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Lemnul-mai bine gospodărit. [Din cronica întrecerii socialiste']

PI MINISIltlII ll'illillll Al IRANTll
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, în ziua de 
12 decembrie, pe ministrul a- 
părării al Franței, Yvon Bour
ges, care face o vizită oficială 
în țara noastră.

La primire a luat parte gene
ral de armată Ion Ioniță, minis
trul apărării naționale.

A fost de față ambasadorul 
Franței la București, Raoul 
Delaye.

în cursul întrevederii s-a re
levat că vizita ministrului fran
cez în țara noastră se înscrie în 
cadrul bunelor relații tradițio
nale româno-franceze, în spiri

tul înțelegerilor și acordurilor 
adoptate la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa.

Ministrul francez a dat o înal
tă apreciere acțiunilor construc
tive întreprinse de România, 
personal de președintele Nicolae 
Ceaușescu, în vederea continuă
rii și consolidării cursului spre 
destindere, a promovării unei 
politici de pace, înțelegere * și 
colaborare în Europa și în în
treagă lume.

S-a apreciat că dezvoltarea 
colaborării multilaterale dintre 
România și Franța, pe baza în
țelegerilor stabilite cu prilejul 
întîlnirilor și convorbirilor ro

mâno-franceze la nivel înalt, 
servește intereselor statelor și 
popoarelor noastre, cauzei păcii 
și cooperării între națiuni.

A fost subliniată, totodată, 
importanța pe care o are reali
zarea dezarmării generale, și in 
primul rînd a celei nucleare, a 
dezangajării militare, reducerii 
înarmărilor și cheltuielilor mili
tare. considerîndu-se că înfăp
tuirea acestor obiective ar con
stitui un factor fundamental 
pentru progresul și bunăstarea 
popoarelor, pentru edificarea 
unei securități reale în Europa 
și în lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Lucrările celei de-a Xlll-a Întîlniri 
europene a uniunilor naționale 
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Din experiența Centralei industriale 
pentru prelucrarea lemnului

• întreg sporul de producție prevăzut pentru 1976 se va realiza 
b» condițiile reducerii substanțiale a volumului total de masa lem
noasa introdusa în fabricație • Cuvîntul hotărîtor în creșterea efi
cienței economice pe fiecare metru cub de lemn îl au tehnologii 
• Soluții optime : extinderea ponderei produselor cu grad înalt 
de prelucrare ; folosirea în procent crescind a deșeurilor ca ma
terie prima ; echiparea unor noi întreprinderi cu linii tehnologice 
semiautomate • Argument al prestigiului firmelor românești de 
mobilă : 80 la suta dîn producția anului viitor este destinata ex
portului.

Planul economic pe 1976 al ce
lor 40 de unități industriale din 
cadrul Centralei industriale pen
tru prelucrarea lemnului, pre
vede o importantă creștere a 
producției globale și marfă și în 
același timp o diminuare a vo
lumului total de masă lemnoasă 
repartizată ca materiei primă. în 
stabilirea noilor indicatori s-a 
pornit, firește, de la reaflfeările 
anului curent, așadar, de Ia re
zervele știute și cele potențiale 
între care experiența colective
lor de muncă, inițiativele lor, 
spiritul întreprinzător, gospodă
resc vor avea rolul esențial, 
într-adevăr, în 1975 consumul 
de lemn industrial pe centrală 
a scăzut față de 1974 cu 9,2 la 
sută iar valoarea producției rea
lizate , dintr-un metru cub de 
lemn a crescut cu 8,5 la sută. Ca 
urmare, valoarea producției re
zultate prin creșterea indicelui 
de utilizare a lemnului in sorti- 
mentația produselor centralei 
este acum de circa 550 000 lei, 
cu tendința de creștere continuă. 
Fără îndoială, muncitorii și ca
drele tehnice din combinatele și 
întreprinderile de prelucrare 
demonstrează prin aceste reali
zări în direcția gospodăririi cu 
înaltă răspundere a lemnului 
deplină maturitate și seriozitate.

— Soluțiile la care s-a recurs 
cu precădere în acest an, ne 
apune inginerul Dumitru Nicoa- 
ră, directorul tehnic al centra
lei. au fost îmbunătățirile teh
nologice de fabricație, extinde
rea înlocuitorilor, aprovizionarea 
rațională, depozitarea și conser
varea corespunzătoare a mate
rialelor ceea ce a contribuit la 
reducerea constantă a consumu
lui la un milion de lei producție 
globală. Numai prin această re
ducere cele 40 de unități ale 
rentralei noastre au înregistrat 
o economie de 330 000 mc de 
lemn.

— Vorbeați de îmbunătățiri 
tehnologice : în ce constau ?

— Mă voi referi doar la cîte- 
va dintre ele : de mare eficientă 
s-a dovedit a fi trecerea la pro
ducția de furnire estetice cu gro
simi reduse prin care consumul 
de materie primă s-a diminuat 
cu 3,5 la sută. La producția de 
placaj s-a pus accent pe utili
zarea benzilor de la cilindrizare 
și alte deșeuri. S-a insistat de a- 
semenea, pe reproiectarea pro
duselor din seria curentă cu re
nunțarea la anumite garnituri 
sau piese de mobilier cu un con
sum mărit de lemn masiv. înlo
cuitorilor de metal sau material 
plastic li s-a dat în continuare, 
o pondere tot mai mare. Numai 
prin îmbunătățirea sistemului 
constructiv al ambalajelor pen
tru mobila expediată la export 
s-au economisit în 11 luni peste 
550 mc de cherestea iar la am
balajele pentru piața internă 
peste 1 500 mc. Ponderea produ
selor noi în producția totală de 
mobilă reprezintă acum peste 25 
la sută comparativ cu 1974 iar 
mobila ..Stil" ajunge La o pon
dere de 10 la sută. Este un pro
cent care nu ne mulțumește și 
pe care ne-am propus să-1 spo
rim la 25 la sută pînă în 1980.

— în ce proporție se valorifi
că economic în centrala dum
neavoastră deșeurile lemnoase ?

— Am ajuns la 30.5 la sută în 
acest an prin întrebuințarea lor 
la fabricarea plăcilor din așchii 
și fibre din lemn, la celuloză, la 
mobilier de mici dimensiuni etc. 
Rezultate mai bune au obținut 
C.P.L. Sighet — 65 la sută, 
C.P.L. Comănești — 64 la sută, 
I.P.L. Reghin — 50 la sută, C.P.L. 
Tg. Jiu — 48 la sută.

Pentru producția anului 1976 
toate pregătirile sînt încheiate. 
Bunele rezultate în folosirea 
mai judicioasă a masei lemnoa
se vor fi mult amplificate. Se

prevede repunerea în circuitul 
producției a peste 50 la sută din 
deșeurile lemnoase. în producția 
de mobilă, atît pentru intern cit 
și pentru export (care va repre
zenta circa 80 la sută din total) 
se va asigura creșterea ponderei 
panourilor modulate realizate pe 
linii tehnologice semiautomate 
cu care sînt deja echipate C.I.L. 
Pipera, C.P.L. Pitești, C.P.L. 
Arad, C.P.L. Rîmnicu Vîlcea. 
Prin diverse măsuri, se vaț asi
gura reducerea consumului de 
lemn masiv la mobilă cu 10 la 
sută față de 1975, preconizîndu-se 
o îmbunătățire a coeficientului 
de utilizare la materia primă 
sub formă de panouri cu 3—5 Ia 
sută, ceea ce, la producția cen
tralei. reprezintă o valoare de 
mai multe milioane lei.

• Numeroase unități eco
nomice din județul Bihor, în
tre care întreprinderea me
canică din orașul Dr. Petru 
Groza, „Refractar“-Aleșd, 
,, Sinteza", întreprinderea 
textilă Salonta și altele, au 
realizat pînă acum planul a- 
nual de investiții. De altfel, 
pînă la această dată, con
structorii bihoreni au efec
tuat peste 92,3 la sută din 
planul anual de investiții, 
iar la construcții-montaj — 
93,9 la sută, fiind, executate 
peste plan lucrări în valoare 
de 17 milioane Iei.

• Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii întreprinderii de 
aparataje și accesorii Ale
xandria au realizat pînă la 
această dată o producție su
plimentară globală și marfă 
în valoare de 7,9 milioane 
lei, și, respectiv, 3,4 milioa
ne lei, îndeplinind astfel 
planul anual de producție și 
angajamentul asumat in în

trecerea socialistă pe 1975. 
La baza realizărilor aminti
te au stat sporirea eficienței 
economice a întregii activi
tăți de producție, creșterea 
peste nivelul planificat a 
productivității muncii. Prin 
mai buna gospodărire a ma
teriilor prime și a materia
lelor, au fost economisite, în
tre altele, peste 40 tone de 
metal.

• Colectivele întreprin
derilor de confecții de la 
Buzău și Rm. Sărat — uni
tăți care și-au onorat preve
derile cincinalului în patru 
ani și jumătate — au înscris 
pînă Ia această dată un spor 
de producție evaluat la 135 
milioane lei. De menționat 
că aproape întregul spor de 
producție a fost obținut pe 
seama creșterii productivită
ții muncii, iar produsele a- 
cestor unități sînt exportate 
in 22 de țări.

(Agerpres)
ROMULUS LAL

Aspect ,-de la laminorul de profile al Combinatului siderurgic Tirgoviște
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Am cunoscut întreprinderea 

de utilaje și piese de schimb 
București, într-un moment im- 
?ortant pentru colectivul său. 
ntr-o zi însorită de martie, cînd, 

odată cu anunțarea îndeplinirii 
planului cincinal, IUPS-ului i 
se acoTda și titlul de întreprin
dere fruntașă pe ramură.

Am regăsit, peste luni, același 
colectiv prins într-o nouă și în- 
dîrjită luptă cu timpul, hotărît 
să își îndeplinească pînă la fi
nele anului pretențiosul angaja
ment de producție suplimentară, 
asumat odată cu îndeplinirea 
cincinalului.

— Avem planuri mari de vi
itor, îmi spune tînărul muncitor 
Ion Gheorghe Ion. Fără nici o 
exagerare, la noi se face aproa
pe zilnic ceva nou. De la lună 
la lună executăm utilaje din 
ce în ce mai complicate — de 
la cele gigant destinate con
strucțiilor, pînă la altele fine, 
a căror precizie amintește de 
optică. în plus, în scurt timp, 
vom intra în casă nouă, ne vom 
moderniza nu numai' utilajele 
dar și întreaga producție ! Asta 
va însemna pentru noi o muncă 
în plus, vom deveni „construc
tori", ajutîndu-i pe aceștia să 
termine mai repede noile hale, 
vom deveni și „montori", pu- 
nînd umărul la instalarea utila
jelor. De fapt, toate acestea în
seamnă că la flecare nivel atins.

.iștim cu precizie că 
un „mai departe".

Mereu — un mai 
timp, în noi înșine, 
viața noastră, ca o . 
mai pretențioasă spre care ne bat 
inimile și gîndul. Un ..mai de
parte" — ca o treaptă din ce în 
ce mai înaltă pe scara conștiin
ței sociale a profesiei. Un „mai 
departe" — ca o zare larg deschi
să, care să ne cuprindă și căreia 
să-i dăm mintea și brațele noas
tre. Ca niște nopți albe la por
țile visului.

ne așteaptă

Era astfel într-o sîmbătă. a- 
proape de ora trei. La IUPS 
toată lumea se pregătea să ple
ce, se strîngeau mîinile, se ura 
o duminică plăcută. Cale de ci
teva zeci de kilometri, la I.A.S. 
Chiajna, cîțiva oameni priveau 
tăcuți utilajele de încărcare a 
legumelor care, iată, își găsise
ră să se strice tocmai la vremea 
aceasta de iarnă timpurie, cînd 
Capitala are atîta nevoie de o 
aprovizionare ritmică ! Cîțiva 
tineri de la IUPS : Marian Dră
gănescu, Gheorghe Năstase, Ma
rin Berbec, Ion Filipoiu și alții 
— toți muncitori și studenți la 
facultatea serală de mecanică — 
s-au oferit să dea o mină de 
ajutor. Și-au reîmbrăcat salope
tele. Le-au mai scos duminică, 
la 4 dimineața.

— E un lucril destul de obiș
nuit pentru noi, îmi explica 
Marian Drăgănescu. Chiar ieri 
seară, după terminarea cursuri
lor. am fost solicitați la Pipera, 
unde o întreagă linie tehnologi
că, oprită, periclita îndeplinirea 
planului. Am lucrat toată noap
tea și acum, iată-ne la muncă, 
pentru realizarea propriului nos
tru plan !

— Dar toate acestea sînt lu
crări de mecanică, iar 
găsit în laborator, Ia 
mitale de muncă, mi 
Care este explicația ?

— Simplu. De mic 
să fiu mecanic, dar anumite îm
prejurări au făcut să devin la-

eu te-am 
locul du
s-a spus.

am visat

borant. Vechea pasiune nu mi-a 
dat pace, și acum, ca 
colegi, mai am puțin 
depîinesc visul... Aș 
fim bine înțeleși, nu 
fugim de condiția de 
dar viața nouă pe care o trăim- 
ne cere să mergem mereu mai 
departe. Este de fapt o datorie, 
numai perfecționîndu-ne pro
fesional, politic, vom dărui so
cietății valori mai mari.

Visul, sau să-i zicem — pen
tru a ne stabili în sfera concre
tului — planul de devenire s 
viitorului inginer mecanic este 
deplin realizabil. Condiția este 
una singură : munca, eforturile 
suplimentare. Peste zi, Marian 
Drăgănescu se achită conștiin
cios de multiplele sale sarcini 
profesionale ; seara este un stu
dent silitor. Dar știe că pentru 
a deveni un bun inginer me
canic trebuie să devină mai în- 
tîi un bun mecanic. De aceea își 
petrece ceasurile libere pe lîngă 
mecanici, deprinzîndu-le mese
ria, lucrînd cot la cot cu ei. De 
aceea n-a respins niciodată o 
solicitare, chiar venită din afa
ra uzinei. De aceea, lumina din 
camera sa de lucru se stinge 
foarte, foarte tîrziu. Fiindcă 
tînărul- comunist știe că, pînă a 
atinge porțile vechiului său vis, 
trebuie să mai străbată multe, 
multe nopți albe, ale muncii, ale 
învățăturii.

mulți alți 
și-mi în- 
vrea să 
vrem să 
muncitori,

MONICA ZVIRJINSCHÎ

SARCINI PRIORITARE PE AGENDA DE LUCRU 4 ORGANIZAȚIILOR U. T. C

Calitatea și eficiența - obiective
/. cadrul unși manifestări științifice de prestigiu

INVENȚII ROMÂNEȘTI DISTINSE 
CU MEDALII DE AUR Șl ARGINT 

realizată de un co
lectiv de specialiști 
de la Institutul de 
proiectări tehnolo
gice pentru indus
tria ușoară, funcțio
nează pe principiul 
vibropresării și este 
folosită la cerceta
rea condițiilor de 
fundare a noilor o- 
biective economice.

A doua invenție, 
rezultat al muncii 
unor colective de in
gineri și tehnicieni 
de la același institut 
și întreprinderea de 
stofe de mobilă — 
București, este o in
stalație care 
automat date 
producție de la

Cu citeva zile în 
urmă. în cadrul ce
lui de-al VI-lea Sa
lon internațional de 
invenții și tehnologii 
— Geneva 1975 
juriul, alcătuit 
personalități 
cute ale 
tehnicii 
acordat 
mânești 
pentru 
tehnic" medalia 
aur, iar 
„Instalația de 
trol automat și sin
tetizare.. a parametri
lor de producție a 
utilajelor din indus
tria textilă" meda
lia de argint.

Prima invenție,

din 
cunos- 

științei și 
mondiale, a 
invenției ro- 

,.Instalație 
foraj geo- 

de 
invenției 

con-

de mașini de țesut, 
indică stadiul de re
alizare a planului, 
cauzele de staționare 
a mașinilor și alte 
informații utile în 
conducerea operati
vă a producției. De 
menționat că noile 
mașini sînt înzes
trate cu echipamente 
de producție româ
nească.

Aceste noi distinc
ții demonstrează în
că o dată nivelul 
înalt al gîndîrii și 
realizărilor tehnico- 

‘științifice românești. 
. __ ele onorează pe cei
culege ce își desfășoară ac

tivitatea' în acest 
important domeniu.

de
200

esențiale ale dezbaterilor

departe : în 
în munca și 
țintă mereu

în noile ateliere ale Liceului industrial de chinîie din Buzăuîn municipiul Pitești o primă 
etapă a cunoașterii și însușirii 
temeinice a ideilor cuprinse în 
cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la forumul 
comunist al tinerei generații, a 
celorlalte documente ale Con
gresului al X-lea al U.T.C. și 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
a fost încheiată. 
sîntem informați 
Ion Miu. primul secretar 
Comitetului municipal Pitești al 
U.T.C., activul din unitățile eco
nomice a fost instruit cu aceeași 
seriozitate ca și propagandiștii 
cercurilor de învătămînt politic, 
în pofida unor dificultăți de 
moment s-au găsit, totuși, pro
cedee practice (și anume orga- 
nizârea unor serii) care au asi
gurat participarea la instruiri 
a tuturor secretarilor U.T.C. din 
licee și școli generale, precum și 
a responsabililor cu problemele 
muncii politico-ideologice. Au 
fost prezenți, de asemenea, măi 
cu seamă în scopul corelării e- 
fective a eforturilor legate de 
desfășurarea eficientă a învăță-

După cum 
de tovarășul 

al

mîntului politic U.T.C., directo
rii educativi și diriginții claselor 
a VIII-a, care sînt și propagan
diști.

în dimineața vizitei noastre, 
aparatul comitetului municipal 
făcea, printre altele, verificări 
pentru centralizarea datelor din 
care să rezulte ritmul general 
al desfășurării acțiunilor aflate 
acum pe agenda prioritară de 
lucru a organizațiilor U.T.C. : în 
cite organizații s-au ținut teme
le învățămîntului politic, în cîte 
s-au purtat dezbaterile din a- 
dunări generale deschise. Cifre
le nu vor putea spune, însă, ab
solut totul în legătură cu meto- 
dologiile de desfășurare, între 
care unele ni se par demne de 
atenție. Este cazul organizației 
de la întreprinderea de autotu
risme. De fapt, la I.A.P. instru
irea a avut caracterul unei ple
nare de activ lărgite care _ nu 
s-a limitat la simpla transmitere 
a sarcinilor curente, ci a și a- 
doptat un plan concret de mă
suri stabilind în ce va trebui 
să constea prezența specifică a

fiecărei organizații la înfăptu
irea concretă a obiectivelor pro
puse. „Dar planul de măsuri, ne 
spunea ' “ '
Damian,
U.T.C. . _________ „ ..
fost considerat decît suportul de 
plecare". Centrul de greutate al 
pregătirii tinerilor pentru a re
cepta acest suport, pentru a-1 
îmbogăți și diversifica cu precă
dere în sensul îndatoririlor noi, 
de. viitor, l-a constituit învăță- 
mîntul politic U.T.C. Tema 
consacrată studierii cuvîntării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
devenit pivotul esențial în asi-

tovarășul Gheorghe 
secretarul comitetului 

pe întreprindere. n-a

milarea proiectelor generoase 
de înflorire a patriei, al chemă
rilor adresate de integrare mai 
activă a tineretului țării în efor
turile întregului popor pentru 
dezvoltarea multilaterală a 
României socialiste.

— Am constatat, ne mărturi
sea Gheorghe Damian, că în 
aceste condiții, așa cum era și 
de așteptat, adunările generale 
deschise pe care le-am progra
mat după ținerea învățămîntu-

MIRCEA TACCIU

(Continuare în pag. a IlI-a)

CITADELA VIEȚII
Mărturisesc că, atunci cînd am 

început să scriu acest reportaj, 
m-am gindit, in primul rină, la 
sutele de oameni aflați*  în sufe
rință și care și-au regăsit sănă
tatea prin intermediul medica
mentelor produse la întreprin
derea de antibiotice — Iași.

Astăzi, această întreprindere, 
zămislită în anii socialismului, 
împlinește frumoasa vîrstă de... 
20 de ani. Atit pentru reporter, 
cit și pentru multi dintre citi
tori. cei douăzeci de ani nu sînt 
în măsură, poate, să dezvăluie 
drumul de excepție al acestei 
întreprinderi de interes națio
nal. Citeva detalii se impun de 
la sine.

Fișa biografică a întreprinde
rii de antibiotice lași începe in 
1952, odată cu deschiderea șan
tierului noului obiectiv econo
mic. Dar anul amintit are și al
te semnificații. în momentul 
declanșării lucrărilor de con

strucție, în țară funcționau doar 
două unități noi de industrie 
chimică, iar o a treia se afla 
și ea in construcție. întreprins 
derea de antibiotice era a pa
tra, dar deținea, intre celelalte.

prin profilul său, un loc singu
lar : producea medicamente, 
medicamente românești ! Proiec
tată inițial pentru patru medica
mente (penicilină, streptomici- 
nă, aureociclină și vitamina 
B12), astăzi întreprinderea pro
duce în jur de 142 de sortimen
te, între care predomină anti
bioticele, în proporție de apro
ximativ 80 la sută. Dezvoltarea

întreprinderii s-a realizat în 
timp, pe etape inteligent con
turate. La început a intrat în 
funcțiune, in 1955, prima secție. 
Apoi, in 1957, a urmat alta. Și 
astfel, din timp in timp, prin 
eforturi și dăruire, întreprin
derea a ajuns la renumele și 
prestigiul de astăzi.

RECORDUL ABSOLUT AL 
ȘARJEI 304

Povestește Petru Sofinceanu, 
secretarul organizației de partid, 
secția 1 — penicilină : „Aici, 
unde vă aflați acum, este em
brionul întreprinderii. Am avui 
fericirea și norocul să particip 
la punerea temeliei întreprinde
rii. Am făcut parte din brigăzile 
de tineret care, la început, au 
muncit la construirea terasa-

TEODOR POGOCEANU
(Continuare în pag. a ll-a)
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Ca și Eminescu sau alți mari poeți, Labiș 
este fixat și el într-o perpetuă tinerețe, iar 
mitul „poetului tînăr" este pe cale de a se 
constitui în marginea adevăratei memorii 
culturale ce operează cu alte noțiuni și 
criterii. Atribuindu-i însă poetului tinerețea 
epocii lui, ne vedem constrînși la acceptarea 
nostalgică și oarecum condescendentă a 

adică
i pe 

de- 
j se 

tulburînd

mai tînâr, < 
și-l revendică 
epoci, totuși, 
imperceptibilă 
de azi,

maturității noastre : cel 
nevîrstnic, poet de azi 
„tînărul" Labiș al unei 
pășite. O superioritate 
insinuează în judecățile 
cu pioasă infatuare nu memoria, dar opera 
poetului. însă Nicolae
Labiș este un poet ----------------------------
matur și profund, din- 
tr-o dată fără vîrstă, 
și nu evoluînd comod, 
pentru tiparele noas
tre, de la „primele iu
biri" la o fază de 
maturitate ce-și arăta 
semnele indubitabile.
Cel care dădea la iveală în 1956 „Omul 
comun” scrisese în 1954 „Moartea căpri
oarei", poem nedatabil, de o absolută ma
turitate poetică. Tinerețea lui Labiș, oricum 
am privi-o, este ea însăși o legendă, vîrstele 
spirituale închipuie alternanța perpetuă de 
natura fluxului și refluxului în veșnică rit- 
mare. Nu e nevoie de nici o îngăduință ori 
toleranță cronologic admisă pentru a vorbi 
de o operă revoluționară puțin obișnuită și 
a cărei valoare, în toate privințele, crește 
neîncetat în tabla de valori a liricii con
temporane. Urmașii lui Labiș sînt, trebuie 
spus cu mai multă onestitate, în situația ur
mașilor lui Eminescu în numele cărora poetul

Astăzi la posturile de radio și televiziune
Azi, în jurul orei 10,15, posturile noastre de radio și televiziune 

vor transmite direct, de la aeroportul internațional București-Oto- 
peni, ceremonia plecării șefului statului Cambodgia, președintele 
Frontului Unit Național al Cambodgiei, prințul Norodom Sianuk, 
care, la invitația președintelui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, a efectuat, 
împreună cu prințesa Monique Sianuk, o vizită oficială de prie
tenie în țara noastrâ.

Mihai Beniuc scria la timpul său „Pe Emi
nescu, noi poeții tineri...’’. Poezia politică, 
revoluționară despre care vorbim azi este 
încă și va fi mereu, în bună măsură, aceea 
scrisă de Nicolae Labiș și nu văd nici un 
motiv spre a nu considera un poem ca 
„Omul comun” o operă neegalată și profund 
actuală. Desigur, putem accepta imaginea 
unei tinereți nealterate : a curajului de a 
privi lumea și lucrurile drept în față, în 
lumina crudă a lucidității, cu gustul amar 
al intransigenței, dar și cu bucuria drumu
rilor mereu regăsite. „Lupta cu inerția" este 
lupta cu „omul comun" ce pîndește în

Poetul și „omul comun"

Nu cer nimic, Nu vreau s-ajung departe, / 
Vreau să trăiesc, să dorm și să lucrez. / Am 
învățat un crez. Pînă la moarte / Voi repeta 
mereu același crez. / / înaltul crez de Marx 
rostit slujindu-l, / Cuminte, cu măsură îl 
slujesc”. Nu există intoleranță mai gravă 
decît a inerției și moarte mai sigură decît 
aceea dogmatică : „Din multe cugetări 
adevărate / Mi-am înjghebat un jalnic pa
ravan". Insă revolta spiritului revoluționar 
contra „omului comun" nu produce poemu
lui obișnuitele convulsii metaforice și tocmai 
„banalitatea”, prozaismul, absența oricărei 
dorințe de împodobire derutează însă doar 

pe cititorul el însuși 
dogmatic, slujitor al 
unui cult fastuos reve
lat. Decizia poetului 
cade prozaic și sec 
ca o ghilotină : „Se 
cere să lovesc în cei 
pe care / Eu i-am 
slujit, simțind că pu
trezesc. / Va fi nevoie, 

știu, fără cruțare, / Fără regret, și-n mine să 
lovesc. / / Ideile-mi rămase, triste cete, / Am 
să le-ntrem cu asprul vieții vin’’. Departe 
de a se lăsa ispitit de simboluri moarte ori 
fetișuri, poetul tinde mereu spre o despo- 
dobire, lirica lui devenind instrumentul unei 
ideologii și al unei etici revoluționare, un 
detector necruțător al „trîntorilor ascunși 
după stindarde”, al murdăriei de sub albul 
zăpezilor, dar și dinamită sub „Balcanii 
inerției pe care îi cunoști". Toate acestea 
nu fac decît să confirme cu strălucire și 
forță maturitatea crescîndă a poetului, pe 
măsură ce noi înșine o dobîndim spre a-l 
înțelege și confirma.

de C. STĂNESCU

umbra oricărei conștiințe, cu ajustarea 
idealurilor la o măsură convenabilă, cu 
transformarea chemării în slujbă, cu înlocui
rea luptei prin acțiunea fatală a „puterii 
decantării sociale", într-un cuvînt, cu sub
stituirea revoluționarului prin omul de birou 
și a radicalismului prin compromis : „Scriu 
unele rapoarte întocmite / Pe baza unor 
cifre care-mi vin...". Indiferent de calitatea 
pe care o atribuim unor versuri, puțini s-au 
apropiat de acuitatea acestui examen de 
conștiință : „Născut pe marea enervată-a 
vieții / Eu mi-am găsit un port și-am an
corat. / Mă tem de valuri. îndrăgesc pere
ții, l Biroul, masa, țărmul drept, uscat.., / /
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Studenții-coautori și beneficiari

ai procesului de învățămînt
Studenții propun :
• Noi eforturi pentru înlăturarea balastului din informația 

oferită de cursuri e Modificarea și îmbunătățirea actualului si
stem de practică,: „Ar trebui să facem o practică în sistem de 
încadrați” • „Să se caute și vinovății, dar, în primul rînd, solu
țiile I” • O colaborare care să implice răspunderea tuturor 
• „Mai multă încredere în capacitatea noastră de a interpreta 
datele” • „Terapeutica medicală și patologia — insuficient tra
tate”.

„Sînt convins — sublinia se
cretarul general al partidului la 
forumul tineretului — că par
ticiparea studenților la întreaga 
activitate din învățămînt, poziția 
lor fermă, discutarea împreună 
cu profesorii a problemelor în- 
vățămîntului nu numai că nu 
vor dăuna, nu vor diminua ni
velul învățămîntului, ci, dimpo
trivă, vor contribui la creșterea 
nivelului învățămîntului, la rea
lizarea unui învățămînt tot mai 
bun”.

Prin urmare, studenții, or
ganizația lor comunistă trebuie 
să-și concentreze atenția, — mai 
mult decît a făcut-o pînă acum 
—- către rezolvarea optimă a 
problemelor din fiecare facul
tate, institut, centru universitar. 
Dar trebuie și ascultați cu soli
citudine, solicitați să-și exprime 
opiniile”. „Ce probleme ați ridi
ca în senat, tovarășe student?” 
Cu această întrebare ne adre
săm cîtorva activiști de A.S.C.

Marius Cîrciumaru, președin
tele consiliului U.A.S.C. — Uni
versitate ; „Pentru noi, descon
gestionarea programului de în
vățămînt a fost o măsură bine
venită și absolut necesară. Insă, 
reducerea numărului de ore nu 
a rezolvat problema. S-au redus 
orele, dar nu și volumul cursu
rilor. Cel mai adesea, cantita
tea de informații e prea mare. 
De aceea, am cerut ca planurile 
și programele de învățămînt să 
fie amplu dezbătute în senate și 
consiliile profesorale, unde re
prezentanții noștri. în cunoștință 
de cauză, să se pronunțe asupra 
conținutului unor cursuri și a mo
dalităților de desfășurare a lor și 
a seminariilor. Avînd în vedere, 
apoi, profesiunea noastră, soli
cităm în continuare modificarea 
și îmbunătățirea actualului sis
tem de practică pedagogică, în 
sensul ca ea să înceapă din se
mestrul al doilea al anului II, 
și să se încheie la finele anu
lui III. Anul IV să fie. deci, re
zervat aproape total întocmirii 
lucrărilor de stat. De asemenea, 
studenții facultăților de filologie 
șl istorie solicită să execute 
practica pedagogică cumulată la 
școli din mediul rural”.

Carmen Hlihor — vicepre
ședinte cu problemele profesio- 
nal-științifiee la Institutul poli
tehnic : „La facultățile de me
canică, textile, inginerie chimi
că prin felul cum a fost 
concepută și organizată practi
ca productivă ea corespunde 
instruirii studenților în speciali
tate. Studenții de la Electroteh
nică sînt însă în continuare vitre
giți. In afara celor care fac 
practica la întreprinderea „Teh- 
noton”, într-o secție în între
gime deservită de ei, ceilalți 
merg la diferite alte întreprin
deri de profil, dar aici, de cele 
mai multe ori, sînt repartizați 
în locuri unde, de fapt, nici nu 
fac o practică în specialitate. 
Pentru soluționarea acestor de
ficiențe, studenții ar trebui să 
facă o practică în regim de în
cadrați. Diploma de inginer să 
intre în posesia unor specialiști 
care să nu fugă de greutăți cînd 
ajung în producție. Din păcate, 
eel mai adesea, cadrele didac
tice nu au încredere în noi. In 
ședințele din senat, cum a fost 
și cea ținută recent, nici n-au 
putut ti discutate asemenea

lucruri, întrucît toți erau pre
ocupați să caute vinovății pen
tru toate nerealizările, nu și so
luțiile de remediere*'.

Lilia lorga — vicepreședinte 
cu problemele politico-ideologice 
la Conservator : „Vacanțele mu
zicale inițiate de conducerea

Anchetă de opinie 
in centrul 

universitar lași

Conservatorului și organizate a- 
nual la Huși și Piatra Neamț se 
bucură, cum e și firesc, de spri
jinul nostru. Deplasările la sate, 
în alte localități unde se pre
zintă audiții și „concerte-lecții”, 
incluzînd cele mai diverse ge
nuri muzicale, în colaborare cu 
studenții din alte centre univer
sitare, sînt o permanentă sursă 
de cunoaștere a realităților, de 
inspirație din creația populară. 
Poate că aici s-ar cere să fim 
mai întreprinzători, să solicităm 
cadrelor didactice să sprijine 
mai mult în activitatea de crea
ție pe studenții de la secția de 
pedagogie, care au înclinații și 
doresc acest lucru. Apoi-, m-aș 
referi la programa care e prea 
încărcată și nu ne permite să 
acordăm mai mult timp studiu
lui individual la un instrument, 
mai ales că și numărul sălilor 
de studiu e limitat în raport cu 
numărul studenților”.

Petre Grivu — vicepreședinte 
cu problemele profesional-știin- 
țifice la Institutul agronomic : 
„Rezultate pe linia integrării cu 
producția există, dar avem încă 
multe de făcut în continuare. 
Dotarea tehnică a stațiunii di
dactice nu e la nivelul cerințe
lor unei agriculturi moderne, 
volumul de muncă necalificată 
e mult prea mare și toate a- 
ceste neajunsuri se răsfrîng în 
mod nefavorabil asupra proce
sului instructiv-educativ. Pro
misiuni ni se fac mereu, dar 
măsurile concrete întîrzie. Gă
sesc că ar fi foarte indicat ca 
reprezentanții conducerii insti
tutului, care participă la adu
nările noastre, luînd cunoștință 
de problemele ridicate de stu- 
denți, să fie invitați să infor
meze în adunarea următoare 
despre felul cum au fost sau 
vor fi soluționate. Această for
mă de conlucrare ar stimula și 
mai mult inițiativa studențească. 
De exemplu, ar fi foarte necesar 
— credem noi — ca în perioada 
de practică să se rezerve un nu
măr de ore și pentru lucrările 
de cercetare care sînt prevăzute 
în contracte, iar cadrele didac
tice, alături de care desfășoară 
această activitate, să aibă mai 
multă încredere în noi, să ne 
solicite nu numai 
zică, ci și la cea 
de interpretare a 
nute”.

Nicolae Vlad — 
consiliului U.A.S.C., __
de medicină și farmacie : „Me
dicul de mîine trebuie să facă 
față unor obligații și pretenții 
deosebite ; asistența medicală 
va trebui radical îmbunătățită. 
In consecință, viitorul specialist

trebuie să 
se adapta 
Nu putem 
pregătire, 
actualului ___ ___ ___
mint terapeutica medicală și pa
tologia, care sînt pivotul medi- 
cinei, se restrîng doar la un se
mestru. Sau farmacologia, o ma
terie de un an de zile (ce se 
face în anul III) dar de care 
nu beneficiem, fiindcă „bolile 
și terapeutica lor” se face abia 
în anii IV și V. Apoi, practicii 
de vară din anul V, care se des
fășoară în circumscripțiile me
dicale de la sate, i s-ar putea 
adăuga și serviciul pe salvare. 
De asemenea, ne-am manifestat 
insatisfacția și în legătură cu 
conținutul unor cursuri, cu ne- 
concordanța tratării unor capi
tole ce sînt parcurse la diferite 
discipline în diferite perioade, 
studentul necăpătînd oB viziune 
de ansamblu, aprofundată”.

O concluzie ? Nu. O sugestie, 
încercați în viitoarea ședință de 
senat să puneți aceste probleme, 
să cereți răspuns, căci nu întot
deauna trebuie așteptat să vi se 
ceară părerea, să fiți invitați la 
cuvînt.

la munca fi
de concepție, 
datelor obți-

președiptele 
Institutul

fie pregătit pentru a 
imediat schimbărilor, 
vorbi de o asemenea 

cînd, în condițiile 
sistem de învăță-
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OSTAȘII DIN ULTIMA LINIE Și tot s-ar sparge de atîta teribila. 
Limpede goanâ.

Și dacâ-am putea opri, o, dacă ne-am putea opri 
Mâcar atit cît printr-o lacrima, teafăr,
Ca un orgoliu de bronz se arata poetul, 
Dacâ ne-am putea opri și-nsemna fiecare

Și noi ce facem, co face prea bunul, 
Iscoditorul nostru suflet in eare-neâlzește 
Sirme electrice, lungi, Nicolae Labiș,
El care-a și imbâtrînit de cînd n-a mai fost văzut, 

poate, 
Mulți l-au și uitat tot luind patetic tramvaiul, 
Siguri de prima lor stație ?!

Poeți, membri ai clubului spațiului, 
Fiecare in dreptul astrului sâu - cicatrice 
De dureroase felinare-n orizont eu nopțile,

Un nor alb ne îngheață pe cer strigătul. 
Ca un exil surd al zâpezilor-vocea 
Cu arbori cu tot și-n fintinile noastre 
5int tot mai puțini cei ce se uită de-acum, lată, 
Mai degrabă sub focuri de artificii, mulți 
Iși împrumuta din obișnuința viața.

Fierbe lumina-n clocot peste văi și încă 
Noi n-am numit toate diminețile și nici 
N-am ieșit în întîmpinarea amurgului.
Deși aproape toți sintem intr-un fel țărani, 
Pe ogoare-am uitat sâ mai aruncam sămință.

Alergam, alergam care-ncotro. 
Galopant și suav, mindri ca o închipuire 
De sânii cu cai, alergăm roși încet de câderea 
Pârului de pe cai, arși de singele lor parcâ, 
Alergăm neîncetat, bolovânoși prin văzduhul 
Cuvintelor, viața noastră dac-ar fi numai 

o peșteră

Cu un nume de rîu toate-ndoielile, 
Dacâ fiecare și-ar lua propriul sâu rîu 
Și s-ar uita cu asprime-ndârât, dacâ fiecare 
S-ar putea oprin-n fața sa, fie și numai pentru 

o clipă, 
Dacă ne-am putea opri și alerga în același timp, 
Dacâ ne-am cere-napoi, fie și numai pentru

o

Locuințe din Sighetul Marmațiet
Foto : GHEORGHE CUCU

E tîrziui se luminează de-argint pe muntele 
nostru, 

E tirziu, se răcește luna pe începutul nostru
de munte, 

E tirziu, prin privighetori se topesc clopote, 
Pe povirnișurile mării, uscate, 
în loc de zăpezi izbucnesc spini.

Și se fac semne încă, se primesc porunci, 
Nostalgii noi peste răni vechi, cicatrice 
De dureroase felinare-n orizant sint nopțile, 
Clubul spațiului pe care uitasem să vi-l propun. 
Fiecare secunda, adică, un rug ce-a spart 

secolele. 
Clubul spațiului In care fiecare lucru numește-un 

cuvînt
Și-n care fiecare ființă se recunoaște apoi 
După flacăra pe care o ține in mlini>

CITADELA VIEȚII
(Urmare din pag. I)

mentului pentru construcția căii 
ferate dintre Iași și Valea Lu
pului (după numele comunei 
lingă care se află amplasată în
treprinderea actuală). Aveam a- 
proape 20 de ani și erau vre
muri in care eroismul muncii 
de zi cu zi se confunda, fără 
exagerare, cu însuși modul nos
tru de a fi. Munceam uitînd de 
odihnă și, de multe ori, chiar 
și de mincare. Apoi am făcut 
parte din echipele, tot de tineri, 
care au montat instalațiile. 
Apoi, am devenit mecanic in 
această secție. Astăzi, cînd re
memorez cei douăzeci de ani 
trecuți parcă intr-o clipă, des
prind din ei o singură și sem
nificativă imagine : un colectiv 
unit, animat de patriotism și 
patos revoluționar, un colectiv 
in care meseriile — fie cea de 
mecanic, biolog, operator chi
mist sau orice altceva — 
dispăreau și făceau loc unei 
singure și puternice hotă- 
rîri : să obținem cit mai 
repede produsul finit așteptat 
de o țară întreagă. încerc, as
tăzi, aceeași emoție puternică 
pe care am simțit-o la prima 
șarjă a cărei dată se află intre 
zilele de 11—12 decembrie 1955. 
Zic șarjă, mai mult in glumă, 
pentru că, în fond, nu era vor
ba decît de citeva flacoane de 
penicilină, flacoane însă care 
aveau o valoare inestimabilă, 
erau primele flacoane de peni
cilină românească !“

De atunci, din 1955, 17 promo
ții de operatori chimiști au în
nobilat, prin munca lor, tinăra 
industrie de medicamente ro
mânești. Ce zestre au adus cu 
ele cele 17 generații? Aflăm 
de la Lucia Adonicioaie, secret 
tara organizației U.T.C. din sec
ția nr. 1 : „In cinstea aniversă
rii, biroul organizației U.T.C., 
după ce s-a consultat cu mem
brii organizației, a hotărît ca, în 
cinstea aniversării întreprinde
rii, să producă o șarjă record.

Acțiunea noastră s-a declanșat 
în luna aceasta, mai precis pe 
data de 2 decembrie, și s-a fina
lizat recent prin realizarea șar
jei numărul 304, prin care s-au 
realizat 17 000 unități interna
ționale față de 14 000—15 000 cit 
realizăm în mod curent. Este a- 
cesta un record absolut, cu care, 
pe bună dreptate, se mîndresc 
toți cei 96 de uteciști citi nu
mără organizația pe care o con
duc".

Dorin Bîrliga — 24 de ani, 
secretarul organizației U.T.C. de 
la „Atelierul mecanic central", 
ne spune : „Noi, practic, ne 
aflăm in ultima linie. Aici, în 
întreprindere, sintem singurii 
care, in loc de halate albe, pur
tăm salopete albastre. Sintem 
ostașii din ultima linie, dar 
considerăm că ne aflăm in pri- 
mg. linie a bătăliei pentru pro
ducții record. Organizația de ti
neret a acționat și acționează e- 
ficient pentru îndeplinirea pla
nului. Vă voi da citeva exem
ple : am format, anul trecut, 
două echipe de tineret — una 
de strungari, iar cealaltă de lă
cătuși mecanici. De atunci și 
pînă în prezent, pe panoul de 
onoare al muncii, uteciștilor am 
înscris succese cu care ne mîn- 
drim. în anul acesta, am execu
tat piese de schimb în valoare 
de 2 milioane lei și am realizat 
confecții metalice în valoare de 
aproximativ 2 400 000 lei. In lu
na noiembrie am construit aici, 
în atelier, un ax pentru meca
nismul de agitare. Axul vechi, 
care se defectase, urma să fie 
trimis în străinătate la repara
ție. Ar fi durat treaba asta pa
tru luni. Noi am făcut un ax 
nou într-o singură lună și pro
ducția s-a putut desfășura in 
continuare în bune condiții. Ce 
aș mai avea de spus ? Multe ! 
V-aș putea vorbi, bunăoară, de 
altă realizare de proporții ■: 
construirea, în atelierul nostru,

INSTITUTUL POLITEHNIC CLUJ-NAPOCA
anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:

FACULTATEA DE MECANICA
• ȘEF LUCRĂRI, poz. 15 la catedra Tehnologia construcțiilor 

de mașini, disciplinele : Exploatarea mașinilpr unelte, Mașini 
unelte ;

• ȘEF LUCRĂRI, poz. 16 la catedra Tehnologia construcții
lor de mașini, disciplinele : Stanțe și matrițe, Proiectarea ștan- 
țelor și matrițelor ;

• ASISTENT poz. 14 la catedra Tehnologia metalelor, disci
plinele : Studiul metalelor, Tehnologia materialelor ;

• ASISTENT poz. 31 la catedra Tehnologia construcțiilor de 
mașini, disciplinele : Toleranțe și măsurători tehnice,. Control 
tehnic, Scule așchietoare ;

• ASISTENT poz. 27, la catedra Utilaj Tehnologic, disciplina: 
Mecanică ;

• ASISTENT poz. 28, la catedra Utilaj tehnologic, disciplina : 
Mecanică tehnică ;

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII
• ȘEF LUCRĂRI poz. 16 la catedra Clădiri civile și fundații, 

disciplina : Căi de comunicații :
• ȘEF LUCRĂRI poz. 14 la catedra Construcții de beton ar

mat, disciplinele : Probleme speciale de poduri, Poduri de be- 
ton armat, Beton armat ;

• ȘEF LUCRĂRI poz. 13, la catedra Mecanica construcțiilor, 
disciplinele : Hidraulică teoretică aplicată, Hidraulica construc
țiilor edilitare ;

• LECTOR poz. 11 la catedra de Științe sociale, disciplina ; 
Economie politică ;

• ȘEF LUCRĂRI poz. 10, la catedra de Arhitectură generală, 
disciplinele : Proiectare, arhitectură, sistematizare, construcții ; 
Elemente de sistematizare ;

• ȘEF LUCRĂRI poz. 11 la catedra de Arhitectură generală, 
disciplinele : Proiectare, arhitectură, sistematizare, construcții ; 
Reprezentări compoziție, arhitectura interiorului ; Elemente de 
sistematizare •

• ȘEF LUCRĂRI, poz. 12 la catedra de Arhitectură generală, 
disciplina : Proiectare, arhitectură, sistematizare, construcții ;

• ASISTENT poz. 24 la catedra Clădiri civile și fundații, dis
ciplina : Construcții civile ;

• ASISTENT poz. 25, la catedra Clădiri civile și fundații, dis
ciplinele : Construcții civile, Complexe agricole ;

• ASISTENT poz. 28, la catedra Clădiri civile și fundații, dis
ciplinele : Proiectarea și construcția drumurilor urbane și ex
ploatarea drumurilor, Trafic rutier și autostrăzi ;

• ASISTENT poz. 24 la catedra Construcții de beton armat, 
disciplinele : Organizarea și conducerea producției, Eficiența 
economică, Tehnologia subansamblelor mari prefabricate, Or
ganizarea marilor șantiere, Economia construcțiilor, legislație ;

• ASISTENT poz. 27 la catedra Construcții de beton armat,

disciplinele : Construcții de beton armat, Beton armat și con
strucții de beton armat ;

• ASISTENT poz. 25 la catedra Construcții metalice și insta
lații, disciplina : Instalații sanitare ;

• ASISTENT poz. 22 la catedra Mecanica construcțiilor, dis
ciplinele : Mecanica construcțiilor, Hidraulică și construcții edi
litare ;

• ASISTENT poz. 26 la catedra Mecanica construcțiilor, dis
ciplinele : Inginerie seismică, Mecanică ;

• ASISTENT poz. 20 la catedra Științe sociale, disciplina : 
Economie politică ;

FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA
• ȘEF LUCRĂRI poz. 17, la catedra Utilizări — automa

tică, disciplinele : Protecția prin relee și automatizări, Electro
nică industrială, automatică ;

• ȘEF LUCRĂRI poz. 16 Ia catedra Electrotehnică, discipli
nele : Aparate electrice și TTI, Probleme speciale de aparate 
electrice, Electrotehnică și mașini electrice ;

• ASISTENT poz. 19 la catedra de Matematici, disciplina : 
Analiză matematică ;

• ASISTENT poz. 23 la catedra Utilizări — automatică, dis
ciplinele : Materiale electrotehnice, Tehnica tensiunilor înalte. 
Mașini electrice ;

• AȘISTENT poz. 10 la Colectivul de 
plina : Educație fizică (baschet, tenis de

Candidații la concurs vor depune 
politehnic din Cluj-Napoca, str. Emil 
personal — în termen de 30 de zile

educație fizică, disci- 
ipasă).
la sediul Institutului 
Isac nr. 15 — Biroul 

... __ — -......................de la data publicării
acestui anunț in Buletinul Oficial, cererea de înscriere, înso
țită de actele prevăzute de Legea nr. 6 privind Statutul per
sonalului didactic din R.S.R., publicată in Buletinul Oficial 
partea l-a nr. 33 din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile Mi
nisterului Educației și învățămîntului nr. 84539/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt su
perior sînt obligați să comunice în scris rectorului acesteia 
înscrierea la concurs.

Concursul va avea loc la Institutul politehnic din Cluj- 
Napoca în termen de 3 luni de la data publicării anunțului 
în Buletinul Oficial.

Pentru posturile de asistenți, cererile se vor depune în 
termen de 15 zile de la data publicării anunțului in Bule
tinul Oficial, iar concursul va avea loc în următoarele 15 
zile de la data expirării termenului de înscriere.

Termenul de înscriere decurge de la data publicării anun
țului în Buletinul Oficial.

Informații suplimentare se pot obține la Biroul personal, 
plan, retribuire, din str. Emil Isac nr. 15, zilnic intre orele 
11—14, sau la telefon 2 33 68.

a unor vase recipiente de mari 
dimensiuni — de 60 000 mc, de 
munca tinerilor — în jur de 900 
ore — pentru deszăpezirea în
treprinderii, de ajutorul acordat 
secției „Tetraciclină" unde o e- 
chipă, formată in majoritate din 
tineri, muncește la modificarea 
unor instalații, uitînd de obo
seală, uitînd de „program*.,.

Citadela medicamentelor 
mânești !

Douăzeci de ani de activitate 
pusă în slujba sănătății oameni
lor. Alături de sutele de oa
meni care au beneficiat de 
munca acestui harnic colectiv 
ce i-am putea ura cu ocazia a- 
cestui moment sărbătoresc decît 
ceea ce el a oferit an de an t 
sănătate, multă sănătate !

II gîndim pe Labiș reme- 
morîndu-1 în decemvrie, luna 
de două ori înscrisă pe cripta 
sa funerară. Dăm la iveală 
cîte un ciob de scrisoare ne
știut, ori ciob de vers. Des
coperim în albume poze pe 
care nu le știam. Scrisa Iui 
elegant caligrafiată cu cer
neluri de mai multe culori 
se decolorează în mape de 
muzeu. Repede, prea repede 
îl soarbe în sine relievarul 
literaturii românești cînd noi 
n-am încetat să vedem in 
Labiș prezența vie, freneti
că.. Adolescentul (deși cu 
vîrstă stagnată) îmbătrînește 
într-o altă generație pe care 
a marcat-o cu simbolul de-

licat al numelui său neînti
nat. Și cînd, tot în decem
vrie. Nîchita Stănescu pri
mește prestigiosul premiu 
internațional Herder și au
torul Lupței eu inerția e in
voluntar invocat cu gratitu
dine.

Labiș rodește nu epigoni 
famelici, ci frați ce-1 conti
nuă. Nu lăcrămoase legende, 
ci versuri în veșnică lucrare:, 
sugerate de el, împlinite în- 
tr-alții, versuri sfidind moar
tea. Produs integral al aces
tei lumi de capitale prefaceri

sociale, Labiș a avut și trista 
neșansă de a fi și ccl dinții 
care a părăsit-o pentru a de
veni pentru noi un modei 
greu tangibil, un principiu 
director de obsesivă ampli
tudine.

Dispariția Iui la o vîrstă Ia 
care moartea pare doar un 
motiv livresc a gravat, pc 
fruntea tuturor celor ce l-au 
înțeles, cearcăne de precoce 
maturitate și îngrijorare și 
după Labiș fiecare a avut 
impresia (și poate chiar așa 
a fost !) că scrie altfel, că 
trăiește altfel.

Am privilegiul să mă so
cotesc printre cei care l-au 
înțeles.
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Avem nevoie de critici „incomozi"?
Efervescența dezbaterii cu pro

fil de generalitate face mai viu 
șl fenomenul critic curent. Se 
spune, cu îndreptățire, că în 
exercițiul critic e implicată 
profund conștiința de sine a li
teraturii. Aici trebuie făcută o 
precizare. Nu e normal să se în- 
țeleagă că scriitorul, cel care 
construiește universuri fictive, 
este un plăsmuitor relativ ne
controlat, spontan, fantezist, dar 
lipsit de simțul proporției, in 
vreme ce criticul ar fi inteligen
ța care cumpănește, omul în 
măsură să-l direcționeze pe scri
itor prin viziunea sa lucidă, su
perioară. Spiritul critic se află, 
in realitate și in autorul însuși 
— în poet, in prozator, în dra
maturg, in eseist, în criticul li
terar, așadar în scriitor, in crea
torul de valori spirituale care-și 
asumă in totalitate aria de sem
nificație a actului său. Conștiin
ța de sine a literaturii nu se poa
te afla în afara autorului auten
tic de opere literare, ca un hi
brid, ca un adaus de rigoare, -ca 
un control exterior. Responsabi
litatea scriitorului, acuzată pe 
drept în discuțiile literare și pla
sată în esență în intimitatea ac
tului creator, este un fapt de 
conștiință, și acest fapt trece es
teticul, ca zonă specifică artei, 
prin focul purificator al eticului. 
Formația creatorului de artă tre
buie privită ca o sinteză, altfel 
asumarea rămîne o vorbă goală. 
Criticul nu îl tatonează pe scrii-

tor, nu-l corectează, nu-l inopor- • 
tunează cu acreala sa doctrina
ră, el însuși este un scriitor, cu
noscător al vieții și al vieții li
teraturii deopotrivă.

Datoria crucială a criticii lite
rare ține de valoarea specifică a 
literaturii, de indicarea ei a- 
tunci cînd există ca atare și de 
condamnare in termenii cei mai

fel — se simt în cronicile litera
re, prea multe interese extrali- 
terare sint rezolvate prin critică, 
prea multe eufemisme sint în
ghesuite într-o frază care se 
străduiește să spună totuși ceva, 
prea multă strategie înconjoară 
o judecată ce vrea să pară im
parțială Prea puțină hotărîre în 
afirmații. Ne lipsesc intr-o oare-PUNCTE DE VEDERE

fermi a banalității, falsului, im
posturii atunci cînd acestea se 
insinuează in valori. Operind cu 
elemente ce țin de zona artisti
că, exercițiul critic are în sub
text o mare îndatorire morală. 
Arta nu poate fi analizată în 
gol : raportarea la viață este 
productivă dacă nu confundăm 
viața cu faptul brut, ci desprin
dem sensul, devenirea. Lovines- 
cu a avut perfectă dreptate cînd 
a spus — și nu a fost singurul 
— că pe lingă vocație certă in 
sensul puterii de a depista va
lorile, criticului i se cere și o 
trăsătură de ordin etic — să aibă 
caracter, conștiință profesională.

Nu critici literari cu vocație ne 
lipsesc astăzi, ci o mai fermă 
poziție, adică o consecvență în 
atitudinea față de literatura ce 
se scrie sub ochii noștri. Prea 
multe prietenii — nobile de alt-

care măsură criticii „incomozi*,  
de o independență exemplară în 
opinii. Fermitatea se manifestă 
mai acut față de clasici, in vre
me ce contemporanii noștri sint 
menajați...

Avem critici și comentatori ai 
fenomenului literar bine pregă
tiți estetic, cu opțiuni deseori 
ferme, cu propoziție critică bine 
articulată, forțe critice în măsu
ră să asigure un examen sever 
și drept al producției literare cu
rente. Desprinse total de intere
se înguste, aceste condeie criti
ce, deosebite ca stil și ca meto
dă de abordare a operei, pot da 
mai mult dinamism peisajului 
nostru literar, pot face adică 
mult mai mult decît fac.

Un adevăr indiscutabil e acela 
că azi debutul în volum nu mai 
poate avea loc la întimplare : 
s-au instituit concursuri, s-au li-

mitat locurile în planurile edito
riale, ochiul critic e deschis per
manent asupra celor ce vor să 
intre în literatură. însă, în mod 
cu totul curios și regretabil, spi
ritul critic îi evită uneori pe au
tori care au publicat cărți mul
te și care sint socotiți consacrați. 
Autori cu vechi state de serviciu 
umplu deseori revistei? cu pro
ducții pe care poștele redacțiilor, 
dacă ar aplica aceleași criterii 
valorice ca in cazul debutanților, 
le-ar respinge fără ezitare. Nu 
numai aspirantul la gloria lite
rară lipsit de talent trebuie 
descurajat, ci și cel care a per
severat în eroare.

Critica de azi trebuie să facă 
mai mult și in altă direcție : 
pentru ridicarea nivelului teore
tic al dezbaterilor. Prea multă 
recenzie, prea puține studii am
ple, deschizătoare de drumuri în 
literatură. Deseori poezia e re
zumată, proza e rezumată, textul 
dramatic e rezumat, critica e și 
ea rezumată. Oare aceasta să fie 
menirea criticii — să rezume toi 
ce-i cade sub observație ?

Critica iși poate exercita înttl- 
ta ei magistratură cu condiția 
să-și dovedească, la obiect, pro
funzimea, sobrietatea, angaja
rea adincă. 'Literatura română de 
azi poate avea parte de o critică 
de bună calitate. în mare mă
sură o și are.

ION LOTREANV

DORIȚI SA CIȘTIGAfl EXCURSII PE ITINERARII DE NEUITAT ÎN 
UNIUNEA SOVIETICĂ, R. D. GERMANĂ SAU LA INNSBRUCK-AUS
TRIA cu prilejul Jocurilor Olimpice de Iarnă din 1976 ? Șansa vă este 

oferită de această

TRAGERE EXCEPȚIONALAliOTO 18 BECEMIIIE'75
șe^țnbuiejcțșțțgurHn^ 

AUTOTURISME. BANI, 
EXCURSII IN 
URS.S.R.D. GERMANĂ 
EXCURSII LA 
OLIMPIADA ALBĂ DE LA 
INNSBRUCK-AUSTRIA

Procurați din vreme biletele!

Întreprinderea
DE PIESE RADIO 

Șl SEMICONDUCTOR! 
BĂNEASA

cu sediul în București — 
str. Erou lancu Nicolae 

nr. 32, sector 2 — 
încadrează urgent :

— tehnicieni, merceologi, 
șefi depozite, magazioneri, 
pentru Serviciul aprovizio
nare.

Totodată anunță scoate*  
rea Ia concurs a 
relor posturi :

— șef serviciu 
tate, șef serviciu 
șef birou retribuirea mun
cii, șef birou contabilitate, 
contabil, șef secție.

Solicitanții trebuie să 
aibă domiciliul stabil în 
Capitală sau in comunele 
subordonate și să îndepli
nească condițiile prevăzute 
de Legea nr. 12/1971.

Relații suplimentare la 
telefon — 79 37 95 — și la 
telefon — 33 38 30 — inte
rior — 127 și 171.

următoa-

contabili- 
financiar,

•LUNA CADOURILOR • LUNA CADOURILOR»
Decembrie, ultima lunâ a anului, a devenit prin tradiție ,i 

„Luna cadourilor". In magaiinele comerțului de stat, împodobite 
sărbătorește, forfota nu contenește, de dimineață pină seara tir. 
tiu. Cadofs!, care nu are virstâ, dar este pentru toate virstele,

trebuie ale, din timp. Dacă alegerea cadoului n-a fost incă 
hotărită, vă amintim citeva produse, care pot fi oferite ca daruri 
celor dragi: jucării metalice, jocuri din carton poligrafiat, diverse 
jocuri de construcții din lemn și material plastic, păpuși, diafilme,

schiuri, patine și săniuțe ; broșe din metal simple, cu strasuri și 
cu pietre colorate, cercei, clipsuri, coliere, agrafe și brățări ; 
paltoane, pardesie, raglane, canadiene, pantaloni și echipament 
pentru sporturile de iarnă ; rochii, taioare, fuste, pulovere, ja

chete, sacouri și cămăși; fulare, baticuri, eșarfe, bascuri, pălării 
șl mănuși; ghete, bocanci, cisme, galoși șl șoșoni ; genți, sacoșe, 

umbrele șl multe, multe alte articole.
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AHEXDA
TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Malta, ANTHONY 
MAMO, următoarea telegramă :

Cu ocazia sărbătorii naționale a Maltei — Ziua Republicii —, 
îmî estș deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporului 
român și al meu personal, călduroase felicitări, împreună cu cele 
mai hune urări de fericire personală, de prosperitate și progres 
poporului maltez.

Sînt încredințat că relațiile prietenești româno-malteze vor con
tinua să se dezvolte, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii 
și cooperării în Europa și în lume.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Fin
landa, URHO KEKKONEN, următoarea telegramă :

Profund mișcat de amabilele felicitări pe care Excelența Voastră 
mi le-a transmis cu ocazia sărbătorii noastre naționale, vă rog să 
binevoiți a primi viile mele mulțumiri, precum și sincere urări de 
sănătate personală, pentru un viitor fericit al poporului român.

Zbor inaugural pe ruta 
aeriană Pekin-București

ÎNTILNIRE LA

C. C. AL P. C. R.
Delegația Partidului Demo

crat din Botswana, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., face o vi
zită de prietenie în țara noas
tră, a fost primită de către to
varășul Iosif Uglar, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. Dele
gația P.D.B. este formată din 
G. G. Sebeso, vicepreședinte al 
Adunării Naționale din Botswa
na, și B. P. Kepiretswe, secre
tar executiv al P.D.B.

★
In decursul vizitei, delegația 

Partidului Democrat din Bots
wana a avut întîlniri la Marea 
Adunare Națională, la Consiliul 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, la Comitetul județean 
Buzău al P.C.R., la C.C. al 
U.T.C.. la Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei. Totoda
tă, delegația P.D.B. a vizitat 
Obiective economice, social-cul- 
turale și de învățămînt din Ca
pitală și din județul Buzău.

CONVORBIRI
La Ministerul Afacerilor Ex

terne, a avut loc o întâlnire de 
lucru între George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, și 
omologul său cambodgian, Sa
rin Chhak. Cu acest prilej a fost 
făcută o trecere în revistă a 
problemelor de interes reciproc, 
în contextul dezvoltării relațiilor 
bilaterale și s-a procedat la un 
schimb de vederi asupra unor 
aspecte actuale ale vieții inter
naționale. Convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, de deplină înțelegere.

ÎNAPOIERE

Vineri dimineață s-a înapoiat 
de lg Phenian delegația guver
namentală. condusă de tovarășul 
Paul Niculescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul 
educației și invățămîntului, care 
a participat la lucrările celei 
de-a Vl-a sesiuni a Comisiei 
interguvernamentale consulta
tive în problemele relațiilor 
economice și tehnico-științifice 
dintre Republica Socialistă 
România și R.P.D. Coreeană.

La Gara de Nord, delegația a 
fost salutată de tovarășii Gheor- 
ghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., Nicolae Io- 
nescu. ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice 
Internaționale, Radu ’ Bogdan, 
adjunct al ministrului educației

ÎMBRĂCĂMINTE DE SEZON 
PENTRU TOATE VÎRSTELE

Curiozitatea m-a îndemnat să 
intru la magazinul „Victoria1', 
acolo unde ușile nu mai apucă 
să se închidă și de unde oamenii 
ies cu brațele încărcate. M-am o- 
prit la raionul de confecții pen
tru femei, pentru că am observat 
mai multă animație. Cumpără
toarele se interesează de noile 
modele de paltoane djn fire fine, 

aleg după dorință atît pe cele 
cu guler de blană, cit și pe cele 
care nu au această piesă. Sînt 
de un colorit divers, plă
cut și măsuri care satisfac toa
te categoriile. Alături se vînd 
scurte în carouri și imitație de 
blană, gen geacă, solicitate mai 
ales de tinere. Tot pentru tine
rele cumpărătoare sînt reco
mandate scurtele ecosez, cu gu
ler din blană naturală, ca și 
paltoanele din fire medii, cu 
guler imitație de focă, cu o li- 

și invățămîntului, alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Pak Zung 
Guc, ambasadorul R.P.D. Co
reene, și N. V. Maslennikov, în
sărcinat cu afaceri a.i. aJ
U. R.S.S. la București.

TELEGRAMĂ
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a transmis o 
telegramă de felicitare ministru
lui pentru Commonwealth și al 
afacerilor externe al Republicii 
Malta, Dom Mintoff, cu prilejul 
Zilei naționale a acestei țări.

PLECĂRI
Vineri a părăsit Capitala de

legația Consiliului păcii din 
R. D. Germană formată din Li- 
selotte Skoczowski, inginer chi
mist, Erou al Muncii Socialiste, 
membru al Prezidiului Consiliu
lui păcii, Norbert Kraja, mem
bru al Prezidiului, secretar al 
Consiliului păcii, și Giințer 
Hartmann, membru al Prezidiu
lui, care ne-a vizitat țara la in
vitația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii.

★
La invitația Ministerului Co

merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Jose
V. de Ocampo, guvernator și vi
cepreședinte al Băncii de dez
voltare a Filipinelor, a efectuat 
o vizită în țara noastră. Oaspe
tele a avut întîlniri la ministe
re economice și instițuții ban
care centrale, unde au fost 
examinate posibilitățile de dez
voltare în continuare a coope
rării economice bilaterale. De 
asemenea, a vizitat obiective 
economice din Capitală și din 
țară.

Vineri, după-amiază, Jose V- 
de Ocampo a părăsit Capitala.

PROTOCOL
Petre Dănică, adjunct al mi

nistrului comerțului interior, și 
Emil Vicen, adjunct al minis
trului comerțului al Republicii 
Socialiste Slovace, au semnat 
vineri după-amiază Protocolul 
privind schimburile de bunuri 
de larg consum și Protocolul 
privind schimbul de experiență 
între ministerele de resort din 
România și Cehoslovacia pe a- 
nul 1976.

COMEMORARE
Secția de științe istorice și 

secția de științe filologice, lite
ratură și arte ale academiei au 
organizat, vineri în Capitală, o 
ședință comemorativă ,.Miron 
Costin" prilejuită de împlinirea 
a 300 de ani de la scrierea „Le
topisețului Țării Moldovei".

nie modernă, foarte elegante. 
Se bucură de o frumoasă apre
ciere rochiile de jerse suprae- 
lastic, cu mînecă lungă. „Ase
menea sortimente vor mai sosi 
în zilele imediat următoare 
pentru toaleta de revelion", ne 
informează șefa de raion, tova
rășa Maria Tomovici. O fru
moasă impresie fac vestele din 

cojoc cu lucrătură artizanală de 
mare artă și finețe în modele 
impuse de tradiția meșteșugurilor 
populare. Pentru excursii la 
munte sînt preferate canadienele 
din relon, clasice, în culori mai 
deschise, precum și „combinați
ile" de impermeabil și relon. Au 
culori tinerești și se asortează 
foarte bine la pantalon. Ele
gante și călduroase sînt și ba
loanele din tercot, căptușite cu 
mesadă imitație de blană. Aces
tea prezintă și avantajul că șe

La cîteva zile de la deschide
rea liniei aeriene București — 
Pekin, de către un avion al 
companiei TAROM, vineri la 
amiază a sosit pe aeroportul 
Otopeni un avion al Adminis
trației generale a aviației civile 
chineze — CAAC — care a inau
gurat linia aeriană Pekin — 
București. Potrivit acordurilor, 
cursa Pekin — București asigu
rată de partea chineză se va e- 
fectua o dată pe săptămînă, cu 
sosirea la București vinerea și 
plecarea spre Pekin sîmbăta, 
iar cursa, asigurată de partea 
română, pleacă tot vinerea din 
capitala țării noastre spre R. P. 
Chineză.

Delegația R. P. Chineză care 
participă la zborul inaugural

SESIUNEA COMITETULUI CONSULTATIV 
AL CENTRULUI EUROPEAN PENTRU 
ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR AL UNESCO

între 10 și 12 decembrie s-au 
desfășurat în Capitală lucrările 
celei de-a 3-a sesiuni a Comi
tetului Consultativ al Centrului 
european pentrU învățămînt su
perior al UNESCO (C.E.P.E.S.), 
cu sediul la București.

La ședința de deschidere a 
participat Sioma Tanguiane, sub
director general al UNESCO.

Informînd pe ziariștii români 
și corespondenții presei străine 
despre desfășurarea sesiunii Co
mitetului Consultativ, directorul 
C.E.P.E.S., Thomas Keller, a a-» 
rătat, în cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc vineri, 
că a fost aprobată activitatea 
desfășurată în acest an de 
Centru. în același timp, 
Comitetul Consultativ, în virtu
tea atribuției sale de a face re
comandări directorului general 
al UNESCO cu privire la dezvol
tarea și îmbunătățirea învăță- 
mîntului superior în Europa și 
promovarea cooperării regionale 
în acest domeniu, a definit ideile 
directoare care vor jalona acti
vitatea Centrului în 1976, făcînd, 
în același timp, sugestii și pen
tru programul următorilor trei 
ani.

A fost subliniat faptul că 
C.E.P.E.S. va trebui să joace și 
în viitor rolul.de principal in
strument al promovării coope
rării europene în domeniul în- 
vățămîntului superior. în acest 
scop, Centrul își va intensifica,

Obiective ale dezbaterilor SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
(Urmare din pag. I) 

lui politic au asigurat terenul 
cel mai propiGe pentru dezbateri 
cu adevărat constructive.

Iată și imaginea palpabilă a 
unei asemenea aprecieri în or
ganizația U.T.C. din secția re
parații mecanice și’ întreținere. 
Lucian Tudose, propagandist 
aici, îmi înfățișează pe scurt 
criteriile pe care le-a respectat 
pentru fixarea temeinică a cu
noștințelor tinerilor în legătură 
cu documentele forumului co
munist al tinerei generații. (Ele 
se reduc, în principal, la două : 
selectarea atentă a ideilor și 
raportarea permanentă a acestor 
idei la specificul locului de 
muncă). Adunarea generală 
deschisă a avut loc o săptămînă 
mai tîrziu. Consemnez sintetic 
gîndurile cîtorva tineri, expre- 

pot purta și fără mesadă în- 
tr-un sezon mai puțin friguros...

Nu sînt singurele produse ofe
rite în acest sezon de magazinul 
amintit. Am reținut, deocam
dată, doar pe cele mai noi. In 
ciuda marii solicitări, unitatea 
are posibilitatea să satisfacă 
toate dorințele. Aprovizionarea 
se face chiar și de două-trei ori 
pe zi, îneît cumpărătorii să pri
mească în cantități suficiente 
sortimentele dorite.

Aceeași abundență de sorti
mente o găsim și la raionul 
pentru bărbați. „Chiar azi, ne 
spune șeful de raion Gheorghe 
Crețeanu, am introdus în vîn- 
zare 1 000 de costume, din stofă 
de lînă și tergal, cu croială mo
dernă (revere late, pantaloni 
vazați), un număr de sacouri 
din stofă, în carouri și cu dungă. 
Pantalonii sînt și din tergal, din 
stofe cu fire fine, și dintr-o sto
fă mai groasă. Tinerii preferă 
foarte mulț paltoanele trei sfer
turi. Vom mai primi chiar mîi- 
ne 500 bucăți, întreaga gamă de 
culori și mărimi (de la 42 la 
58)“.

în afara acestora se găsesc 
paltoane din fire fine (în patru 
culori), precum și paltoane re
iate, în carouri, la prețuri ieftine, 
canadiene simple și îmblănite 
cu celino.

Un bogat sortiment de haine 
și sacouri din piele va intra în 
magazin în aceste zile. Caracte- 

, ristic pentru actualul sezon este 
faptul că, pe lîngă sporitele 
cantități de mărfuri, predomină 
culorile adecvate, articolele so
licitate de tineri mai mult decît 
în perioada anterioară.

O colaborare mai strîpsă cu 
ICTB a favorizat aproviziona
rea în bune condiții cu mărfuri 
din acele sortimente solicitate 
mai mult într-un anumit mo- 
ment, atunci , cînd ICRTI-ul nu 
le-a avut în depozit. Mai multă 
atenție au acordat-o creatorii de 
modele copiilor. Se găsesc, la 
raionul specializat, paltonașe 
pentru fetițe, rochițe din difti- 
nă, catifea, stofă, fuste din stofă 
și piele, pantaloni, costumașe 
din relon, pardesie, căciulite din 
blană, în culori pastelate și mă- 
rimi de toate felurile. Cît pri
vește linia modei, ea este cît 
se poate de modernă. Lată, de 

este condusă de Sing Ien-tzî, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepreședinte al Comitetului 
Revoluționar din Municipiul 
Tientsin, și Ien Gi-siang. direc
tor adjunct al Administrației 
generale a aviației civile.

La sosire pe aeroportul Oto
peni erau prezenți Ăneta Spor
nic, membru supleant al C.C. 
aL P.C.R., vicepreședinte al 
M.A.N., general-colonel Marin 
Nicolescu. adjunct al ministru
lui Apărării Naționale, colonel 
Gheorghe Cristian, prim-loeții- 
tor al Comandantului aviației 
civile, alte persoane oficiale.

Erau de față Li Tin-ciuan, 
ambasadorul R.P. Chineze la 
București, și membri ai amba
sadei.

în anul care urmează, activitatea 
de informare, documentare, con
tacte și schimburi de natură să 
ofere un sprijin practic autorită
ților de resort din statele mem
bre.

începînd din 1976, Centrul va 
edita un buletin intitulat „Invă- 
țămîntul superior în Europa", 
care va oferi informații și su
gestii factorilor de decizie din 
țările membre cu privire la ten
dințele și orientările care se în
registrează în domeniul moder
nizării învățămîntului.

Centrul își propune să orga
nizeze, în cursul anului viitor, o 
serie de seminarii și întîlniri ale 
personalităților și experților în 
problemele învățămîntului su
perior din statele con
tinentului. între aceste manifes
tări au fost menționate simpozi
onul privind noile forme de în- 
vățămînt superior din Europa 
și întrunirea consacrată exami
nării relației învățămînt supe- 
rior-necesarul forței de muncă, 
care vor avea loc în prima par
te a anului 1976.

Răspunzînd la întrebările zia
riștilor, Angelo Ballestero Dra- 
pero, reprezentantul directoru
lui general al UNESCO, a arătat 
că în cursul sesiunii a fost exa
minat, de asemenea, rolul pe 
care trebuie să îl joace acest 
Centru în pregătirea unei con
venții privind recunoașterea di
plomelor eliberate în țările eu
ropene.

sive pentru că fac imediat tri
miterea la cele două momente 
pe care le-au trăit, studierea cu- 
vîntării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la învățămîntul poli
tic și dezbaterea ei din adu
narea generală din care au fost 
învățați să deprindă esențialul; 
• Vasile Manea : Noi trebuie 
să muncim mai mult, să redu
cem durata reparațiilor capitale 
la utilaje, să economisim carbu
ranți, combustibili și energie și 
să facem din fiecare zi de mun
că o „zi record". • Dan Ioniță : 
Dacă noi ocupăm 40 la sută din 
personalul productiv al indus
triei țării asta înseamnă că 
sîntem o forță deosebită care 
trebuie să se facă simțită în 
orice clipă. Noi ne-am gîndit 
aici să recuperăm materialele 
de la capetele de țevi și să facem 
din ele piulițe. E o economie.

pildă, scurtele din stofă de lînă, 
pentru băieți, cu revere mari, 
epoleți, cordon la spate, fer
moare, la două rînduri de 
nasturi. Sau paltonașe cu și 
fără guler de blană, model mai 
lung cu brandenburg, pînă la 
mărimea 40. Sau scurtele din 
relon, trei sferturi, decorate cu 
epoleți și fermoare, încheiate cu 
capse. Sau paltonașe cu glugă 
(mărimea 28—30) și altele.

V. R.

SIMBATA, 13 DECEMBRIE 1»75

PROGRAMUL I

în jurul orei 10,15 —
transmisie directă de la ae
roportul internațional Bucu- 
rești-Otopeni: Ceremonia ple
cării șefului statului Cam
bodgia, președintele Frontu
lui Unit Național al Cambod
giei, prințul Norodom Sianuk.

11,00 O viață pentru o idee : 
Victor Babeș (II). 11,20 Telecine- 
mateca (reluare). 13,30 Campiona
tul mondial de handbal feminin : 
România — Iugoslavia (Turneul 
final). Transmisiune directă de 
la Kiev. 14,30 Portativ ’75. 15,00
Telex. 15,05 Bucureștiul necunos
cut. Istorie contra cronometru. 
15,20 Preferințele dv. muzicale 
sînt și preferințele noastre. 16.10 
Vîrstele peliculei. 16,55 Imagini 
din Malta. Documentar. 17,05 Ca
leidoscop cultural-artistic. 17,25 
Club T. 18,20 Cîntecul deltei. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Teleenciclopedia. 20,45 Publicita
te. 20,50 Film serial : „Mannix". 
21,40 24 de ore. 21,50 Săptămînă 
sportivă. 22,00 întâlnirea de la 
ora... 10.
DUMINICA, 14 DECEMBRIE 1971 

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului. 
Avanpremiera zilei. 8,40 Cravate
le roșii. 9,35 Film serial pentru 
copil : „Daktari". 10,00 Viața sa
tului. 11,15 Aventura cunoașterii. 
De ce inima ? 11,45 Bucuriile
muzicii. 12,30 De strajă patriei. 
13.00 Telex. 13,05 Album dumi
nical. 16,50 Succese ale artei ro
mânești peste hotare (III). 17,20 
Gala filmului de animație (IX). 
18,35 Publicitate. 18,40 Drumuri în 
Istorie. Ferestre. 19,00 Lumea co
piilor. 19,30 Telejurnal. Comenta

Vizita șefului statului Cambodgia,

Prințul Norodom Sianuk
Prințul Norodom Sianuk, șeful 

statului Cambodgia, președin
tele Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, a făcut în cursul 
zilei de vineri o vi?ită la Insti
tutul politehnic București și la 
întreprinderea de Mașini Grele 
din Capitală.

împreună cu șeful statului 
cambodgian s-au aflat Chea San. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al F.U.N.C., ambasadorul 
Cambodgiei la București, Keat 
Chhon, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al F.U.N.C,. 
prințul Norodom Narindrapong, 
alte persoane oficiale cambod
giene.

înaltul oaspete a fost însoțit în 
această vizită de Emil Bobu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Emil Nicolcioiu, ministrul 
justiției, general-locotenent Con
stantin Popa, locțiitor al șefu
lui Marelui Stat Major. \

La Institutul politehnic, șeful 
statului cambodgian a fost salu
tat cu căldură de Constantin Ma- 
nolescu, adjunct al ministrului 
educației și învățămîntului, de 
membrii Senatului universitar și 
cadrele didactice, de numeroși 
ștudenți.

Vizitând sălile de cursuri și 
laboratoarele diferitelor facul
tăți, prințul Norodom Sianuk a 
fost informat de către gazde 
despre dezvoltarea institutului, 
unde sînt pregătiți în prezent 
peste 19 000 de studenți, de pro
filul său, de dotările sale ultra
moderne, corespunzătoare des
fășurării unui proces de învăță
mînt eficace, de mare utilitate 
teoretică și practică. S-a arătat, 
între altele, că aici sînt pregă
tiți viitorii ingineri necesari e- 
conomiei românești, aflată în
tr-un amplu proces de dezvol
tare șl diversificare, în profilu
rile mecanic, electric, chimic și 
metalurgic, pe baza orientării 
date întregului sistem de educa
ție de Congresul al XI-lea al 
P.C.R., personal de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care preconi
zează integrarea strînsă a învăță- 
mintului cu cercetarea și produc
ția. în acest context, au fost în
fățișate rezultatele obținute de 
cadrele didactice și studenți în 
activitatea teoretică, precum și 
în cea de cercetare și proiectare, 
care se desfășoară pe baza unor 
contracte încheiate cu unitățile 
economice.

Metodologii originale de pro
iectare, scule și dispozitive, apa
raturi complicate electrice și e- 
lectronice, echipamente de auto
matizare sînt prezentate în

De asemenea, să formăm p comi
sie de tineri care să verifice 
cum stă fiecare cu calificarea, 
unde are greutăți, ce se întîm- 
plă din cauza asta și să spună 
ce e de făcut. Adică noi să fim 
o forță aici, la noi în secție. • 
Ing. Adrian Bărbulescu : Cin
cinalul revoluției tehnico-ști
ințifice face ca și integrarea so- 
cio-profesională a tinerilor spe
cialiști să capete valențe cali
tativ noi. Cred că esențial va 
fi să nu stai prea mult să me
ditezi la o soluție mai bună, ci 
s-o gîndești în termeni eficienți 
și s-o «aplici operativ. Prima 
noastră acțiune în acest sens — 
efectuarea unui calcul al necesi
tăților de piese de schimb pen
tru a ne crea o rezervă utilă 
prin care să reducem durata re
parațiilor. • Ing. Ștefan Osiac : 
Ne-am informat la serviciul 
producție și am început să stu
diem tipurile de piese din import 
cu scopul de a executa noi în
șine unele din ele. o Gheorghe 
Micuță : La adunarea generală 
deschisă am propus ca măsură 
să economisim energia electri
că prin recondiționarea și refo- 
losirea anumitor subansamble, 
precum și prin folosirea unor 
materiale de dimensiuni co
respunzătoare.

Nu sînt decît cîteva exemple, 
nu sînt decît primele idei. „Ne 
vor veni și altele noi, ne asigu
rau tinerii, le vom îmbogăți și 
pe acestea". Dar așa este și 
normal pentru că acțiunii în 
curs de desfășurare nu i se va 
pune automat punct în momen
tul cînd, formal, activitățile pre
văzute pînă la sfîrșitul anului 
vor fi avut loc. Ea va trebui să 
continue, .să se exprime prin 
expresiile practicii, ale vieții.

riul săptămînii. 20,00 Film artis
tic : „Romeo și Julieta" — pro
ducție a studiourilor cinematogra
fice engleze. 22,10 24 de ore. 22,20 
Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10,00—11,30 Concertul Filarmoni
cii „George Enescu". 20,00 Eroi 
îndrăgiți de copii. 20,25 Ora melo
manului. 21,20 Arta plastică. 21,40 
Film serial : „Mannix".

LUNI, 15 DECEMBRIE 1975

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Contem

SĂPTĂMÎNĂ T?A i3-i9de«mWe
poranele noastre. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Repor
taj T. 20,15 Mult e dulce și fru
moasă... Concert-spectacol de 
muzică populară. 20,45 Cînd me- 
topele povestesc. 21,05 Roman- 
foileton : „Cimentul" (episodul I). 
O producție a studiourilor de te
leviziune sovietice. Premieră pe 
țară. Cu : Ludmila Zaișeva și Ro
man Gromadski. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex. 17,05 Floarea mun

cii — program de cîntece. 17,20 
Film artistic : „Opiul șl bîta“. 
Producție a studiourilor algerie
ne. Premieră TV. 19,05 Concert 
de jazz. Emisiune realizată de te
leviziunea pragheză. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Film 
serial pentru copii : „Daktari" 

cursul vizitei înalților oaspeți 
cambodgieni, care au cuvinte de 
laudă la adresa studenților și 
profesorilor, a întregului sistem 
de învățămînt ingineresc.

Sintetizînd impresiile deose
bite lăsate de această vizită, 
prințul Norodom Sianuk a notai 
în Cartea de onoare a institutu
lui : Delegația națională a Cam
bodgiei este foarte onorată și 
fericită de a fi putut să viziteze 
Institutul politehnic București 
Exprimăm profunda noastră ad-» 
mirație față de această instituție 
de învățămînt, ale cărei echipa
mente ultramoderne, metode de 
studiu, de cercetare științifică și 
tehnologică, precum și înalte 
tehnologie și integrare a învăță
mîntului cu practica, realizată 
datorită ideii geniale a excelen
ței sale președintele Nicolae 
Ceaușescu, dovedesc prodigioasa 
înflorire a României socialiste, 
care se remarcă în toate dome
niile construcției naționale. 
Cambodgia adresează felicitări 
călduroase marelui popor român, 
partidului comunist și guvernului 
român, sub eminenta conducere a 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Trăiască prietenia cambodgiano- 
română 1

La I.M.G.B., unde distinșii oas
peți au fost întâmpinați cu a- 

.ceeași căldură de Alexandru 
Roșu, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Nicolae Ganea, președintele 
Consiliului popular al sectorului 
5, de reprezentanți ai conducerii 
întreprinderii, de numeroși mun
citori, șeful statului cambodgian 
a luat cunoștință cu mare inte
res de progresul făcut de țara 
noastră în crearea și dezvoltarea 
unei industrii puternice, capa
bile să asigure necesitățile cele 
mai diferite ale tuturor ramuri
lor economiei. Unitate etalon a 
industriei construcțiilor de ma
șini, întreprinderea bucureșteană 
se bucură de o binemeritată fai
mă nu numai în rîndul benefi
ciarilor interni, ci și în străină
tate, unde produsele sale de o 
mare complexitate tehnică au 
dat un strălucit examen de ca
litate.

Prințul Norodom Sianuk exa
minează cu deosebită atenție și 
cere numeroase explicații pri
vind diferitele procese tehnolo
gice puse la punct de specialiștii 
uzinei, dotările moderne, precum 
si produsele realizate aici, între 
care se remarcă turbinele de 
330 MW, coloanele de sinteză 
pentru industria chimică, liniile 
de ciment de 3 000 t/zi.

De fapt este minutul 1531, 
căci ne aflăm la sfîrșitul primei 
părți a campionatului. După 
consumarea etapei a 17-a echi
pa Steaua se menține, în con
tinuare, pe primul loc, devenind, 
cum impropriu se spune, campi
oană de toamnă. Poziție merita
tă, cucerită la capătul unor evo
luții bune, în pofida startului ezi
tant și neconcludent. înainte de a 
consemna declarația antrenoru
lui secund al militarilor, Carol 
Crăiniceanu, declarație pe care 
ne-a făcut-o la terminarea me
ciului de miercuri, cu C.F.R 
Cluj-Napoca, subliniem că 
Steaua nu a mai încheiat turul 
pe primul loc de trei ani. 
• „Desigur, sîntem satisfăcut! 
că petrecem vacanța fotbalistică 
în postură de lideri, ne-a spus 
Crăiniceanu. Sîntem, de aseme
nea, mulțumiți de calitațea uno
ra dintre jocurile noastre» de 
randamentul și comportarea de 
ansamblu a jucătorilor transfe
rați în vară. In unele perioade, 
insă, evoluțiile noastre nu au 
mulțumit, suferind și eșecuri ce 
puteau fi evitate. Nu-i mai pu
țin adevărat că accidentările 
produse (Dumitru, Stoica, Zam
fir, Anghelini) ne-au diminuat 
simțitor potențialul. Pentru re
tur promitem un joc îmbunătă
țit și... un duel pasionant cu 
Dinamo pentru titlul de campi
oană...". • Și antrenorul Gheor
ghe Constantin are motive de 
bucurie. S.C. Bacău termină pe

(reluare). 20,25 Biblioteca pentru 
toți. Cezar Petrescu. 21,20 Trans
portul... sub zero grade. 21,40 în
tâlnire cu opereta.

MARȚI, 16 DECEMBRIE 1975 
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Arta plas
tică (reluare). 10,20 Film artisțic : 
„Vedere de pe pod" (reluare). 
12,05 Telex. 16,00 Teleșcoală- 16.30 
Curs de limba franceză. 17,00 Te
lex. 17,05 Muzică populară. 17,25 
Ctitori de cultură românească : 
Constantin Camacuzino Stolnicul 
— marele cărturar al epocii 
brâncovenești. 17,50 Pentru sănă
tatea dv. Alimentația în bolile 

de ficat. 18,00 Lecții TV pentru 
lucrătorii din agricultură. 18,30 
întâlnire cu Evghenia Dorohov- 
skaia, Anatoli Solodiânenko și al
ții într-un program de mu?ică 
din opere. 18,45 Teleglob. 19,00 
Planeta copilăriei. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Oame
nii luminilor — reportaj. 20,20 
Muzică populară, interpșbți în
drăgiți. 20,40 Publicitate 20.50 Sea
ră de teatru. Premieră pe țară. 
Ciclul „Oameni ai zilelor noastre". 
„Avalanșa" de Gh. Blăjan. pre
miul I la Concursul de scenarii 
TV — ediția 1975. 22,00 Muzică 
ușoară. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial : „Janosik". 
Episodul X. 20,45 Tezaur de cîn- 
tec românesc. Muzica deceniului 
opt. 21,15 Telex. 21,20 Idei contem
porane. 21,50 Din filmoteca TV. 

înfățișînd etapele de dezvol
tare ale uzinei, precum*  și per
spectivele ei de viitor, directo
rul întreprinderii, Nicu Con
stantin, a relevat că în cincina
lul 1976—1980. ca urmare a indi
cațiilor și recomandărilor pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
aici se va realiza întregul ne
cesar de utilaje și echipamente 
necesare dotării sistemului ener
getic național.

în încheierea vizitei, prințul 
Norodom Sianuk a felicitat co
lectivul unității, notînd în Car
tea de onoare : Delegația na
țională a Cambodgiei este foarte 
bucuroasă de a fi putut să ad
mire măreața dumneavoastră 
platformă industrială de con
strucții de mașini grele, această 
uzină ultramodernă, unde sint 
fabricate mașini extrem de per
fecționate, de o înaltă calitate 
Și înaltă precizie. Sub condu-

Solemnitatea depunerii 
unei coroane de flori

Vineri dimineața, prințul No
rodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia, președintele Frontu
lui Unit Național al Cambod
giei, împreună cu persoa
nele oficiale care îl însoțesc 
în vizita în țara noastră, a de
pus o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

La solemnitate au luat parte 
general de armată Ion Ioniță, 
ministrul apărării naționale, 
Emil Nicolcioiu, ministrul justi
ției, general-colonel Ion Coman, 
prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, Cornel Pa-

Prințesa Monique Sianuk 
a vizitat edificii sanitare 

și noi cartiere ale Capitalei
Prințesa Monique Sianuk a 

făcut, vineri dimineață, o vizi
tă în Capitală la Spitalul clinic 
de pediatrie „Emilia Irza", unde 
s-a interesat de unele aspecte 
ale ocrotirii mamei și copilului, 
de modul cum este organizată 
în țara noastră rețeaua destina
tă asistenței medicale a copiilor. 
In continuare, au fost vizitate

«UIMITUL
locul 4, cu 19 puncte, care pen
tru o promovată reprezintă o 
reușită deosebită. „Sincer, Ia 
începutul campionatului, deși 
credeam în valoarea și posibi
litățile băieților mei, nu mă 
gîndeam că vom urca atît de 
sus. Dacă jucam mereu așa de 
bine ca în partida cu Rapid, 
sînț convins că puteam realiza 
un număr și mai mare de 
puncte. Pentru a ne menține, 
însă, în frunte va fi nevoie să 
ne pregătim foarte atent în ve
derea reluării campionatului. 
Ceea ce vom și face". • Rădu- 
canu, cu o mină nu prea veselă 
după „Ziirich-ul" Sportului stu
dențesc la Petroșani, s-a pre
zentat, ieri dimineață, la antre
norul Cornel Drăgușin și, în- 
într-un limbaj specific, l-a ru
gat să aibă încredere în el că... 
„tot eu sînt cel mai bun portar". 
Cornel Drăgușin i-a replicat : 
„Am avut încredere în tine, dar 
mi-am pierdut-o. Ajută-mă să 
o recîștig...". • Cu toate că la 
Bacău a primit 4 goluri, Ioniță 
a apărat foarte bine, salvîndu-și 
echipa de la o înfrîngere și mai 
usturătoare. Căpitanul formației 
giuleștene, Pop, ne spunea ieri: 
„Ioniță a scos cel puțin 4—-5 go
luri ca și făcute. La nici unul 
din cele primite nu are vreo 
vină. Toată o purtăm noi, fun
dașii, și... atacanții gazdelor".

DUMITRU VIȘAN

MIERCURI, 17 DECEMBRIE 1975 
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10,00 Elevii din 
Halinga — reportaj T. (reluare). 
10,15 Floarea muncii — program 
de cîntece. 10,30 Telerecital Elvi
ra Godeanu (reluare). 11,40 Mu
zică populară. 12,00 Telex. 16,00 
Teleșcoală. 16.30 Curs de limba 
rusă. Î7,00 Telex. 17,05 Pentru 
timpul dv. liber vă recomandăm... 
17,20 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto. 17,30 Ate
neu popular TV. 18,00 Lecții TV 
pentru lucrătorii din agricultură. 
18,30 Tragerea Pronoexpres. 18.40 
Nănuța mpa din Bihor — melo
dii populare interpretate de Vio
rica Flintașu. 18,55 Tribuna TV. 

Militantismul înnoitor, coordona
tă a spiritului revoluționar. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Te cînt, țara mea. 20,15 Telecine- 
mateca. în ciclul : „Mari regizori" 
— „Scurtă vacanță". Premieră 
TV. Producție a studiourilor ita
liene. Cu : Florinda Bolkan, Re
nato Salvatori, Daniel Quenaud. 
21,45 Muzică din operete. 22,10 24 
de ore.
PROGRAMUL TI

20,00 Studio ’75. Emisiune reali
zată în județul Prahova. 20,20 Pre
ferințele dv. muzicale sînt și pre
ferințele noastre. 20,55 Telerama. 
21,20 Telex. 21,25 Roman-foileton : 
„Cimentul" (reluare).

JOI, II DECEMBRIE 1975 
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba germană. 17,00 Telex. 17,05

cerea Partidului Comunist Ro
mân, a stimatului președinte 
Nicolae Ceaușescu, viteazul popor 
român a obținut progrese formi
dabile în toate domeniile con
strucției^ socialiste, îndeosebi în 
industrie, știință și tehnologie. 
Aceste progrese minunate sînt 
scoase în relief și de către uzipa 
dv. Vă mulțumim sincer pentru 
primirea prietenească pe care 
ne-ați făcut-o și vă adresăm cele 
mai călduroase felicitări pentru 
succesele foarte importante pe 
care le-ați obținut și care con
tribuie la asigurarea măreției 
glorioasei dv. patrii.

De la I.M.G.B.. coloana de 
mașini s-a îndreptat spre Pala
tul Sporturilor și Culturii, unde 
oaspeților cambodgieni le-au 
fost prezentate cîteva aspecte 
ale construcției de obiective ao- 
cial-culturale din Capitală.

coste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Gheor
ghe, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al munici
piului București.

La sosirea înaltului oaspete, o 
gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate apoi im
nurile de stat ale României și 
Cambodgiei. După depunerea 
coroanei de flori, asistența a 
păstrat un moment de recule
gere.

în continuare s-a vizitat ro
tonda monumentului.

în Încheiere, șeful statului 
cambodgian a primit defilarea 
gărzii de onoare.

noile cartiere de locuințe Titan- 
Balta Albă și zona centrală a 
Bucureștiului, luînd cunoștință, 
cu acest prilej, de dezvoltarea 
impetuoasă a acestor cartiere, 

în cursul vizitei, Alteța Sa 
Regală a fost însoțită de Tama
ra Dobrin, vicepreședinte aJ 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

• în perioada vacanței de 
iarnă a elevilor, la bazinul Flo- 
reasca vor fi organizate cursuri 
de inițiere la înot pentru copii, 
înscrierile au început. De ase
menea, la bazinul Floreasca, ca 
și la cel din incinta complexu
lui sportiv „23 August", conti
nuă eliberarea abonamentelor 
pentru cei dornici să practice 
înotul de agrement.« Relații su
plimentare la telefoanele : 
79 37 85 (bazinul Floreasca) și 
21 6115 (bazinul „23 August").

• Sezonul pugilistic din acest 
an se încheie astăzi în sala Di
namo din Capitală odată cu 
desfășurarea ultimului „act" al 
„Cupei F.R. Box". După cum se 
știe, pentru finala acestei com
petiții s-au calificat echipele Fa
rul Constanța și B.C. Galați. 
Reuniunea începe la ora 18,00. 
în semifinale, Farul a învins cu 
28—16 pe C.S.M. Reșița, iar 
B.C. Galați a dispus cu 25—19 
de Metalul Bocșa. în meciul 
B.C. Galați — Metalul Bocșa a 
fost înregistrată o mare sur
priză : Dobăeș (categoria cocoș) 
l-a învins prin ko. în prima 
repriză, pe Șt. Duminică, finalist 
al campionatului național.

• Turneul internațional de te
nis desfășurat în orașul suedez 
Uppsala s-a încheiat cu victoria 
jucătorului român Ilie Năstase. 
care în partida decisivă l-a în
trecut cu 7—6, 7—5 pe campio
nul polonez Wojtek Fibak. In 
întâlnirea pentru locurile 3—4. 
suedezul Kjell Johansson l-a 
învins cu 6—2. 6—3 pe compa
triotul său Rolf Norberg.

De pe plaiuri muscelene. 17.25 Din 
țările socialiste. 17,35 Un disc pe 
625 de linii. 18,00 Enciclopedie 
pentru tineret. 18,25 Cabinet juri
dic. Perfecționarea și sistemati
zarea legislației. 18,50 Muzica. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Revista economică TV. 20,30 Pa
gini de balet : „Poem eroic". Pre
mieră TV. 20,45 Baladă pentru a- 
cest pămînt. Vaslui : Peceți vechi 
— peceți noi. 21,05 Magazin cultu
ral-artistic TV. 21,50 Melodii... 
melodii. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Concertul Orchestrei Sim
fonice a Radioteleviziunii. 22.00 
Pagini de umor : „Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea“.

VINERI, 1.9 DECEMBRIE 1975

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,45 Tragerea 
Loto. 18,55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Moment li
ric» 20,15 Film artistic : ..Tom 
Sawyer". — producție a studiou
rilor cinematografice americane. 
Premieră TV. 21,40 Univers știin
țific. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Aventura cu
noașterii (reluare). 17,35 Reportaj 
TV. Ciudata poveste a unui ta
blou. 17,50 Cîntă Tita Bărbulescu 
și alții. 18,05 Calendar 1975 : An- 
tim Ivireanul. 18,35 Vîrstele peli
culei. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 Armonii intime.
20.30 Viața economică a Capitalei. 
Avanpremieră 1976. Azi — sec
torul 7. 20,50 Telex. 20,55 Teatru 
liric TV : „Căsătoria secretă" o- 
peră comică de Domenico Cima- 
rosa.

rolul.de


Importante rezoluții 
adoptate de Adunarea 

Generală a O.N.U.

lucrările Întîlnirii europene 
a uniunilor naționale studențești

Plenara Adunării Generale a 
adoptat un număr de 20 de re
zoluții, între care multe înscriu 
România pe lista coautorilor.

Plenara și-a însușit, prin con
sens, rezoluția prezentată de 
România și, de alte 11 state 
membre vizînd evaluarea rezul
tatelor deceniului dezarmării. 
Documentul exprimă îngrijora
rea^ Adunării Generale în legă- 
țqjă cu lipsa unor măsuri efec
tive de dezarmare, reafirmă in
teresul O.N.U. în orice negoci
eri de dezarmare, deploră risi
pirea unor mari resurse canali
zate spre . înarmări, și cere sta
telor să-și intensifice eforturile 
pentru promovarea negocierilor 
de, dezarmare, pentru atingerea 
obiectivelor deceniului dezar
mării.

Plenara a adoptat apoi, cu o 
majoritate yovirșitoare. rezolu
ția înaintată de România și de 
alte cinci state membre' privi
toare la creșterea rolului O.N.U. 
în domeniul dezarmării. în acest 
scop, se preconizează crearea 
unui comitet ad-hoc, cu sarcina 
de a recomanda măsuri pentru 
exercitarea de către O.N.U. a 
unui rol deplin în eforturile 
multilaterale de dezarmare, 
pentru informarea opiniei pu
blice mondiale în legătură cu 
situația , cursei înarmărilor și 
negocierilor de dezarmare, pre
cum și pentru sporirea contri
buției O.N.U. în transpunerea 
în viață a acordurilor multila
terale de dezarmare.

Rezoluția românească referi
toare la consecințele economice 

sociale ale cursei înarmărilor 
Si efectele sale profund dăună
toare asupra păcii și securității 
in lume a întrunit consensul 
plenarei Adunării Generale.

Rezoluția referitoare la redu
cerea bugetelor militare, întru
nind o mare majoritate de vo
turi, cerș» statelor puternic înar
mate să treacă la reducerea 
cheltuielilor lor militare și pre
vede crearea unui comitet pen
tru evaluarea exactă a cheltuie
lilor militare, precum și a re
surselor folosite în sectorul mi
litar, și identificarea de metode 
exacte de măsurare a acestor 
cheltuieli, în funcție de diverși 
factori economici și financiari, 

în legătură cu problema cre
ării de zone denuclearizate, 
Adunarea Generală a adoptat 
mai multe rezoluții prin care 
s-a reafirmat convingerea că 
proliferarea zonelor denucleari
zate poate contribui la tempe
rarea cursei înarmărilor nucle
are. la progresul pe calea dezar
mării generale și complete, la 
lărgirea destinderii internaționa
le. într-una din rezoluții toate 
statele membre. Agenția Inter
națională pentru Enetgia Atomi
că și organizațiile internaționale 
sînt chemate să ia cunoștință, de 
conținutul studiului asupra tutu
ror aspectelor problemelor zo
nelor lipsite de arma atomică. 
Plenara a adoptat o rezoluție 
privind crearea unei asemenea

Un nou episod în 
„războiul codului"

Canoniera islandeză ,,Thor“ a 
deschis focul, pentru prima dată 
in așa numitul „război al codu
lui”. împotriva unei nave bri
tanice, joi la amiază, în apro
pierea coastei islandeze. Nici 
unul dintre obuze nu a atins însă 
ținta și nu s-au înregistrat pier
deri.

Versiunea islandeză a inciden
tului menționează că nava de 
protecție britanică „Star Aqua
rius'4 pătrunsese în interiorul li
mitei teritoriale de 12 mile in 
largul coastei islandeze. Partea 
britanică a explicat însă această 
apropiere a navei prin necesita
tea de a se adăposti de vintul 
a cărui viteză depășea 100 km/h.

La 14 decembrie se împlinesc 
două decenii de la intrarea 
României în Organizația Națiu
nilor Unite. Cu numai cîteva 
săptămîni în urmă, la 24 octom
brie, a fost sărbătorită împlini
rea a treizeci de ani de la în
ființarea O.N.U. Acest dublu 
jubileu reprezintă un prilej in 
plus de a reflecta la realizările, 
neîmplinirile și perspectivele or
ganizației mondiale.

Deși „de jure44 România a de
venit membră a O.N.U. Ia un 
deceniu de Ia intrarea în vi
goare a Cartei, adeziunea ei e- 
t'ectivă la principiile și țelurile 
Națiunilor Unite este mult an
terioară acestei date, coincizînd 
practic cu actul de la 23 Au
gust. care a adus intrarea ei în 
rîndul forțelor iubitoare de 
pace ce lansaseră și aveau să 
ducă la realizare ideea O.N.U. 
Pe tot parcursul celor două de
cenii, participarea României la 
lucrările organizației a fost di
namică și constructivă, refi.ee- 
tînd fidel caracteristicile politi
cii externe a partidului și sta
tului nostru. Participînd la se
siunea jubiliară din 1970 a Adu
nării Generale a O.N.U., pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
spunea : „In numele poporului 
român, pe care-1 reprezint Ia 
această importantă reuniune in
ternațională, sînt împuternicit 
să declar că România va milita 
întotdeauna neobosit și ferm 
pentru înfăptuirea idealurilor 
de pace, progres și colaborare 
ale umanității, pentru afirma
rea și respectarea tuturor prin
cipiilor care stau Ia baza bunei 
conviețuiri internaționale. Țara 
mea este hotărîtă să-și dea în
treaga contribuție la reușita tu
turor acțiunilor pe care le va 
întreprinde Organizația Națiu
nilor Unite pentru pace, colabo
rare și destindere".

La sesiunile Adunării Gene
rale a O.N.U., delegația Româ
niei s-a remarcat nu numai prin 
participarea activă la dezbate
rea problemelor aflate pe ordi
nea de zi, ci și prin numeroase 
inițiative proprii primite cu viu 
interes și adoptate adesea în 
unanimitate, din care amintim : 
elaborarea principiilor colabo
rării economice internaționale 
(1957) ; cooperarea internațională 
în vederea dezvoltării indus
triei petroliere în țările subdez
voltate (1959) ; planificarea în 

zone în Orientul Mijlociu, prin 
care statelor din această regiu
ne li se cere să proclame în 
mod solemn intenția lor de a se 
abține, pe baze reciproce, de la 
producerea sau intrarea în po
sesie a unor asemenea arme de 
distrugere în masă.

O rezoluție propusă de India, 
votată prin consens de Aduna
rea Generală, vizează crearea 
unei zone lipsite de arme nu
cleare în Asia de Sud. ale cărei 
limite se vor stabili ulterior in
tre statele direct interesate. A- 
ceeași problemă formează obiec
tul unei rezoluții prezentate de 
Pakistan, prin care se cere sta
telor din zonă să-și intensifice 
eforturile spre crearea unei 
zone denuclearizate și să se ab
țină de la acțiuni contrare rea
lizării acestui obiectiv. Rezoluția 
intitulată „Transpunerea în via
ță a declarației asupra denu- 
clearizării Africii“ a fost adop
tată de plenara Adunării Gene
rale în unanimitate. Documen
tul reafirmă apelul către toate 
statele de a respecta această 
declarație, semnată de șefii de 
stat și guvern din țările mem
bre ale O.U.A.. și cheamă toate 
statele să se abțină de la ex
perimentarea, fabricarea, insta
larea, transportarea, depozita
rea. folosirea sau de la amenin
țarea cu folosirea armelor nu
cleare în continentul african. 
Printr-o altă rezoluție, adoptată 
cu 113 voturi, nici unul contra 
și 16 abțineri, Adunarea Gene
rală lansează un apel către 
Franța și Statele Unite să sem
neze și să ratifice cît mai cu- 
rînd posibil protocolul adițional 
al Tratatului ! de' la Tlatelolco 
privitor la interzicerea armelor 
nucleare pe continentul Ameri- 
cii Latine. Plenara și-a îndrep
tat apoi atenția asupra unei re
zoluții, pe care a adoptat-o cu 
110 voturi, nici unul contra și 
20 abțineri, vizînd transformarea 
sudului Oceanului Pacific într-o 
zonă lipsită de arme nucleare.

Alte rezoluții adoptate de A- 
dunarea Generală privesc înce
tarea experiențelor cu armele 
nucleare în toate mediile, în
cheierea Unui tratat interna
țional pentru interzicerea fabri
cării și perfecționării unor noi 
tipuri și sisteme de arme de 
distrugere în masă, interzicerea 
perfecționării producției și sto
cării armelor chimice, bacterio
logice, incendiare.

ROMÂNIA-DOUĂ DECENII LA NAȚIUNILE UNITE 

Interesele popoarelor cer creșterea 
rolului 0. N. U. in viața internațională

Vizita delegației 
parlamentare române

în Iugoslavia
Delegația parlamentară româ

nă, condusă de tovarășul Nico- 
lae Giosan. președintele Marii 
Adunări Naționale, aflată în vi
zită in Iugoslavia, a avut vineri 
dimineața, la Saraievo. o întîl- 
nire cu reprezentanți ai Adună
rii R. S. Bosnia și Herțegovina, 
în frunte cu H. Pozderat, pre» 
ședințele Adunării.

în continuare, delegația a fă
cut vizite la Fabrica de termo- 
elemente a complexului „Ener- 
goinvest", care cooperează și cu 
întreprinderi din România, la A- 
dunarea orașului și a avut o în
tâlnire cu un grup de oameni de 
știință de la Universitatea din 
Saraievo.

//? Liban continuă 

incidentele
Deși un nou acord de înceta

re a focului în zona Beirutului 
urma să intre în vigoare în 
noaptea de joi spre vineri, atît 
în cursul acestei nopți, cît și 
în ziua care i-a urmat, în ca
pitala libaneză au continuat să 
se producă schimburi de focuri 
între grupările aflate în conflict, 
care au acționat cu arme auto
mate, rachete și mortiere. Cele 
mai puternice lupte. au afectat 
zona hotelurilor de lux, unde 
au fost incendiate etajele su
perioare ale unei clădiri cu 26 
nivele. Ciocniri au avut loc și 
în suburbiile capitalei.

Pe ansamblul teritoriului li
banez, peste 40 persoane au fost 
ucise în cursul zilei de vineri, 
cele mai grave incidente avînd 
loc în regiunea agricolă Bekaa, 
din estul țării, unde 27 persoa
ne și-au pierdut viața. La Bei
rut au fost înregistrați 12 morți, 
iar alte cîteva persoane au fost 
ucise la Tripoli.

Republica 
Malta

migdalilor constituind o ve
che îndeletnicire.

• Industria, pină recent 
aproape inexistentă, se redu
ce la prelucrarea produselor 
agricole, Ia existența unor 
unități textile și a șantierelor 
de reparații navale. După 
cucerirea independenței, la 
10 septembrie 1964, după o 
luptă de peste 150 de ani, 
s-a trecut la elaborarea unor 
planuri de perspectivă, care, 
între altele, prevede extinde
rea activităților industriale, 
mai ales în orașul La Valetta. 
De asemenea, se are în ve
dere lichidarea înapoierii e- 
conomice și sociale, concen
trarea eforturilor spre edifi
carea unui viitor de-sine- 
stătător. pentru asigurarea 
unor noi succese pe drumul 
propășirii țării.

• Intre România și Malta 
s-au statornicit relații de 
prietenie și cooperare. in 
interesul reciproc, al păcii, 
securității și înțelegerii in
ternaționale.

I. T.

internaționale și să favorizeze 
progresul social al popoarelor, 

în decursul anilor, îndeosebi in 
ultima perioadă, cind a făcut 
pași importanți pe calea reali
zării universalității sale și a des- 
pripderii de atmosfera „războiu
lui rece44, O.N.U. și-a adus o în
semnată contribuție la discuta
rea și soluționarea unor proble
me internaționale. Documente ca 
Declarația asupra principiilor 
privind relațiile prietenești și 
cooperarea între state. Carta 
drepturilor și îndatoririlor eco
nomice ale statelor. Declarația 

asupra instaurării unei noi or
dini economice internaționale, o 
serie de rezoluții și acțiuni au 
constituit contribuții de valoare 
la procesul de elaborare a unui 
nou sistem, democratic, de reia-; 
ții internaționale, Ia analiza și 
dezbaterea marilor probleme 
care preocupă omenirea, la solu
ționarea unor importante pro
bleme.

Raportată însă la comple
xitatea și urgența marilor 
probleme ale contemporanei
tății, activitatea desfășurată 
de O.N.U. a fost adesea 
sub așteptările popoarelor.

In anumite cazuri, rezoluțiile, 
recomandările și acțiunile O.N.U. 
s-au dovedit chiar injuste, avînd 
consecințe negative în viața in
ternațională și în cele din urmă 
asupra prestigiului și autorității 
organizației înseși.

După cum se știe. România 
a militat dintotdeauna pentru 
creșterea rolului O.N.U. în viața 
mondială, pentru transformarea 
ei intr-un instrument mult mai 
puternic și mai. eficace de rezol
vare a problemelor internaționa
le, de promovare a idealurilor 
de progres și libertate, înțelege-

Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. 
a primit pe conducătorul delegației 

P.C.R. la cel de-al Vll-lea Congres 
al P.M.U.P.

Vineri seara, tovarășul Edward 
Gierek, prim-secretat al C.C. al 
P.M.U.P., l-a primit pe tovară
șul Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. con
ducătorul delegației Partidului 
Comunist Român la cel de-al 
Vll-lea Congres al P.M.U.P.

Cu acest prilej, reprezentantul 
Partidului Comunist Român a 
transmis primului secretar al 
C.C. al P.M.U.P. un cald salut 
tovărășesc din partea secretaru
lui general al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Nicolae

încheierea lucrărilor
Congresului P.M.U.P.

La Varșovia s-au încheiat vi
neri după-amiază lucrările celui 
de al Vll-lea Congres al 
P.M.U.P., eveniment de însem
nătate majoră in viața partidu
lui și a poporului polonez.

Forumul comuniștilor polo
nezi a adoptat, la capătul celor 
cinci zile de dezbateri, hotărî- 
rea „Pentru o nouă dezvoltare 
dinamică a construcției socialis
te, pentru o calitate superioară 
a muncii și condițiilor de viață 
ale națiunii", precum și rezoluția 
„Pentru continua dezvoltare a 
forțelor socialismului și consoli
darea păcii, pentru întărirea po
ziției R. P. Polone pe plan inter
național".

Congresul a ales noile organe 
de conducere ale partidului : 
Comitetul Central, Comisia Cen
trală de Revizie, Comisia Centra
lă a Controlului de Partid.

în prima plenară a noului Co
mitet Central. în funcția de prim 
secretar al C.C. al P.M.U.P. a 
fost ales în unanimitate tovară
șul Edward Gierek.

La propunerea lui Edward 
Gierek. Comitetul Central a ales 
noul Birou Politic al C.C. al 
P.M.U.P., din care fac parte : 
Edward Gierek, Edward Ba- 
biuch. Zdzislaw Grudzien, Hen
ryk Jablonski. Mieczyslaw Ja- 
gielski, Piotr Jaroszewicz, Woj
ciech Jaruzelski, Stanislaw Ka
nia, Jozef Kempa, Stanislaw 
Kowalczyk, Wladyslaw Kruczek, 
Stefan Olszowski, Jan Szydlak, 
Jozef Tejchma. Ca membri su-

Evoluția situației din Spania
Reacfii dupâ formarea noului guvern

Fostul premier al Spaniei, 
Carlos Arias Navarro, însărci
nat de șeful statului cu forma
rea guvernului, a anunțat lista 
noului cabinet. Cei trei vice
președinți sînt : pentru proble
mele apărării — generalul-loco- 
tenent Fernando de Santiago 
Diaz-Mendivil, pentru afaceri 
interne — Manuel Fraga Iribar- 
ne, care conduce și Ministerul 
de Jnterne, pentru afaceri eco
nomice — Juan Manuel Villar 
Mir, care deține și portofoliul 
finanțelor. Ministru al afaceri
lor externe a fost numit Jose 
Maria de Areilza. Ministerul 
Planului și al Dezvoltării a fost 
suspendat.

Alejandro Rojas Parcos, mem
bru al Comisiei Permanente a 

re și colaborare, de asigurare a 
păcii și securității popoarelor. 
Astfel, din 1972, Adunarea Gene
rală dezbate, la inițiativa Româ
niei, punctul privind „întărirea 
rolului O.N.U. în viața interna
țională", iar pe agenda sesiunii 
actuale figurează tema „Creș
terea rolului O.N.U. in menține
rea păcii și securității interna
ționale, in dezvoltarea cooperă
rii între toate națiunile și pro
movarea normelor dreptului in
ternațional în relațiile dintre 
state". Pentru a răspunde 
acestei cerințe vitale, Romă- 

nia este de părere că orga
nizația însăși trebuie să se adap
teze la condițiile contempora
neității. în amplul și fundamen
tatul document intitulat „Pozi
ția României cu privire Ia îm
bunătățirea și democratizarea 
activității Organizației Națiuni
lor Unite, Ia întărirea rolului său 
în realizarea colaborării între 
toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, a unei lumi 
mai bune și mai drepte, a unei 
păci trainice", România socialis
tă se pronunță cu hotărîre pen
tru crearea condițiilor necesare 
ca Națiunile Unite să-și aducă o 
contribuție mai importantă la 
abolirea politicii de forță și dic
tat și impunerea noilor relații, 
la soluționarea efectivă a litigii
lor și conflictelor și a marilor 
probleme care preocupă omeni
rea — dezarmarea, lichidarea 
subdezvoltării, instaurarea unei 
noi ordini economice internațio
nale. Ținînd seama de noile rea
lități, de necesitatea ca O.N.U. 
să-și aducă o contribuție spo
rită la instaurarea unor relații 
noi, democratice și echitabile, 
România propune elaborarea și 

Ceaușescu, precum și urări de 
noi succese in construirea socia
lismului in Polonia.

Tovarășul Edward Gierek, 
mulțumind pentru urările adre
sate, a transmis, la rîndul său, 
Partidului Comunist Român, se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cele mai 
bune urări de sănătate și noi 
succese în munca neobosită de
pusă în slujba înfloririi Româ
niei socialiste.

întâlnirea 3-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără* * 
șească.

Astăzi este sărbătoarea na
țională a Republicii Malta.

• Situată în Marea Medi- 
terană, intr-un mic arhipelag 
compus din trei insule — 
Malta, Gozo și Comino — a- 
vînd o suprafață de 316 kmp. 
și o populație de circa 350 000 
locuitori, Malta are o densita
te dintre cele mai mari din 
lume. Limba insularilor este 
ile origine feniciană, avînd 
un lexic cu numeroase cuvinte 
de origine latină și arabă. în 
ciuda faptului că cele trei 
insule beneficiază de clima 
dulce, datorită faptului că 
acestea au un relief mun
tos, calcaros, cu o altitudine 
pînă la 250 m, Malta nu și-a 
putut dezvolta o agricultură 
intensă, în condiții prielnice, 
economia agrară fiind înte
meiată în cea mai mare parte 
pe irigații. Această ramură 
deține totuși un loc impor
tant în cadrul preocupărilor 
tradiționale ale maltezilor, 
cultivarea cerealelor, a bum
bacului și tutunului, legume
lor, citricelor, măslinilor și

scopul dezvoltării economice 
(1963) ; îmbunătățirea relațiilor 
de cooperare și bună vecinătate 
pe continentul european (I960— 
1965) ; promovarea in rîndurile 
tineretului a idealurilor de pace, 
respect reciproc - și înțelegere 
între popoare (I960—1965) : ad
ministrația publică și dezvolta
rea (1965) ; punerea în valoare 
a resurselor umane (1965) : coo
perarea în domeniul turismu
lui (1966) ; colaborarea științifi
că și tehnologică (1967) ; conse
cințele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor (1970) ; con

secințele economice și so
ciale ale cursei înarmărilor și 
efectele sale profund dăunătoa
re asupra păcii si securității în 
lume : tineretul , educația și res
ponsabilitățile sale in lumea 
contemporană (1975) etc.

La baza acestei contribuții 
substanțiale a stat convingerea 
României in necesitatea și uti
litatea O.N.U., precum și în po
sibilitatea organizației de a-și 
îmbunătăți activitatea, de a con
tribui într-o măsură mai mare 
la soluționarea problemelor in
ternaționale. Căci, pe lingă me
rite incontestabile, O.N.U. vă
dește și neîmpliniri Ia fel de greu 
de trecut cu vederea. Concepu
tă in timpul celui de al doilea 
război mondial și funcționind 
din chiar anul încheierii acestei 
groaznice conflagrații. Organiza
ția Națiunilor Unite se declara 
hotărîtă să izbăvească generați
ile viitoare de flagelul războiului, 
să asigure egalitatea în drepturi 
a națiunilor, să creeze condiți
ile necesare menținerii justiției

pleanți ai Biroului Politic at*  
fost aleși : Kazimierz Barcikow- 
ski, Jerzy Lukaszewicz, Tadeusa 
Wrzaszczyk.

în funcția de secretari ai C.C. 
al P.M.U.P. au fost aleși : Ed
ward Babiuch, Ryszard Frelek, 
Stanislaw Kania, Wincenty Kra
sko, Jerzy Lukaszewicz, Jozef 
Pinkowski, Jan Szydlak, Andr
zej Werblan, Zdzislaw Zanda- 
rowski. Zdzislaw Kurowski a 
fost ales membru al Secreta
riatului C.C.

în încheierea lucrărilor ce
lui de-al Vll-lea Congres al 
P.M.U.P. a luat cuvîntul tovară
șul Edward Gierek, prim secre
tar al C.C. al P.M.U.P., care a 
mulțumit delegaților pentru 
mandatul ce i-a fost încredin
țat și a dat asigurări că va de
pune toate eforturile pentru a 
transpune cu consecvență în 
viață hotărîrile adoptate de 
congres, pentru continua înflo
rire a Poloniei socialiste.

E. Gierek a adresat calde mul
țumiri tuturor delegațiilor parti
delor comuniste și muncitorești 
participante la lucrările congre
sului, rugîndu-le să transmită 
partidelor și popoarelor pe care 
le reprezintă sentimentele de 
prietenie și solidaritate ale co
muniștilor polonezi.

La lucrările celui de-al VII- 
lea congres a participat o dele
gație a Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Cor
nel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Juntei Democratice, a declarat 
agenției France Presse că ..mai 
mult ca oricind opoziția demo
cratică este aproape de realiza
rea unității44. El a aprdeiat că 
suveranul spaniol a comis o 
eroare prin acceptarea compo
ziției noului guvern.

La rîndul lor, Râul Morodo și 
Francisco Bobillo. membri ai 
conducerii Partidului Socialist 
Popular, au declarat că noul 
guvern „va încerca să ofere o 
imagine de deschidere, limitată 
însă de jocul diverselor grupuri 
interne ale regimului44.

Un grup de 250 de juriști 
spanioli au dat publicității, joi, 
textul unei declarații care res
pinge orice guvern impus po
porului spaniol fără aprobarea 
acestuia.

adoptarea unui Cod de conduită 
cu caracter universal, în care să 
fie statuate drepturile și îndato
ririle fundamentale ale statelor. 

Lumea s-a schimbat, intr-ade
văr, imens. De aceea, actul con
stitutiv al O.N.U., Carta Națiu
nilor Unite, conține formulări 
care, firești la vremea elaboră
rii ei, azi au devenit anacronice. 
Paragrafele referitoare la terito
riile sub tutelă, neautonome, la 
„țările inamice" — ca să amin
tim numai cîteva — nu-și mai 
au rostul intr-o vreme în care 
sistemul colonial s-a prăbușit, 
tutelarea unor popoare de către 
altele este profund indezirabilă 
iar progresele pe calea securită
ții și cooperării în Europa, con
sfințite în Actul final al confe
rinței general-europene și într-o 
serie de alte tratate și acorduri 
internaționale, au inaugurat o 
nouă etapă in viața mondială, 
în lume au apărut, în cele trei 
decenii de la întemeierea O.N.U., 
noi state socialiste, zeci de state 
independente, numărul membri
lor O.N.U. crescind între 1945 și 
1975 de la 51 la 143. Din punct 
de vedere cantitativ, principiul 
universalității organizației este 
așadar aproape realizat. Călită- ' 
tiv însă trebuie create condițiile 
pentru participarea reală și res
ponsabilă, în condiții de deplină 
egalitate, a tuturor statelor, in
diferent de sistemul lor econo
mic și social sau de dimensiu
nile și potențialul lor, la activi
tatea organizației.

Pentru atingerea obiectivului 
creșterii rolului și eficienței 
O.N.U., România consideră nece
sară, de asemenea, adoptarea de 
măsuri politice și organizatorice 
pentru sporirea atribuțiilor și 
competenței Adunării Generale, 
forul cel mai larg al organiza
ției, consacrarea unor proceduri 
și mecanisme democratice de lu
cru și urmărirea îndeaproape a 
îndeplinirii rezoluțiilor adoptate.

Deplin atașată țelurilor fun
damentale aie O.N.U., România 
va acționa și în continuare, cu 
toată fermitatea, pentru crește
rea rolului și eficienței organi
zației în viața internațională, 
astfel îneît ea să devină un for 
activ în asigurarea păcii, secu
rității și colaborării între state, 
în edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

BAZIL ȘTEFAN

Vineri, au continuat în Ca
pitală lucrările celei, de-a XIII-a 
întilniri europene a uniunilor 
naționale studențești. în cadrul 
dezbaterilor au fost abordate 
probleme privind intensificarea 
luptei studențimii, a tuturor 
forțelor progresiste pentru de
mocratizarea sistemelor de in- 

ALEXANDR ZARÎKOV. pre
ședintele Consiliului Studențesc 
din U.R.S.S.

întâlnirea europeană a uniuni
lor naționale studențești se des
fășoară într-un climat propice, 
favorizat de rezultatele Confe
rinței pentru securitate și coo
perare, ale cărei lucrări s-au 
încheiat la Helsinki. Dezbaterile 
reuniunii noastre au un caracter 
fructuos, se dovedesc profunde, 
am ascultat numeroase propu
neri și inițiative menite a inten
sifica și diversifica prietenia și 
cooperarea dintre organizațiile 
europene studențești.

Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu participanți- 
lor la reuniune demonstrează 
interesul României socialiste 
pentru problemele care confrun
tă tânăra generație. In ceea 
ce ne privește, sintem recunos
cători pentru cuvintele adre
sate.

Aș dori să subliniez buna or
ganizare, condițiile favorabile 
asigurate de gazdele noastre, 
U.A.S.C.R., uniune cu care în
treținem relații de frățească

colaborare, întemeiate pe prin
cipiile marxism-leninismului. 
Exprimîndu-mi încrederea în 
continua intensificare a legătu
rilor noastre cu studenții ro
mâni, vă urez succes deplin în 
realizarea obiectivelor construc
ției socialismului și comunis
mului, in înfăptuirea sarcinilor 
trasate tineretului de Congre
sul al XI-lea al P.C.R., de Con
gresul U.T.C. și Conferința 
U.A.S.C.R.

BORIS MUZEVIC, membru al 
Secretariatului Uniunii Tinere
tului Socialist din R.S.F- Iugo
slavia.

Este foarte util și plăcut să 
auzim . din partea președintelui 
Republicii Socialiste România 
că iși exprimă increderea de
plină in posibilitățile pe care le 
deține tineretul, increderea în 
puterea sa de acțiune pe plan 
internațional. Mă refer la me
sajul care ne-a fost adresat 
nouă, participanților la cea de-a 
13-a întâlnire europeană a uniu
nilor naționale studențești de 
către președintele Nicolae 
Ceaușescu. In mesaj se relevă 
un mare număr de probleme de 
importanță majoră pentru lu
mea de astăzi și, în primul rind, 
problemele securității și coope
rării in Europa.

Am ascultat referatele și dez
baterile din cadrul întâlnim 
noastre cu privire la aceste pro
bleme și am constatat că exis
tă un larg consens in ceea ce 
privește faptul că reuniunea de 
la Helsinki este un pas impor
tant, dar, pe drumul edificării 
securității durabile, al conlucră
rii reciproc avantajoase, acesta 
nu este ultimul. Rămîn încă 
numeroase aspecte de rezolvat 
și, in această privință, consider 
că și noi, studenții, putem ac
ționa concret.

FRANCIS DOMINAȚI, secre
tar al Uniunii Naționale a Stu
denților din Franța.

Aș vrea mai întâi să remarc, 
în legătură cu agenda acestei 
reuniuni, interesul manifestat 
in cadrul întâlnirii față de în
țelegerea problemelor păcii, 
securității, intensificării coope
rării intre țările Europei. Aș 
porni de la sublinierea că este 
pentru prima oară în Europa 
cind popoarele din această par
te a lumii au ajuns la un acord 
general. în cadrul reuniunii 
de la Helsinki, privind partici

PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT

• MINIȘTRII DE EXTERNE 
ai Greciei și Turciei, Dimitrios 
Bitsios și, respectiv. Ishan Sa
bri Caglay.angil, aflați la Bru
xelles, au anunțat, intr-o decla
rație comună, că guvernele ce
lor două țări au hotărît să se a- 
dreseze secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, în ve
derea găsirii mijloacelor de re
luare a negocierilor intercomu- 
nitare cipriote în legătură cu si
tuația din insulă, cu participarea 
părților interesate. Cei doi mi
niștri au precizat că guvernele 
grec și turc vor susține efortu
rile pe care secretarul general 
al O.N.U. le va întreprinde in 
acest sens.

• ÎN CONFORMITATE cu 
programul de colaborare a unor 
țări sociâjiste în domeniul ex
plorării și folosirii spațiului cos
mic în scopuri pașnice, în U- 
niunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămîntu- 
lui „Intercosmos-1444, în vede
rea cercetării oscilațiilor elec
tromagnetice în magnetosferă, 
structurii ionosferei și intensi
tății fluxului de microme- 
teoriți.

vățămînt și educație, participa
rea femeilor la procesul de edu
cație și creșterea rolului lor în 
viața sociaLpolitică,

în cursul după-amiezii, dele
gații și invitații au vizitat Insti
tutul Politehnic din București, 
au purtat discuții cu studenți și 
cadre didactice despre preocu

parea efectivă a tuturor state
lor la discutarea problemelor 
păcii și destinderii pe continent. 
Deciziile istorice adoptate la a- 
ceastâ conferință, Actul final 
șî ideile pe care le înglobează 
tind să satisfacă aspirațiile 
noastre, ale tuturor.

In legătură cu felul în care a 
fost pregătită și organizată a- 
ceasta reuniune de la București 
apreciem eforturile care s-au 
făcut pentru a se crea condiții 
dintre cele mai bune desfășură
rii lucrărilor. Mesajul secreta
rului general al P.C.R., Nicolae 
Ceaușescu, a reprezentat pentru 
noi .un moment deosebit. Acest 
mesaj a .dovedit. preocuparea- 
constantă a României, a poporu
lui român, pentru securitate și 
pace. Un' alt lucru pe care aș 
dori să-l remarc este importan
ța pe care țara dv. o acordă 
tineretului universitar in acțiu
nile acestuia pentru progres, 
pentru realizarea unor obiective 
pe care și noi le urmărim, dar 
care, din păcate, nu-și găsesc 
un asemenea sprijin in țările 
capitaliste. Considerăm că aten
ția acordată de conducerea ță

rii dv. tineretului român con
stituie cea mai bună garanție 
pentru România de miine, că 
tânăra sa generație va continua 
lupta pentru progresul și pros
peritatea țării,, pentru securita
te, pace și cooperare interna
țională.

JARMO HEIMO, secretar cu 
probleme internaționale al U- 
niunii Naționale a Studenților 
din Finlanda.

Apreciem schimbul de opinii 
prilejuit de această reuniune ca 
fiind foarte bun. Un spirit de 
cooperare foarte larg s-a făcut 
prezent in decursul discuțiilor 
care au avut loc. Personal, con
sider că abordarea problemelor 
securității și! cooperării in Eu
ropa a constituit punctul- numă
rul unu pe agenda acestei întâl
niri. Formularea unor puncte de 
vedere clare asupra acestor pro
bleme este foarte importantă 
pentru uniunile naționale stu
dențești, mai ales că rămîn de 
făcut multe pentru concretiza
rea angajamentelor asumate la 
Helsinki.

Faptul că România acordă o 
mare atenție problemelor secu
rității pe continent a fost dove
dit și de mesajul adresat de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
reuniunii noastre, mesaj care 
a sporit prestigiul manifestării.

WITOLD NAWROCKI. șeful 
Departamentului internațional al 
Consiliului Central al Uniunii 
Socialiste a Studenților Polo
nezi.

Participanții la cea de-a 
XII I-a Întâlnire a uniunilor na
ționale studențești au primit 
mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu ca o confirmare a 
importanței pe care România 
socialistă, atașată tuturor iniția
tivelor privind consolidarea pă
cii. o acordă securității și coo
perării în Europa.

Reuniunea la care particip 
prezintă o importantă particu
laritate. Este pentru prima oară 
cind uniunile naționale ale stu
denților discută nu numai des
pre lichidarea vechilor focare 
de tensiune și despre rămășițele 
„războiului rece'1. dar aceste 
uniuni discută și problemele 
transpunerii in viață a viziunii 
asupra unei Europe noi. a păcii, 
securității și cooperării între 
toate statele, viziune care a fost 
prefigurată de reuniunea la ni
vel înalt de la Helsinki.

• POTRIVIT unui comuni
cat oficial difuzat la Li
sabona, Consiliul Revoluției 
din Portugalia a hotărît să 
înceapă, in cel mai scurt 
interval de timp, convorbiri 
cu partidele politice semna
tare ale Acordului Consti
tuțional. in vederea revizuirii 
imediate a acestuia. Comunica
tul, reluat de agenția A.N.O.P., 
informează, de asemenea, că a 
fost aprobată Legea constituțio
nală privind reorganizarea for
țelor armate.

Consiliul Revoluției a hotărît, 
totodată, dizolvarea tribunalelor 
militare speciale, precum și â 
Tribunalului revoluționar, create 
pentru judecarea persoanelor 
implicate in tentativa de lovitu
ră de stat contrarevoluționară 
din 11 martie.

• O BOMBĂ care a explodat 
într-un hotel din centrul Bel- 
fastului (Irlanda de Nord), un
de sînt cazați militari britanici, 
a rănit 9 persoane — cinci sol
dați și patru civili. Bomba a 
fost plasată de un grup de te
roriști într-o mașină poștală 
staționată in fața hotelului.

• LA 12 DECEMBRIE a fost 
semnat, la Stockholm, progra

pările actuale și de perspectivă 
ale școlii superioare românești, 
angajată într-un intens proces 
de integrare cu producția și cer
cetarea, de legare a sa de cerin
țele vieții economico-sociale a 
țării.

Lucrările reuniunii continuă.

Analizind situația de pe con
tinent și importanța documen
telor semnate la Helsinki des
prindem și sarcinile care se pun 
in fața tinerei generații progre
siste europene, in fața studen
ților. în acest sens, discuțiile 
purtate mi s-au părut foarte 
bogate, prezentindu-se multe o~ 
pinii, puncte de vedere și ini
țiative care au ca platformă co
mună voința tinerei generații, a 
studenților din Europa de a 
contribui efectiv la lupta gene
rală a națiunilor europene pen
tru realizarea pe continent a 
unei păci și securități durabile.

DAVID KAVANAGH, pre
ședintele Uniunii Studenților 
din Irlanda.

Pentru Uniunea Studenților 
din Irlanda este foarte impor
tant faptul că se realizează o 
întâlnire a uniunilor naționale 
studențești din Europa in care 
în afara problemelor legate de 
învățământ, se discută și realita
tea politică și economică euro
peană. De aceea am salutat cu 
căldură faptul că pe ordinea de 
zi au fost incluse sporirea rolu
lui și responsabilității tineretului 
studios la edificarea păcii, secu
rității și cooperării in Europa. 
Față de problemele securității 
europene, consider că in cadrul 
reuniunii s-a realizat un consens 
de opinii. Importante ^mi se par 
acțiunile pozitive, concrete, mul
tiplele propuneri venind din 
partea tuturor vorbitorilor care 
s-au făcut remarcate in cadrul 
reuniunii. Considerăm că pen
tru toți studenții din organiza
țiile progresiste, abordarea con-A, 
cretă a problemelor decurgind' 
din Actul final de la Helsinki 
constituie o datorie.

Apreciem condițiile excelente 
asigurate de U.A.S.C.R. derulă
rii acestei importante reuniuni, 
ca și solicitudinea manifestată 
de gazde.

Mesajul transmis reuniunii 
noastre de secretarul general al 
P.C.R., Nicolae Ceaușescu, a 
constituit pentru noi o plăcută 
surpriză, in sensul că acist me
saj demonstrează importanța pe 
care conducerea de partid din 
România o acordă problemelor 
studențimii. Potrivit opiniei me
le. mesajul președintelui Nicolae 
Ceaușescu este de o importanță 
primordială pentru succesul re-’ 
uniunii noastre, demonstrînd 
încă o dată aprecierea conduce
rii de partid din țara dumnea
voastră privind răspunderile 
mișcării internaționale de stu
denți.

ARNIM MEIER, membru al 
conducerii Uniunii Naționale a 
Studenților din R. F. Germania.

In cadrul lucrărilor de pină 
acum ale întâlnirii a ieșit in e- 
vidență faptul, foarte pozitiv, că 
rezultatele Conferinței pentru 
securitate și cooperare euro
peană se bucură de un larg și 
puternic ecou in rîndul uniuni
lor studențești naționale. Luările 
de cuvmt la care am asistat au 
apreciat Actul final semnat la 
Helsinki drept un bun punct de 
plecare. De asemenea, marile 
probleme ale lumii — dezarma
rea, securitatea, dezvoltarea — 
sînt viu discutate in rîndurile 
studențimii, ale opiniei publice, 
în genere. Sînt pentru prima dată 
la o asemenea reuniune. Consi
der că ordinea de zi este inte
resantă, problemele puse în dis
cuție corespunzind reprezentări
lor și intereselor noastre. Cred 
că discuțiile de aici vor oferi 
un prilej de larg schimb de opi
nii, sugestii pentru a îmbunătăți 
propria noastră activitate, po
sibilitatea de a învăța din ex
periența celorlalți.

GESTUR GUDMUNSSON, pre
ședintele Uniunii Studenților din 
Islanda.

Apreciez foarte mult oportu
nitatea unor asemenea întâlniri, 
în cadrul cărora ne expunem 
preocupările, efectuăm un rod
nic schimb de experiență. De 
pe urma acestor întâlniri, stu
dențimea are mult de ciștigat în 
lupta împotriva imperialismului, 
neocolonialismului și fascismu
lui. Cum este și normal, urmă
rim cu deosebită atenție acțiu
nile care au loc pentru demo
cratizarea și modernizarea invă- 
țămintului, pentru asigurarea 
accesului tuturor tinerilor, indi
ferent ide categoria socială din 
care provin, la studiu și educa
ție.

Mulțumesc pentru condițiile 
foarte bune, care constituie o 
chezășie a succesului întîlnirii 
noastre.

mul de cooperare în domeniul 
înyățăinintului, culturii și știin
ței intre Republica Socialistă 
România și Suedia pe anii 
1976—1977.

• LA WELLINGTON și-a 
preluat, vineri, atribuțiile noul 
guvern al Noii Zeelande, con
dus de Robert Muldoon, liderul 
Partidului Național, care a obți
nut victoria în alegerile desfă
șurate la 29 noiembrie. Noul 
cabinet neo-zeelandez este alcă
tuit din 20 de membri, dintre 
care majoritatea au mai activat 
în cadrul unor guverne prece
dente. în afara funcției de 
prim-ministru. Robert Muldoon 
deține și portofoliul finanțelor. 
La rîndul său, viceprim-minis- 
trul Brian Talboys cumulează 
portofoliile afacerilor externe, 
comerțului exterior și dezvoltă
rii naționale. Alan McReady a 
fost numit ministru al apărării, 
departamentul problemelor in
terne i-a fost încredințat lui 
Alan Highet, iar portofoliu] re
surselor energetice — Iui Eric 
Holland.
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