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TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul comerțului exterior 

și turismului al Republicii Portugheze

Încheierea vizitei In tara noastră a prințului
NORODOM SIANUK, ȘEFUL STATULUI CAMBODGIA

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit,, simbâtă. di
mineața, pe Jorge Campinos, 
ministrul comerțului exțerior și 
turismului al Republicii Portu
gheze. președintele . părții țării 
sale în Comisia mixtă guverna
mentala româno-portugheză, 
care a participat la lucrările pri
mei sesiuni a acestei comisii, 

' desfășurate la București.
La primire a participat to

varășul Emil'Drăgânescu, vice- 
prim-ministru al * guvernului, 
președintele părții . române in 
Comisia mixtă guvernamentală 
româno-portugheză.

A fost de față ambasadorul 
Republicii Portugheze la Bucu
rești, Antonio L. M. A. Novâis 
Machado.

Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un salut

cordial din partea președintelui 
Republicii Portugheze, Francisco 
da Costa Gomes, și a guvernului 
portughez.

Președintele Nîcolae Ceaușescu 
a mulțumit și a rugat să fie 
transmise președintelui Fran
cisco da Costa Gomes și guver
nului portughez salutul său și 
cele mai bune urări.

îh timpul întrevederii s-a dat 
o deosebită apreciere relațiilor 
dintre România și Republica 
Portugheză, care cunosc o evolu
ție ascendentă, relevîndu-se că 
un rol hotăritor in promovarea 
și aprofundarea lor l-au avut 
contactele la cel mai înalt nivfel, 
înțelegerile stabilite cu aceste 
prilejuri, raporturile personale 
prietenești dintre cei doi șefi 
de stat.

în acest cadru, a fost expri

mată deplina satisfacție față de 
rezultatele lucrărilor prîmei se
siuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-portugheze. ma- 
nifestîndu-se convingerea că ac
țiunile preconizate, în spiritul 
hotărîrilor luate de cei doi șefi 
de stat, se vor reflecta pozitiv in 
amplificarea și adîncirea legătu
rilor economice, în , extinderea 
ariei de cooperare în sectoare 
importante ale producției mate
riale, în intensificarea și diver
sificarea schimburilor comer
ciale.

S-a subliniat, totodată, că în
tărirea colaborării româno-por
tugheze este în folosul și spre 
binele ambelor țări și popoare, 
al înțelegerii și cooperării inter
naționale.

întrevederea a decurs Intr-o 
ambianță cordială, prietenească.

Marea Adunare Națională 
își reia lucrările în plen 

Biroul Marii Adunări Naționale a hotărit ca lucrările in plen ale sesiunii 
a doua a celei de-a șaptea legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie 
reluate joi, 18 decembrie 1975, ora 10.

Președintele Republicii Democratice 
Sao Tome și Principe, 

Manuel Pinto da Costa,
va face o vizită 

oficială in tara noastră
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, secretarul general al 
Mișcării de Eliberare din Sao 
TomS și Principe, președintele

Republicii Democratice Sao Tome 
și Principe, tovarășul Manuel 
Pinto da Costa, și tovarășa Ame
lia da Costa vor efectua o vizită 
oficială de prietenie în țara 
noastră in a doua jumătate a lu
nii decembrie 1975.

VACANTA 
STUDEN-

Sîmbătfi ditTiineața s-a înche
iat vizita oficială de prietenie, 
întreprinsă în țara noastră, la 
invitația președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, de șeful statului 
Cambodgia, președintele -Frontu
lui Unit Național al Cambod
giei, prințul Norodom Șiantik, 
împreună cu prințesa Monique 
Sianuk.

Vizită șefului statului cambod
gian în România â constituit o 
nouă ' manifestare a relațiilor 
de sinceră prietenie, solidarita
te și colaborare dintre popoare
le român și cambodgian, ea ridi- 
cînd pe o treaptă superioară 
raporturile stabilite între cele 
două țări;

Ceremonia plecării a avut loc 
pe ’aeroportul Otopeni, unde 
erau arborate drapelele de stat 
ale României și Cambodgiei. Pe 
frontispiciul aerogării se aflau 
portretele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și prințului Norodom 
Sianuk. -

LA START - VIITORUL CINCINAL
Au îndeplinit sarci
nile planului anual

Colectivul exploatării miniere 
Vulcan, din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului, a extras și expe
diat ultimele tone de cărbune 
pentru cocs și energetic din pre
vederile de plan pe acest ultim 
an al cincinalului. îndeplinind, 
primii pe bazinul Văii Jiului, 
sarcinile anuale de plan, mine
rii de la Vulcan au creat pre
mise realizării în plus, pînă la 
linele lunii decembrie, a peste 
70 000 tone de cărbune, cu 30 000 
tone mai mult decît prevedea 
angajamentul majorat pe 1975.

Succesul acestui harnic colec
tiv de mineri se datorește în
deosebi perfecționării sistemului 
de organizare a muncii în aba
taje și folosirii cu randament 
sporit a mașinilor, instalațiilor 
și. timpului, de lucru, ceea, ce a 
dus la creșterea productivității 
muncii cu 100 tone cărbune pe 
post față de sarcina stabilită.

FLOAREA INIMII
Văzută din cos

mos, planeta arată 
încintător, plină de 
verdeață și apă. Și 
pe pămînt lucrurile, 
privite mai din a- 
propiere, nu arată 
prea rău, mâi ales 
dacă oamenii do
resc și știu să men
țină prospețimea 
mediului înconju
rător. Dar omul 
nu trăiește, exclu
siv, in aer liber. Și 
lată că el se stră
duiește să-și înfru
musețeze și locul 
de muncă, precum 
•— de regulă — are 
grijă să și-1 „com
pună" corespunză
tor pe cel de-acasă. 
Am intilnit nenu
mărate colective de 
muncă în care, pa-

ralel cu atenția 
maximă acordată 
planului de produc
ție, calității produ
selor. muncitorii — 
printre care nenu-

de M. STOIAN

mărați tineri — se 
arâtau profund pre
ocupați de împodo
birea, cu gust, a a- 
telierului, a vestia
relor, a sălii de 
mese, a clubului... 
Un exemplu pozi
tiv la Birlad, in

Pe o mare pancartă era în
scrisă urarea : ,,Să se dezvolte 
și să se întărească continuu re
lațiile de prietenie, solidaritate 
și colaborare dintre poporul ro
mân și poporul cambodgian

Șeful statului cambodgian și 
• soția sa au sosit la aeroport 

împreurfă cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

La sosire, comandantul gărzii 
militare a prezentat raportul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Cambodgiei , și Româ
niei, în ttmp ce, în semn de sa
lut. au fost trase 21 de salve de 
artilerie.

După trecerea în revistă a 
gărzii de onoare, prințul Noro
dom Sianuk și-a luat rămas 
bun de la personalitățile oficia
le române venite la aeroport : 
tovarășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Janos Fazekas, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Io
sif Uglar, Ion Ioniță, George

Program minuțios,
sarcini concrete

REZULTATE REMARCABILE OBȚINUTE DEȚINERII 
DE LA COMBINATUL DE ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC - JILAVA

Colectivul Combinatului de ar
ticole tehnice din cauciuc Jilava 
a acumulat pînă în prezent un 
avans de peste 7 zile în îndepli
nirea planului pe acest an. S-au 
realizat, în plus, 62 tone benzi 
transportoare, 18 mii curele 
trapezoidale, 46 tone de furtu
nuri de diferite tipuri și dimen
siuni, 38 tone ebonită și 118 tone 
garnituri presate. Rezultatele 
meritorii amintite în acest bi
lanț provizoriu poartă semnă
tura tinerilor, celorlalți munci- 

gară, unde, sub 
bolțile de sticlă, o 
adevărată grădină 
(flori, plante orna
mentale) desfată o- 
chiul unui călător 
altminteri prea gră
bit... Am între
prins o minianchetă 
printre tinerii mun
citori ai unei între
prinderi bucurește- 
ne, întrebindu-i, pe 
un chestionar im
provizat, printre al
tele, ce anume cred 
ei că le lipsește de 
la locul de muncă 
(adică ce-ar mai 
dori să se găseas
că, acolo, între cei 
patru pereți — fie 
și uriași — ai ha
lei în care lu- 

(Continuare 
In pag- a ll-a} 

Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, și alți membri ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale, generali.

Șeful statului cambodgian sa
lută apoi pe șefii de misiuni di
plomatice acreditați la, Bucu-.

■’ rești.' ‘ •
Numeroși cptățeni ai Capitalei 

veniți la aeroport au aplaudat 
cu căldură pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și pe prințul 
Norodom Sianuk, care au răs
puns cu prietenie ovațiilor.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și prin
țul Norodom Sianuk își iau un 
călduros rămas bun. Cei doi șefi 

în pagina a 3-a

un sistem pe
dezvoltării sale, devine 
complex, societatea so-

sarcinilor construirii

COMUNICAT COMUN

Modernul complex comercial din Rimnicu Sărat
Foto AGERPRES

încheierea lucrărilor SPORT
ÎN PAGINA a 3-aproducă in a- 

puțin 5 tone de 
plan. La rindul 
echipa condusă 
dfe la atelierul

Întîlnirii europene

IN PAGINA a 4 a

tori și specialiști din toate sec
toarele de producție ale combi
natului. Toate secțiile și ateliere
le își realizează ritmic, cu depă
șiri importante, sarcinile zilnice, 
decadale și lunare. Obligațiile 
contractuale față de beneficiari 
la toate sortimentele sint onora
te. în totalitate, fără nici o întir- 
ziere. Aceste performante au 
devenit posibile. în primul ripd. 
datorită asigurării unei funcțio
nări ireproșabile, la randament 
maxim, a instalațiilor și utila
jelor din dotare. Organizindu-și 
bine munca, lucrătorii de la sec
ția amestecare au reușit să fur
nizeze celorlalte secții, in plus, 
peste 350 tone de amestecuri. Ca 
urmare, fiind aprovizionați in a- 
vans, muncitorii • de la secția a 
3-a au reușit să realizeze cu ce» 
puțin palru zile mai repede toa
te produsele destinate exportului. 
Răspunzind unor solicitări supli
mentare din partea beneficiarilor 
interni șl externi, numeroase co
lective de munca și-au majorat 
angajamentele inițiale de de
pășire a- planului. Echipa con
dusă de Dan Negheș. de pildă, 
fi-a propus să 
ceasta lună cel 
furtunuri peste 
lor, tinerii din 
de Ion Stoian, 
de articole tehnice din cauciuc, 
vor da pînă la sfîrșitul lunii, în 
?lus, încă 15 tone de ebonită.

n timpul rămas pînă la finele 
acestui an se vor realiza, de a- 
semenea. suplimentar 4 tone 
de garnituri presate și 2 500 cu
rele trapezoidale.. ..Eforturile 
noastre sînt concentrate 
cum pentru realizarea, încă 
din această lună, a para-

IUSTIN MORARU

a-

(Continuate in pag. a Il-e) 

de stat își string mîinile cu 
multă prietenie.

La rîndul lor* tovarășa Elena 
Ceaușescu și prințesa Monique 
Sianuk se salută cu cordialitate.

Un grup de pionieri oferă bu
chete de flbri tovarășului 

■ Nicolae Ceaușescu. și -tovarășei 
Elena CeșușeȘcu, prințului No
rodom Șiânuke și prințesei Mp- 
nique Siânuk:

La ora 10,30 aeronava a deco
lat, fiind însoțită -pînă la fron
tieră de avioane ale forțelor 
noastre armate, care au format 
o escortă de onoare.

(Agerpres)

a uniunilor naționale
studențești

• Satisfacții parțiale la mondialele de hand
bal feminin. • Pregătirile tricolorilor înaintea 
meciului cu fotbaliștii scoțieni. • Farul Con
stanța a cîștigat finala „Cupei Federației Ro
mâne de Box". • Campionatul național mas
culin de șah.

Rolul activ și dinamizator
X’

a/ conștiinței in transformarea
revoluționară a societății

Practica edificării societății 
socialiste multilateral dezyolta-

■ te în țara noastră poartă însem
nele unei participări active, 
responsabile a cetățenilor, la 
făurirea propriului lor viitor.

’ Este un adevăr probat cotidian
■ in activitatea colectivelor de oa
meni ’ăi muncii care se ,strădu
iesc să devanseze termenele 
unor - prefaceri adinei în viața 
materială și spirituală a Româ
niei socialiste. în acest- ' efort 
constructiv, tînăra generație. — 
parte integranta a întregului

•popor, făuritoare și beneficiară 
a noii orînduiri — se înscrie 
generos la cotele cele mai înalțe.

Elanul vîrstei, Cutezanța, ab
negația,- spiritul revoluționar de 

; care, dă dovadă conferă tinere
tului' rolul de puternică' 'Torță 
socială, profund ancorată în 
realitatea socialistă a patriei. 
Condusă și educată de partid, 
generația tînără participă, cu în
treaga . sa capacitate de muncă, 
cu elanul creator specific vîr
stei, la înfăptuirea Programului 
făuririi societății socialiste mul

tilateral dezvoltate și înaihtĂrii 
României spre comunism.

Proces istoric de o amploare 
fără precedent, socialismul nu 
se poate construi decît în mod 
conștient. Aceasta presupune 
cunoașterea proceselor legice, 
obiective ale dezvoltării societă
ții și folosirea acțiunii lor în 
scopul înaintării în direcția co
munismului, stadiul cel mai 
înalt al dezvoltării sociale.

Viața și istoria confirmă apre
cierile clasicilor marxism-leni- 
nismului. potrivit cărora edifi
carea noii orînduiri este in
comparabil mai grea și mai 
îndelungată decît momentul cu
ceririi puterii politice — care 
reprezintă numai începutul a- 
cestui proces. Neavînd un model 
preexistent, socialismul solicită 
Ia maximum spiritul revoluțio
nar, cutezanța, imaginația, tena
citatea făuritorilor săi în învin
gerea tuturor obstacolelor, din
tre care multe nu pot fi pre
văzute.

Fiind 
măsura 
tot mai

cialistă solicită într-o proporție 
sporită efortul conștient al 
membrilor societății. De aceea, 
dezvoltarea conștiinței socialis
te reprezintă o necesitate șl 
constituie o direcție fundamen
tală a construcției social ist-co- 
muniste. Acordînd întreaga a- 
tenție ...  /
practice a noii orînduiri, docu
mentele programatice ale parti
dului nostru subliniază, în ace
lași timp, importanța deosebită 
pe care o are dezvoltarea con
științei socialiste pentru făuri
rea socialismului și comunismu
lui.

Programul partidului ne înar
mează cu o politică clară, cu o 
orientare justă atît în ceea ce 
privește înfăptuirea sarcinilor 
care ne revin în prezent, cît și 
pentru întreaga activitate vii-

MIHAI ARSENE 
eercetător l-a Institutul de științe 

politice și de studiere 
a problemei naționale

(Continuare In pag. a 11 -a)

• Un bogat program 
de acțiuni educative, 
culturale și sportive
• Revelion studențesc 
în cele mai renumi
te stațiuni turistice
• Taberele alpine ga
ta să primească miile 
de amatori de schi

Vacanța studențească ur
mează unei intense perioade 
de muncă, timp în care s-au 
concretizat eforturile depuse 
nu numai pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor 
productive sau științifice, ei 
și pentru o btmă pregătire 
profesională evaluată exigent 
în cadrul sesiunii de exame
ne. Ca și în alți ani, vacan
ța de iarnă a celor 150 000 
de studenți nu este conside
rată de organizatori ca un 
simplu interval de recupe
rare a forțelor pentru ur
mătoarea etapă de invăță- 
mint. Un bogat program de 
acțiuni educative, poliiieo- 
ideologice. culturale, turisti
ce și sportive va marca a- 
ceastă ediție a „vacanței 
albe" universitare. Îndeplini
rea sarcinilor stabilite de 
Congresul al X-lea al U.T.C. 
și Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R. presupune o bu
nă cunoaștere a documente
lor, a indicațiilor cuprin
se în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. In tabe
re, în cluburi studențești, in 
case de cultură vor avea loc 
acțiuni specifice menite să 
ducă Ia aprofundarea ideilor 
dezbătute în Forumul tinere
tului. Taberele vor constitui 
un prilej minunat al schim
bului de experiență intre 
reprezentanții asociațiilor 
studenților comuniști din di
ferite centre universitare 
privind toate laturile activi
tății de organizație. Aproa
pe 3 000 de studenți vor pe
trece revelionul în tabere 
organizate de Comitetul 
Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R., în stațiuni turis
tice ca : Bușteni, Brașov. 
Predeal, Pîrîui Rece, Sîn- 
giorz Băi, Slănic Moldova și 
Izvorul Mureșului. De ase
menea, 2 300 de studenți vor 
participa Ia tabere alpine 
găzduite la Scmenic, Crivaia, 
Trei Ape, Suru, Negoiu, Bî- 
lea Lac, Borșa, Șuior, Mal- 
naș, Susai, Mălăiești, Valea 
Sîmbetei. Curmătura, Padi
na, Zănoaga, Muntele Mie, 
unde instructori de speciali
tate vor conduce și îndruma 
cursuri de schi.

Programul taberelor con
ceput de consiliile U.A.S.C. 
din centrele universitare 
București, Brașov, Timișoa
ra, Cluj-Napoca, Iași, Tg. 
Mureș, cuprinde întâlniri cu 
personalități ale vieții poli
tice, cu activiști de partid și 
de stat, acțiuni cultural-artis- 
tice, sportive, concursuri pe 
teme politice, de artă, lite
ratură, istorie. Ca și în pre
cedentele ediții ale vacanței 
de iarnă, un loc însemnat îl 
vor ocupa vizitele făcute la 
obiective economice, de inte
res istoric, artistic sau turis
tic. Sărbătorirea proclamă
rii Republicii ,va prilejui

C. STANCULESCU
(Continuare tn pug o II a)
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CĂMINELE PENTRU TINERET
Colaborînd mai eficient

constructorul și beneficiarul
pot evita aminările

în ultimii ini, odată cu dez
voltarea industriei, în județul 
Dîmbovița s-au construit multe 
obiective sociale destinate tine
rilor, între care și căminele 
pentru muncitorii nefamiliști. In 
prezent, in județ există 34 de 
asemenea cămine, oferind caza
re pentru aproape 7 000 de ti
neri.

La Comitetul județean Dîm
bovița al U.T.C. ni se dă 
o primă informație asupra sta
diului la zi în acest domeniu :

— Am avut de construit și de 
dat în folosință în acest an 12 
cămine. De fapt, au fost 15, dacă 
adăugăm și cele 3 cămine res
tante din 1974, ale căror ter
mene de predare au trebuit re- 
planificate. Este vorba de cămi
nele de la întreprinderea de 
strunguri Tîrgoviște, I.M.U.T. 
Moreni, întreprinderea de utilaj 
chimic Găești, unde s-a tergi
versat întocmirea formelor de 
deschidere a finanțării, motiv 
pentru care și' lucrările au în
ceput cu întârziere. Nici forța 
de muncă n-a fost asigurată de 
întreprinderea de construcții, 
contractele fiind semnate fără 
a se mai lua în seamă toate da
tele problemei. Greutăți ase
mănătoare s-au îvit șî la unele 
din cele 12 cămine începute în 
1975, cu termen de dare in fo
losință în acest an.

Le trecem în revistă. Cu nu
mai o lună înainte de expirarea 
ultimului termen de dare în fo
losință, la 2 cămine n-au 
fost începute nici măcar 
fundațiile, astfel că speranța 
predării lor la cheie in 
1975 a fost abandonată. Ambele 
cămine (al întreprinderii de 
construcții montaj Dîmbovița și 
al întreprinderii de aparataj e- 
lectric și instalații Titu) trebu
iau începute încă din ianuarie. 
Conform graficului. Dar, con
form realității, situația se pre
zintă cu totul altfel. I.C.M.D. are 
deja 2 cămine, cu cîte 300 locuri 
fiecare. într-unul din ele, deși 
legile în vigoare interzic astfel 
de utilizări ale spațiului cămi
nelor, întreprinderea și-a insta
lat încă din 1973 birourile, ocu
pând în întregime primele două 
nivele. Ca urmare, lipsită de 
cadrul legal, banca de investiții 
n-a acceptat deschiderea finan
țării înainte de eliberarea eămi-

nului cu pricina. în sfîrșlt, după 
doi ani de eforturi I.C.M.D. și-a 
găsit un spațiu, mutarea se face, 
dar, oricum, lucrările așteptate 
nu mai au timp să înceapă în 
acest an. în plus, la aceste în- 
tirzieri se mai adăugase și o 
revizuire a proiectului, datorită 

' numeroaselor ..scăpări" în pri
vința confortului.

Confortul stabilit prin pro
iect a fost, de altfel, și la 
I.A.E.I. Titu una din cauzele în- 
tirzierii cu un an (deocamdată ; 
vom vedea prelungirile în 1976) 
a demarării construcției căminu
lui. Aici a avut loc o analiză 
amplă a problemei, cu participa
rea mai multor factori, analiză

Pe citeva șantiere 
de construcții din 
județul Dîmbovița

care în mod normal ar fi tre
buit făcută înainte de trecerea 
pe hirtia de calc a acelor îdei 
care au dus în cele din urmă la 
reproiectare. Desigur, proiectan- 
ții au mai greșit și în privința 
normelor de siguranță pe care 
trebuie să Ie îndeplinească, încă 
din proiect, clădirile.

Așadar, căminul s-a reproiec- 
tat. Dar cum ? Dîntr-un total 
de 408 locuri planificate ~ au 
rămas numai 300. Neglijența 
factorilor răspunzători de , a- 
ceastă situație e amplificată de 
faptul că, din vina beneficiaru
lui și a proiectantului, căminul 
urmează să fie clădit în afara 
perimetrului construibil ai ora
șului, ceea ce necesită aprobări 
speciale pentru exproprierea te
renului agricol, care durează, și, 
de asemenea, de faptul că ace
lași beneficiar nu și-a găsit 
constructor nici pînă acum, 
drept că la I.A.E.I. Titu se 
crează intens pentru darea în 
folosință a altui cămin, pînă la 
sfârșitul acestui an, ceea ce, însă, 
nu schimbă modul defectuos In 
care s-a procedat în situația de 
mai sus.

întîrzieri față de grafie s-au 
înregistrat și la alt© construcții

Un 
E 

lu-

de cămine din județul Dîmbovița, 
astfel că, pînă la mijlocul lunii 
noiembrie, doar 4 fuseseră date 
în folosință. Motive ca „repro- 
ieetarea pentru sporirea confor
tului", „n-am avut oameni", 
„nu ni s-a eliberat la timp am
plasamentul", „am așteptat niște 
materiale", „ne-a lipsit 3 luni 
o macara" și altele de felul a- 
cesta dovedesc, în cel mai bun 
caz, că atît beneficiarul, cit și 
constructorul nu au chibzuit 
suficient înainte de a trece la 
lucru. Pentru construcția de 
cămine destinate tinerilor mun
citori, statul alocă investiții im
portante. în județul Dîmbovița 
se construiesc sau se extind nu
meroase capacități industriale, 
astfel îneît în următorii < 
ani vor putea ' fi încadrați 
producție încă 35 000 de 
muncitori, în majoritate covâr
șitoare tineri nefamiliști. Sînt 
realități față de care nu putem 
să ne declarăm mulțumiți cu 
ritmul în care se întreprind mă
surile și acțiunile necesare pen
tru ca toate condițiile existente 
să fie valorificate la maximum 
și în timp rapid.

Neîndoielnic, o răspundere 
deosebită au și organizațiile 
U.T.C. din întreprinderile res
pective. E drept că la construc
ția căminelor au lucrat multi 
din viitorii lor locatari, totali- 
zindu-se în 1975 pește 32 000 ore 
muncă patriotică, dar se poate 
pune și întrebarea : cum au în
țeles organizațiile U.T.C., bene
ficiare directe ale căminelor, 
să-și facă simțită în mod ferm 
opinia, apelînd în cunoștință de 
cauză și cu soluții, cu propuneri 
constructive la factorii implicați, 
la conducerea întreprinderii, care 
trebuie Să cunoască necesitățile 
tinerilor, să dezvăluie cu curaj 
lipsurile și să contribuie la 
penalizarea celor vinovați de 
întîrzieri, întocmai așa cum pre
văd legile și contractele semnate 
(nu doar de formă !). Combati
vitatea, exigența, intransigența, 
atribute ale muncii în organiza
țiile U.T.C., trebuie să se mani
feste și atunci cînd este vorba 
de felul în care se respectă pre
vederile legale, în fond aplica
rea în viață a condițiilor create 
întregii activități a tineretului.,

DRAGOMIR HOROMNEA

studenților

covasna Sărbătorirea 
unui liceu centenar

z Program minuțios, sarcini concrete
(Urmare din pag. I)

metrilor de eficiență pre- 
văzuți pentru anul viitor, ne 
spune ing. Corneliu Ionescu, șe
ful serviciului pregătire fabrica
ție. Concomitent cu activitatea 
curentă de realizare exemplară 
a sarcinilor de plan pe acest an. 
specialiștii, muncitorii cu expe
riență din combinat lucrează in
tens la pregătirea fabricației 
pentru anul viitor, la punerea 
în valoare a rezervelor de creș
tere a productivității muncii și 
reducerea consumurilor,, la asi
milarea în avans a unor tehno
logii și produse noi".

In ultimii patru ani, cheltuie
lile la o mie de lei producție 
marfă au fost reduse cu 66 lei. 
Specialiștii combinatului apre
ciază însă că se poate obține a- 
ceeașî cantitate de producție 
cu cheltuieli și mai mici. Princi
pala direcție de acțiune : redu
cerea consumurilor specifice. ..Pe 
primele 10 luni s-au economisit, 
numai prin diminuarea consu
murilor de materiale, peste 1.1 
milioane lei. dar rezervele conti
nuă să fie destul de mari la a- 
cest capitol, ne spune ing. Cos- 
tel Drăgan. secretarul comitetu
lui U.T.C. Pentru a contribui cit 
mai mult la punerea neîntîrziată 
în valoare a acestor rezerve.

noi, tinerii din combinat, acțio
năm după un program minu
țios, cu sarcini concrete pentru 
fiecare organizație în -.parte. 
Deși au trecut doar două toni 
de la întocmirea acestui plan de 
acțiune, in urma soluțiilor pro
puse de tinerii specialiști din 
combinat, pină la sfârșitul anu
lui se vor economisi materii 
prime și materiale în valoare 
de peste 100 000 Iei". Pe baza a- 
celuiași program, tinerii de la 
atelierul energetic au economi
sit pînă acum aproape 5 tone de 
combustibil, iar cei de la atelie
rul mecanic au redus durata 
reparațiilor capitale, în medie, 
cu două zile. Muncitorii de la 
secția a 3-a, prin dimensionarea 
mai exactă, la limita minimă ad
misă a reperelor, reușesc să ob
țină zilnic importante economii 
de materiale. „Tinerii își aduc, 
de asemenea, o mare contribuție 
la elaborarea și aplicarea unor 
noi tehnologii, care — pe lingă 
mărirea productivității muncii 
— duc la reducerea considera
bilă a consumurilor, ne spune 
ing. Constantin Sinea, șeful sec
ției a 2-a. Incepînd cu această 
lună, vom confecționa o serie de 
repere din ebonită prin presare. 
Probele făcute zilele trecute a- 
rată că pe această cale se du
blează productivitatea muncii și

se reduce consumul cu circa 30 
la sută".

Din 1971 pipă acum, în com
binat aq foșt asimilate 350 sor
timente noi și s-au elaborat 40 
tehnologii noi de fabricație. Pină 
în 1980 specialiștii combinatului 
trebuie să conceapă, să proiec
teze $î să asigure introducerea 
în fabricație a peste 1 500 noi 
sortimente de articole tehnice 
din cauciuc. Aproape 800 dintre 
acestea vor intra în producție 
pe parcursul anului viitor. ..O , 
.parte dintre ele sîpt gindite. 
pregătite în cele mai mici amâ- 
jiU'nte, ne-, spune inginerul A- 
drian Nedelea, de la serviciul 
tehnic. De fapt, primele repere 
pentru unele produse, ce le vom 
face pentru prima dată în anul 
viitor, au și fost introduse in 
fabricație. Forțele tehnice ale 
combinatului lucrează intens a- 
cum la definitivarea proiectelor 
și a tehnologiilor pentru produ
sele noi. Și pot să vă spun că 
ne aflăm într-un stadiu avansat 
cu rezolvarea problemelor pen
tru producția anului viitor".

• Tot pentru a asigura un decalaj 
bun al producției în 1976 colec
tive de muncitori și specialiști 
lucrează intens la executarea 
sculelor și dispozitivelor nece
sare introducerii în fabricație a 
noilor produse.

• Fiice și mame

Sîmbătă și duminică la Sfîntu 
Gheorghe, județul Covasna, s-au 
desfășurat festivitățile prilejuite 
de sărbătorirea a 100 de ani de 
la înființarea Liceului nr. 2 din 
localitate, prestigioasă instituție 
de învățământ și cultură din a- 
ceasță parte a țării. între ma
nifestările care au marcat acest 
eveniment consemnăm întîlni- 
rea vechilor generații de elevi 
cu actualii dăscăli și elevi ai© 
liceului. De mult interes s-a 
bucurat simpozionul cu tema : 
,.Munca — factor important în 
formarea și educarea tinerei ge
nerații".

în holurile liceului au fost ex
puse numeroase lucrări de artă 
plastică realizate de elevi, pre
cum și obiecte executate în ate- 
lierele-școală. Totodată, partici- 
panții Ia aniversare au vizitat 
cu interes expoziția de docu
mente și fotografii inedite care 
ilustrează momentele cele mai 
semnificative din istoria secula
ră a liceului. Cu prilejul adu
nării festive ce a avut loc în 
sala de cultură a orașului, parti

cipanții au adoptat, într-o at
mosferă de puternic entuziasm, 
textul unei telegrame adresate 
Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se 
spune printre altele : „Vă asi
gurăm, mult iubite și stimat? 
tovarășe secretar general, că 
alături de întregul popor, co
muniștii, cadrele didactice din 
liceul nostru, români, maghiari, 
vom face totul pentru transpu
nerea în viață a sarcinilor ce ne 
revin prin hotărîrile adoptate la 
Congresul al XI-lea al P.C.R., 
pentru realizarea obiectivelor 
majore care stau în fața învă- 
țămîntului în etapa actuală, a- 
ducindu-ne astfel o contribuție 
activă la pregătirea tinerei ge
nerații pentru muncă și viață, 
la educarea sa în spiritul devo
tamentului nețărmurit față de 
patrie, partid și popor, a trium
fului înaltelor idealuri ale so
cialismului și comunismului pe 
pămîntul României".

(Urmare din pag. 1) 
manifestări specifice, menite 
să sublinieze importanța a- 
cestui eveniment în viața po
porului nostru. Acțiunile 
sportive, concursurile Ia di
ferite discipline : schi, tenis 
de. masă, șah, volei, fotbal, 
intilnirile cu membrii for
mațiilor Salvamont, întrece
rile de orientare turistică, 
acțiunile realizate în comun 
cu uteciștii din localitățile 
unde sînt găzduite taberele, 
vor îmbogăți tradiționalele 
programe de tabără. Mani
festările culturale, vizitele 
Ia case memoriale și muzee, 
intrecerile susținute pentru 
desemnarea celor mai buni 
recitatori, interpreți de mu
zică ușoară și populară, epi- 
gramiști vor fi însoțite de 
recitaluri susținute de presti
gioase formații artistice stu
dențești.

Centrele universitare, clu
burile și casele de cultu
ră vor avea programe spe
ciale de vacanță realizate 
pentru studenții care ră- 
mîn acasă. Prin intermediul 
B.T.T., Consiliile U.A.S.C. 
(A.S.C.) vor putea organiza 
excursii și drumeții pe în
treaga perioadă a vacanței.

Studenții anului V, aflați 
in fața ultimei sesiuni de 
examene, vor îmbina» fără 
îndoială, activitățile recrea
tive cu pregătirea unui di
ficil test de capacitate a ca
lităților profesionale recla
mate de statutul lor de vii
tori specialiști. în acest scop, 
activitatea în biblioteci, la
boratoare, săli de proiect, nu 
va fi abandonată, cadrelor 
didactice revenindu-Ie sarci
na de a răspunde tuturor so
licitărilor studenților aflați 
in pragul absolvirii. După 
vacanța de iarnă, studenții 
se vor afla în fața unei noi 
etape de muncă, în care vor 
pregăti și susține un număr 
mai mare de examene, vor 
participa Ia realizarea unor 
noi obiective stabilite în pla
nurile de integrare ale fnvă- 
țămintului cu cercetarea și 
producția.

Vacanța de iarnă, perioa
dă binevenită de recuperare 
a forțelor, va trebui să con
stituie și premisa unul start 
bun in noul an.

Un film sensibil, de profund 
Si grav adevăr omenesc este 
Fiice și mame al regizorului so
vietic Serghei Gherasimov. Un 
film surprinzind acel moment 
încărcat de dramatism in care 
adolescentul realizează cu greu, 
cu riscul pierderii purității, că 
între realitatea vieții si visurile 
sale nu este totdeauna o per
fectă suprapunere. Tinăra cres
cută intr-un orfelinat, dornică să 
simtă căldura unui cămin, fru
musețea traiului intr-o familie, 
care pleacă în căutarea mamei 
va trebui să renunțe, încetul cu 
încetul, la iluziile sale pentru 
a pune in locul lor acea înțele
gere, nu lipsită de dramatism, a 
adevărului vieții. Trecerea spre 
maturizare se petrece în două 
etape: una, a cunoașterii din
lăuntru a unei familii aparent 
fericite. Aici ea descoperă că 
grijii pentru păstrarea aparente* 
lor, pentru respectarea conve
niențelor sociale nu-i corespund

mereu o armonie și o liniște 
reale, iar „gafele" pe care l* 
face aruncind cu o anume brus.. 
chețe adevărul in față celor pa
tru „actori" obsedați de parve
nirea pe scara socială, părind a 
fi uitat cu desăvirșire posibili
tatea unei existențe simple si 
corecte, îi demonstrează că ade» 
seori minciuna este mai bine 
primită decit adevărul. Cealaltă 
cînd, reîntoarsă la orfelinat, pri
mește acea scrisoare care-i dis
truge și ultimul vis : mama sa 
trăiește undeva, departe, este 
bolnavă și alcoolică, far pleca
rea ei spre ținutul îndepărtat 
unde nu o aștepta căldura mult- 
visatului cămin marchează re
nunțarea la orice iluzie in fa
voarea unei trăiri responsabile 
a vieții. O galerie de actori de 
prestigiu adaugă un plus de ve
ridicitate filmului : Innokenti 
Smoktunovski, Tamara Makaro- 
va, Liubov Polehina.

• Splendoarea pulberii
Pelicula iugoslavă Splendoa

rea pulberii, ecranizare a roma
nului omonim al lui Vjekoslav 
Kaleb, realizată (scenariu și re
gie) de Milan Ljubic, este po
vestea drumului a doi partizani 
— un țăran și un licean — prin- 
tr-o regiune aflată in spatele 
frontului inamic, în timpul celui 
de-al doilea război mondial. în- 
timplările prin care trec ei din 
momentul cînd se pierd de uni
tatea din care fac parte și pină 
cînd se regăsesc cu ea, străbă- 
tind de-a lungul cîtorva zile un 
peisaj arid, gri, lupta lor cu obo. 
seala și foamea, cu setea și su
ferințele de toate felurile, de la

cele morale la cele fizice, sînt 
surprinse de autor într-un film 
direct și simplu, aspru și poetic 
totodată. O acțiune densă în care 
nimic nu este strident sau in
credibil, situații de un drama
tism puternic, eroi al căror ano
nimat este simbolic, evenimente 
reale de război creează un tablou 
convingător, impresionant. O de
osebită forță a narațiunii in care 
personaje, întimplări și decor a- 
parțin deopotrivă realului și me
taforei îl caracterizează pe Milan 
Ljubic. Doi actori — Liubiăa Sa- 
mardiiezi și Silvo fio^i6 — Se 
integrează perfect concepției re
gizorale a peliculei.

• Suspectul

ADINA VELEA

Este demn de apreciat efortul 
pe care regizorul italian Fran
cesco Maselii l-a făcut realizind 
Suspectul — un film inspirat din 
activitatea in ilegalitate, in tim
pul leroarei fasciste, a Partidului 
Comunist Italian. Personajul 
principal al peliculei — inter
pretat de cunoscutul actor Gian 
Maria Volonte —, un om cinstit 
și demn, convins pe deplin de 
cauza nobilă pentru care luptă, 
dar măcinat de întrebări si fră- 
mintări, suspectat chiar la un 
moment dat de conducerea parti
dului (după ddi ani de la înde
părtarea sa din vartid el se află 
în momentul posibilei sale re
primiri), va demonstra tuturor 
că încrederea care i s-a acordat

dindu-i-se o misiune de mare 
responsabilitate era pe deplin 
motivată. Dacă ar fi renunțat, 
mai ales in prima parte a fil
mului, la o tratare mai mult 
teoretică a problemei în favoa
rea unei acțiuni efective, daca 
ar fi susținut mai mult dialogul, 
adeseori obositor și greu de ur
mărit, prin mișcare in cadru 
Suspectul ar fi ciștigat, neîndo
ielnic, în calitate. Filmul reuy? 
sește totuși să rețină atenția 
prin noblețea temei propuse și 
prin readucerea pe ecran a incă 
doi cunoscuți șî apreciați ac
tori : Annie • Girardot și Re
nato Salvatori

MIRUNA IONESCU /

(Ui mare din pag. I)

toare. Transpunerea în viață a 
hotărîrilor Congresului al XI- 
lea al partidului, a măsurilor 
privind dezvoltarea multilate
rală, "' armonioasă asocietății 
românești contemporane nece
sită creșterea conștiinței socia
liste a întregului popor, astfel . 
Incit fiecare cetățean al patriei 
să-și consacre energia, puterea 
de muncă, capacitatea de crea
ție realizării exemplare a obiec
tivelor construcției socialiste și 
comuniste.
7 Ca forță politică conducătoa
re a societății noastre, partidul 
•comunist acționează consecvent 
pentru fundamentarea științifi
că a politicii sale, pentru asi
gurarea condițiilor dezvoltării 
neîntrerupte a conștiinței socia
liste a membrilor societății. Im
portantele măsuri și hotăriri 
elaborate de Congresul al IX- 
lea. de Conferința națională din 
1967, de Congresul al X-lea și 
de istorica Plenară a C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971 se 
constituie într-un program ideo
logic cuprinzător, vizînd ridica
rea nivelului general al cunoaș
terii și educației socialiste a oa
menilor muncii, generalizarea 
principiilor eticii și echității so
cialiste în viața socială a țării. 
Acest' program a fost completat 
și dezvoltat la Conferința Na
țională din 1972 și la Congresul

al XI-lea al partidului prin a- 
doptarea Codului comunist de 
muncă și de viață.

Cristalizând linia generală a 
politicii partidului pentru în
treaga perioadă a făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării spre comu
nism, fundamentînd poziția 
partidului nostru în toate pro
blemele majore ale evoluției 
societății românești, Programul 
adoptat la Congresul al XI-lea 
a definit bazele întregii activi
tăți politico-educative de for
mare a omului nou, eu o con
știință dezvoltată, participant

superioare. în același timp, 
creșterea spiritului militant al 
constructorilor socialismului, 
dezvoltarea conștiinței socialis
te a maselor iși găsesc materia
lizare în elanul și abnegația cu 
care întregul popor înfăptuiește 
politica partidului, în toate ma
rile succese obținute în dezvol
tarea societății noastre, în re
marcabilele fapte de muncă și 
inițiative rodnice în întrecerea 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de producție. Ele 
învederează că, într-o măsură 
tot mai mare, conștiința socia
listă constituie o importantă

Rolul activ al conștiinței
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anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi
FACULTATEA DE ȘTIINȚE 

ALE NATURII
Catedra de alge'oră-înforma- 

tieă
• Conferențiar, poziția 1. 2. 7, 

disciplinele : Metode numerice 
pentru rezolvarea ecuațiilor ne
liniare ; Programare matemati
că ; Programarea și utilizarea 
calculatoarelor.

• Lector, poziția 1. 2. 19, dis
ciplinele : Structuri de date și 
bănci de date ; Sisteme de ope
rații și teleprelucrerea datelor t 
Sisteme de informații pentru 
unități economice ; Matematici 
speciale aplicate în economie.

• Asistent, poziția 1. 2, 32, 
disciplinele : Bazele informati
cii ; Structuri de date și bănci 
de date ; Sisteme informaționa
le pentru unitățile economice-; 
Analiză numerică ; Algebră li
niară și geometrie.

Catedra de fizică
• Asistent, poziția

disciplinele : Fizică ; 
lectrice și electronice , . ,
Electronică cuantică (C.O.I.) ; 
Tehnica experiențelor didactice : 
Spectroscopie (C.O.).

FACULTATEA 
DE ELECTROTEHNICA

Catedra de electrotehnică
• Lector, poziție 5. 1. 14. dis

ciplinele : Materiale de construc
ții ; Desen tehnic,
• Asistent, poziția 5. 1. 20,

disciplinele : Tehnologia mate
rialelor de construcții ; Instala
ții termice industriale ; Termo- 
energetica Industrială și termo- 
fieare (pentru secțiile de subin- 
gineri de la Tg. Jiu).
• Asistent, poziția 5. 1. 37, 

disciplinele : Bazele electroteh
nicii : Desen tehnic : Electroteh-

lî-

22.
e-

1. 3.
Măsuri _ 

(C.O.II)

nică ; Tehnica tensiunilor înalte.
Catedra de mașini și aparate 

electrice
• Asistent, poziția 5. 2. 25, 

disciplinele : Mașini electrice ; 
Mașini șî acționări electrice ; Ac
ționări electromecanice.

• Asistent, poziția 5. 2. 28, 
disciplinele : Teoria și încerca
rea aparatelor electrice ; Apara
te electrice și T.T.I. ; Aparate 
electrice ; Proiectarea și con
strucția aparatelor electrice.

• Asistent, poziția “ “ 
disciplina : Cazane și 
tîbilL

• Asistent, poziția
disciplinele : Centrale ______ ,
Utilizarea energiei electrice ; E- 
chipamentul electric al centra
lelor și stațiilor ; Centrale ter
moelectrice.

Catedră automatizări și calcu
latoare.
• Conferențiar, poziția 5. 3. 4, 

disciplina : Dispozitive și circu
ite electronice.

• Conferențiar, poziția 5. 3. 5, 
disciplinele : Electronică și imi
tatoare : Electronică industrială.

• Lector, poziția 5. 3. 8, dis
ciplinele : Automatizarea insta
lațiilor termoenergetice ; Auto
matizări în industria materiale
lor de construcții : Automatizări 
și utilizări de calculatoare.

• Lector, poziția 5. 3. 12. dis
ciplinele : Teoria informației și 
telemecanică ; Teoria informa
ției și prelucrarea datelor ; Utili
zarea calculatoarelor.

• Asistent, poziția 
disciplina : Dispozitive 
ite electronice.

• Asistent, poziția 
disciplinele : Calculatoare nu
merice ; Calculatoare analogice; 
Calculatoare și. programare.

• Asistent, poziția 5. 3. 31, 
disciplinele : Măsurări electrice

și magnetice p Măsurări elec
tric® și electronice ; Măsurări 
tehnice $i traductoare ; Măsu
rări electrice.

5. 2. 29, 
combus-
5. 2. 34, 

electrice;

5. 3. 22, 
și circu-

4. 1. 23.
— mor-
4/ 3. 8, 
semîo-

FACULTATEA 
DE MEDICINA

Catedra de explorări funcțio< 
nale și laborator clinic.

• Asistent, poziția 
disciplina : Igienă.

Catedra de chirurgie 
fopatologie

• Asistent, poziția
disciplina : Chirurgie - 
logie. i.
• Asistent, poziția 4. 3. 13, 

disciplina : Chirurgie «— clinică 
— chirurgicală.

• Asistent, poziția 4. 3. 20, 
disciplina : Obstetrică —> gineco
logie.

• Asistent stagiar, poziția 
4. 3. 23, disciplina : Morfopato- 
logie.

• Asistent, poziția 4. 3. 27, 
disciplina : Histologie — Cito- 
logie

Catedra Discipline medicale I.
• Asistent, poziția 4. 4. 7, 

disciplina : Pediatria —- Pueri
cultura.

• Asistent, poziția 4. 4. 
disciplina : Puericultura.

• Asistent, -poziția 4. 4. 
disciplina : Medicină internă 
semiologie medicală.

• Asistent. poziția 4. 4. 
disciplina : Medicină internă 
semiologie medicală.
• Profesor, poziția 4. 4. 33, 

disciplina : Boli infecțioase ?i 
epidemiologie.

• Șef lucrări, poziția 4. 4. 34, 
disciplina : Boli infecțioase și 
epidemiologie — Profil epide
miologie.

• Asistent, poziția 4. 4. 35, 
disciplina : Boli infecțioase și 
epidemiologie.

Catedra Discipline medicale II
• Asistent, poziția 4. 5. 3, 

disciplina : Medicină internă — 
clinică medicală.

• Asistent, poziția 4. 5. 15, 
disciplina : Medicină internă — 
clinică medicală.

• Asistenta poziția 4. 5. 16, 
disciplina : Medicină Internă — 
clinică medicală.

• Asistent, poziția 4. 5. 23. 
disciplina : Medicină internă — 
policlinică medicală.

O Șef lucrări, poziția 4. 5. 25, 
disciplina : Medicină internă — 
policlinică medicală profil bal- 
neofizioterapie.

• Șef lucrări, poziția 4. 5. 29, 
disciplina : Endocrinologie.

Candidații la cQncurs vor de
pune Ia secretariatul Rectoratu
lui Universității din Craiova, 
sțr. Alexandru Ioan Cuza nr. 13, 
Tn termen de 30 de zile (pentru 
postul de conferențiar și lector) 
și de 15 zile (pentru postul de 
asistent) de la data publicării 
acestui anunț în Buletinul Ofici
al, cererea de înscriere, la care 
vor anexa actele prevăzute de 
Legea nr. & privind Statutul 
personalului didactic din Repu
blica Socialistă România, pu
blicată în Buletinul Oficial, 
Partea I. nr. 33 din 15 martie 
1969 și de Instrucțiunile Minis
terului Educației și Invățămîn- 
tului nr. 84539/1969 (două exem
plare pentru postul de conferen
țiar și 1 exemplar . pentru pos
tul de lector și asistent).

activ la conducerea întregii ac
tivități economice și sociale a 
comunelor, orașelor, județelor, 
a întregii țări.

Caracterul conștient al edifi
cării orînduirii socialiste, per
fectibilitatea acesteia oferă un 
vast teren de manifestare a e- 
nergiei creatoare a maselor, a 
tuturor generațiilor de oameni 
ai muncii, chemate să-și exerci
te plenar misiunea lor istorică. 
In procesul tot mai complex, al 
construcției socialista, pe măsu
ra ridicării ei la un nivel mereu 
mai înalt, conștiința socială a 
făuritorilor noii orinduiri joacă 
un rol deosebit de important. 
După cum atestă întreaga evo
luție a vieții economico-sociale 
a României, ritmul înaintării 
spre comunism se află într-o 
legătură indisolubilă cu nivelul 
conștiinței oamenilor, cu pro
gresele realizate în formhrea o- 
mului nou, factor primordial în 
opera de edificare socialist-co- 
munistă. Cu cit sînt mai mari 
succesele obținute în toate do
meniile vieții sociale, cu atît 
mai mare este capacitatea oa
menilor de a-și propune țeluri

forță motrice a dezvoltării so
ciale.

Experiența arată că eforturile 
partidului pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor 
exercită o reală influență pozi
tivă asupra tineretului, stimu
lează puternic activitatea poli- 
tico-educativă desfășurată de 
organizația sa revoluționară. 
Codul comunist de muncă și 
viață oferă repere exacte pri
vind desfășurarea activității de 
formare multilaterală a tinere
tului ; aplicarea în practică a 
prevederilor sale creează un 
climat favorabil acțiunii revolu
ționare. activizării atitudinilor 
înaintate. Acționînd în vederea 
perfecționării morale a omului, 
Codul reprezintă pentru fiecare 
tinăr un îndemn la un perma
nent examen de conștiință, la 
un continuu efort pentru ra
cordarea întregului comporta
ment la cerințele și exigențele
construcției noii societăți.

Transformările ce vor avea 
perioada viitorului 
denumit, pe drept

al revoluției știin-

loc în 
cincinal, 
cuvînt, vww»-
țifico-tehnice, deschid perspecti-

va ca în anul 1980 să avem o 
nouă structură economico-socia- 
lă a tării, o nouă geografie eco
nomică și socială, să obți
nem o dezvoltare puternică 
a forțelor de producție în toate 
județele țării, o creștere a cla
sei muncitoare — forța socială 
care are menirea principală de 
a asigura înaintarea Întregului 
popor, sub conducerea comuniș
tilor, spre societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, spre so
cietatea comunistă.

Concomitent cu schimbările 
ee vor avea loc în structura 
societății, în perioada următoa
re se va realiza și transforma
rea suprastructurii, creșterea 
rolului factorului conștient în 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în dina
mizarea proceselor construcției 
socialiste. In acest scop, arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„activitatea partidului nostru, a 
tuturor organismelor sociale (...) 
trebuie să fie îndreptată spre 
ridicarea nivelului răspunderii, 
al conștiinței și participării ac
tive, directe, a tuturor oameni
lor muncii Ia solutionarea pro
blemelor complexe ale edificării 
socialismului".

Procesele perfecționării con
ducerii și organizării științifice 
a societății, a activității politl- 
co-ideologice și cultural-educa
tive urmăresc să asigure, pe de 
o parte, dezvoltarea în conti
nuare a conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii, iar pe de 
alta, exercitarea practică a ro
lului activ, dinamizator al con
științei socialiste în construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Ele pun în evidență 
menirea, rolul activ și finalita
tea conștiinței sociale a mem
brilor noii orinduiri. Iar faptul 
că întreaga politică a partidului 
și statului nostru acordă o im
portantă deosebită tineretului 
este cît se poate de sugestiv 
pentru forța societății noastre, 
pentru viitorul ei.

FLOAREA INIMII
(Urmare din pag. 1) 

crează) : peste 90 la su
tă răspund „flori", „plan
te"» „arbori decorativi"... 
Desigur, problema se cuvine 
a fi studiată de către spe
cialiști, pentru a determina 
gradul în care — fie și în 
anumite „colțuri vegetale" 
anume amenajate — aces
tea s-ar acomoda mediu
lui industrial. Dar semnifica
ția psihologică a dorinței ce
lor anchetați rămâne in pi
cioare, indiferent de conclu
ziile strict științifice ce s-ar 
putea trage: omul simte per
manent o imensă sete de ve
getal, de frumos !... îmi aduc 
aminte de „clasica" floare 
albă, imensă, sfidătoare, pe 
care de regulă în filmele 
hollywoodiene o purta la 
butonieră, ostentativ, inami
cul public nr. 1 sau marele 
patron în sala de joc a cine 
știe cărui cazino celebru... 
Absolut alte motivații deterr 
mină dorința muncitorului 
nostru de a purta — fie și 
imaginar, fie și slmbQlic —* o 
floare la butoniera salopetei , 
sale : simțământul demnității 
dobîndite în socialism ! Mun
ca, disciplina, cinstea sint tot 
atîtea flori, împodobind piep
tul fiecărui om al muncii. Și 
deloc intimplător cuvîntul 
înfloritor are drept sinonime 
cuvintele prosper, în progres, 
dezvoltat. întreaga noastră 
națiune se află în plin pro
gres, trecind — în curtnd — 
pragul cincinalului revoluției 
tehnico-științifice, nou prilej 
de a face cu toții să sporeas
că zestrea țării. Și, în pieptul 
fiecăruia, să bată puternic, 
cu devotament, floarea roșie 
a Inimii.

LUNA
CADOURILOR

Concursul se va ține la sediul 
facultăților respective, in ter
men dc 60 de zile pentru postul 
de conferențiar și lector și de 
15 zile pentru postul de asis
tent, de la expirarea termenului 
de înscriere.

Decembrie, ultima lună a anului, a devenit 
prin tradiție și „Luna cadourilor". In magazi
nele comerțului de stat, împodobite sărbăto
rește, forfota nu contenește de dimineața pînă 
seara tîrziu. Cadoul, care nu are vîrstă, dar 
este pentru toate vîrstele, trebuie ales din timp. 
Dacă alegerea cadoului n-a fost încă hotărîtă, 
vă amintim cîteva produse care pot fi oferite 
ca daruri celor dragi:
• Păpuși din material plastic, păpuși mari 

cu voce, cu păr implantat și ochi mobili, figu
rine din material plastic cu muzicuță, jucării 
metalice litografiate — betoniere, mașini ara
gaz, bucătării, tamburine, puști, găleți, fiare de 
călcat etc. - diverse jocuri din carton poligra- 
fiat,- jocuri de construcții din lemn și material 
plastic și diafilme cu o bogată tematică de 
basme și povestiri pentru copii.

10,
26.

27.
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La încheierea vizitei in țara noastră a prințului

Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia

COMUNICAT COMUN
La invitația președintelui Re

publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu, șeful 
statului Cambodgia, președinte
le Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, prințul Norodom 
Sianuk, împreună cu prințesa 
Monique Sianuk, a efectuat 0 
vizită oficială de prietenie în 
România între 11 și 13 decem
brie 1975.

în timpul șederii sale în 
România, șeful statului cambod
gian și celelalte personalități 
cambodgiene au vizitat obiecti
ve economice și social-culturale 
din Capitală, luînd cunoștință 
cu mult interes de realizările 
obținute de poporul român în 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în pa
tria sa.

Pretutindeni, oaspeții cambod- 
gieni au fost primiți cu deose
bită căldură și ospitalitate, ex
presie a sentimentelor de sin
ceră prietenie și solidaritate pe 
care poporul român le nutrește 
față de poporul frate cambod
gian.

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și șeful statului 
Cambodgia, prințul Norodom 
Sianuk, au avut convorbiri, la 
care au participat:

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

Din. partea cambodgiană — 
Sarin- Chhak, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
F.U.N.C., ministrul afacerilor 
externe al G.R.U.N.C., Chea 
San, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al F.U.N.C., ambasa
dorul Cambodgiei la București, 
Keat Chhon, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
F.U.N.C.în cadrul întâlnirilor și con
vorbirilor oficiale, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, de prietenie și ânțele- 
gere reciprocă, cele doua părți 
S-au informat asupra situației 
interne din cele două țări, a 
preocupărilor actuale ale po
poarelor român și cambodgian, 
au examinat posibilitățile și 
perspectivele de dezvoltare a 
relațiilor bilaterale și au efec
tuat un larg schimb de vederi 
cu privire la aspecte de impor- 

i tanță majoră ale situației inter
naționale.

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. a făcut o prezenta
re a activității intense desfășu
rate de poporul român, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, pentru transpunerea în 
viață a amplului program de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru 
ridicarea întregii națiuni româ
ne pe noi trepte de civilizație 
și progres. , a ;

Prințul Norodom Siănuk a dat 
o înaltă apreciere realizărilor 
remarcabile—dobindite de po
porul român, sub conducerea 
Pârtidului Comunist Român, a 
secretarului său general, Nicolae 
Ceaușescu, în opera de dezvol
tare economică și socială, în 
procesul îndeplinirii cu succes 
a planurilor și programelor sale, 
relevind că experiența Româ
niei socialiste este urmărită cu 
deosebit interes de țările în 
curs de dezvoltare care au op
tat pentru propășirea lor eco- 
nomico-socială independentă.

De asemenea, prințul Noro
dom Sianuk a exprimat stimași 
prețuirea țării sale și a sa per
sonală față de politica interna
țională dinamică și clarvăzătoa
re dusă de România, sub con
ducerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pusă consecvent în 
slujba promovării cauzei pro- 
greșului, păcii și înțelegerii în
tre state, instaurării unei noi 
ordini politice și economice in
ternaționale, scoțind în eviden
ță marele prestigiu de care se 
bucură in lume șeful statului 
romșn.

Prințul Norodom Sianuk a 
informat despre victoria istori
că pe care poporul Cambodgiei 

( a obținut-o în lupta sa dreaptă 
împotriva agresiunii imperialis
te, pentru eliberarea teritoriului 
patriei sale și recucerirea inde
pendenței. suveranității, demni
tății și integrității sale terito
riale. Această victorie se dato- 

rește realizării unității întregii 
națiuni cambodgiene sub condu
cerea F.U.N.C., dîrzeniei, înal
tului eroism și spiritului de sa
crificiu al întregului popor 
cambodgian. La victoria finală 
au contribuit sprijinul puternic 
și ajutorul prețios acordate 
Cambodgiei de țările prietene, 
precum și de forțele progresiste 
iubitoare de pace din întreaga 
lume.

în acest context, în numele 
întregului popor cambodgian, al 
F.U.N.C. și G.R.U.N.C., precum 
și al său personal, prințul Noro- 
dom Sianuk a exprimat pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
guvernului și poporului român 
cele mai sincere mulțumiri pen
tru sprijinul politic, diplomatic 
și material acordat cu consec
vență poporului cambodgian în 
lupta contra intervenției impe
rialiste, pentru înfăptuirea idea
lurilor sale de libertate și inde
pendență.

Partea cambodgiană a infor
mat asupra ultimelor evoluții 
ale situației din Cambodgia, asu
pra realizărilor obținute după 
victorie, sarcinilor care stau în 
fața poporului cambodgian în 
noua etapă de reconstrucție și 
edificare a unei Cambodgii in
dependente, suverane, pașnice, 
neutre, nealiniate, democratice 
și prospere pe Întreg terito
riul său.

Președintele Nicolae Ceaușescu. 
în numele Partidului Comunist 
Român și al întregului popor 
român, a salutat din nou, cu 
căldură, victoria istorică a po
porului cambodgian în lupta sa 
dreaptă împotriva intervenției 
imperialiste, pentru eliberarea 
teritoriului patriei și recuceri
rea independenței și suverani
tății sale. Această victorie, care 
a încununat lupta dîrză, plină 
de sacrificii purtată de poporul 
cambodgian prieten timp de 
peste cinci ani, sub conducerea 
F.U.N.C și G.R.U.N.C., și a des
chis o eră nouă în istoria sa, 
constituie un exemplu grăitor, 
care demonstrează că atunci 
cind un popor este hoțărît să-și 
apere cu dîrzenie unitatea și 
independența națională, nu exis- 
tă forțe în lume care să-1 îm
piedice să-și realizeze aspirații
le sale legitime.

Mărețele succese dobîndite de 
poporul cambodgian, la reali
zarea cărora prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului Cambod
gia, și-a adus o contribuție ac
tivă, constituie, totodată, o vic
torie a tuturor forțelor progre
siste, antiimperialiste din în
treaga lume, pentru pace și dez
voltare liberă a popoarelor.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a dat din nou o înaltă apreciere 
eforturilor mari depuse de 
eroicul popor al Cambodgiei, 
care in timpul luptei revoluțio
nare de eliberare, ca si în pe
rioada reconstrucției țârii, ur
mează cu hotărire linia sa po
litică de independentă ți su
veranitate, de stfipîn asupra 
destinului său si de snrliihire 
pe forțele proprii. Șeful statu
lui român a asigurat guvernul 
și poporul Cambodgiei de spri
jinul constant și ferm al Repu
blicii Socialiste România In re
construcția țării și apărarea vic
toriei cucerite.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și prințul Norodom Sianuk au 
exprimat convingereâ că, în noi
le condiții create prin dobîndi- 
rea victoriei, bunele relații de 
prietenie, solidaritate și colabo
rare dintre România și Cambod
gia vor cunoaște o dezvoltare și 
mai puternică, pe multiple pla
nuri. în folosul celor două po
poare, al cauzei generale a pă
cii și progresului în întreaga 
lume. w x

Cei doi șefi de stat au căzut 
de acord ca forurile competen
te din cele două țări să studie
ze căile și mijloacele corespun
zătoare pentru dezvoltarea și di
versificarea relațiilor dintre 
România și Cambodgia în do
meniile politic, economic, tehni- 
co-științific și cultural, și pentru 
crearea unui cadru juridic adec
vat. Apreciind activitatea Am
basadei cambodgiene la Bucu
rești, cele două părți au con
venit ca România să deschidă 
o ambasadă la Pnom Penh in 
viitorul apropiat și să acredite
ze un ambasador rezident.

Trecînd în revistă situația pe 
plan mondial, cei doi șefi de 
stat au salutat cu satisfacție 

mutațiile pozitive care au avut 
loc pe arena internațională în 
favoarea luptei popoarelor pen
tru independență și suveranita
te națională, care au contribuit 
Ia procesul de extindere a coo
perării și înțelegerii între sta
te. Ei au evidențiat necesitatea 
primordială ca la baza relații
lor dintre toate statele să fie a- 
șezate principiile respectării 
stricte a independenței și su
veranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc, renunțării la forță sau 
la amenințarea cu forța, pentru 
a se asigura astfel exercitarea 
deplină a dreptului fiecărei na
țiuni la existentă liberă, în con
formitate cu aspirațiile sale le
gitime.

Cei doi șefi de stat au subli
niat că în lume mai există nu
meroase focare de tensiune, un 
mare număr de probleme care 
trebuie să fie rezolvate, în a- 
cest context, cei doi șefi de stat 
au scos în evidență necesitatea 
sporirii eforturilor tuturor sta
telor pentru reglementarea pro
blemelor litigioase pe cale paș
nică, subliniind rolul și contri
buția țărilor socialiste, ale țărilbr 
în curs de dezvoltare, țărilor 
mici și mijlocii, ale statelor nea
liniate la democratizarea rela
țiilor internaționale. Ia instau
rarea unui climat de înțelegere 
și respect reciproc, la dezvolta
rea relațiilor de prietenie și co
laborare între toate națiunile.

Cei doi șefi de stat au apre
ciat că problemele grave și 
complexe care rezultă din ana
liza situației economiei mon
diale și a relațiilor economice 
interstatale așteaptă o soluțio
nare eficientă, în interesul tu
turor statelor, al păcii și secu
rității. Ei au relevat acuitatea 
cu care se pune în zilele noas
tre problema vitală a lichidării 
subdezvoltării și instaurării unei 
noi ordini economice interna
ționale, bazate pe egalitate si 
echitate, care să favorizeze dez
voltarea tuturor țărilor, în pri
mul rînd a celor rămase in 
urmă, subliniind că restructura
rea și așezarea relațiilor econo
mice dintre state pe o baza 
nouă constituie un factor de
terminant atît pentru progresul 
economico-SQcial al popoarelor, 
cît și pentru destindere și pace.

Cei doi șefi de stat au apre
ciat că realizarea dezarmării ge
nerale, în primul rînd a celei 
nucleare, este de o importanță 
vitală pentru înlăturarea pri
mejdiei războiului și asigurarea 
unei păci mondiale trainice. Ei 
s-âti pronunțat pentru între
prinderea de măsuri grabnice și 
eficiente în direcția opririi 
cursei înarmărilor, interzicerii 
producerii și folosirii armelor 
nucleare, a lichidării stocurilor 
existente, a reducerii și înghe
țării cheltuielilor militare, a 
desființării bazelor străine de 
pe teritoriile altor state și a 
blocurilor militare. De aseme
nea, ei au exprimat sprijinul. ldr 
activ pentru punerea în aplica
re a inițiativelor de creare a. 
unor zone denuclearizate. ale 
păcii și cooperării în diferite 
părți ale lumii, cum ar fi Bal
canii, Orientul Mijlociu, Ocea
nul Indian, Asia de Sud-Est.

Cei doi șefi de stat au subli
niat necesitatea îmbunătățirii 
și democratizării activității 
O.N.U., a întăririi rolului său 
în realizarea colaborării între 
toate statele, fără deosebire de 
orinduire socială, a unei lumi 
mai bune și mai drepte, a unei 
păci trainice. Preocupați de 
continua perfecționare a activii 
tății și de creșterea rolului 
O.N.U., ținînd seama de expe
riența celor trei decenii ce s-au 
scurs de la întemeierea acesteia 
și de noile sarcini care îi revin 
în stadiul actual al vieții inter
naționale, cei doi șefi de stat au 
salutat adoptarea prin consens 
de către Adunarea Generală a 
O.N.U. a rezoluției privind 
crearea Comitetului special pen
tru Carta Organizației Națiuni
lor Unite și creșterea rolului 
O.N.U. în viața internațională. 
Ei s-au pronunțat pentru spo
rirea contribuției O.N.U. la re
zolvarea problemelor complexe 
cu care este confruntată astăzi 
omenirea, pentru ca organizația 
să devină un instrument inter
național mai eficace, care să ac
ționeze ferm pentru prevenirea 
crizelor și conflictelor în relații
le dintre state, să sprijine cu 

întreaga sa autoritate indepen
dența și suveranitatea statelor, 
dreptul fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele, să con
tribuie la instaurarea unor ra
porturi noi între state, la con
solidarea păcii și securității în 
lume.

Cei doi șefi de stat au apre
ciat că mișcarea țărilor neali
niate își aduce o contribuție 
importantă la crearea unui nou 
sistem de relații interstatale, la 
edificarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționa
le. Partea cambodgiană a salu
tat prezența delegației române 
la Conferința ministerială de la 
Lima și a reafirmat sprijinul ei 
pentru participarea României 
ca observator la Conferința la 
nivel înalt de la Colombo.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a informat pe prințul Norodom 
Sianuk despre încheierea cu 
succes a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Euro
pa, care constituie un moment 
deosebit de important în edifi
carea păcii și înțelegerii pe 
continent, subliniind necesita
tea aplicării riguroase, de către 
toate statele semnatare, a prin
cipiilor incluse în Actul final ăl 
conferinței.

Prințul Norodom Sianuk a dat 
o înaltă apreciere activității 
consecvente și dinamice desfă
șurate cu succes de președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, în vede
rea edificării unui sistem du
rabil de securitate și cooperare 
în Europa.

Cei doi șefi de stat au salutat 
cu căldură marile victorii isto
rice ale popoarelor vietnamez și 
laoțian în lupta împotriva im
perialismului și forțelor reacțio
nare» pentru independență și li
bertate, peptru propășirea eco
nomică și socială, conform vo
inței și aspirațiilor lor legitime, 
fără nici un amestec din afară. 
Ei au apreciat că victoria po
poarelor din Cambodgia, Viet
nam și Laos a creat condiții 
noi, favorabile, pentru consoli
darea păcii în regiune și in în
treaga lume.

Șefii celor două state au re
afirmat sprijinul lor față de ini
țiativele și eforturile R.P.D. Co
reene îndreptate spre reunifica- 
rea pașnică și independentă a 
Coreei, fără nici un amestec 
din afară.

Cele două părți s-au pronun
țat pentru Soluționarea cît mai 
rapidă, pe cale politică, a con
flictului din Orientul Mijlociu, 
în spiritul rezoluțiilor Consiliu
lui de Securitate și ale Adună
rii Generale O.N.U. Aceasta 
presupune retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, pre
cum și soluționarea problemei 
poporului palestinean în con
formitate cu drepturile sale le
gitime, inclusiv dreptul de a-și 
constitui un stat propriu. Păr
țile au apreciat că numai pe a- 
ceastă bază s-ar putea ajunge 
la o pace^ trainică și justă în 
regiune, care să asigure dezvol
tarea liberă, securitatea și inde
pendența tuturor statelor din 
zonă.

Părțile și-au exprimat deose
bita satisfacție pentru rezulta
tele vizitei efectuate in Româ
nia de șeful statului Cambod
gia, prințul Norodom Sianuk, a- 
preciind că discuțiile rodnice 
purtate vor contribui la dezvol
tarea și diversificarea legături
lor de prietenie și solidaritate 
dintre poporul român și poporul 
cambodgian, dintre cele două 
țări. Ele au dat expresie con
vingerii lor nestrămutate că re
lațiile dintre Republica Socialis
tă România și Cambodgia se vor 
dezvolta continuu, în interesul 
celor două popoare, al cauzei 
luptei împotriva imperialismu
lui, pentru progres, pace și coo
perare în întreaga lume.

Șeful statului Cambodgia, 
președintele F.U.N.C., prințel 
Norodom Sianuk, prințesa Mo
nique Sianuk, împreună cu 
personalitățile oficiale care i-au 
însoțit au exprimat președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și to
varășei Elena Ceaușescu, guver
nului și poporului român cele 
mai sincere mulțumiri pentru 
primirea caldă și prietenească, 
pentru ospitalitatea ce le-a fost 
rezervată în timpul vizitei în 
Republica Socialistă România.
București, 13 decembrie 1975

PLECARE
Președintele părții portugheze 

în Comisia mixtă guvernamen
tală, Jorge Campinos, ministru 
al comerțului exterior și turis
mului, care a participat la prima 
sesiune a comisiei, desfășurată la 
București între 11 și 13 decem
brie, a părăsit, duminică di
mineața, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost condus de 
Emil Drăgănescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președin
tele părții române, în comisia 
mixtă, Constantin Stanciu, ad

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
ȘAH: Derbiul 
s-a întrerupt

SINAIA (prin telefon) : Cu 4 
runde înainte de sfîrșitul fina
lei, Campionatul n^țional^ mas
culin de șah continuă să pre
zinte o situație incertă în pri
vința cîștigătorului. în lupta 
pentru titlu au rămas, practic, 
6 jucători (Ciocîltea, Ungurea- 
nu, Radovici, Pavlov, Partoș și 
Ghițescu), ceilalți concurenți 
căutând, în aceste ultime 4 run
de, doar să-și îmbunătățească 
situația în clasament. în ulti
mele runde au survenit două 
„accidente" pentru favoriți : 
Radovici a pierdut surprinzător 
la Butnaru după ce a avut po
ziția ciștigată, iar Ungureanu la 
Ghindă. Aceste două infrîngeri 
ale concurenților direcți au 
ușurat sarcina lui Ciocîltea care 
a ciștigat la Voiculescu și s-a 
distanțat, pentru moment, în 
clasament. în această situație a 
avut loc, în runda a 15-a, der
biul Ungureanu-Ciociltea în ca
re liderului îi trebuia neapărat 
remiză pentru a-și menține in
tacte șansele de ciștigâre a ti
tlului. Ungureanu, cu albele, a 
jucat insă foarte activ, a avut, 
practic, de-a lungul partidei ini
țiativa și a întrerupt într-un fi
nal de turnuri avantajos cu un 
pion în plus. Șansele de cîștig 
ale albelor sînt mari, însă și 
Ciocîltea păstrează suficiente 
șanse de remiză. Analiza va do
vedi care din cei doi jucători 
va putea să-și impună punctul 
de vedere. în caz că Ungureanu 
va cîștiga această Rartidă im
portantă, lupta pentru titlu ră- 
mine deschisă. Iată cum arată 
și clasamentul după 15 runde : 
Ciocîltea 10 (1), Ungureanu 8,5 
(1), Radovici, Partoș și Pavlov 
8,5. Ghițescu 8 (1) etc. Azi se 
joacă runda a 16-a.

FLORIN GHEORGHIU

BOX: Farul Constanța a ciștigat,
la limită, finala Cupei F. R. B

S-a consumat și ultimul act 
al sezonului pugilistic pe 1975 
avînd ca protagoniste echipele 
fruntașe Farul Constanța (antre
nor Adrian Teodorescu) și Box 
Club Galați (antrenori Petre Mi
hai și Traian Ogrînjeanu). care 
sau intîlnit în gala finală a 
„Cupei F.R.B.". Alături de pu- 
giliști consacrați, în această 
competiție republicană de largă 
popularitate au evoluat numeroși 
boxeri tineri, oferind dispute pa
sionante, soldate cu unele rezul
tate surpriză. Să amintim, de 
pildă, că Metalul Bocșa a elimi
nat din întreceri pe Rapid Bucu
rești. care a avut în formație pe 
campionii naționali Cornel Ho- 
duț și Victor Zilberman. De ase
menea, în semifinalele si finala 
Cupei s-au impus ținerii Dumi
tru Micu, Dumitru Bute (B.C. 
Galați), Al. Dobăeș, V. Sîrbu 
(Metalul Bocșa), Ion Enache și 
Turan Rusit (Farul).

Ca și anul trecut. întrecerile 
„Cupei F.R.B." au fost dominate 
de echipele Farul Constanța și 
Box Club Galați, care au susți
nut întilnirea decisivă, sîmbăță 
seara, în sala Dinamo din Capi
tală. atrăgînd un număr mare de 
spectatori. După primele două 
meciuri, la categoriile semimus- 
că și muscă. Farul conducea cu 
6—2 (T. Rușit l-a întrecut, la 
puncte, pe Ganea Petre, iar 
campionul național I. Faredin a 
ciștigat în primul minut — aban
don — in fața lui Traian Boșcu) 
și se părea că formația constăn- 
țeană va obține o victorie netă. 
Iată însă câ în următoarele 

junct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, de reprezentanți 
ai M.C.E.C.E.I. și M.A.E.

A fost de față Antonio L.M.A. 
No vais Machado, ambasadorul 
Portugaliei la București.

★
într-o declarație făcută redac

torului Agenției române de pre
să, ministrul portughez a spus : 
Mă simt onorat de faptul că am 
fost primit de președintele 
României, Nicolae Ceaușescu. Aș 
vrea să vă împărtășesc că, în 
timp de numai o oră și un sfert, 
președintele a făcut două strălu
cite demonstrații : aceea a per

Mondialele de handbal feminin

Satisfacții parțiale
echipei naționale 

feminin la turneul 
de la Montreal 

meritoriu. Este

Calificarea 
de handbal 
final al J.O. 
este un lucru _______
rezultatul unei munci asidue-, al 
unor eforturi susținute depuse 
în perioada premergătoare C.M. 
ca și in timpul aprigelor con
fruntări de la Vilnius și Kiev. 
Este, indiscutabil, meritul com
ponentelor echipei, a conducerii 
tehnice, care au valorificat în
tr-o bună măsură condițiile de 
pregătire avute la dispoziție.

Dacă performanta calificării 
la J.O. dobîndită în ultimă in
stanță ne satisface, nu ne putem 
declara mulțumiți de locul ocu
pat de echipa noastră în clasa
mentul final al competiției mon
diale — locul 4 — nici de cali
tatea jocului practicat. Promi
siunile făcute de jucătoare și an
trenori — un loc pe podium (și 
nu se viza oricare loc) — nu au 
fost onorate. Este una din com
portările slabe în competiția su
premă. De altfel, în .turneul fi
nal de la Kiev, handbalistele ro
mânce au suferit trei eșecuri (în 
fața echipelor U.R.S.S.,' R. D. 
Germane, Ungariei) și au reali
zat o singură victorie, în fața 
Iugoslaviei — campioană mon
dială. Dacă ne gîndim că și vic
toria aceasta a atârnat de un fir 
de păr ; mai erau doar 10 se
cunde și tabela de marcaj arăta 
un rezultat de egalitate : 11—11. 
O aruncare, norocoasă, ne-a 
adus. în extremis, minimul a- 
vantaj necesar. In handbal tre
buie să joci și să punctezi ca 
eșecul sau succesul să nu rezide 
într-o singură aruncare. în jocul 
cu Iugoslavia, șansa, în asemenea 
condiții, a fost de partea noas
tră, dar în meciurile cu echipele 

în încheierea pregătirilor pe 
care le-a efectuat in vederea 
meciului de miercuri, de la 
Glasgow, unde va întîlni selec
ționata Scoției în cadrul Cam
pionatului european (grupa a 
IV-a). reprezentativa de fotbal 
a țării noastre a susținut ieri, 
la ora prînzului. pe stadionul 
Steaua, o partidă de verificare. 
Parteneră i-a fost echipa de ti- 
neret-speranțe Steaua, întărită 
cu Vigu, Smarandache, Zahia 
și... portarul Ioniță. La pauză ta
bela de marcaj indica avantaj 
de un gol în favoarea sparing- 
partenerului, salvat nu o dată 
de gol mulțumită lui Ioniță, 
care a avut intervenții exce
lente. în repriza secundă se- 
lecționabilii au jucat ceva mai 
bine, au construit cu mai mul
tă răbdare acțiunile de atac și, 

-------„ T__. în consecință, au marcat trei 
după ultimul meci, al goluri în poarta adversarilor 

KT-lx- . rr™ (apărată de Răducanu !).

■A

confruntări gălățenii au dat 
replică tot mai dirză, reușind ____ t,, să 
refacă din handicap. Ciștigătoar 
rea trofeului a fost cunoscută 
abia 'X—-X----'- .... ........ ____ .....
„greilor". Notăm : Mircea Tone , (apărată de Răducanu !), fără 
(B.C. Galați) a terminat la.ega- a prirni vreunul. Autorii golu- 
litate cu Ion ^Enache (Farul) ; , ri]Or : Lucescu (2) și Iordănescu.

La terminarea meciului an
trenorul coordonator al lotului, 
Cornel Drăgușin, ne-a declarat : 
„Jucătorii s-au pregătit în a- 
ceste zile cu o ambiție mai rar 
întâlnită la ei. Toți sînt ani
mați de dorința unei compor
tări bune la Glasgow, care să 
atenueze rușinea de la Blois. 
Evoluția lor însă în partida de 
azi (n.a. ieri) mra nemulțumit. 
Fazele de atac s-au desfășurat 
sub pecetea întâmplării (excep
tând citeva din repriza a II-a), 
s-a acționat pripit, fără lucidi
tate. Sper că la Glasgow aceste 
carențe în organizarea jocului 
vor fi eliminate". Antrenorul 
Drăgușin ne-a mărturisit că se 
află într-o mare dilemă : 
știe pe cine să titularizeze 
poartă, pe Răducanu sau 
Ioniță. Ultimul este în

N. Butiseacă (B.C. Galați) a câș
tigat la puncte (5—0) întilnirea 
cu rutinatul boxer Iuseim Me- 
met (Farul) ; Ion Adam (Farul) 
l-a întrecut la puncte pe V. 
Munteanu (B.C. Galați) ; Adrian 
Guțu (B. C. Galați) l-a învins la 
puncte pe Constantin Lică (Fa
rul) ; George Agapșa (Farul) a 
dispus la puncte de Dumitru 
Bute (B.C. Galați) — decizie 
eronată ; Pavel Istrate (B.C. 
Galați) a ciștigat prin descalifi
carea constănțeanului Alex. 
Tîrboi, care pornea ca favorit ; 
Marcel Lupu (Farul) a obținut 
un K.O. (repriza a 2-a) în fata 
lui C. Chiracu ; Sandu Tîrîlâ 
(B.C. Galați) a ciștigat prin 
abandon (repriza a 2-a) la Mihai 
Banu, iar la categoria grea, fos
tul campion național Ilie Das
călii a terminat la egalitate cu 
tinărul D. Micu, revelația reu
niunii finale ; după opinia noas
tră gălăteanul cîștigase partida 
pe care o dominase prin ofensi
vă și lovituri mai clare. Așa că, 
rezultat final : 22—21 pentru Fa
rul Constanța, care cucerește, din 
nou, „Cupa F.R. Box". Dar, fără 
cele două decizii inverse, dez
aprobate îndelung de spectatori, 
trofeul n-ar fi poposit pe malul 
mării, ci pe malul Dunării !

M. LERESCU 

fectei cunoașteri a problemelor 
concrete ale relațiilor dintre 
România și Portugalia și aceea a 
cunoașterii fot atit de profunde 
a situației politice din țâra mea, 
a reacțiilor pe care le provoacă 
ea pe plan internațional. Tre
buie să adaug că aceste două 
perspective sînt deopotrivă 
iluminate de același spirit, spiri
tul prieteniei adevărate față de 
poporul meu;

în același timp am avut cins
tea să vorbesc președintelui 
Nicolae Ceaușescu și în calitate 
de membru al conducerii Parti
dului Socialist. Domnia sa a gă
sit și de această dată îndemnuri 
care sprijină apropierea dintre 
forțele politice progresiste din 
patria mea.

Iată citeva temeiuri care mă 
îndreptățesc să afirm că această 
întîlnire a fost deosebit de con
structivă, că plec de la ea, dacă

La primul turneu feminin 
de handbal din istoria Jocu
rilor Olimpice — Montreal 
’76 — s-au calificat primele 
patru echipe clasate la C.M. 
ediția a Vl-a, încheiat sim- 
bătă la Kiev : 1. R.D. Ger
mană, 2. U.R.S.S., 3. Unga
ria, 4. România. In continua
re, clasamentul se prezintă 
astfel : 5. Iugoslavia, 6. Ce
hoslovacia, 7. Polonia, 8. 
Norvegia, 9. Danemarca, 10. 
Japonia, 11. S.U.A., 12, Tuni
sia.

Ungariei și Uniunii Sovietice, 
victoriile la limită au surîs ad
versarelor. Echipa noastră, ca și 
în alte partide, a practicat un 
joc stereotip, cu o circulație din 
poziții mai mult statice, forța 
de atac a mizat prea mult pe o 
singură jucătoare. Micloș. Apoi, 
nu s-a încercat suficient recu
perarea mingii de la adversare 
pentru a putea crea acțiuni ra-

înaintea meciului eu fotbaliștii scoțieni

Pregătirile tricolorilor

nu 
în 
pe 

___ _________ __ mare 
formă, dar Răducanu păstrează 
de partea lui avantajul expe
rienței și al... gabaritului.

Reprezentativa a început par
tida de ieri în „ll“-le preconi
zat a intra miercuri seara 
(ora 20 la Glasgow — 22 la 
București) pe stadionul „Hamp
den Park". Adică : RĂDUCA
NU — CHERAN, SATMAREA- 
NU II, S. GABRIEL, ANGHE- 
LINI — ROMILA, BOlONI, 
DINU — LUCESCU, GEOR- 

mă pot exprima astfel, mai 
bogat.

Comentînd rezultatele sesiu
nii, oaspetele a apreciat că ele 
reprezintă un mare pas pe călea 
extinderii cooperării economice 
și a schimburilor comerciale din
tre cele două țări. Respectând 

.interesele ambelor părți, echili
brul balanței noastre comerciale 
— a spus oaspetele — cred că 
sîntem pe drumul definirii ja
loanelor care conduc spre o 
cooperare pe bază de egalitate 
reciproc-avantajoasă. Dincolo de 
importanța sa economică, coope
rarea româno-portugheză are o 
semnificație politică majoră : ea 
contribuie la consolidarea inde
pendenței noastre naționale și la 
atingerea scopurilor pe care le 
urmărim împreună in cadrul co
munității internaționale : pacea 
și înțelegerea intre popoare.

(Agerpres)

pide pe contraatac; jocul pe 
extreme a fost, de asemenea, 
neglijat. Ca să nu mâi vorbim 
de lipsa preciziei și inspirației la 
aruncări — în primul rind la 
cele de la 7 m — unde am ra
tat, nu numai goluri, ci și vic
torii. Carențe s-au vădit și în 
ceea ce privește construirea ac
țiunilor ofensive și moralul de 
luptă : atacurile superficiale nu 
pot conduce la poziții ideale, Ia 
crearea de culoare sigure de gol.

Pentru ca naționala noastră fe
minină de handbal să-și poată 
îndeplini obiectivul olimpic, dînd 
satisfacții depline iubitorilor a- 
cestui sport, trebuie să mun
cească serios, pornind de la ne
cesitatea reconsiderării lotului 
— da, este important și criteriul 
gabaritului, însă nu trebuie sub
estimate virtuțile tehnice, — șî« 
în consecință, a întregului proces 
de instruire și educație.

V. CABULEA

GESCU, IORDÂNESCU. Din lot 
mai fac parte : Sameș, Hajnal, 
Florescu și Crișan.

Selecționerul scoțienilor, Willy 
Ormond, a anunțat că va pre
zenta cea mai bună formulă de 
echipă, care cuprinde nu mâi 
puțin de opt jucători care ac
tivează în campionatul Angliei, 
în frunte cu Lorimer (Leeds 
United). Gazdele țintesc victoria 
care le-ar asigura locul doi In 
serie și o mai bună repartizare 
în grupele valorice ce vor fi 
formate înaintea tragerii la • 
sorți pentru preliminariile viito
rului Campionat european.

O dată cu prima reprezenta
tivă va pleca în Scoția, în 
cursul zilei de azi, și formația 
de tineret, care marți va juca 
în orașul Falkirk cu selecționa
ta similară a gazdelor. Antre- 

la 
pe 
V.

Re
face 
Ma-

norul Ion Nunweiller are 
dispoziție. printre alții, 
Stefan. Por at chi. Ciocan,
Mureșan, Ion Ion, Marcel 
ducanu, Manea. Nu vor 
deplasarea Florin Marin și 
teescu, accidentați. Sîmbătă 
după amiază lotul de tineret a 
jucat o partidă-școală in com
pania echipei de tineret-spe- 
ranțe a clubului Dinamo. „Tri
colorii" s-au arătat în vervă, 
înscriind șase goluri unui ad
versar care i-a pus. totuși, 
destule probleme : scor final 
6—1.

D. VIȘAN

REZULTATE
DIVIZIA B
(ultima etapă)

SERIA I
Gloria Buzău — Petrolul Plo

iești 0—0 ; Unirea Focșani — 
Celuloza Călărași 4—1 ; C. S. 
Botoșani — S.C. Tulcea 1—0 ; 
F.C.M. Galați — C.S.M. Su
ceava 1—0 ; C.S.M. Borzești — 
Cimentul Medgidia 1—0 : Viito
rul Vaslui — C.S.U. Galați 1—1 : 
Ceahlăul P. Neamț — F. C. 
Brăila 1—0 ; Metalul Plopeni — 
Victoria Tecuci 2—0 : Prahova 
Ploiești — C.F.R. Pașcani 3—0.

ARPO

„ARPO “—Curtea de Argeș

0 emblemă de prestigiu 
a porțelanului românesc

• CALITATE IREPROȘABILĂ A TUTUROR PRODUSELOR FA
BRICATE • GAMĂ SORTIMENTALA VARIATĂ • SUPLEȚE, ESTE
TICĂ, TRANSLUCIDITATE, GRAD DE ALB SUPERIOR, FUNCȚIO
NALITATE, GREUTATE REDUSĂ • PENTRU PRODUCȚIA ANULUI 
VIITOR, 40 DE MODELE NOI ÎN 140 DE DECORURI • O ASPI
RAȚIE DAR SI O CERTITUDINE : CALITĂȚILE PORȚELANULUI DE 
CURTEA DE ARGEȘ COMPETITIVE CU ALE CELOR MAI BUNE 
DIN LUME

Unul dintre cele mai vechi 
meșteșuguri ale locuitorilor din 
zona Curții de Argeș este olă
ritul. Stau mărturie în acest 
sens minunatele amfore cu 
virste de milenii descoperite în 
urma săpăturilor'făcute pe a- 
ceste locuri, frumusețea obiec
telor din ceramică cu care sînt 
împodobite monumentele me
dievale ale locurilor, măiestria 
artistică cu care oamenii de pe 
aceste vechi meleaguri dau și 
astăzi viață lutului ars. De a- 
proape un an, la Curtea de Ar
geș, alături de farfurii, oale, fi
guri ornamentale din lut, se 
fabrică porțelan. Milioane de 
obiecte de porțelan, de cea mai 
bună calitate. Mulți dintre meș
teșugarii bătrinei roți de lemn 
a olarului, dar în special fiii 
acestora au părăsit cuptoarele 
rudimentare, vechi de sute de 
ani, in care se arde pămintul, 
pentru a merge să lucreze în 

noua fabrică de porțelan con
struită în oraș. într-un fel mun
ca din fabrică se aseamănă cu 
cea din atelierele lor de cera
mică. Și aici este nevoie de 
multă pasiune, de fantezie, de 
dragoste pentru formele, mîn- 
giiate în palmele aspre, care le 
dă viațâ- Numai că porțelanul 
este mult mai pretențios deeit 
lutul. Aici, în locul în care se 
prelucrează pasta albă din cao- 
lin. nisipuri înnobilate și aliaje 
metalice. este nevoie de mai 
multă pricepere, de cunoștințe 
necesare pentru mînuirea mași
nilor complicate, a instalațiilor 
cu care este înzestrată fabrica, 
de multă muncă pentru învin
gerea unor greutăți cu care se 
confruntă orice colectiv la în
ceput de drum. Cum însă, pe 
oamenii care muncesc în fa
brica de porțelan din Curtea de 
Argeș ii ’ caracterizează puterni
ca dorință de afirmare, serio

zitatea jși hărnicia, roadele pa
siunii, cu care s-a muncit în 
acest scurt timp au fost culese 
mai curînd decît se credea. în
treprinderea a început să pro
ducă la întreaga capacitate la 
numai șase luni de la pornire, 
iar produsele fabricate au că
pătat într-un timp scurt o lar
gă apreciere din partea cum
părătorilor. Unitatea are deja 
întreaga producție a anului vii
tor contractată, iar cererile pen
tru noi achiziții sosesc mereu 
din -întreaga țară. Iată de exem
plu citeva rînduri dintr-o scri
soare trimisă pe adresa fabri
cii de I.C.L.S. Blaj : „Vă rugăm 
să ne mai livrați, pe lingă cele 
100 servicii de masă contractate, 
încă 50 de bucăți deoarece pro
dusele fabricii dv. sînt foarte 
mult solicitate în unitățile noas
tre comerciale". Asemenea scri
sori sosesc mereu din toate col
țurile țării, de la zeci de în

treprinderi comerciale sau cum
părători. Secretul acestui suc
ces îl constituie, desigur, con
tinua preocupare pentru calita
tea produselor, pentru nou, hăr
nicia și pasiunea, înaltul nivel 
de pregătire profesională al a- 
cestui colectiv, a cărui vîrstă 
medie este de, doar, 20 de ani.

Pe lingă pricepere, fantezie, 
bun gust, în alegerea unor mo
dele sau decoruri, producătorii 
de porțelan din Curtea de Ar
geș au pus în cele peste 120 de 
sortimente din porțelan fabri
cate și mult suflet. Toate pro
dusele, sînt de o calitate irepro
șabilă. Gradul de alb, caracte
ristică importantă a obiectelor 
din porțelan, se apropie mult 
de cel al porțelanului chine
zesc. Piesele care compun ser
viciile de masă, serviciile de 
cafea, ceai, vazele de flori, bi- 
belourile, fabricate într-o gamă 

sortimentală variată, sînt mult 
mai ușoare decît produsele a- 
semănătoare fabricate în alte 
unități din țară, au calități es
tetice superioare, au o translu
ciditate mărită, suplețe, funcțio
nalitate. încă de la începutul 
activității, în fabrică a fost în
ființat un modern atelier de 
creație dotat cu aparate și in
stalații necesare executării ce
lor mai complexe operații cu
noscute pînă acum în ceramică, 
în acest atelier unde muncesc 
citeva zeci de creatori ingineri 
și specialiști au fost găsite cele 
mai plăcute culori pentru deco
rarea produselor, formele cele 
mai fanteziste, dar în același 
timp și cele mai funcționale, ale 
tuturor sortimentelor fabricate. 
Peste 85 la sută din producția 
anului viitor, rod al muncii per
severente în acest atelier, va fi 
reprezentată de produsele noi, 

iar acum sint în stare de fina
lizare alte citeva zeci de mo^ 
dele cu caracteristici estetice și 
funcționale mult superioare. In 
anul viitor. întreprinderea de 
porțelan-menaj Curtea de Ar
geș va realiza cite un produs 
pentru fiecare al doilea locuitor 
al țării. Toate produsele vor 
purta spre orașele și satele pa
triei, iar în curînd și peste ho
tare. emblema „ARPO" Curtea 
de Argeș, un însemn deja cu
noscut care și-a căpătat un de
osebit prestigiu datorită în pri- 
mult rind calității celor citeva 
sute de tineri ce și-au făcut 
un ideal de viață din pasiunea 
cu care modelează formele mi
lioanelor de produse din porțe
lan trimise zilnic spre cămine
le noastre.

Așa cum ne spunea în urmă 
cu citeva zile tovarășul Arghir 

Ciubotaru. directorul întreprin
derii. colectivul de muncă și-a 
îndeplinit sarcinile de produc
ție pe acest an încă de la în
ceputul acestei luni. Pină la 
sfîrșitul anului vor mai fi fa
bricate produse în valoare de 
peste 500 000 lei. Cea mai mare 
parte din aceste produse, toate 
destinată pieții .interne, va fi 
reprezentată de'serviciile de 
masă, serviciile de ceai și cafea, 
de cea, mai bună calitate, sau 
piese simple pentru menaj. 
Formele și matrițele pentru pro
dusele ce se vor fabrica în a- 
nul viitor sînt deja pregătite, în 
așa fel îțicît încă din primele 
zile ale Itmii ianuarie să se 
poată trece la realizarea noilor 
produse foarte mult așteptate 
în magazine.

N. MILITARU

La încheierea turului. F.C.M. 
Galați condtâce în clasament cu 
25 puncte, urmată de F.C. 
Brăila cu 23 .puncte.

SERIA A II-A
C. S. Tirgoviște — F.C.M. 

Giurgiu 4—1 ; Metrom Brașov— 
Metalul București 0—0 ; pinamo 
Slatina — Tractorul Brașov 1—1: 
Metalul Mija — Autobuzul 
București 2—1 ; Steagul roșu 
Brașov — Ș.N. Oltenița 2—0 : 
Voința București — Automatica 
Alexandria 1—0 : Chimia Tr. 
Măgurele — Electroputere Cra
iova 2—0 ; Progresul Bucu
rești — Chimia Rm. Vîlcea 
1—1 ; Nitramonia Făgăraș — 
Minerul Motru 3—0.

C. S. Tirgoviște a preluat con
ducerea în clasament, cu 24 
puncte, urmată de Progresul 
București cu 23 puncte.

SERIA A III-A

C.F.R. Timișoara — Corvinul 
Hunedoara 1—3 ; Dacia Orăș- 
tie — Sticla Turda 4—0 ; Șoimii 
Sibiu — Gloria Bistrița 2—2 ; 
Metalurgistul Cugir — C.I.L. 
Sighet 2—0 ; Rapid Arad — 
U.M. Timișoara 1—1 ; Gaz Me
tan Mediaș — Victoria Călan 
5—0 ; Victoria Cărei — F.C. 
Baia Mare 2—0 : Minerul Mol
dova Nouă — Mureșul Deva 
2—0 ; Ind. sirmei C. Turzii — 
Unirea Tomnatic 2—1,

Corvinul Hunedoara s-a deta
șat, conducted cu 26 de puncte, 
urmată de F.C. Baia Maro cu 
22 puncte.



DEZBATERILE DIN COMITETUL 
PENTRU PROBLEMELE ECONOMICE 
AL ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Se impun măsuri concrete pentru 
atingerea obiectivelor strategiei

încheierea lucrărilor întilnirii europene 
a uniunilor naționale riudcnțeșli

internaționale a dezvoltării
Comitetul pentru problemele 

economice și-a încheiat dezbate
rile asupra tuturor punctelor a- 
gendei sale prin adoptarea, cu 
94 de voturi, nici unul contra și 
7 abțineri, a textului unui docu
ment prezentat de un mare nu
măr de state, între care si Româ
nia, cuprinzind evaluarea pro
gresului strategiei internaționale 
a dezvoltării din cadrul Dece
niului Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare, declarat de Adunarea 
Generală în 1970. *

Rezoluția sublinază că rata 
medie anuală de creștere a pro
ducției în țările în curs de dez
voltare. a atins nivelul de 6 la 
sută stabilit în „strategie". în 
agricultură însă nu s-a putut 
realiza decît jumătate din ritmul 
de creștere de 4 la sută presta
bilit ; asistenta pentru dezvol
tare a marcat o scădere, iar de
ficitul balanțelor de plăți ale 
acestor țări a înregistrat noi 
creșteri. , ■ .

Subliniind lipsa unor măsuri 
concrete pe plan internațional. în 
domeniile comerțului cu materii 
de bază și a accesului acestora, 
îndeosebi a produselor agricole, 
pe piețele statelor industriali
zate, rezoluția evidențiază creș
terea numărului măsurilor res

trictive adoptate de unele state 
bogate, care afectează serios co
merțul statelor în curs de dez
voltare și, veniturile acestora 
realizate din exporturi.

în scopul corectării minusuri
lor înregistrate în atingerea 
obiectivelor „strategiei". Adu
narea Generală — se arată în 
rezoluție — propune : sprijinirea 
eforturilor țărilor în . curs de 
dezvoltare pentru diversificarea 
economiilor lor cu resurse -și 
fonduri provenind din țările dez
voltate ; ajutorarea țărilor ex
portatoare de materii prime și 
produse de bază în competiția 
cu produsele similare sintetice ; 
continuarea lărgirii accelerate a 
comerțului dintre țările socialiste 
est-europene și țările în curs de 
dezvoltare; inițierea de negocieri 
pentru transferul de resurse în 
scopul stabilizării și îmbunătăți
rii veniturilor țărilor în curs' de 
dezvoltare ; adoptarea unui cod 
international.de conduită în ac
tivitatea corporațiilor multina
ționale ; mobilizarea de către ță
rile în curs de dezvoltare a 
tuturor resurselor lor pentru în
deplinirea sarcinilor ce îe revin, 
conform obiectivelor prevăzute 
de strategia, internațională a 
dezvoltării.

BELGRAD: VIZITA DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE ROMÂNE

La Belgrad, s-au încheiat, 
duminică, convorbirile dintre 
delegația parlamentară română, 
condusă de «tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adu
nări Naționale, și delegația par
lamentară iugoslavă, condusă 
de tovarășul Kiro Gligorov,-pre
ședintele Adunării R.S.F. Iugo
slavia.

în cursul unui schimb de pă
reri, desfășurat într-o atmosfe
ră de caldă prietenie și cordia
litate, delegațiile au luat cu
noștință de succesele obținute 
de cele două țări în construc
ția socialistă^ A fost relevat ro
lul pe care îl joacă parlamen
tele celor două țări în dezvol
tarea relațiilor de colaborare 
în domeniile politic, economic,

.cultural și științific, în spiritul 
celor convenite în cursul jntil- 
nirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito. 
Totodată, s-a exprimat satisfac
ția pentru rezultatele vizitei ca
re' a constituit un nou impuli 
Ia dezvoltarea in continuare. a 
relațiilor multilaterale româno- 
iugoslave.

★
In seara aceleiași zile, dele

gația a părăsit capitala iugo
slavă. La gara „Dunav", oaspe
ții români au fost conduși și 
salutați de Kiro Gligorov, Sinan 
Hasăni. vicepreședinte al Adu
nării, Milorad Birovliev, mem
bru al Consiliului Executiv Fe
deral, și de alte persoane ofi- 

. ciale iugoslave.

Apel la restabilirea democrației 
în Spania

Sao Tome și Principe:
preocupări
economice

Prelungirea inundatului
tortelor O.N.U. din Cipru

Manifestare consacrată celei de-a 80-a 
aniversări a președintelui P.C. din Spania

Consiliul de Securitate a apro
bat sîmbătă seara prelungirea 
pe o perioadă de încă șase luni 
a mandatului, forțelor O.N.U. 
din Cipru. Potrivit rezoluției 
adoptate, extinderea mandatului 
a fost decisă „in perspectiva că 
în acest interval vor fi înregis
trate progrese suficiente în di
recția unei soluții finale, care să 
facă posibilă retragerea sau re
ducerea. substanțială a forțelor 
O.N.U. din insulă".

Luind cuvintul după vot. se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a declarat că va intra

în contact cu liderii celor două 
comunități, greacă și turcă, în 
scopul reluării la o dată cit mai 
apropiată posibil a convorbirilor 
politice.

„Guvernul Ciprului susține 
și acceptă principiul negocie
rilor intercomunitare pentru 
reglementarea problemei ci
priote, dat fiind că ele vor 
avea loc în cadrul Națiunilor 
Unite și câ vor fi abordate 
toate aspectele problemei" — 
a declarat, la Nicosia, purtă
torul de cuvint al guvernului 
președintelui Makarios.

La Palatul sporturilor din 
Roma a fost organizată’, dumi
nică după-amiază, o mare ma
nifestare internaționalistă con
sacrată celei de a 80-a aniver
sări a președintelui Partidului 
Comunist din Spania, tovarășa 
Dolores Ibarruri. La manifesta
re, organizată din inițiativa 
Partidului Comunist din Spania 
și a Partidului Comunist Italian 
au fost prezenți mii de comu
niști, democrați și antifasciști 
italieni și spanioli, reprezentanți 
ai celor mai largi forțe demo
cratice din Italia și din Spania.

în prezidiul adunării au luat 
loc membrii Comitetului Execu
tiv al Partidului Comunist din 
Spania, in frunte cu Dolores 
Ibarruri, președintele P.C.S., și 
Santiago Carrillo, secretar ge
neral al P.C.S.. membrii Direc
țiunii Partidului Comunist Ita-

........ *

Nu tunuri, bombe și rachete, 
școli și locuințe

Nu tunuri, bombe și racheter
ci piine, școli și locuințe
X nfăptuirea dezar-

I
 mării generale și 
complete, în

primul cea
aucleară, a devenit 
în zilele noastre 

una din problemele cardinale 
ale vieții internaționale. Solu
ționarea acestei probleme ca
pătă o importanță vitală în ve
derea înlăturării primejdiei unei_______,_ ...__________ .
conflagrații nimicitoare, pe ca- circa 11 000 in 1975, ajungindu-se 
lea asigurării condițiilor nece- țn această privință la 6 acumu- 
sare ca' toate popoarele să-și -lare de armament nuclear a cf 
poată consacra nestingherite e-. rei " ‘
forturile spre o viață liberă, in
dependentă, prosperă.

După cum se știe, impre
sionante resurse umane și ma
teriale sînt concentrate în do
meniul înarmării ; cu fiecare 
an, noi fonduri financiare se 
adaugă la bugetele militare ; 
efectivele forțelor armate ating 
niveluri nejustificate pentru 
timp de pace ; continuă stocă
rile de armament clasic ; se 
perfecționează continuu tipurile 
și sistemele de arme cele mai 
distrugătoare, uriașe energii 
creatoare, tehnici de laborator 
sint utilizate cu prioritate pen
tru crearea de noi arme ; sînt 
menținute blocurile militare ; pe 
teritoriul a numeroase state sînt 
instalate baze și trupe militare 
străine. Așa cum dovedește e- 
voluția vieții internaționale toa
te acestea, departe de a asigura 
climatul de stabilitate, de co
operare pașnică, contribuie la 
menținerea stării de tensiune, 
de neîncredere, exercită pre
siuni asupra respectării dreptu
lui la independență, democrație 
și progres ale popoarelor, le
zează aplicarea în practică a 
principiilor și normelor dreptu
lui internațional. Irosirea an de 
an a unor importante fonduri 
materiale și spirituale pentru 
înarmare lipsește propunerile 
pentru lichidarea subdezvoltării 
de o bază reală pentru elimi
narea acesteia. Cîteva date, 
devenite publice, înfățișează 
amploarea fără precedent a 
cursei înarmărilor, a înma- 
gazinării unor asemenea mij
loace de distrugere necunoscute 
de întreaga istorie umană și care

pot pune în orice moment în pe
ricol existența omului.

Cheltuielile bugetare pentru 
înarmare ating peste 300 miliar
de dolari în ultimul deceniu a- 
cestea ridicîndu-se la 1 900 mi
liarde dolari, iar pentru viitorii 
zece ani vor urca la 4 000 mi
liarde dolari. Numai numărul în
cărcăturilor nucleare strategice 
a crescut de la 1 670 în 1963, la

re de armament nuclear a că- 
. ei putere de distrugere depă
șește zeci de tone de exploziv 
convențional pe fiecare locuitor 
al planetei. în Europa — conti
nentul de pe care au început 
cele doua războaie mondiale sol
date cu mări pierderi de vieți o- 
menești. de valori materiale și 
spirituale — se află în prezent o 
concentrare nemaiîntilnită de 
armament din cel mai modern, 
inclusiv nuclear : efective mili
tare evaluate la 8 000 000 de oa
meni, peste 45 000 de tancuri, 
peste 15 000 de avioane și mai 
mult de 10 000 de lovituri nu
cleare tactice, aici se află față in 
față cele două blocuri militare, 
N.A.T.O. și Tratatul de Ia 
Varșovia.

Ce eforturi financiare se cer 
pentru acoperirea golurilbr pro
vocate de bugetele militare se 
poate constata lesne. Dacă se 
iau în considerare sumele totale, 
incluse în acest capitol, pentru 
fiecare pămîntean se „alocă" 400 
dolari anual, cifră care pentru 
multe state subdezvoltate depă
șește de patru ori venitul anual 
al unui locuitor. In același timp, 
sute de milioane de oameni sînt 
confruntați cu probleme din 
cele mai grave cum sint foame
tea, bolile, analfabetismul, criza 
materiilor prime și a energiei. 
S-a calculat că prin reducerea 
cu numai 10 la sută a cheltuieli
lor militare anuale s-ar putea li
chida foametea, neștiința de car
te și bolile în 40 de țări cu ve
nitul cel mai mic pe fiecare lo
cuitor. Alte comparații sînt la 
fel de semnificative. Costul unui 
avion de bombardament purtător 
de încărcături nucleare se esti
mează la 61,5 milioane dolari

reprezentînd circa o optime din 
contravaloarea greutății sale în 
aur. Cu valoarea acestuia se pot 
procura 35 mii tone de grîu, sau 
65 mii tone porumb, sau 2 600 
tone cacao, sau se pot plăti sa
lariile anuale a 2M 000 de pro- 
fcspri. Fondurile necesare pro
iectării și construirii unei sin
gure paze de lansare a rachete
lor balistice intercontinentale se 
ridică la costul unei hidrocen
trale cu o putere instalată de 
1700 MW. Cu o treime din su
mele rezultate prin reducerea cu 
o zecime a cheltuielilor militare 
s-ar putea acoperi necesarul în 
cereale (circa 45 milioane tone) 
pentru totalitatea Statelor în 
curs de dezvoltare. Ansamblul 
cheltuielilor de producere, sto
care, întreținere a efectivelor, 
pentru cercetări în scopuri mi
litare se ridică la 1 500 miliarde 
dolari anual, sumă cu care s-ar 
putea construi 50 milioane lo
cuințe. 1000 orașe a 200 de mii 
locuitori fiecare, sau mii de spi
tale cu un total de 35 milioane 
paturi.

Animată de dorința realizării 
unor măsuri reale și urgente în 
domeniul dezarmării, al încetării 
cursei înarmărilor, România so
cialistă, consecventă politicii sale 
externe principiale, acfionind 
potrivit hotărîrilor adoptate de 
ultimele congrese ale P.C.R., a 
avansat și, insistă în elaborarea 
unor propuneri urgente, menite 
a scoate din impas negocierile 
privind dezarmarea, realizarea 
în acest domeniu a unor pași 
eoncreți, care să corespundă aș
teptărilor tuturor popoarelor lu
mii. Concretizarea unor măsuri 
de dezarmare concretă, reală, ar 
crea condiții favorabile amelio
rării continue a climatului inter
național, pentru așezarea rapor
turilor dintre state pe noi baze, 
conform transformărilor pozitive 
din lume, pentru asigurarea 
dreptului «fiecărui popor de a-și 
făuri destinul potrivit năzuințe
lor proprii de dezvoltare liberă, 
de sine stătătoare, pe drumul 
progresului și păcii.

IOAN TIMOFTE

lian, în frunte cu Luigi Longo, 
președintele P.C.I., și Enrico 
Berlinguer, secretarul general 
al P.C.I., reprezentanți ai Jun
tei Democratice din Spania. Pie
tro N'enrii, președintele P. S. 
Italian, combatanți din brigăzile 
internaționale din Spania., Au 
luat, de asemenea,. loc, delega
țiile celor 30 de partide comu
niste, socialiste și ale mișcări
lor de eliberare națională : din 
Europa și de pe alte continente, 
prezente la manifestare. A 
participat delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Leonțe Răutu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Adunarea a fost deschisă de 
Enrico Berlinguer care, salutînd 
pe sărbătorită, a spus : „Tova
rășa Dolpreș Ibarruri este pre
ședinta unui Partid Comunist 
c3fe.se numără printre cele mai 
glorioase din Europa și din 
lume".

Referindu-se la situația ac
tuală din’ Spania, secretarul ge
neral al P.C.I. a arătat că „Spa
nia îȚu poate fi eu adevărat o 
țară democratică dacă nu va fi 
recunoscut rolul de neînlocuit 
pe care Partidul Comunist din 
Spania trebuie să-1 aibă, pentru 
renașterea și pentru viitorul 
Spaniei".

A luat apoi cuvîntul Santiago 
Cariillo care a spus, printre alte
le „în această manifestare rer 
cunoaștem foarte vechi prieteni 
italieni, sovietici, americani, 
francezi, români, iugoslavi, bul
gari. care au luptat în Spania, 
care au făcut parte. din eroicele 
brigăzi internaționale". După 
ce s-a referit la lupta și 
activitatea neîntreruptă pentru 
libertate și democrație pe care 
„Fasionaria" a desfășurat-o de-a 
lungul întregii sale vieți, la ma
rile sale merite în menținerea 
unității partidului, Ia sarcinile 
cart; stau în prezent în fața 
P.C:S., Santiago Carrillo a spus 
în încheiere : „La cea. de-a 80-a 
aniversare a tab tovarășă Do
lores ibarruri. sînt sigur de a 
interpreta voința întregului 
partid, spunîndu-ți : nu ne vom 
lăsa pînâ cînd .tu nu yei putea 
vorbi și trăi în mod liber la 
Madrid. Spania te așteaptă — 
Spaniâ știe că va fi o demo
crație adevărată doar atunci 
cînd tu și Partidul Comunist 
veți putea acționa in mod liber".

Luind cuvîntul Luigi Longo 
a spus, printre altele : „Această 
mare manifestare este un mo
ment în mobilizarea și în lupta 
pe. . care forțele democratice 
unite trebuie să o desfășoare 
în Spania, în Italia. în întreaga 
Europă". . ,

Iri cuyîntul său, Dolores Ibar
ruri, după ce a trecut în revistă 
obiectivele actuale de luptă ale 
comuniștilor spanioli, a spus : 
„Nu va exista forță umană ca
pabilă să împiedice restabilirea 
democrației in Spania noastră 
multinațională și multiregională, 
etapă necesară pentru a iniția. 
drumul Către un viitor socialist, 
către un socialism în democra
ție, la care au visat și pentru 
care au luptat cei mai buni 
dintre bărbații și femeile noas
tre, tovarășii noștri cei mai va
loroși. mai combativi". „Parti
dul Comunist, din Spania — a 
arătat președinta P.C.S. — cu 
simț politic, național, democra
tic și revoluționar, oferă tutu
ror forțelor politice și sociale 
care simt necesitatea unei mo
dificări a politicii naționale, o 
bază inițială de dezbatere și de 
înțelegere". în încheiere, Do
lores Ibarruri ’a adresat un 
apel tuturor spaniolilor pentru 
lichidarea în mod definitiv a 
divizărilor deschise de război și 
de ‘ ftanchism între diferitele 
forțe1ȘÎ diferitele sectoare ale 
țării.

Pentru cele două insule 
vulcanice Sâo Tome și Prin
cipe, alcătuind arhipelagul 
cu același nume situat în 
plin Ocean Atlantic, la 200 
km de coasta apuseană a 
Africii, cucerirea, la 12 iulie 
1974, a independenței politi
ce reprezintă doar un început 
de drum. Consolidarea in
dependenței politice este, 
însă, un proces strins legat 
de afirmarea independenței 
economice. Dominația colo
nială de peste cinci secole a 
menținut acest arhipelag în
tr-o pronunțată stare de 
înapoiere economică, mono- 
cultura reprezentînd caracte
ristica dominantă aici și în 
urmă cu cîteva secole și în 
plin secol al XX-lea. în pre
zent, Sâo Tome și Principe 
exportă două treimi din can
titatea de cacao pe care o 
produc, trebuind în schimb 
să cheltuiască sume conside
rabile pentru importul de 
produse alimentare necesare 
populației. De aceea, pre
ședintele Republicii Demo
cratice Sao Tome și Principe, 
Manuel Pinto da Costa, sub
linia in cadrul unei recente 
declarații, că o primă măsură 
a guvernului independent o 
va reprezenta instituirea 
controlului statului asupra 
resurselor naturale, în intere
sul propriului popor. De a- 
semenea, referindu-se la 
slaba dezvoltare a agricul
turii, care asigură în între
gime venitul național, Ma
nuel Pinto da Costa eviden
ția preocuparea autorităților 
pentru înfăptuirea unei re
forme agrare, care să creeze 
condițiile aprovizionării din 
resursele proprii, cu alimente 
suficiente pentru populație. 
Pe aceeași linie, a creării li
nei infrastructuri necesare, 
se înscriu și preocupările vi- 
zînd dezvoltarea invățămin- 
tului, a transporturilor, a 
ocrotirii sănătății.

Țara noastră, care a acor
dat sprijin luptei pentru do- 
bîndirea independenței de 
către Sao Tome și Principe, 
salută eforturile tînărului 
stat pentru progres și pros
peritate, in lupta acestuia 
vizind emanciparea economi
că și socială, pe calea făuri
rii unei vieți noi, libere și 
independente.

D.I.

Duminică s-au. încheiat 4n Ca- 
?itâlă lucrările celei de-a XlII-a 
ntîlnlri europene a uniunilor 

naționale studențești.
La întâlnire, care a fost găz

duită de U.A.S.C.R., au hiat 
parte:’ Uniunea Națională a 
Studenților din Austria, Consi
liul Național Studențesc din 
R. P. Bulgaria^ Federația Pan* 
cipriotă a Studenților și Tineri
lor Cercetători, Centrul Studen
țesc din R. S. CehosloVăSă, Fe
derația Studenților din Dane
marca, Uniunea Națională a 
Studenților din Finlanda. Uniu
nea Națională a Studenților ;din 
Franța, Tineretul Liber German 
din R. D. Germană, Uniunea 
Națională a Studenților din 
R. F. Germania. Uniunea Națio
nală a Studenților din Grecia, 
■Uniunea Națională- a Studenților 
din Irlanda, Uniunea Națională 
a Studenților din Islanda, Uniu
nea Tineretului Socialist din

R.S.F. Iugoslavia, Uniunea Na
țională a Studenților din Marea 
Brițanie, Uniunea Națională a 
Studenților din Norvegia. Uniu
nea Socialistă a Studenților Po
lonezi, Comisia pentru Uniunea 
Națională a Studenților din 
Portugalia, Uniunea Națională a 
Studenților din Suedia. Comite
tul Național al Organizațiilor 
Studențești din R. P. Ungară, 
Consiliul Studențesc din U.R.S.S., 
Uniunea Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România. De a- 
semenea, au fost prezenți, în ca
litate de observatori. Uniunea 
Internațională a Studenților, 

.Mișcarea Internațională a Tine
retului • și Studenților pentru 
Națiunile Unite, UNESCO și 
Federația Democrată Internațio
nală a Femeilor.

Cea de-a XIII-a întâlnire eu^ 
ropeană a uniunilor naționale 
studențești a dat expresie hotă;- 
rîtir reprezentanților tinerei ge-»

nerații universitare de pe conti
nentul nostru de a-și spori apor
tul la eforturile generale pentru 
transpunerea in viață a angaja
mentelor asumate prin Actul fi
nal al Conferinței pentru .secu
ritate și copperare. in Europa, 
pentru întărirea unității și soli
darității tuturor forțelor revolu
ționare, progresiste și democra
tice ale tinerei generații, . în 
lupta dusă alături de . popoare, 
de întreaga opinie publică, pen
tru adîncirea cursului destinde
rii. dezvoltarea colaborării «mul
tilaterale între state, realizarea 
dezarmării, pentru a înfăptuirea 
unei noi ordini economice și po
litice internaționale, pentru edi
ficarea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Participanții au adoptat un 
comunicat f inal ..care sintetizează 
dezbaterile celei de-a XIII-a în
tâlniri europene a uniunilor na
ționale studențești.

pe scurt
• MINISTRUL AFACERILOR 

EXTERNE AL R. P. CHINEZE. 
Ciao Kuan-hua, l-a primit pe 
Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
care s-a aflat la Pekin în frun
tea unei delegații cu ocazia zbo
rului inaugural București-Pekin. 
în cursul întâlnirii s-a făcut un 
schimb d« păreri cu privire la 
relațiile roftțâno-chinezș și une
le probleme internaționale de 
interes comun.

A participat, de asemenea, 
Nicolae Gavrilescu, ambasado
rul României in R?P. Chineză.

• PREȘEDINTELE REPUBLI
CII MALGAȘE, Didier Ratsiraka. 
a anunțat naționalizarea compa
niei miniere mixte „Cjonaina", 
după finalizarea negocierilor 
purtate cu reprezentanții firme
lor partenere ale guvernului în 
cadrul acestei întreprinderi.

Compania „Comina" exploa
tează și prelucrează un mare de
pozit de concentrate de crom din 
Republica Malgașă, exportând 
anual circa 170 000 tone minereu.

Principalul partener al statului 
malgaș în cadrul acestei între
prinderi era concernul francez 
„Ugine-Kuhlman".

• LA SEVILLA a avut loc 
o demonstrație studențească 
organizată în sprijinul acor
dării libertăților pplitice și. 
democratice în Spania. De
monstrația a fost împrăștia
tă de forțele polițienești care 
au făcut uz de arme. în urma 
ciocnirilor, o tânără a fost 
grav rănită.

• UN TRIBUNAL-DIN ROMA 
a condamnat la patru ani închi
soare pe Sandro Saccucci, mem
bru . al Mișcării... Sociale Italiene 
(partid neofascist), sub acuzația 
de tentativă de reorganizare a 
unor grupări politice interzise 
de Constituție. . Saccucci a-mai 
fost anchetat în’legătură cu par
ticiparea la activitățile unor or
ganizații neofasciste, însă nu a 
putut- fi condamnat, -deoarece-a 
beneficiat, pînă în luna iunie a 
acestui an, de imunitate par
lamentară. fiind membru al 
Camerei Deputaților din partea 
M.S.I.

tinderii, spre un curs durabil, 
ireversibil.

-Referitor la întâlnirea euro
peană studențească, aceasta s-a 
desfășurat intr-o atmosferă 
prietenească, asigurind posibili
tatea unui schimb constructiv 
de păreri și informații despre 
activitatea și preocupările uniu
nilor naționale studențești. A- 
cesta este argumentul care ne 
face să fim convinși că această 
reuniune își va găsi locul cuve
nit î,n mimarea 
a

FRIEDRICH ALLEN- 
DORF, membru al Comite
tului Executiv al Mișcării 
Internaționale a Tineretului 
și Studenților pentru Națiu
nile Unite.

în primul rînd doresc să-mi 
exprim gratitudinea pentru po
sibilitatea de a reprezenta 
I.S.M.U.N, la această importan
tă reuniune internațională stu
dențească. Agenda ei deosebit 
de bogatț, dezbaterile fructu
oase se înscriu în cadrul mai 
larg al preocupărilor generale 
ale tinerei generații pentru 
pace, securitate, progres, înfăp
tuirea dezarmării, pentru in
staurarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționa
le, in lupta împotriva politicii 
imperialiste de > opresiune,

Mă bucur siriâer că ' cele 
mai multe din opiniile expri
mate la iritilriire converg spre 
oprimi și acțiuni pe 'care .Șț noi 
dorim să le vedem redliiățe. In 
ceea ce mă privește, îmi . esie 
foarte plăcut să mă aflu prin
tre prieieni români. Arii parti
cipat și la Congresul U.T.C. și 
Conferința U.A.S.C.R., am avut 
prilejul de a âunoaște aspecte 
din activitatea acestor organi
zații și să constat locul și rolul 
important care revin tineretul 
fi intr-adevăr minări de reali
zările și perspectivele tineretu- 
lui, de încrederea pe care pre- se desfășoare optim. Doresc să 
ședințele Nicolae , peaușescu / menționez cooperarea f oarte 
și-a^ strinsă, prietenească șl fructu-

internațională
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EVADATUL ! Casa Filmului (o- 
rele 10; 12; 14; 16), Scala (orele 
9; 11; 13). Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45), Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30).

CERCUL MAGIC — Gala filmu
lui românesc : Scala (orele 20), 
Favorit (orele 18).

MIREASA LUI ZANDY : Capitol 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

SEARA CELEI DE-A ȘAPTEA 
ZILE : Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ȚINE-ȚI MINTE NUMELE ! : 
Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 2045).

J. D. CAHILL: Patria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30). Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

AMORUL VRĂJITOR : Luceafă

rul (orele »; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20.30).

CALINA ROȘIE : Viitorul (orele 
14; 16; 18; 20).

SUSPECTUL : Central (orele 
9,15; 12; 14,45; 17,30; 20).

SPLENDOAREA PULBERII : 
Victoria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Doina (o- 
rele 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30, 
la ora 9,30 program de desene a- 
nimate), Bucegi (orele 15,45, 18 
20).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL î 
Giulești (orele 9,15; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Miorțța (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20).

FTICE ȘI MAME : Unirea (ore
le 16: 18; 20).

CORUPȚIE LA PALATUL DE 
’JUSTIȚIE : Excelsior (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Flo-

reasca (orele 9; 11,15: 13.30: 16; 
18.15; 20.30).

MUȘCHETARUL ROMĂN : Pa
cea (orele 15,30; 18; 20,15).

UN REGE LA NEW YORK : 
Grivița (orele 9; 11,45; 17,15: 19,45), 
Melodia (orele 6.45; 11; 13.30; 16; 
18,30; 20,45), Gloria (orele 9,15; 
11,45; 15,30; 18; 20,30).

CANTEMIR : Popular (orele 
15,30; 18; 20,15).

INVINCIBILUL LUKE : Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

TRECĂTOARELE IUBIRI î Lira 
(orele 16; 18; 20).

POLIȚISTA : Drumul Sării (o- 
rele 15,30; 18; 20,15), Arta (orele 
15.30; 17.45: 20). . : )

MASTODONTUL: Ferentari (t>- . 
rele 15.30; 18; 20), Munca (orele 
15.45; 18: 20)..

CAZUL A AVUT UN DEZNO- 
DĂMÎNT FERICIT : Aurora (ore

le 9; 11.15; 13.30: 15.45: 18: 20.15), 
Tomis (orele 9: 11,15; 13.30; 15.45: 
18; 20,15). Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15).

ELIXIRUL TINEREȚII : Crin- 
gași (ora 17).

MARELE GATSBY î Cotroceni 
(orele 10; 13; 16; 19).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : Cos
mos (orele 15.30; 18; 20,15).

FILIP CEL BUN : Moșilor (ore
le 14; 16).

SCUFUNDARE LA MARE A- 
DÎNCIME : Moșilor (orele »; 11,15; 
18; 20,15).

CALVARUL UNEI FEMEI : Vol
ga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

RAPSODIE NORDICĂ : Flacăra 
(orele 15,3.0; 18; 20).

FLACĂRA : Vitarj (orele 15.30; 
19).

TATĂ DE DUMINICA : Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

JAKOB MINCINOSUL : Rahova 
(orele 16; 18: 20).

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16.36 Emisiune 
!n limba maghiară. 19,00 Contem
poranele noastre. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Repor
taj T. 20,15 Mult e dulce și fru
moasă... Coacert-spCctacol 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.

/ . ---------------------
ffresiste de a lupta împotriva 
fascismului, a imperialismului, 
colonialismului fi neocolonia- 
lismului, a oricărui fel de reac~ 
țiunăf de a milita activ pentru 
apărarea dreptului popoarelor 
la independență, libertate fi 
dezvoltare suverană. '

Rezolvarea unor .probleme 
atit de ample ca cele pe care le 
ridică securitatea europeană se 
realizează in aplicarea de zi-cu 
zi a acestqr principii in prac
tică. In acest content, dialogul 
purtat la bucurești pe par
cursul a trei Zile s-a dovedit 
foarte util.

Organizația pe căre o repre
zint întreține relații foarte 
bune cu U.A.S.C.R. Aș dori să 
subliniez că nbi apreciem sta
bilitatea și trăinicia acestor re
lații. Din partea Uniunii Aso-

stndelnțitor.
BJORN 

vicepreședinte 
Naționale a Studenților din 
Suedia (S.F.S.).

riîai îniii de toate 
astfel de întâlniri 
constituie un bțm , 
propagare a încrederii, coope- . ciațiilor Studenților Comuniști 
rării și înțelegerii între studen- ’ »---—-
ții Europei. Prezenta reuniune 
a probat că există condiții pen
tru o bună colaborare intre 
studenții continentului nostru.

în opinia mea, este important 
să nu fie supraestimate 
țațele la care s-a ajuns 
drul Conferinței pentru 
rbtate și cooperare, in 
sens apreciez că se impune să 
se acționeze în continuare pen- 

,...r---- - tru transpunerea in viață a do-
lui roman in viața țant. Puiețt, eumenteior adoptate. .. .... -A...----- s.^ J. ...u- u.x.s.c R a reufj( să asigure 

condiții bune ca întâlnirea să

SUNDSTROM, 
al Uniunii

cred că 
europene 
prilej de

rezul- 
în ca- 

«ecu- 
acest

rinduri in potențele uner^i ge- (faS^ intre uniunile noastre stu- 
nerații din j—
lume. '' ,:«• , 1

MANOL CIOBANOV, pre-

Romajlia și clin dențești, în ultimii ani, rapor- 
;• .iurile dintre U.A.S.C.R. și S.F.S.

intensificat, pe această 
ședințe al Consiliului Națio- lini€ înscriindu-se și participa- 
nal Studențesc din Bulgări»

Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresat participanți- 
lor la cea de-a 13-a întâlnire 
europeană a uniunilor naționale 
studențești este o confirmare a 
grijii și atenției acordate de 
Partidul Comunist Român, de 
guvernul țării dv., dezvoltării 
și soluționării problemelor care 
privesc invățămintul superior, 
studențimea. Pe de altă parte, 
cuvintele adresate tint expresia 
sentimentelor, care, de -altfel ne 
animă pe toți, că organizațiile 
studențești din Europa pot și 
'trebuie să joace un rol tot mai 
activ în realizarea prevederilor 
Actului final semnat in cadrul 
reuniunii general-europene Uz 
nivel înalt d« la Helsinki, pen
tru ‘ edificare# procesului des-

rtea președintelui organizației 
noastre la lucrările Conferinței a .. — .X-a a U.A.S.C.R.

ANDREAS CRISTOU — 
secretar al Federației Panci- 
priote a Studenților și Tine
rilor Cercetători.

Consider că problemele abor
date in cursul acestei întâlniri 
corespund unor obiective funz 
damentale care stau in fața 
popoarelor Europei : securita
tea, pacea, colaborarea. Ase
menea.reuniuni europene, unde 
se'intilnesc studenți de diverse 
orientări politice, realizează, 
deiigut in alt plen, acele direc
ții nacetâre intensificării coo* 
perirti wofltfrt viitoare. în ace* 
l<Hi timp, aceste intilniri retie* 
fează ăorința ttudțnțimii pro-

din România ne-am bucurat de 
un larg sprijin politic- moral și 
material. Sintem recunoscători 
pentru poziția României, a ti
neretului și studenților ’ români 
în problema apărării suverani
tății, independenței și integri
tății teritoriale a țării noas'ti'v.

Dorim să dezvoltăm în, conti
nuare bunele noastre relații, să 
găsim și alte forme de extin
dere și intensificare a priete
niei și solidarității dintre tine
rii noștri.

CHARLES CLARKE, pre
ședintele Uniunii Naționale 
a Studenților din Marea 
Brițanie.

Reuniunea de la București 
este, in opinia noastră, un bun 
prilej de a discuta rolul, locul 
și responsabilitățile care ne re
vin in concretizarea angaja
mentelor asumate de faza de 
la Helsinki a Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa. Din acest punct de ve
dere, merită relevat caracterul 
ei de prestigioasă manifestare 
internațională. U.A.S.C.R. a 
oferit un cadru deosebit tde fa
vorabil pentru desfășurarea în
tâlnirii, pe durata căreia parii- 
cipanții și-au arătat interesul 
lor vital de a trăi și studia în
tr-o Europă pașnică.

Am fost onorați de me
sajul președintelui ■ Nicolae 
Ceaușescu, în care s-a subliniat- 
că studenții și tineretul au de 
jucat un rol important in rea
lizarea aspirațiilor de pace și 
progreș ale popoarelor. Admi
ram politica internațională pe 
care o desf ășoară România, pre
ședintele ^Icalae Ceaușescu.

din Australia
Ultimele, telegrame 

sosite din Canberra 
tendințcKÎnregistrată . ___
zilei de sîmbătă în privința re
zultatelor alegerilor generale 
anticipate din Australia. Victo-, 
ria a revenit; după cum s-a mai 
anunțat, coaliției liberal-agra- 
rienev conduse de Malcolm Fra
ser. aflată în opoziție în timpul 
guvernului laburist, condus de 
Gough Whitlam. Astfel, candi
dat» liberali ău obțintit 68 de 
mandate în Camera Reprezen
tanților, iar 22 ău revenit ' re
prezentanților ; Partidului Na
țional Agrarian. Restul de 37 de 
mandate, din cele 127 ale Ca
merei Inferioare a Parlamentu
lui australian, au fost obținute 
de Partidul laburist, care pier
de astfel majoritatea în ca
meră. ' • ' ? £S

Din cauza sistemului cotnplî-. 
cat de calculare a voti|jjlor, 
rezultatele scrutinului pentru 
Senat vor fi cunoscute oficial 
probabil spre sfîrșitul anului,, 
dar pe baza previziunilor‘■‘’Ofe
rite de computere, coaliția Ti- 7, 
beral-agrariană ar putea obține 
și aici o majoritate de 6—8 
mandate din, cele 64 ale Came
rei Superioare.

PROGRAMUL n

de presă , 
confirmă 

în cursul
Cea mai mare parte a obser

vatorilor de la Canberra sînt 
de părere că la originea eșecu
lui Partidului laburist în con
fruntarea electorală de sîmbătă 
se află actualele dificultăți eco
nomice prin care trece țara —• 
gradul ridicat al inflației, re
ducerea. activității : economice, 
creșterea șomajului, deteriora
rea balanței comerciale și 
plăți etc.

Evoluția situației 
din Liban

Situația din capitala Libanu
lui continuă să rămină Încordată. 
Noaptea de sîmbătă a fost mar
cată de puternice explozii și ți- 
ruri de arme ușoare. Postul de 
radio Beirut a anunțat că cioc
nirile din timpul nopții au avut 
loc, mai ales, în centrul comer
cial al orașului. Detașamentele 
înarmate ale părților rivale blo
chează ieșirile din Capitală.

Noile ședințe ale Consiliului 
Superior de Coordonare nu au 
adus, deocamdată, nici un rezul
tat pozitiv. .

Presa și radioul relatează că in 
cursul luptelor, părțile în con
flict suferă pierderi grele. Sîm
bătă și-au pierdut viața aproxi
mativ . 100 de persoane

17.00 Telex. 17,05 Floarea mun
cii — program de cîntece. 17.20 
Film artistic : „Opiul șî bîta“. 
Producție a studiourilor algerie
ne. Premieră TV. ’9,65 Concert 
de 1azz. Emisiune realizată de te
leviziunea praghezâ. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Eiln) 
serial pentru copii : „Daktari" 
(reluare). 20,25 Biblioteca pentru 
toți. Cezar Petrescu. 21,20 Trans
portul... subzero grade. 2M0 în- 
tîlnire ’ cu opereta.

*
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Opera Română : RECITAL 
MUZICA FRANCEZA SUSȚINUT 
DE TENORUL VALENTIN TEO- 
DORIAN — ora 19; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Sala Stu
dio) : ELISABETA I — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Sayoy): 
UITE CA NU TAC -- ora ’ 19.30; 
Teatrul Giulești (Studio 74) : ÎN- 
TTMPLĂRI MAI MULT SAU MAI 
PUȚIN RIDICOLE — ora 19.30.

e RĂȘINI CONTRA... GHEȚII. Injectarea unor soluții de rășini 
epoxidice, care umplu interstlțiile existente în masa de betpn, 
nepermițînd apei să se infiltreze — iată în ce constă noul pro
cedeu de protejare a stratului de beton al șoselelor împotriva ac
țiunii înghețului. Autorii procedeului: specialiștii de la Institutul 
de. cercetări științifice pentru poduri și șosele din R.P. Polonă.
• UN ELEFANT — victimă a poluării. După ce a băut două 
găleți cu apă poluată din rîul Neckar (R.F.G.) un pui de ele
fant ăl circUlUi din Nurtingen a murit, în pofida eforturilor 
medicilor veterinari de a-1 salva. Presa vest-germană a atras 
în repetate rînduri atenția asupra marelui prbcertt de substanțe 
chimice,, otrăvitoare, deversate de uzine în apele acestui rîu. 
„La început au murit peștii, acum elefanții, mîine cine știe ce 
rău va mai face apa otrăvită a Neckarului", scrie revista vest- 
germană „Bunte“, cerind autorităților să ia măsuri urgente ,de 
depoluare a acestiu rîu. • ȘAH MAT ÎN TREI. Recent, în 
S.U.A. a fost inventat un joc de șah inedit : la o singură masă 
pot juca, concomitent, trei jucători. Noua tablă de șah nu este 
pătrată, ci in formă de hexagon, cu 96 de cîmpuri. Fiecare 
participant are eîte 16 figuri, care alcătuiesc trei grupuri, în trei 
culori diferite. Jocul se desfășoară după regulile cunoscute, 
cîștigătbrul fiind acel participant care învinge pe eeilalți doi 
contrajucâtori. • ȘTATUL WASHINGTON DECLARAT ZONĂ 
SINISTRATA. Președintele Gerald Ford a declarat statul Wa
shington zonă sinistrată, după o serie de furtuni violente care 
g-au abătut- asupra acestuia începînd din luna noiembrie. - Mă
sura, permite acordarea de ajutor federal statului Washington.
• APA SPOREȘTE INIȚIATIVA * Familiarizarea nou-născu- 
țxlor cu apa a constituit în ultimii ani subiectul a numeroase 
experiențe care, după cum afirmă specialiștii, nu vizează o per
formanță psihologică, ci un scop educativ. S-a observat, de pil
dă. că pentru copiii care sînt obișnuiți să înoate încă de la- trei 
luni, la doi ani jucatul sub apă este mai plăcut decît cel de la 
suprafață. Experiențele au demonstrat că acești copii, deprinși 
din fragedă pruncie cu apa, au la vîrsta de 3—5 ani o inițiativă 
mai mare decît cei de o vîrstă cu ei, dar cu reticențe față de 
apă. • CEL MAI RAPID TREN. 3 600 000 de.Wranci vor costa 
lucrările de construire a celui mai rapid traseu de cale ferată, 
care va lega orașul Paris de Lyon. Cu acest tren, distanța de 
450 de km dintre cele două orașe franceze va putea fi parcursă 
numai în două ore, adică de două ori mai rapid decît cu ac
tualele trenuri. Lucrările de construire a noii magistrale fero
viare se vor încheia în 1982. • INVAZIE DE RECHINI. Peste l 
300 de/recHini au invadat regiunea din apropierea plajelor din ’

I

*

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î București Piața „Scînteii* TeFf'Wtt'W’, ~TI 6110 AbonamCTrtele ee fac lanfflcnie" poștale șl dlfnzortl “din întreprindeți; șî Instituții — 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin ILEXIM — Departamentul export-import presă București, Calea Griviței nr. 64—«s p.O.B. — 2091, telex: 011631.

i
i.

Sydney, transformînd într-o adevărată aventură orice tentativă 1 
de scăldat. Alungați din oraș de temperatura ce se ridica la ; 
aproximativ 40 de grade Celsius, locuitorii Sydney-ului și, mai 1 
ales, copiii au fost nevoiți să renunțe, astfel, la bala cotidiană.ai* ucvuivi sa astiei, ia oaia cotidiana. ,
Depistați din vreme cu ajutorul elicopterelor ce patrulează l 
necontenit în zonă, tocmai. pentru a' eVita accidentele, rechinii • 
nu au reușit să facă vreo victimă.
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