibliografii 
ce trebuie parcurse pentru o 
muncă de creație. Interesul 
pentru o activitate științifică și 
tehnică făcută permanent și
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pentru o mare masă de 
va împuțina cu certitudine 
blerpele întâmpinate cu cei 
nu-și pregătesc lecțiile.

In acest mod, aici, „acasă la 
ei", în organizația școlii, în casa 
unei colectivități cu peste 1 000 
de uteciști căreia nu-i pot fi 
proprii letargia, comoditatea, 
viața ternă, atmosfera de „mer
ge de la sine", unde totul trebuie 
conceput potrivit unui 
s-au spus multe lucruri, 
făcut multe propuneri,
a fost „atacat" în toate puncte
le lui vulnerabile. Uteciștii și-au 
numit ei. înșiși minusurile. Ade
vărat, au dezbătut în fiecare 
organizație documentele Con
gresului al X-lea, dar aici, în 
plenară, și-au dat seama că 
există pericolul ca acestea să 
rămînă un material studiat în 
sine, învățat, și nu de acțiune, 
în carnetul lor de membri ai 
activului U.T.C. au notat con- 
cluziv : sînt uteciști, chiar din
tre mdmbrii activului.' care se 
lasă invitați la acțiuni pe care 
ei trebuie să le facă : unii se 
pricep să facă observații, să cri
tice, să dea sugestii foarte bune, 
dar pentru alții, pentru alte 
compartimente. Un stil ce tre
buie hotărît revizuit : „noi pro
punem, noi concepem, noi reali
zăm, noi răspundem !“ — au 
spus, în concluzie, uteciștii. De 
aici, hotărîrea ca planul să fie 
refăcut, adoptîndu-se propune
rea lui Doru Hîrjoabă (anul 
IV), ca acesta să rămînă perma
nent deschis. Organizația U.T.C. 
a școlii este o organizație di
namică. extrem de mobilă — așa 
cum este vîrsta uteciștilor săi — 
și nu poate lucra cu planuri e- 
laborate definitiv, la ocazii, con
ceperea muhcii fiind o problemă 
de fiecare zi.

Revenind însă la problema no
telor esențiale ale religiei men
ționăm că acestea ar putea fi 
considerate următoarele : ideea 
de supranatural ; sentimentul (și 
fiorul) misterului transcendent- 
divin ; atitudinea magist-ani- 
mistă ; trăirea sacrului sub for
ma credinței sacrosante ; cre
dința în existența și superiori
tatea vieții de apoi ; acceptarea 
primatului vieții religioase în 
sfera vieții individuale și sociale; 
desăvîrșirea vieții religioase ca 
scop suprem al vieții. Prin înși- 
rarea „atributelor" de mai sus, 
problema religiei a fost pusă 
doar în termenii „esenței" ei. 
Sub raportul formelor de mani
festare, religiile — atît de nu
meroase cite sînt — presupun, 
în ponderi și cu importanță di
ferite : organizarea religioasă 
(grupări confesionale, instituții, 
cadre sociale în care se exercită 
practicile religioase) ; sisteme 
religioase de reguli și principii, 
mai mult sau mai puțin cano
nizate; deservenți de cult (cler 
etc) ș.a. Nenumărate sînt însă 
religiile în care instituțiile sau 
deservenții de cult joacă un rol 
infim. Corpul de reguli și prin
cipii — stabilit prin tradiția o- 
rală sau și prin așa-numitele 
„cărți sfinte" — constituie însă o 
condiție sine qua non.

Așadar, religiozitatea, sau ne
garea acesteia prin ireligiozitate, 
implică raportări pozitive — de 
acceptare, selecție, asimilare, 
participare etc. — sau negative
— neacceptare, respingere etc.
— la corpul de idei, practici și 
sentimente Implicate sau eu re
ferire la toate cîte țin de com
plexul fenomen denumit religie.

Este astfel de înțeles că de
mersul introspectiv, de sondare 
a propriei conștiințe în chestiuni 
ca cele mai înainte amintite 
comportă o puzderie de între
bări pe care tînărul needificat 
încă asupra religiozității sau ire- 
ligiozității sale, și le pune pentru 
propria edificare. Ce semnifica
ție acordă sărbătorilor „religi
oase" ? Ce practici religioase 
desfășoară ? Are sentimentul 
„fiorului divin" ?. Crede în exis
tența și puterea unor forțe su
pranaturale ? Pînă unde se în
tinde încrederea în știință ? Mo
ralitatea are putere numai dacă 
izvorăște din teama de pedeapsa 
divină ? Crede în presimțiri, da
tini, noroc și ghinion, rugăciuni 
și posturi ? etc. etc. — iată doar 
cîteva din întrebările care puse 
și răspunse cu sinceritate pot 
aduce lumini întru sondarea li
nei conștiințe echivoce sau am
bigue. Superioritatea conștiinței 
atee derivă din convingerea că 
religia și religiozitatea nu con
stituie răspunsuri satisfăcătoare 
pentru o gîndire căutătoare de 
adevăr cu mijloacele rațiunii și 
ale praxis-ului uman generator 
de valori materiale și spirituale 
autentice. Teologii susțin că re
ligia a fost revelată de divinitate 
și se întemeiază pe credința în 
această revelație. Ateismul a 
produs în îndelungata sa istorie 
un număr de teorii valide, știin
țifice și filosofice prin care se 
demonstrează antropologic și et
nologic sorgintea social-umană a 
celor aproape două mii de reli
gii existente în lume. A fi de 
partea rațiunii dialectice și ate
ismului înseamnă a opta pentru 
demonstrație și a respinge re
velația. ,

CENACLUL 
„FLACĂRA"

LA IAȘI
Luni, 15 decembrie, în Sala 

sporturilor din municipiul lof^. 
începînd de la ora 18, va 
avea loc, în cea de a doua 
ediție, Festivalul de iarna - 
Flacâra 1975. Participa mem
brii reprezentativi ai Cenq- 
clului „Flacâra".

Biletele se pot procura prin 
agenția teatrală.

REVELION ÎN BUCUREȘTI, 
COMBINAT CU EXCURSIE 

LA MUNTE

LA 14 DECEMBRIE 1975 O NOUĂ TRAGERE 
LOTO 2 I

Decembrie, ultima lună a anului, a devenit prin tradi
ție și „Luna cadourilor". în magazinele comerțului de 
stat, împodobite sărbătorește, forfota nu contenește de 
dimineața pînă seara tîrziu. Cadoul, care nu are vîrsta, 
dar este pentru toate vîrstele, trebuie ales din timp. Dacă 
alegerea cadoului n-a fost încă hotărîtă, vă amintim 
cîteva produse care pot fi oferite ca daruri celor dragi :

— jucării metalice, jocuri din carton poligrafiat, pă
puși, figurine din material plastic, diverse jocuri de con
strucții, din lemn și material plastic, dia.filme ;

— schiuri, patine și săniuțe ;
— broșe din metal simple, cu strasuri și cu pietre co

lorate. cercei, clipsuri, coliere, agrafe și brățări.

I.T.H.R.B. organizează petrecerea revelionului la marile sale 
restaurante, combinat cu o zi de excursie la Poiana Brașov, 
Sinaia, Bușteni, Predeal.

Se asigură locuri la restaurantele ATHENEE PALACE, BERLIN, 
CINA, BUCUREȘTI, ASTORIA, NORD, AMBASADOR, BAR ME
LODY, PARC, BUCUR, VICTORIA, MODERN, LIDO, DOROBANȚI.

Plecarea în excursie are loc în dimineața zilei de 2 ianuarie 
1976, cu trenul sau autocarul, masa de prînz fiind asigurată la 
unul din restaurantele din stațiuni.

Prețurile variază între 250-450 lei/persoană.
Înscrieri si informații la ghișeul din holul hotelului DOROBANȚI, 

Calea Dorobanți nr. î—3, telefon : 12 60 89.

LOTO a

Se acordă cîștiguri în bani, de valoare fixâ fi variabilă
• Se extrag 12 numere din 75 ;
• Se cîștigâ și cu 2 numere din 4 extrase j
• Se cîștigâ și cu 3 numere din 12 de la toate cele 3 ex

trageri.
Se acordă ciștiguri minime fixe de 200 și 100 lei.
O VARIANTA - O ȘANSA I MAI MULTE VARIANTE - MAI 

MULTE ȘANSE I

IMPORTANT!
întreprinderea de difuzare a materialelor spor

tive anunță câ a început vînzarea autoturismului 
de teren „ARO-240". Desfacerea autoturismului 
„ARO-240" se face prin magazinele auto I.D.M.S. 
din București, Timișoara, Pitești și Bacău. Cei in
teresați vor depune, prin unitățile C.E.C., contra
valoarea autoturismului, ridicarea urmînd a se 
face la oricare din magazinele mai sus menționate.

CIRCUL DIN BUCUREȘTI
ANUHȚĂ ULTIMELE

„CE VRĂJI MAI FACE...
IOSEFINI"

în care veți admira dresură de cimpanzei, aerob' 
ții aeriene și la sol precum și micro-revista ce!” 

27 liliputani de la Circul din Moscova. 
Rețineți din timp bilete la casele circului.
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VIZITA OFICIALĂ A ȘEFULUI STATULUI CAMBODGIA
f

Ministerul Industriei
Metalurgice raportează 
îndeplinirea cincinalului

Dineu oferit
de tovarășul Nieolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu 
in onoarea prințului Norodom Sianuk, 

șeful statului Cambodgia,
și a prințesei Monique Sianuk

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit, joi, 
un dineu oficial în onoarea prin
țului Norodom Sianuk, șeful 
statului Cambodgia, președintele 
Frontului Unit Național al Cam
bodgiei, și a prințesei Monique 
Sianuk.

Au participat tovarășii Manea 
Măntscu, Ștefan Voltec, Emil 
Bobu, Lina Ciobanu, Emil Dr&- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Gheorghe Pană, Ion Pă-

Toastul președintelui 
Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUȘESCU

Toastul șefului 
statului Cambodgia, 

NORODOM SIANUK
Alteță, șef al statului Cam

bodgia,
Prințesă Monique Sianuk, 
Stimați oaspeți cambodgieni, 
Prieteni și tovarăși,
Este o deosebită plăcere pen

tru noi să vă salutăjp din nou 
in România și să dăm glas sen
timentelor poporului nostru care 
s-a bucurat și a primit cu deo
sebită satisfacție victoria remar
cabilă a poporului cambodgian.

Vizita pe care o faceți în țara 
noastră are loc la cite va luni 
după măreața victorie obținută 
de poporul cambodgian in lupta 
împotriva imperialismului, a in
tervenției străine, pentru a-și 
apăra independența, suveranita
tea, dreptul de a-și făuri o viață 
liberă, corespunzător năzuințelor 
sale. Poporul român, care a cu
noscut el însuși vreme îndelun
gată dominația străină, a fost 
tot timpul alături de poporul 
cambodgian — așa cum a fost 
și este de partea tuturor popoa
relor care își apără indepen
dența și suveranitatea națională.

Victoriile remarcabile obținute 
de poporul cambodgian, de po
porul vietnamez și de poporul 
laoțian se înscriu în cadrul pro
fundelor schimbări care s-au 
produs în raportul internațional 
de forțe. Aceste transformări re
voluționare petrecute pe plan 
internațional demonstrează cu 
putere că atunci cînd un popor 
este hotărît să-și apere indepen
dența, să-și asigure dreptul de a 
trăi liber, de a fi stăpîn pe des
tinele sale, nu există nici o for
ță în lume în stare să-1 înfrîngă.

Știm că timp de cinci ani po
porul cambodgian a dus o luptă 
grea, a dat multe sacrificii ; dar 
aceste sacrificii au fost încunu
nate de o victorie strălucită care 
îi deschide o perspectivă minu
nată pentru o viață liberă, pen
tru progresul său economic și 
social. Prin lupta sa, poporul 
cambodgian a adus o contribuție 
importantă nu numai Ia cauza 
proprie, ci și la cauza eliberării 
popoarelor de pretutindeni, la 
cauza păcii și colaborării inter
naționale. Putem afirma cu de
plin temei că lupta popoarelor 
din Indochina a contribuit in- 
tr-o măsură uriașă Ia schimbă
rile produse în raportul de forțe 
pe plan internațional. Este ade
vărat, poporul român, ca și alte 
popoare, a acordat un sprijin 
activ poporului cambodgian, pre
cum și celorlalte popoare din 
Indochina. Am făcut aceasța 
acționînd în spiritul politicii 
consecvente a Partidului Co
munist Român, a României 
socialiste, de solidaritate mi
litantă cu toate popoarele 
care luptă împotriva im
perialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru 
dreptul de a fi stăpîne in 
țara lor. 

țan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Iosif Uglar, Iile 
Verdeț, Iosif Banc, Mihai Dalea, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion 
Ufsu, Mihai Marinescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, și alți membri 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești. Tovarășii din conduce
rea de partid și de stat au venit 
Împreună cu soțiile.

Au luat parte Sarin Chhak, 
Chea San, Keat Chhon, prințul

In același timp, doresc să re
afirm și cu acest prilej că, 
Ia rîndul lor, popoarele cam
bodgian, vietnamez șl laoțian au 
acordat și ele un sprijin activ 
României, ca și altor țări, în 
lupta pentru făurirea noii orîn- 
duiri sociale, pentru noi relații 
in viața internațională. In a- 
ceasta constă, de altfel, esența 
solidarității internaționale : în 
faptul că popoarele de pe dife
rite continente care luptă sub 
diverse forme pentru progres 
economic-social și pentru inde
pendență își acordă reciproc 
ajutor, că lupta unuia este, in 
același timp, și lupta celuilalt, 
că victoriile și succesele lor fie 
în dezvoltarea economică, fie în 
lupta împotriva dominației 
străine se condiționează reciproc. 
Aceasta constituie expresia celei 
mai înalte solidarități, a unități’ 
în lupta pentru o viață mai 
bună și mai dreaptă.

Doresc să folosesc și acest 
prilej al vizitei în România a 
șefului statului cambodgian șl a 
celorlalți prieteni cambodgieni 
pentru a adresa poporului cam
bodgian. Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei, Guvernu
lui de Unitate Națională cele 
mai calde urări de mari 
succese în noile condiții de 
dezvoltare independentă a ță
rii. din partea partidului, a 
guvernului și poporului român.

Sperăm că vizita dumnea
voastră va constitui un nou 
moment în dezvoltarea relațiilor 
și a colaborării dintre popoarele 
noastre în edificarea unor eco
nomii independente, în întări
rea solidarității pe plan inter
național în lupta pentru noua 
ordine economică, pentru ra
porturi de deplină egalitate 
între toate națiunile.

Vă aflați în România în îm
prejurări cînd și poporul român 
a obținut, tot în acești cinci 
ani, o victorie importantă, prin 
realizarea înainte de termen a 
planului cincinal. Desigur, lupta 
și munca poporului român s-au 
desfășurat in alte condiții, dar 
rezultatele pe care le-am avut 
ne-au permis să ne putem ex
prima mai activ solidaritatea cu 
popoarele din Indochina, ca și 
cu alte popoare, în lupta lor 
grea împotriva intervenției 
străine.

Ați mai vizitat România ; veți 
avea posibilitatea și de astă 
dată să cunoașteți unele pre
ocupări și rezultate obținute de 
poporul nostru în făurirea unei 
vieți noi. Deoarece poporul 
cambodgian pornește acum la 
un drum nou, putem să spunem 
că experiența noastră de
monstrează că și in edifi
carea noii orînduiri sociale orice 
popor care își unește toate 
forțele va obține cu siguranță 
victoria deplină.

în acest an, în Europa a avut 
loc Conferința pentru securitate 

Norodom Narindrapong, celelal
te persoane oficiale care îl în
soțesc pe șeful statului cambod
gian în vizita în țara noastră.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească, președintele Nieolae 
Ceaușescu și prințul Norodom 
Sianuk au rostit toasturi, oare 
au fost urmărite cu interes și 
subliniate cu aplauze.

La încheierea toasturilor au 
fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

(Agsrpres)

europeană. Ea reprezintă un 
moment de importanță istorică 
nu numai pentru continentul 
nostru, dar și pentru întreaga 
lume. Se impune însă să inten
sificăm în continuare eforturile 
pentru realizarea în viață a celor 
consemnate în documentele sem
nate la Helsinki. In primul rînd, 
se impun măsuri hotărîte de 
ordin militar, de dezangajare 
militară, pentru a consolida și 
dezvolta cursul destinderii și a 
asigura realizarea securității în 
Europa.

In cursul convorbirilor de as
tăzi am făcut un schimb de 
păreri asupra multor probleme 
internaționale. Am discutat des
pre problemele legate de noua 
ordine economică internațională, 
de situația din Orientul Mijlo
ciu, de necesitatea dezarmării 
generale și In primul rînd nu
cleare, precum și asupra nece
sității întăririi și unirii efortu
rilor tuturor forțelor progresiste, 
a tuturor popoarelor, pentru a 
contribui la soluționarea com
plexelor probleme ale contem
poraneității. în interesul păcii 
și colaborării" internaționale. Am 
subliniat rolul important pe care 
urmează să-1 joace Organizația 
Națiunilor Unite, alte organis
me internaționale în participa
rea activă a tuturor popoarelor 
— indiferent de mărimea sau 
orinduirea lor socială — la de
mocratizarea vieții internațio
nale, la înfăptuirea unei lumi 
mai drepte și mai bune. Am 
constatat cu satisfacție că in 
toate aceste probleme popoarele 
noastre sînt animate de aceleași 
sentimente și dorințe, ceea cp 
îmi dă temei să afirm că și în 
viitor România și Cambodgia 
vor conlucra tot mai strîns, atît 
pe plan bilateral, cit și interna
țional.

Iată de ce doresc, încă o dată, 
să subliniez cu satisfacție că 
vizita pe care o faceți acum în 
România deschide perspective 
noi colaborării dintre popoarele 
noastre, ceea ce 'corespunde atjț 
intereselor lor reciproce, cît și 
cauzei progresului și păcii în 
lume.

Cu această convingere doresc 
să toastez :

în sănătatea șefului statului 
cambodgian, prințul Norodom 
Sianuk, a prințesei Monique 
Sianuk ;

în sănătatea celorlalți prieteni 
cambodgieni ;

urez poporului cambodgian 
prieten succese tot mai mari pe 
calea dezvoltării sale indepen
dente, multă fericire și prosperi» 
tate ;

pentru dezvoltarea continuă a 
prieteniei și colaborării româno- 
cambodgiene ;

pentru pace și colaborare in
ternațională ;

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

Domnule Președinte al Repu
blicii Socialiste România,

Doamnă Ceaușescu,
Excelențe,
Doamnelor, Domnilor,
Cu profundă emoție și sinceră 

bucurie mă aflu din nou în Re
publica Socialistă România glo
rioasă, al cărei eminent șef de 
stat, Excelența Sa președintele 
Nieolae Ceaușescu și al cărei 
mare și viteaz popor, precum 
și partidul și*  guvernul, nu au 
încetat niciodată șă acorde po
porului cambodgian un sprijin 
iară rezerve, un ajutor multila
teral și solidaritatea lor activă 
în lupta sa pentru redobîndirea 
suveranității naționale și păcii.

Primirea grandioasă și extrem 
de călduroasă pe care, în această 
dimineață, prestigioasa capitală, 
București, a rezervat-o delega
ției naționale a Cambodgiei, mi
nunatul dineu din această seară 
și discursul nobil pronunțat de 
Excelența Sa președintele 
Nieolae Ceaușescu simbolizează 
perfect și minunat m$rea prie
tenie de o calitate excepțională, 
și sentimentele de înaltă stimă 
pe care Republica Socialistă 
România le nutrește față de po
porul cambodgian și exprimă, în 
acelgși timp, felicitările cordia
le și entuziaste adresate de 
România, Cambodgiei eliberate 
și învingătoare a imperialismu
lui agresor.

Domnule Președinte al Re
publicii,

Permiteți-ml să vă mulțumesc 
din toată inima pentru toate 
acestea.

Membrii guvernului și mem
brii Frontului Unit Național al 
Cambodgiei m-au rugat, Ia ple
carea mea din Pnom Penh, ca
pitala noastră, să prezint Exce
lenței Voastre omagiul lor de 
admirație și respect și să va 
spun că nu vor uita niciodată 
faptul că, in perioada cea mai 
tragică din istoria patriei noas
tre, Excelența Voastră, în nu
mele Republicii Socialiste Româ
nia, nu a ezitat nici un moment 
să acorde cauzei noastre drepte 
și luptei noastre de eliberare 
națională un sprijin fără rezer
vă, un ajutor multilateral, pre
cum și solidaritatea sa totală, 
militantă, foarte activă și efi
ciență. In același timp, m-au 
rugat să spun Excelenței Voas- , 
tre, poporului, partidului și gu
vernului, că noi socotim victoria 
noastră și victoria dumneavoas
tră.

Domnule Președinte al Repu
blicii,

Doamnă Ceaușescu,
Excelențe,
In războiul său neo-colonialist 

împotriva Cambodgiei, imperia
lismul a folosit armele cele mai 
sofisticate și cele mai distrugă
toare, inclusiv bombardamente 
aeriene intensive și atotcuprin

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

prințesa Monique Sianuk se îm
brățișează cu cordialitate.

Șeful statului cambodgian este 
însoțit de Sarin Chhak, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Frontului Unit Național al Cam
bodgiei, ministrul afacerilor ex
terne. Chea San, membru al Bi
roului Politic al C.C. al F.U.N.C., 
ambasadorul Cambodgiei in 
România, Keat Chhon, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al F.U.N.C., prințul Noro
dom Narindrapong, de alte per
soane oficiale.

Ceremonia continuă cu rapor
tul comandantului gărzii de o- 
noare. Se intonează, apoi, imnu
rile de stat ale României și Canrj- 
bo'dgiei, iar în semn de salut 
sînt trase 21 de salve de arti
lerie.

Cei doi șefi de stat trec în re
vistă garda de onoare.

Prințului Norodom Sianuk și 
prințesei Monique Sianuk le sînt 
prezentate persoanele oficiale 
române, precum și șefii misiuni

zătoare efectuate de sute de su- 
perfortărețe B-52 pentru a în
cerca să nimicească rezistența 
noastră națională.

Eroismul suprem al poporului 
nostru și al armatei noastre de 
eliberare națională au salvat 
Cambodgia însă cu prețul celor 
mai grele jertfe — peste 600 000 
de morți, aproximativ un milion 
de răniți, peste două milioane 
dintre compatrioții noștri au 
pierdut totul : case, ogoare, ani
male, sate.

Imperialismul agresor ar fi 
vrut să ne arunce țara cu multe 
decenii în urmă, din punct de 
vedere al dezvoltării sale gene
rale.

însă, uniți și curajoși în timp 
de pace, cum au fost și în timp 
de război, cambodgienii — băr
bați și femei — a căror încre
dere în destinul luminos al pa
triei este mai puternic ca nicio
dată, nu au pierdut nici un mo
ment și au început munca ime
diat după victorie și eliberare, 
pentru a ridica țara din ruine 
și a construi o Cambodgle nouă, 
democratică, prosperă și fericită, 
ehminînd orice nedreptate so
cială, Cambodgie care să se 
bucure de o adevărată indepen
dență economică.

După 7 luni de muncă asiduă, 
desfășurată cu entuziasm. și în
tr-o unitate frățească, au reușit 
să refacă și să repună în func
țiune podurile, drumurile, căile 
ferate, porturile, aeroporturile, 
uzinele, tot ceea ce este indis
pensabil vieții sociale și econo
mice a țării.

Pornind de Ia principiul că in
dependența politică este lipsită 
de sens fără independența eco
nomică, noi am ales și am apli
cat ca regulă de conduită intan
gibilă pentru țara și ponorul 
nostru principiul care constă 
pe de o parte, în a ne baza, îna
inte de toate, pe noi înșine, po 
propriile noastre forțe și pe 
propriile noastre resurse în opera 
de edificare națională și în a ră- 
mîne, în orice împrejurări, inde
pendenți în conducerea treburi
lor naționale, iar, pe de altă 
parte, în a ne dezvolta la maxi
mum agricultura, principala bo
găție a țării, și în a industria
liza cu fiecare an mai mult 
Cambodgia, bazînd această in
dustrializare pe agricultură, atît 
din punct de vedere al materii
lor prime cît și al finanțării.

Obiectivele pe care le-am e- 
vocat mai înainte, pe scurt, vor 
fi în mod sigur realizate In
tr-un viitor apropiat, datorită 
marilor succese obținute în iri
garea agriculturii, care cunoaște 
deja un avint remarcabil. In a- 
celași timp, problemele alimen
tației și îmbrăcămintei pentru 
populația țării noastre sînt prac
tic rezolvate.

D.omnule Președinte al Repu
blicii,

Excelența Voastră a avut tot
deauna deplină încredere în ca

lor diplomatice veniți în Întâm
pinare.

Numeroși bucureșteni, precum 
și tineri cambodgieni care stu
diază în țara noastră, aflați la 
aeroport, iau parte cu însufle
țire la reîntâlnirea dintre pre
ședintele Nieolae Ceaușescu și 
prințul Norodom Sianuk, aplaudă 
îndelung.

în aclamațiile celor de față, 
președintele Nieolae Ceaușescu 
și prințul Norodom Sianuk pă
răsesc aeroportul, într-o'mașină 
escortată de motocicliști, în- 
dreptîndu-se spre reședința re
zervată înalților oaspeți.

La trecerea coloanei oficiale 
pe străzile Capitalei, cei doi șefi 
de stat sînt întâmpinați cu ace
eași căldură, mii de bucureșteni 
aplaudînd și ovaționînd pentru 
prietenia româno-khmeră.

La sosirea la reședință, în 
timpul convorbirii cordiale 
pe care a avut-o cu președintele 
Nieolae Ceaușescu și cu tova
rășa Elena Ceaușescu. șeful sta
tului cambodgian a ținut să ex
prime profunde mulțumiri pen
tru primirea deosebit de cordi

pacitatea poporului cambodgian 
de a infringe pe dușmani oricii 
de puternici ar fi ei, de a-și re- 
dobîndi pacea și libertatea și 
a construi o Cambodgie demnă 
să joace un rol important pe 
scena internațională, în slujba 
idealurilor noastre comune de 
pace, de libertate, dreptate și 
progres.

Poporul cambodgian, Frontul 
său Unit Național, forțele sale 
armate de eliberare națională, 
guvernul său de Unitate Națio
nală sînt mindre de a fi meritat 
încrederea și stima dumneavoas
tră, aceasta nu numai pentru 
că au reușit să înfrîngă impe- 
rialismul-colonialist extrem de 
puternic și considerat ca invin
cibil, dar și pentru că, bazîn- 
du-se în mod esențial pe ea în
săși, Cambodgia noastră elibe
rată a putut, intr-un timp scurt, 
să vindece deosebit de gravele 
răni ale războiului, să constru
iască o viață nouă și să-și reia 
fără întirziere locul său în con
cernul națiunilor și guvernelor 
de bună credință și în cadrul 
Organizației% Națiunilor Unite.

Cambodgia se alătură cu bucu
rie opțiunii «pe care a făcut-o 
în domeniul relațiilor interna
ționale Republica Socialistă 
România, ale cărei destine mă
rețe și luminoase le conduceți 
cu atîta clarviziune, competență 
și înalt patriotism, opțiune ba
zată, pe de o parte, pe concep
tul independenței și suveranității, 
iar pe de altă parte, pe principi
ile cooperării în deplina priete
nie, fraternitate și egalitate in
tre toate țările și popoarele care 
aspiră la pace, progres, prospe
ritate și fericire.

Pe pian bilateral, Cambodgia 
va fi foarte fericită, și onorată 
să coopereze in mod strîns, pe 
toate planurile, Cu Republica 
Socialistă România și își expri
mă satisfacția față de dezvolta
rea neîncetată și înflorirea pri
eteniei care unește pentru tot
deauna popoarele, guvernele și 
țările noastre.

Excelenței Voastre, poporului, 
partidului și guvernului român, 
Cambodgia exprimă via sa ad
mirație, cele mai călduroase fe
licitări pentru noile și grandioa
sele succese dobîndite in toate 
domeniile construcției socialiste 
ale României, succese marcate de 
realizarea înainte de termen a 
planului cincinal.

Permiteți-mi să ridic un toasi 
în sănătatea și fericirea Exce
lenței Sale domnului președinte 
al Republicii Socialiste România 
și a doamnei Elena Ceaușescu, 

pentru fericirea și prosperita
tea poporului român,

pentru măreția Republicii So
cialiste România,

pentru indestructibila și minu
nata prietenie cambodgiano- 
română,

pentru pace între toate po
poarele. (Aplauze).

ală ce li s-a făcut de populația 
Capitalei..

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
a subliniat că această primirp 
călduroasă ilustrează relațiile 
de prietenie și colaborare cărți 
s-au statornicit , și se dezvolta 
între țările și popoarele noastre.

★
în cadrul programului ce i-a 

fost rezervat joi după-amiază, 
Alteța Sa Regală prințesa Mo
nique. Sianuk a vizitat Teatrul 
Național din Capitală.

Alteța Sa a fost însoțită în a- 
ceastă vizită de Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

La sosire, prințesa Monique 
Sianuk a fost întâmpinată de 
Ion Dodu Bălan, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. Radu Beligan, 
directorul teatrului, de alte per
soane oficiale.

în timpul yizitei, Alteței Sale 
Regale i-au fost prezentate di
ferite aspecte din activitatea ar
tistică a primei scene dramati
ce a țării.

într-o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, Minis
terul Industriei Metalurgice ra
portează cu mîndrie conducerii 
partidului și statului că furna- 
liștii, oțelarii și laminoriștii, în 
frunte cu comuniștii, în ziua de 
9 decembrie au îndeplinit sar
cinile de plan ale actualului 
cincinal la principalele produse 
metalurgice : fontă, oțel și lami
nate. Pînă la sfîrșitul anului ei 
sînt hotărîți să dea patriei, pes
te prevederile cincinalului, cel 
puțin 550 000 tone oțel și 600 000 
tone laminate.

Programul elaborat de Con
gresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român pentru făuri
rea societății socialiste multila

Vernisajul expoziției documentare „Polonia
la al Vll-lea Congres al P.M.U.P."

La Muzeul de istorie a parti- 
dului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România a avut loc, joi, verni
sajul expoziției" documentare 
f,Polonia la al Vll-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez", acțiune organizată în 
colaborare cu Ambasada a- 
pestei țări la București.

Expoziția ilustrează prin in
termediul a numeroase fotogra
fii color aspecte ale vieții eco
nomice, sociale, culturale din cel 
mai rodnic cincinal al Poloniei, 
1971—1975.

Despre semnificația acestei 
manifestări, In contextul multi
plelor relații de colaborare care 
se dezvoltă între țările noastre, 
au vorbit Nieolae Cioroiu, di

Adunare cu prilejul sărbătoririi a 15 ani 
de la adoptarea Declarației cu privire 

la acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale

Liga română de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa a 
organizat, joi după-amiază, la 
Casa de cultură a Institutului 
român pentru relațiile cultura
le cu străinătatea, o adunare 
prilejuită de sărbătorirea a 15 
ani de la adoptarea de către 
Adunarea Generală a O.N.U. a 
Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale.

La adunare au participat 
loan Botar, secretar general al 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
oameni ai muncii din instituții 
și întreprinderi din Capitală.

Cu acest prilej a luat cuvîn- 
tul Sayed Abbas Chedid, direc
torul Centrului de informare al 
O.N.U. la București, care a re
levat însemnătatea adoptării 
Declarației. Vorbitorul a subli
niat sprijinul activ al României 
— coautoare la elaborarea aces
tui document — dat luptei de

• MECIURILE disputate joi 
în turneul final al Campionatu
lui mondial feminin de handbal 
de la Kiev, s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Ungaria — 
Cehoslovacia 12—5 (6—1) ; R.D. 
Germană — România 10—7 
(5—4) ; U.R.S.S. — Iugoslavia 
17—12 (7—6).

înaintea ultimei etape progra
mate sîmbătă, în clasament con
duce echipa U.R.S.S. cu 7 punc
te, urmată de R.D. Germană 7 
puncte. Ungaria 4 puncte, Iugo
slavia 3 puncte, România 2 punc
te, Cehoslovacia 1 punct. Sîm
bătă se joacă partidele : Româ
nia — Iugoslavia ; R.D. Germană
— Cehoslovacia și U.R.S.S — 
Ungaria.

★
Rezultate'din turneul de con

solare de la Vilnius : Norvegia
— Danemarca 12—10 ; Japonia — 
Tunisia 26—10.

• PE PATINOARUL artificial 
din Miercurea Ciuc încep astăzi 
întrecerile competiției interna
ționale de hochei pe gheață do
tate cu „Cupa 30 Decembrie". 
La turneu și-au anunțat partici
parea formațiile cehoslovace 
V.Z.K.G. Ostrava, Slavia Praga 
și echipele Dinamo București și 
S.C. Miercurea Ciuc.

• FINALA turneului demon
strativ de tenis, care se desfăr 
soară în orașul suedez Uppsala, 
se va disputa între jucătorul ro
mân Ilie Năst^se și polonezul 
Wojtek Fibak. în ultimele parti
de susținute, Ilie Năstase l-a 
întrecut cu 7—5, 7—5 pe suedezul 
Birger Andersson, iar Fibak a 
dispus cu 6—1, 5—7, 6—4 de Ove 
Bengtsson.

• IN TURNEUL final al cam
pionatului republican feminin de 
șah, după 13 runde conduce Eli- 
sabela Polihroniade cu 9 puncte, 
urmată de Gertrude Baumstark
— 8,5 puncte. în campionatul 
masculin, după 15 runde, în frun
te se află Victor Ciocjltea — 10 
puncte (1), secundat de Em, Un- 
gureanu 8,5 puncte (1).

• DISPUTAT la Tokio, meciul 
de tenis dintre echipele Japoniei 

teral dezvoltate — se arată în 
continuare în telegramă —, indi
cațiile și sprijinul pe care per
sonal și în mod permanent l-ați 
acordat, mult iubite tovarășe 
NicoJae Ceaușescu, au asigurat 
metalurgiei un cadru optim pen
tru dezvoltare și modernizare, 
în condițiile continuei îmbună
tățiri a calității produselor noas
tre. Metalurgiștii își exprimă 
încă o dată hotărîrea lor fermă 
de a munci și în viitor cu dă
ruire și înaltă răspundere pa
triotică pentru înfăptuirea mă
rețelor sarcini care decurg din 
Documentele celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, contribu
ind astfel, alături de întregul 
nostru popor, la edificarea so
cialismului și comunismului în 
patria noastră.

rectorul Muzeului de istorie a 
partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România, și Edward Rokicki, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Poloniei la București.

La vernisaj au fost prezenți 
Alexandru Szabo și Dumitru 
Turcuș, adjuncți de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Ion Dodu Bă
lan, vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
activiști de partid și de stat, alți 
oameni de artă și cultură.

Au participat, da asemenea, 
șefi de misiuni diplomatice a- 
creditati la București, alți mem
bri ai corpului diplomatic.

eliberare a țărilor și popoare
lor coloniale șl afirmării noilor 
state independente pe arena in
ternațională.

A vorbit apoi secretarul ge
neral al Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și 
Africa, prof. dr. Stanciu Stoian, 
care a reliefat schimbările pe
trecute în viața internațională 
în cei 15 ani care au trecut de 
la adoptarea Declarației, subli
niind că procesul de eliberare 
a popoarelor, țărilor și terito
riilor coloniale sau dependente 
reprezintă una din trăsăturile 
caracteristice ale epocii contem
porane. Vorbitorul s-a referit 
pe larg la solidaritatea activă a 
poporului român cu lupta po
poarelor împotriva colonialis
mului și neocolonialismului. la 
sprijinul acordat de țara noas
tră pentru participarea deplină 
și egală în drepturi a noilor sta
te la soluționarea marilor pro
bleme ale lumii contemporane.

în cadrul Editurii Acade
miei R.S.R. a apărut lu
crarea „Tendințe în evoluția 
cooperației capitaliste", ela
borată de dr. Gh. Fețeanu, 
autor al mai multor lucrări 
despre mișcarea cooperatistă 
din țara noastră și de peste 
hotare.

Lucrarea — axată pe una 
din problemele de mare ac
tualitate ale economici mon
diale — oferă o viziune cu
prinzătoare asupra unor as
pecte de bază privind con
tradicțiile între care caută 
să-și croiască această mișcare 
drumul unei existențe proprii 
precum și direcțiile în care 
evoluează gîndjrea coopera
tistă burgheză în epoca post
belică.

și Indiei, contând pentru zona 
asiatică a „Cupei Davis", s-a în
cheiat cu scorul de 3—2 în fa
voarea jucătorilor indieni.

In turul următor, echipa In
diei va întîlni formația Filipi- 
nelor.

• DUPĂ cum s-a mai anun
țat, Campionatele europene de 
atletism pe teren acoperit se 
vor desfășura in zilele de 21 și 
22 februarie la Mijnchen. Pînă 
în prezent, la această competiție 
și-au anunțat participarea pes
te 400 de atleți și atlete din 28 
de țări, printre care U.R.S.S., 
Anglia, Cehoslovacia, România, 
Franța, Finlanda, Italia, Sue
dia, Polonia și R. F. Germania.

• SEZONUL internațional fot
balistic inter-cluburi s-a înche
iat miercuri, cînd s-au desfă
șurat partidele retur din cadrul 
optimilor de finală ale „Cupei 
U.E.F.A.".

Performera acestei faze a fost 
echipa Levski-Spartak Sofia, 
care a reușit să elimine cunos
cuta formație olandeză Ajax 
Amsterdam. învinși in primul 
joc cu 2—1 fotbaliștii bulgari au 
cîștigat pe teren propriu cu a- 
celași scor (2—1), obținind ca
lificarea in urma executării lo
viturilor de la 11 m. O perfor
manță a realizat și formația 
belgiană F. C. Bruges, învingă
toare cu același scor (1—0) în 
ambele „manșe" susținute cu 
echipa A. S. Roma. Deși a cîști
gat cu 2—1 jocul susținut pe 
teren propriu cu S. V. Hamburg, 
echipa F. C. Porto a părăsii 
competiția, fiind învinsă în pri
mul meci cu 2—0. în partida 
F. C. Liverpool — Slask Wro
claw, cîștigată de echipa engleză 
cu scorul de 3—0, toate cele trei 
goluri au fost înscrise de Jimmy 
Case.

Pentru sferturile de finală ale 
competiției, programate la 3 și 
17 martie, s-au calificat forma
țiile Stal Mielec, Levski-Spartak 
Sofia, Dynamo Dresda, A. C. Mi
lan, C.F. Barcelona, F.C. Bru
ges, F. C. Liverpool și S. V. 
Hamburg.



NAȚIUNILE UNITE

Adoptarea unor rezoluții 
contra politicii de apartheid

a regimului rasist de la Pretoria
România coautoare la patru din cele șapte 

documente
Plenara Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite 

?i-a încheiat dezbaterile din această sesiune asupra situației din 
Africa de Sud prin adoptarea a șapte rezoluții supuse votului 
de Comitetul Politic Special. Țara noastră este coautoare la 
patru din cele șapte documente.

In rezoluții este exprimată 
condamnarea de către Adunarea 
Generală a O.N.U. a regimului 
rasist de Ia Pretoria pentru po
litica sa de apartheid, pentru 
permanenta violare flagrantă a 
principiilor Cartei O.N.U. și pen
tru continuarea ignorării rezo
luțiilor și hotărîrilor Națiunilor 
Unite. Documentele reafirmă că 
regimul ilegal al Africii de Sud 
nu are nici un drept de a re
prezenta poporul sud-african și 
că mișcările de eliberare națio
nală sînt reprezentanții autentici 
ai covîrșitoarei majorități a a- 
cestuia. Totodată, documentele 
adoptate exprimă profunda în
grijorare a statelor membre ale 
O.N.U. față de numeroasele a- 
restări și procese care au avut 
loc anul acesta în Africa de 
,Sud, față de represiunile crunte 
la care sînt supuși liderii po
porului oprimat de către regi
mul polițienesc al lui Vorster și 
cer să se acorde amnistie necon
diționată tuturor celor arestați 
pentru opoziția lor față de po
litica inumană de apartheid.

în același timp, plenara A- 
dunării Generale a cerut Consi
liului de Securitate al O.N.U. să 
ia în dezbatere de urgență si
tuația din Africa de Sud, în sco
pul adoptării de măsuri eficien
te pentru soluționarea ei, în spe
cial pentru asigurarea aplicării 
embargoului asupra livrărilor de 
arme. O rezoluție cheamă la in
tensificarea activității Comitetu
lui special al O.N.U. pentru po
litica de apartheid. Adunarea 
Generală a condamnat, de ase
menea, cu tărie acțiunile acelor 
state și firme străine care con
tinuă să colaboreze cu guvernul 
de la Pretoria și a cerut aces
tora să pună capăt relațiilor cu

Necesitatea sporirii asistenței 
acordate de 0. II. II. D. I.

țărilor în curs de dezvoltare
în capitala Austriei s-a 

încheiat sesiunea Comitetu
lui permanent al Consiliului 
pentru Dezvoltare Tndustria- 
lă al O.N.U.

Lucrările s-au desfășurat 
sub președinția reprezentantului 
României, ambasadorul Dumitru 
Aninoiu, președintele Consiliu
lui pentru Dezvoltare Industri
ală.

Participanții, reprezentînd cele 
45 de state membre ale consi
liului, au dezbătut și adoptat o 
serie de hotărîri în legătură cu 
problema transpunerii în viață 
a hotărîrilor și recomandărilor 
cuprinse în declarația și planul 
de acțiune adoptate la cea de-a 
doua Conferință a Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare In
dustriala de la Lima. Prin con
sens, a fost adoptată rezoluția 
privind suveranitatea permanen
tă a statelor asupra resurselor 
lor naturale și industrializarea 
țărilor în curs de dezvoltare — 
document inițiat de România și 
țările din „grupul celor 77“, care 
urmează a fi adoptat de Consi
liul pentru Dezvoltare Industri
ală.

Luînd cuvîntul la încheierea 
lucrărilor, ambasadorul român a 
subliniat că dezbaterile și hotă- 
rîrile adoptate oferă premise 
favorabile în vederea înfăptuirii 
obiectivelor noii ordini econo
mice internaționale, a întăririi 
rolului ONUDI în eforturile sale 
de sprijinire a țărilor în curs 
de dezvoltare.

Sesiunea — a apreciat vorbi
torul — a marcat un pas înainte 
în direcția sporirii asistenței a- 
cordate de ONUDI țărilor în 
curs de dezvoltare, țări confrun-

Congresul 
P. M. U. P.

La Varșovia au continuat joi 
.lucrările Congresului al VII-lea 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez. Delegații din partea 
organizațiilor de partid din în
treprinderi, instituții, unități a; 
gricole, școli, institute, unități 
militare și-au exprimat, în ca
drul dezbaterilor, sprijinul de
plin față de linia generală a 
P.M.U.P. de dezvoltare a con
strucției socialiste în Republica 
Populară Polonă.

Congresul a fost salutat de 
delegații unor partide comunis
te și muncitorești care participă 
la lucrări.

tPjnemu
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VINERI, 19 DECEMBRIE 197»
FIICE Șl MAME : Timpuri Noi 

(orele 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18;
20,15).

SUSPECTUL : Patria (orele 9.30; 
12: 14.30; 17; 19.30).

CĂLINA ROȘIE : Central (orele 
9.15; 11.30; 13.43; 16; 18.15: 20.30); 
Cotrocenl (orele 9: îl; 13,15; 15.30; 
17.45; 20).

evadatul : Scala (orele 8; 
11.15: 13.30: 16; 18.30: 21) ; Bucu
rești (orele 9 : 11,15; 13.30; 16; 
18.15; 20,30) ; Favorit (orele 11,30; 
13.45: 16; 18.15; 20.30).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL : 
Volga (orele 9; 11.15: 13.30; 15.45; 
18: 20) ; Tomis (orele 9; 11; 13.30: 
15.45: 18: 20.15). 

CORUPȚIE LA PALATUL DE 
JUSTIȚIE : Sala Palatului (orele 
17.15; 20.15); Luceafărul (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30) ; Fes
tival (orele 9; 11.15; 13,45: 16; 18,15; 
20 30) ; Melodia (orele 9; 11.15;
13.30; 16: 18.15: 20.30).

UN REGE LA NEW YORK : Ca
pitol (orele 9.15; 11.30; 13,45; 16;
18.15; 20,30): Feroviar (orele 9.15; 
11.45; 14,15; 16,45: 19.15) : Modern 
(orele 8.45; 11: 13.30; 15.45; 18.15; 
20,45).

regimul de apartheid. Condam- 
nînd politica de „bantustaniza- 
re“, Adunarea Generală a cerut 
statelor membre să nu întrețină 
nici un fel de relații cu autori
tățile minoritare ale bantusta
nelor. Totodată, țările membre 
ale O.N.U., organizațiile interna
ționale sînt chemate să nu sta
bilească nici un fel de contacte 
cu organizațiile sportive alcă
tuite pe baze rasiste.

Vizită delegației 

parlamentare 
române in

R.S.F. Iugoslavia
Continuîndu-și vizita în 

R.S.F. Iugoslavia, delegația 
parlamentară română, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Giosan, -președintele Marii 
Adunări Naționale, a fost, 
joi, oaspetele provinciei so
cialiste autonome Kosovo.

în cadrul unei întîlniri cu 
o delegație a Adunării pro
vinciale, în frunte cu Iliaz 
Kurteși, președintele Adună
rii, oaspeții din România au 
făcut cunoștință cu preocu
pările actuale ale acestei 
provincii pe plan politic, e- 
conomic și social. Delegația 
a vizitat o serie de obiective 
industriale din provincia 
Kosovo.

tate cu problemele inerente edi
ficării și întăririi industriei lor 
naționale și progresului lor 
economic și social.

Kenya
Kenya sărbătorește 

astăzi un eveniment 
marcant în istoria sa : 
aniversarea proclamă
rii independenței, act 
consemnat Ia data de 
12 decembrie 1963.

• Aflată pe coasta răsări
teană a Africii, Kenya se în
vecinează cu Sudan, Etiopia, 
Somalia, Oceanul Indian, 
Tanzania și Uganda. Deși 
traversată de Ecuator, țara 
prezintă din punct de vedere 
al configurației geografice 
cîteva particularități, care-i 
conferă o fizionomie aparte. 
Astfel, vecinătatea Oceanu
lui indian și a Lacului Vic
toria, combinată cu relieful 
înalt — culminînd cu Mount 
Kenya, 5 194 m, a doua alti
tudine de pe continentul a- 
frican — fac din acest teri
toriu de 582 645 kmp o ade
vărată oază tropicală, cu 
floră și faună bogate, parcu
rile naturale kenyene bucu- 
rîndu-se de o faimă mon
dială.

• La ora independenței. 
Kenya se înfățișa cu o car
te de vizită nu mult diferi
tă de a celorlalte state afri
cane ancorate în starea de 
subdezvoltare, datorată în
delungatei dominații coloni
ale : fermele erau sărace și 
produceau puțin, orașele — 
atîtea cite existau — erau 
supraaglomerate și nu ofe
reau locuri suficiente de 
muncă, africanii dețineau o 
neînsemnată parte din avu
ția națională. Bilanțul pe
rioadei de peste un deceniu 
de cînd Kenya a pășit pe 
calea dezvoltării de sine stă
tătoare marchează o serie 
de înfăptuiri notabile, in fo-

MUȘCHETARUL ROMÂN: Doina 
(orele 18.15: 20)

INVINCIBILUL LUKE : Doina 
(orele 9,30; 11,15; 13; 14.45; 16,30).

SPLENDOAREA PULBERII; Vic
toria (orele 9.15: 11.30: 13.45: 16;
18.15; 20,30).

EVADAREA ; Dacia (orele 9; 
11,15: 13,30: 15,45: 18: 20.15).

CAZUL A AVUT UN DEZNO- 
DĂMÎNT FERICIT : Excelsior (O- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20.30); 
Floreasca (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Gloria (orele 9: 11,15; 
13,30: 16; 18,15: 20,30).

MASTODONTUL : Drumul Să
rii (orele 15.30; 18: 20.15); Moșilor 
(orele 15.30; 18: 20).

MARELE GATSBY : Casa Filmu
lui (orele 10; 13; 16.30; 19,30); Gri- 
vița (orele 9; 12,30; 18; 19.15);
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19) ; 
Flamura (orele 9; 12,30; 16; 19,15).

NOAPTEA ARTIFICIILOR : Fe
rentari (orele 15,30: 18; 20).

RAPSODIE NORDICA : Giuleștl 
(orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15) ; Cosmos (orele 15.30: 18;
20.15) .

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN Șl BRAN : Lira (orele 
15,30; 18; 20,15).

de peste hotare
Italia: MlfRRI ALE

REPREWIANW P. C. R.
Miercuri seara, Ugo la Malfa, 

președintele Partidului Repu
blican Italian și vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Ita
liei, l-a primit pe tovarășul Ște
fan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

In cursul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, s-a tre
cut în revistă evoluția relațiilor, 
pe multiple planuri, dintre 
România și Italia. S-ă efectuat, 
de asemenea, un schimb de in
formații în legătură cu dezvol
tarea raporturilor dintre P.C.R. 
și P.R.I. La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost prezenți ambasa

Dezvoltarea colaborării economice 
și tehnico-științifice dintre

R. S. România și R. P. D. Coreeană
La Phenian s-au încheiat lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a 

Comisiei interguvernamentale consultative in problemele co
laborării economice și tehnico-științifice dintre Republica So
cialistă România și R.P.D. Coreeană.

In cursul lucrărilor a fost ana
lizat stadiul îndeplinirii înțele
gerilor și hotărîrilor stabilite de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen.

Prin protocolul semnat de to
varășii Paul Niculescu, viceprim- 
ministru al guvernului, președin
tele părții române în comisie, și 
Kong Jin Tae, vicepremier al 
Consiliului administrativ, pre
ședintele părții coreene în co
misie, au fost stabilite măsuri 
privind dezvoltarea în conti
nuare a colaborării economice și 
tehnico-știintifice, livrările de 
utilaje complexe din România în 
diferite domenii, lărgirea schim
burilor de mărfuri.

In timpul sesiunii au fost 
semnate, de asemenea, protoco
lul privind schimbul de mărfuri 
și plăți între România și 
R.P.D. Coreeană pe anul 1976, 
precum și protocolul sesiunii a 
V-a a subcomisiei de colaborare 
tehnico-științifică.

în timpul vizitei în R.P.D. Co

dorul Italiei la București, Er
nesto Mario Bolasco, și ambasa
dorul României la Roma, Iacob 
Ionașcu.

★
Cu ocazia vizitei pe care tova

rășul Ștefan Andrei o întreprin
de în Italia, la Ambasada româ
nă din Roma a avut loc o în- 
tîlnire prietenească cu membri 
ai conducerii Partidului Socia
list Italian. Au luat parte Fran
cesco de Martino, secretar ge
neral al P.S.I., Pietro Lezzî și 
Luciano de Pascalis, membri ai 
Direcțiunii P.S.I., Michele A- 
chilli, vicepreședinte al Grupu
lui parlamentar al P.S.I. din Ca
mera Deputaților.

reeană. tovarășul Paul Niculescu 
s-a întilnit cu Kim Sok Gi, pre
ședintele Comitetului pentru în- 
vățămînt, cu care a discutat 
dezvoltarea relațiilor în dome
niul învățâmîntului dintre cele 
două țări.

La plecarea din Phenian, de
legația română a fost salutată 
de Kong Jin Tae, de membrii 
delegației coreene, alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți abmasadorul 
României la Phenian, Dumitru 
Popa, și membrii ambasadei.

Convorbiri 
românochineze

Cen Si-lien, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat, a primit delega
ția română participantă la zbo
rul inaugural București—Pekin, 
condusă de Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Cu acest prilej, Cen Si-lien a 
rugat pe șeful delegației să 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald și frățesc 
salut din partea conducerii Par
tidului Comunist Chinez.

în cursul întrevederii au fost 
relevate relațiile strînse de prie
tenie frățească dintre popoarele 
celor două țări, dorința reciprocă 
de a dezvolta pe multiple pla
nuri colaborarea româno-chi- 
neză.

Adjunctul ministrului aface
rilor externe, Constantin Oan
cea, a avut un schimb de pă
reri privind relațiile bilaterale 
și unele aspecte ale situației in
ternaționale cu In Gian, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne al R.P. Chineze.

Ddcgația Grupului 
român al Uniunii 

Interparlamentare 
_ _  in Itaiia _ _
Delegația Grupului român al 

Uniunii Interparlamentare con
dusă de tovarășul Corneliu Mă- 
nescu, președintele grupului, ca
re efectuează o vizită în Italia, 
la invitația Grupului italian al 
Uniunii Interparlamentare, s-a 
întîlnit, joi, cu președintele Se
natului italian. Giovanni Spag- 
nolli, și cu senatorul Mario Scel- 
ba, președintele Comisiei de po
litică externă a Senatului.

In cursul întrevederilor a fost 
evidențiată dezvoltarea, pe mul
tiple planuri, a relațiilor dintre 
cele două țări, precum și rolul 
ce revine parlamentarilor ro
mâni și italieni în extinderea și 
diversificarea raporturilor de co
laborare româno-italiene.

PROGRAMUL 1
16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 

limbă engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,45 Tragerea 
loto. 18.55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19,20 1001 de seri: Joc.
19.30 Telejurnal. 20,00 Revista eco
nomică TV. 20,25 Film artistic : 
„Vedere de pe pod“ — producție 
a studiourilor americane. 22,10 
24 de ore. 22,30 închiderea progra
mului.

PROGRAMUL 2
17,00 Telex. 17,05 Foileton sati

ric. 17.40 Moment folcloric. 17,50 
Tiparnițe românești — documen
tar. 18,10 Muzică ușoară. 18.30 
Vîrstele peliculei. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Armo
nii camerale. 20,30 Viața econo
mică a Capitalei. 20,55 Telex. 21.00 
Teatru liric TV. „Tosca" de Puc
cini. în interpretarea ansamblului 
Operei Române din Cluj-Napoca.
22.30 închiderea programului.

COMUNICAT
privind vizita ministrului 

afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 

George Macovescu, 
în Republica Populară Ungară

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a efectuat, 
la invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Populare 
Ungare, Frigyes Puja. o vizită 
oficială de prietenie în Repu
blica Populară Ungară, în peri
oada 8—11 decembrie 1975.

In timpul vizitei, ministrul 
român al afacerilor externe a 
fost primit de Losonczi Pal, pre
ședintele Consiliului Preziden
țial, Lazar Gyorgy, președintele 
Consiliului de Miniștri, și Bisz- 
ku Bela, membru al Biroului 
Politic, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar.

Cei doi miniștri s-au infor
mat asupra rezultatelor în con
strucția socialistă din țările lor. 
Intr-o atmosferă de stimă reci
procă, au efectuat un schimb 
deschis, sincer de păreri în legă
tură cu stadiul actual și perspec
tivele dezvoltării relațiilor din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Un
gară, precum și asupra unor 
probleme internaționale actuale.

Miniștrii au remarcat rezulta
tele obținute în îndeplinirea 
sarcinilor stabilite cu prilejul 
vizitei în Republica Socialistă 
România. în februarie 1972. a 
delegației de partid și guverna
mentale ungare, în cadrul con
vorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Janos Kadar, precum și a celor 
convenite. în 1974. la nivelul 
primilor miniștri din cele două 
țări în conformitate cu noul 
Tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală.

Părțile au apreciat pozitiv re
zultatele obținute pînă în pre
zent în domeniul schimburilor 
de mărfuri, cooperării și specia
lizării în producție. Au subli
niat că sînt necesare eforturi 
comune pentru ca, în cadrul re
lațiilor economice, ponderea coo
perării în producție să ocupe un 
loc mai important.. Părțile con
sideră necesară intensificarea, 
în continuare, a colaborării, pen
tru a se ajunge la o nouă re
glementare, în domeniul hidro
tehnic. în; concordanță cu intere
sele ambelor părți.

Miniștrii și-au exprimat satis
facția pentru progresele obținute 
în colaborarea științifică și cultu
rală. consideră necesară dezvol
tarea ei în continuare și rezol
varea sarcinilor existente.

Părțile au reafirmat hotărîrea 
comună de a dezvolta și întări 
colaborarea în toate domeniile 
de activitate, în interesul celor 
două popoare, al cauzei socia
lismului și păcii.

Miniștrii au subliniat hotă- 
rîrea țărilor lor ca. pe baza prin
cipiilor internaționalismului so
cialist, să dezvolte relațiile cu 
țările socialiste, să întărească 
prietenia cu statele participante 
la Tratatul de la Varșovia, să 
extindă colaborarea în C.A.E.R. 
în realizarea „Programului com
plex". De asemenea, România și 
Ungaria vor dezvolta relațiile 
cu țările în curs de dezvoltare, 
cu țările nealiniate, în interesul 
luptei antiimperialiste, progre
sului social și păcii în lume. Pe 
baza principiilor coexistenței 
pașnice, promovează relații de 

• „CODUL DESTINULUI- DIN PALMĂ. Oamenii de știință 
de la Laboratorul de ereditate și genetică medicală al Institutu
lui de medicină din Minsk au ajuns la concluzia că liniile din 
palmă nu reprezintă un simplu joc al naturii. Ei au modernizat 

chiromanția — sau cititul „destinului" în palmă — pornind de la 
studierea cauzelor ce determină malformațiile congenitale. Liniile 
din palmă — au arătat cercetătorii — reprezintă semnale codi
ficate ale genelor răspunzătoare de formarea organismului, ofe
rind „cheia" dezlegării multora dintre așa-numitele boli de fa
milie, dar, bineînțeles, nu pot spune nimic în schimb, despre 
alt gen de fenomene trecute sau viitoare din viața persoanei 
respective. Datele cercetărilor efectuate sînt încă de pe acum 
aplicate în practica medicală. în cadrul laboratorului a luat fiin
ță un cabinet de genetică medicală, la ale cărui servicii au ape
lat, numai anul trecut, peste 800 de persoane. • STUDIOURILE 
BULGARE DE FILME DE LUNG METRAJ au creat, în ultimii 
25 de ani, 240 de filme, care au fost vizionate de 250 milioane de 
spectatori. în prezent, producția anuală de filme în Bulgaria a 
atins 20 pelicule de lung metraj, aproape 500 de filme de scurt 
metraj, și circa 35 de filme pentru televiziune. < „RĂZBUNA
REA FARAONILOR" ȘI ANTIBIOTICELE. Despre împlinirea 
„blestemelor faraonilor" s-a auzit pînă în zilele noastre : cei 
care pătrund în lăcașul veșnic al faraonilor sînt blestemați să 
moară în cîteva zile. Și de-a lungul anilor au fost înregistrate 
numeroase decesuri în rîndul arheologilor care „tulburau" liniș
tea mumiilor. Deși în zilele noastre explicațiilor fanteziste nu Ii 
se mai dădea crezare, o explicație științifică nu a existat. De 
curînd, un cercetător de la Universitatea din Cairo, făcind stu
dii îndelungate asupra sănătății arheologilor și muncitorilor care 
au /lucrat la piramidele egiptene, a anunțat că a descoperit în 
organismul celor ce au pătruns în mormintele faraonilor un 
virus descoperit și în corpurile mumiilor studiate. Acest virus, 
care împiedică procesele respiratorii, denumit „asperghilus ni
ger" are o durată de viață de 3noo—4000 de ani. Cercetătorul 
egiptean a afirmat că acest virus, „blestemul faraonilor" poate 
fi neutralizat cu ajutorul antibioticelor. • CUNOSCUTUL RE
GIZOR DE FILM AMERICAN WILLIAM WELLMAN A ÎNCETAT 
DIN VIAȚA, în vîrstă de 79 de ani. în localitatea Brentwood 
(California) în cursul lungii sale cariere desfășurate la Holly
wood. William Wellman a regizat 82 de filme, dintre care cele 
mai renumite sînt „Aripi" și „S-a născut o stea". « SATELIȚI 
PENTRU STUDIEREA STRATULUI DE ZĂPADĂ. Incepînd din 
această iarnă, Statele Unite vor utiliza sateliți pentru a obține 
date în legătură cu cantitatea de apă eliberată prin topirea ză
pezilor în vestul S.U.A., a anunțat Administrația națională pen
tru aeronautică și spațiul cosmic (N.A.S.A.). S-a precizat că doi 
sateliți — un „Landsat" pentru cercetarea terestră, și un altul 
meteorologic — vor studia stratul de zăpadă căzută în cursul 
iernii în California, Colorado. Oregon și Arizona. Fotografiile 
realizate de satelit vor fi apoi analizate, iar rezultatele obținute 
vor fi puse la dispoziția centrelor de irigații și a centralelor 
hidroelectrice din regiune.

„Scînteia 

tineretului"
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colaborare cu celelalte state ale 
lumii, eu orînduiri sociale dife
rite.

în cadrul schimbului de pă
reri asupra situației internațio
nale, miniștrii au salutat rezul
tatele semnificative în domeniul 
destinderii. Au accentuat, tot
odată. necesitatea continuării e- 
forturilor în interesul consoli
dării destinderii și transformării 
acesteia intr-un proces irever
sibil.

Miniștrii au apreciat însem
nătatea deosebită a încheierii 
cu succes a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa. Ei au subliniat necesitatea 
ca fiecare țară participantă să 
aplice integral principiile și nor
mele Actului final.

Cei doi miniștri de externe au 
evidențiat importanța completă
rii destinderii politice cu destin
derea militară.

Părțile și-au manifestat îngri
jorarea în legătură cu situația 
din Orientul Apropiat. Au reafir
mat că o pace dreaptă și dura
bilă poate fi obținută numai 
dacă Israelul își retrage trupele 
din teritoriile arabe ocupate în 
anul 1967, dacă se asigură drep
turile legitime ale poporului pa
lestinian. inclusiv dreptul de 
a-și forma un stat propriu, in
dependent, dacă se garantează 
tuturor statelor și popoarelor 
din această zonă dreptul la exis
tență și dezvoltare independentă.

Republica Socialistă România 
și Republica Populară Ungară 
sprijină cu hotărîre indepen
dența, suveranitatea și integri
tatea teritorială a Republicii Ci
pru. se pronunță pentru a se da 
posibilitatea ciprioților să-și re
zolve pe cale pașnică problemele 
lor interne.

Părțile au salutat victoriile is
torice ale popoarelor indochi- 
neze, care creează condiții favo
rabile pentru* *dezvoltarea  lor so- 
cial-economică independentă și 
deschid perspective pentru des
tindere în Asia de sud-est și fa
vorizează destinderea în lume.losul celor peste 12 504 000 

de locuitori, cît populează 
țara. O succintă trecere in 
revistă a acestor înfăptuiri 
configurează un tablou reve
lator pentru noul ritm 
al țării. Capitala kenyană, 
Nairobi, plasată la încruci
șarea a 22 de linii aeriene a 
devenit un important centru 
comercial. Orașul Mombasa 
dispune nu numai de cel mai 
mare port african la Ocea
nul Indian, dar și de prima 
mare unitate siderurgică de 
pe continent, tot aici aflîn- 
du-se o rafinărie și o fabri
că de anvelope. La Naguru 
se intîlnesc fabrici textile. 
Bazindu-se pe importante 
resurse minerale, industria 
extractivă kenyană este as
tăzi o ramură economică în 
plină expansiune. Pe ansam
blul economiei Kenyei, însă, 
primul loc revine agricultu
rii, care participă cu 45 la 
sută la formarea venitului 
național și asigură 50 la sută 
din producția pentru export. 
In acest sector, în care acti
vează două treimi din popu
lația țârii, sînt de remarcat 
preocupările pentru diversi
ficarea produselor tradițio
nale (cafea, cereale, fructe), 
in ultimul timp dezvoltîn- 
du-se producția de plante 
textile și zahăr. In același 
sens, trebuie menționate 
măsurile îndreptate spre a- 
meliorarca raselor de anima
le și de extindere a utilizării 
îngrășămintelor și irigațiilor.

• Atenția acordată învă- 
țămintului înțelegerii nece
sității de a pregăti cadrele 
naționale cerute de econo
mia țării în plină dezvoltare, 
iși află expresia tot în ci
fre, dintre cele mai elocven
te. în anul trecut, cursurile 
facultăților din cadrul Uni
versității din Nairobi au fost 
frecventate de peste 5 000 
studenți, cu 1 850 mai mulți 
decît in anul universitar pre
cedent. Mii de copii absolvă, 
de asemenea, în fiecare an, 
numeroasele școli primare 
și licee.

DOINA IOVANEL

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA: 
Bucegi (orele 15.45: 18; 20).

cantemir : Pacea (orele 15.30; 
18: 20.15).

COMEDIE FANTASTICA 6 Uni
rea (orele 16).

RUY BLAS î Unirea (orele 18 j 
20).

trecătoarele IUBIRI £ Vii
torul (orele 15,30: 18; 20).

POLIȚISTA : Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15).

ANA ȘI COMANDORUL 3 Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS î Ar
ta (orele 15.30: 17,45; 20).

UNDE ESTE COMPANIA A 7-ATl 
Popular (orele 15.30: 18; 20,15).

TATĂL RISIPITOR ! Crîngașl 
(orele 17).

O ANCHETA e Flacăra (orele 
15,30; 18; 20).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR J 
Munca (orele 16; 19).

ELIXIRUL TINEREȚII 8 Vitan 
(orele 15.30; 18: 20).

TOAMNA BOBOCILOR ! RahO- 
va (orele 16; 18; 20).

Miniștrii au apreciat impor
tanța Organizației Națiunilor U- 
nite în întărirea securității șl 
păcii internaționale și consideră 
necesar să crească eficiența ac
tivității acestei organizații și 
rolul său în interesul păcii și 
securității internaționale, cores
punzător principiilor Cartei.

Republica Socialistă România 
și Republica Populară Ungară 
vor sprijini activ, în continuare, 
lupta dreaptă a popoarelor îm
potriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, 
pentru libertate și independență, 
pentru progres social.

Cei doi miniștri au apreciat 
că vizita constituie o nouă con
tribuție la dezvoltarea colabo
rării multilaterale dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară, la o 
mai bună cunoaștere a politicii 
celor două țări.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, l-a invitat 
pe ministrul afacerilor de ex
terne al Republicii Populare 
Ungare, Frigyes Puja, să facă o 
vizită oficială de prietenie în 
România. Invitația a fost accep
tată cu plăfcere.

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii Kenya, JOMO 
KENYATTA, următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a XlI-a aniversări a Zilei naționale a Repu
blicii Kenya, îmi face plăcere să vă transmit dumneavoastră, gu
vernului și poporului kenyan, calde urări de prosperitate, de noi 
și importante succese pe calea progresului, păcii și bunăstării țării.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare 
statornicite între țările noastre vor continua să se dezvolte și pe 
viitor, în interesui ambelor noastre popoare, al păcii și cooperării 
internaționale.

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Kenya, George Ma
covescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste

V

Joi au început în Capitală lu
crările celei de-a XIII-a întîl
niri europene a uniunilor națio
nale studențești consacrată dez
baterii unor probleme legate de 
sporirea contribuției studenților 
și a organizațiilor lor la înfăp
tuirea securității și cooperării 
pe continentul nostru și în în
treaga lume.

La reuniune participă orga
nizații naționale studențești din 
Austria, Bulgaria, Cipru, Ceho
slovacia, Danemarca, Finlanda, 
Franța, R. D. Germană, R. F. 
Germania, Grecia. Irlanda, 
Islanda. Iugoslavia, Marea Bri- 
tanie, Norvegia, Polonia, Por
tugalia, Suedia, Ungaria, U.R.S.S. 
și România, precum și reprezen
tanți ai Uniunii Internaționale 
a Studenților (U.I.S.), Mișcării 
Internaționale a Tineretului și 
Studenților pentru Națiunile U- 
nite (I.S.M.U.N.), UNESCO și 
Federației Democrate Interna
ționale a Femeilor.

Participanții au urmărit cu 
profund interes și deosebită a- 
tenție mesajul adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, întîlnirii europene a 
uniunilor naționale studențești, 
în numele participanților a fost

AGENIRA
PLECĂRI

Joi dimineața a plecat la Ro
ma o delegație a Partidului Co
munist Român, care va partici
pa la festivitățile organizate cu 
prilejul celei de-a 80-a aniver
sări a tovarășei Dolores Ibarruri, 
președintele Partidului Comu
nist din Spania.

Din delegație fac parte tova
rășii Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Mihai Burcă și 
Ghizela Vass, membri ai C.C. al 
P.C.R.

Ia plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Gheorghe Radules
cu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Vasile Sandru, adjunct de șef 
de secție Ia C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

★
Joi dimineața a plecat spre 

patrie delegația filialei gruzine 
a Asociației de prietenie sovie- 
to-română. condusă de R. V. 
Gordeziani, secretarul Comitetu
lui de partjd al Universității de 
stat din Tbilisi, care, la invita
ția Consiliului General ARLUS, 
a făcut o vizită în țara noastră.

La aeroportul Otopeni, dele
gația a fost condusă de membri 
și activiști ai Consiliului Gene
ral ARLUS.

Au fost prezenți reprezentanți 
ai Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești.

SESIUNE
Joi au început în Capitală lu

crările primei sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale ro- 
mâno-portugheze.

în cadrul lucrărilor s-a ana
lizat modul în care se aduc la 
îndeplinire sarcinile stabilite de 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Francisco da Costa Gomes, con- 
statîndu-se cu satisfacție evolu
ția ascendentă a relațiilor eco
nomice româno-portugheze. S-a 
discutat, totodată, un program 
de măsuri concrete pentru fina
lizarea acțiunilor de cooperare 
convenite, în scopul dezvoltării 
în continuare a cooperării in
dustriale, precum și a schimbu
rilor comerciale dintre cele două 
țări. A fost exprimată, de am
bele părți, hotărîrea de a le dez
volta mai cu seamă în dome
niile chimiei, petrochimiei, con
strucțiilor de mașini, agricultu
rii și de a spori. în anul 1976, 
volumul schimburilor comercia
le dintre România și Portu
galia.

Delegația română este condu
să de Emil Drăgănescu. vice- 
prim-ministru al guvernului, iar 
cea portugheză de Jorge Cam- 
pinos, ministrul comerțului ex
terior și turismului, copreședin
ții comisiei.

A fost prezent la lucrări An
tonio L. M. A. Novais Machado, 
ambasadorul Portugaliei la 
București.

★
în aceeași zi, Ion Pățan, vice- 

prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, l-a primit pe ministrul 
portughez al comerțului exterior 
și turismului.

în cadrul întrevederii au fost 
examinate căile concrete de 
lărgire a schimburilor comerci
ale româno-portugheze și ini
țierea unor noi acțiuni de coope
rare în diferite domenii de inte
res reciproc.

La întrevedere au luat parte 
Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice interna
ționale. precum și ambasadorul 
Portugaliei la București.

România, a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului de ex
terne kenyan, dr. Manyua 
Waiyaki.

exprimată gratitudinea pentru 
acest mesaj, expresie a atenției 
statornice pe care conducerea 
partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu per
sonal, o acordă activității tine
retului, studențimii, rolului ti
nerei generații în înfăptuirea 
dezideratelor de pace, democra
ție. progres social, înțelegere și 
cooperare în Europa și în în
treaga lume.

în prima zi a lucrărilor au 
fost prezentate rapoarte Intro
ductive privind intensificarea 
participării organizațiilor stu
dențești de pe continentul nos
tru la realizarea unei securități 
reale, la asigurarea păcii și cli
matului de cooperare în Euro
pa, necesitatea luptei studen
țimii, a tuturor forțelor progre
siste pentru democratizarea sis
temelor de învățămint și edu
cație. Pe marginea rapoartelor 
au avut Ioc dezbateri.

în cadrul întîlnirii, Thoma# 
Keller, directorul Centrului eu
ropean UNESCO pentru în- 
vățămînt superior cu sediul La 
București, a transmis partici
panților un salut din partea di
rectorului general al UNESCO, 
Amadou Mahtar M’Bow.

Lucrările reuniunii continuă.

ÎNTÎLNIRE LA

C. C. AL P. C. R.
Joi dimineața, tovarășul Iosif 

Uglar, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit delegația 
Partidului Baas Arab Socialist 
din Siria, condusă de Rashid 
Ramadan, prim-secretar al Co
mitetului județean Rakka. A 
participat tovarășul Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

întîlnirea, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, 
a prilejuit un schimb reciproc 
de informații privind preocupă
rile actuale ale celor două 
partide.

★
După amiază, oaspeții sirieni 

au părăsit Capitala, fiind salu
tați la plecare de către tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Constantin 
Drăgan, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Ilfov al P.C.R., 
Nicolae Constantin, secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost prezenți Walid Al- 
Moualem, ambasadorul Repu
blicii Arabe Siriene, și membri 
ai ambasadei.

ÎNAPOIERE
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, care a 
făcut o vizită oficială de pri
etenie în Republica Populară Un
gară, s-a înapoiat, joi seara, în 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, erau prezenți Vasile Gli- 
ga. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, alte persoane 
oficiale.

Au fost de față dr. Imre 
Farkas, însărcinatul cu afaceri 
a.i. al Republicii Populare Un
gare Ia București, și membri ai 
ambasadei.

★
La aeroportul Ferihegy din 

Budapesta, ministrul român a 
' fost condus de Frigyes Puja, 

ministrul afacerilor externe al 
R.P. Ungare, de alte persoane 
oficiale.

VIZITĂ
Joi; Yvon Bourges, ministrul 

apărării al Franței, împreună 
cu generalul de armată Ion Io- 
niță, ministrul apărării naționa
le. a vizitat o unitate mecani
zată din Capitală.

în aceeași zi, ministrul fran
cez a depus coroane de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei și 
la Cimitirul militarilor francezi 
din București.

După-amiază. oaspetele a vi
zitat Școala militară de ofițeri 
activi de artilerie antiaeriană și 
radiolocație „Leontin Sălăjan".

DEZBATERE
Filiala București a Asociației 

române de marketing, în colabo
rare cu Camera de Comerț și In
dustrie a Republicii Socialiste 
România și Facultatea de comerț 
de la Academia de studii econo
mice. a organizat în zilele de 
10 și 11 decembrie o dezbatere 
cu tema ..Promovarea exportului 
și cooperării economice interna
ționale prin publicitate și relații 
publice".

în cadrul acestei reuniuni, la 
care au participat specialiști din 
cadrul întreprinderilor românești 
de comerț exterior, cadre didac
tice universitare, alți specialiști, 
au fost analizate, printre altele, 
probleme referitoare la forme și 
tehnici de publicitate comercială 
utilizate în comerțul exterior și 
în cooperarea economică externă, 
căile de sporire a eficacității 
tîrgurilor și expozițiilor interna
ționale.
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