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Moment din timpul grandiosului miting al prieteniei româno-vletnameze

EVENIMENT ISTORIC DEZVOL TAREA
COLABORĂRII FRĂȚEȘTI ROMANO-VIETNAMEZE

Grandiosul miting al prieteniei și solidarității internaționaliste
Cuvîntarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Cuvîntarea tovarășului

Le Duan
Stimate tovarășe Le Duan,
Dragi tovarăși vietnamezi.
Tovarăși și prieteni.
Avem astăzi deosebita bucurie să ne fn- 

ttlnim, in cadrul acestui miting al priete
niei, cu înalții soli ai eroicului popor viet
namez, de care poporul român este legat 
prin puternice sentimente de stimă, priete
nie și solidaritate comunistă revoluționară. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Doresc ca, in numele conducerii de partid 
și de stat, al întregului popor român, pre
cum și in numele meu, să salut dirf toată 
inima delegația de partid si guvernamentală 
a Republicii Democrate Vietnam, condusă 
de tovarășul Le Duan. prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, și să adresez un cor
dial mesaj de prietenie poporului trate viet
namez. (Âplauze puternice, urale).

întregul nostru popor apreciază vizita 
dumneavoastră tn Republica Socialistă 
România, dragi oaspeți vietnamezi, ca o 
nouă expresie a bunelor relații româno- 
vietnameze. a colaborării și solidarității mi
litante dintre partidele și tarile noastre, ba
rate pe încredere și prețuire reciprocă, pe 
principiile atotbiruitoare ale marxism-leni- 
nismului. (Aplauze puternice).

Prietenia româno-vietnameză are tradiții 
Îndelungate ; ea s-a dezvoltat și s-a ridi
cat pe o treaptă superioară în condițiile 
înfăptuirii revoluției și construcției socia
liste din țările noastre. Solidaritatea româ- 
r.o-vietnameză a căpătat un caracter și mai 
activ, s-a manifestat și mai puternic atunci 
cînd Vietnamul a devenit obiectul inter
venției imperialiste. Poporul român, cunos- 

ctnd din propria sa experiență dominația 
străină, fiind nevoit să ducă el însuși lupte 
grele, timp de secole, pentru apărarea fiin
ței naționale, a libertății și independenței 
patriei, a înțeles și înțelege pe deplin, spri
jinind activ, lupta celorlalte popoare împo
triva asupririi străine, pentru eliberare na
țională și socială. România socialistă a acor
dat poporului vietnamez, în tot decursul 
războiului. întregul său sprijin material, 
politic, militar, diplomatic și moral, mili- 
tmd cu toată fermitatea și energia pentru 
încetarea intervenției străine, pentru res
pectarea dreptului poporului vietnamez de 
a se dezvolta liber și independent, potrivit ' 
propriei sale voințe. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Poporul nostru a salutat cu profundă 
bucurie și satisfacție măreața victorie isto
rică obținută de poporul frate vietnamez în 
această luptă. Această victorie se înscrie ca 
un aport de cea mai mare însemnătate în 
lupta impotriva politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste ; noi considerăm 
că eroica luptă a poporului vietnamez a 
constituit un sprijin și pentru poporul nos
tru. pentru cauza socialismului în general, 
pentru apărarea dreptului fiecărui popor 
de a-și decide de sine stătător propriile 
destine, pentru cauza colaborării și păcii. 
(Aplauze puternice, însuflețite). Exemplul 
eroic al Vietnamului demonstrează. încă o 
dată, în modul cel mai convingător, că ni
meni și nimic nu poate infringe voința 
unui popor hotărît să lupte, să facă orice 
sacrificii pentru apărarea ființei sale națio
nale. a dreptului sacru de a trăi liber și 
neatîrnat, de a-și asigura dezvoltarea pe 
calea progresului, a socialismului. (Aplauze 
puternice).

In prezent, poporul vietnamez își consa
cră eforturile și energia creatoare, activită
ții de construcție pașnică, refacerii și dez
voltării rapide a economiei, consolidării in
dependenței, edificării unui Vietnam liber 
și unit, democratic, prosper, socialist.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a 
adresa Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, în frunte cu tovarășul Le Duan, 
guvernului și întregului popor vietnamez 
de 45 000 000 de oameni urarea caldă de a 
obține succese tot mai mari în reunifica- 
rea rapidă a țării, în edificarea societății 
socialiste pe pămîntul Vietnamului. în îm
plinirea năzuințelor de progres și pace ale 
întregului popor vietnamez. (Aplauze pu
ternice. însuflețite).

Dragi tovarăși și prieteni vietnamezi,
Vizita dumneavoastră in România are loc 

in momentul cind poporul român încheie 
cu succes planul cincinal 1971—1975. Avem 
satisfacția să relevăm că, pe ansamblu, 
acest cincinal se realizează cu 5 luni mai 
devreme față de Directivele Congresului al 
X-lea și cu circa 2 luni înainte față de pre
vederile maxime ale cincinalului. în acești 
cinci ani s-au dezvoltat economia, știința și 
cultura, s-a ridicat nivelul de trai material și 
spiritual al poporului — obiectiv fundamen
tal al politicii partidului, țelul suprem al 
societății noastre socialiste. Totodată, am 
dezvoltat și perfecționat democrația noastră 
socialistă, cadrul organizatoric și politic de 
participare a oamenilor muncii la elabo
rarea și înfăptuirea politicii partidului și 
statului, la conducerea societății. Am acțio
nat ferm pentru aplicarea In viață a prin-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Dragi tovarăși și prieteni.
Cele citeva zile ce s-au scurs de la so

sirea în România au fost adevărate zile de 
mare sărbătoare ale prieteniei vietnamezo- 
române. Partidul, guvernul și poporul ro
mân. în spiritul vechilor lor tradiții de 
ospitalitate, au rezervat delegației noastre 
o primire solemnă și apropiată. întrevede
rile și convorbirile care au avut loc între 
conducătorii celor două țări ale noastre, 
desfășurate îritr-o deplină unanimitate de 
vederi asupra tuturor problemelor discuta
te. au reliefat hotărîrea comună de a in
tensifica și extinde și mai mult relațiile de 
solidaritate și de cooperare între Vietnam 
și România. (Aplauze însuflețite, îndelungi).

Astăzi, în atmosfera de prietenie a aces
tui miting solemn, încercăm o mare emo
ție față de sentimentele calde ale tovarăși
lor și prietenilor români, față de cuvintele 
frumoase ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rostite la adresa cauzei revoluționare a po
porului nostru. (Vii și puternice aplauze).

Mai intîi. permiteți-mi ca. în numele 
Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, 
al Guvernului Republicii. Democrate Viet
nam și al poporului vietnamez, să adresez 
un salut de solidaritate, împreună cu re
cunoștința noastră sinceră, Partidului Co
munist Român, stimatului tovarăș Nicolae 
Ceaușescu, guvernului și poporului român, 
care au acordat de-a lungul anilor un spri
jin activ cauzei revoluționare a poporului 
vietnamez. (Aplauze puternice, urale).

Poporul român, cu perseverența sa revo
luționară. cu vechea sa cultură, a străbă
tut numeroase etape de luptă, a scris pa

gini istorice glorioase, făctnd ca țara sa să 
progreseze continuu.

Pentru a cuceri Independența și liberta
tea patriei, clasa muncitoare și poporul 
român, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, au luptat cu fermitate împo
triva fascismului hitlerist și a valeților a- 
cestuia, sfidînd teroarea, reprimarea, priva
țiunile și sacrificiile. în anul 1944, în con
dițiile internaționale extrem de favorabile, 
poporul român s-a ridicat cu arma în mînă, 
înfăptuind insurecția armată antifascistă, 
cucerind puterea, care a devenit a poporu
lui. deschizînd astfel o eră nouă în istoria 
glorioasă a națiunii române, era construirii 
socialismului. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Animat de voința de a se sprijini pe pro
priile sale forțe, cu spiritul său de abne
gație în muncă, poporul român a trecut 
peste numeroase dificultăți în înlăturarea 
urmărilor grele ale războiului, construind 
și consolidînd pas cu pas noul regim social. 
Contind pe forța sa proprie, cu colaborarea 
țărilor socialiste frățești, poporul român a 
obținut succese deosebit de mari. Dintr-o 
țară agricolă înapoiată, cu o industrie mo
destă, România a devenit, după mai bine 
de 30 de ani de muncă harnică, o țară so
cialistă dotată cu o industrie modernă din 
care unele ramuri-cheie au cunoscut o dez
voltare puternică, precum și cu o agricul
tură de mare productivitate, cu un înalt 
grad de mecanizare. Cu toate că a fost lovit 
de mari inundații, care au provocat multe 
pagube, poporul român, depunînd eforturi 
deosebit de mari, a reușit să realizeze pla
nul cincinal 1971—1975 cu două luni înainte 
de termen, marclnd un nou succes, deosebit 

de remarcabil. în construcția socialismului 
tn România. (Aplauze puternice, însuflețite).

Pe baza dezvoltării rapide a unor Impor
tante ramuri ale economiei naționale, s 
creșterii continue a venitului național, 
viața poporului se îmbunătățește mereu. 
Cu potențialul său, România contribuie la 
întărirea puterii sistemului socialist mon
dial, la cauza salvgardării păcii în Europa 
și in lume.

Ca prieten și tovarăș al poporului român, 
poporul vietnamez se bucură profund pen
tru realizările dumneavoastră, pe care le 
consideră ca ale lui proprii. Comuniștii șl 
poporul vietnamez doresc din toată inima 
ca poporul român, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român. în frunte cu stimatul 
tovarăș Nicolae' Ceaușescu, să înfăptuiască 
cu succes hotărîrile celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, să ob
țină noi și strălucite realizări în construirea 
victorioasă a societății. socialiste multilate
ral dezvoltate. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Dragi tovarăși și prieteni,
Popoarele noastre s-au legat de multă 

vreme, în mod solidar, de cei care au ace
lași ideal — al construirii socialismului și 
comunismului. In cursul anilor ce au trecut, 
poporul român a sprijinit activ cauza re
voluționară a poporului vietnamez, atît în 
lupta sa de rezistență, pentru salvarea na
țională, cit și în construirea socialismului, 
considerind lupta poporului vietnamez 
drept opera sa proprie. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu declara că „poporul vietnamez 
și-a vărsat sîngele nu numai pentru el în-

(Continuare tn pag. a IlI-a)
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Solemnitatea semnării documentelor 
oficiale româno-vietnameze

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul La 
Duan, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, au semnat, luni 
dimineața, Declarația comună ro- 
mâno-vietnameză.

După semnare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Le Duan și-au strins 
ou căldură mîinile, s-au Îmbrățișat.

în cadrul aceleiași solemnități, to
varășii Ion Pățan, viceprim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, și Le Thanh Nghi, vice
prim-ministru al Guvernului R. D. 
Vietnam, au semnat Acordul privind 
schimburile de mărfuri și plăți pe 
anii 1976—1980 și Acordul de coope
rare și credit intre Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guver

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
La Palatul Republicii s-au încheiat, 

în ziua de 17 noiembrie, convorbirile 
oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Le Duan au asistat luni 
seara, la Opera Română din Capi
tală, la un spectacol de gală, orga
nizat de Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste în onoarea delega
ției Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam și a Guvernului Republicii 
Democrate Vietnam.

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu. Ștefan Voitec, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu. Paul 
Niculescu, Gheorghe Pană. Ion Pă- 
tan, Dumitru Popescu. Gheorghe 
Rădulescu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, 
Mihai Gere. George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe, membri 
ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții centra
le și organizații obștești, oameni de 
artă și cultură, ambasadorul țării 
noastre la Hanoi, un numeros public. 

nul Republicii Democrate Vietnam 
pentru realizarea unor obiective in
dustriale in R.D. Vietnam. Tovarășii 
Paul Niculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, și Le Thanh Nghi au 
semnat apoi Protocolul sesiunii a 
treia a Comisiei mixte guvernamen
tale de colaborare economică și teh- 
nico-ștlințiflcă dintre Republica So
cialistă România șl Republica Demo
crată Vietnam.

La ceremonia semnării documente
lor au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Iosif Uglar, Iile Verdeț, 
Iosif Banc, Mihai Dales, Mihai Gere, 
Ion Ursu, Mihai Marinescu, vice
prim-ministru al guvernului, George 

varășul Le Duan, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Ce
lor ce Muncesc din Vietnam.

La încheierea convorbirilor au par
ticipat tovarășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe

Spectacol de gala
Au participat, de asemenea, tova

rășii Le Thanh Nghi, Nguyen Co 
Thach, Nguyen Van Kha, Le Khac, 
Nguyen Van Dao, Nguyen Thanh 
Ha, ambasadorul R. D. Vietnam la 
București, celelalte persoane oficia
le vietnameze, precum și ambasado
rul Republicii Vietnamului de Sud 
în tara noastră. Lam Van Luu.

în sală se aflau tineri vietnamezi 
care studiază în România.

Erau de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

Apariția în loja oficială a tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și Le Duan 
este salutată cu însuflețite aplauze 
și urale. Se scandează cu entuziasm 
„Ceaușescu—Le Duan".

Sint intonate imnurile de stat ale 
celor două țări.

Spectacolul a prezentat. într-o 

Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, membri ai C.C. al P.C.R., con
ducători al unor instituții centrale, 
ambasadorul României la Hanoi.

Au luat, de asemenea, parte tova
rășii Nguyen Co Thach, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ngu
yen Van Kha, adjunct al șefului 
secției economice și plan a C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, Le Khac, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Plan, 
Nguyen Van Dao, adjunct al minis
trului comerțului exterior, Nguyen 
Thanh Ha, ambasadorul Republicii 
Democrate Vietnam in România, ce
lelalte persoane oficiale vietnameze, 
precum și Lam Van Luu, ambasado
rul Republicii Vietnamului de Sud la 
București.

în încheierea solemnității, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Le Duan 

cutiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului, Paul Niculescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul educației și 
învățămîntului, iar din partea viet

succesiune de momente muzicale sl 
coregrafice, aspecte semnificative din 
activitatea creatoare a popoarelor 
noastre care își făuresc o viată nouă, 
construiesc cu succes orînduirea so
cialistă. El a constituit, totodată, o 
caldă manifestare a prieteniei fră
țești româno-vietnameze.

Programul a Început In mod su
gestiv cu cantatele „Partidul s-a 
născut cu primăvara" și „Cîntec de 
slavă Partidului Celor ce Muncesc" 
— omagii aduse Partidului Comu
nist Român șl Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam.

Au urmat cîntece închinate luptei 
revoluționare a clasei noastre mun
citoare, patriei socialiste. S-a inter
pretat, în limba vietnameză, o lu
crare corală care evocă lupta eroică 
și îndelungată a poporului vietnamez 

s-au felicitat șt și-au exprimat satis
facția pentru documentele semnate, 
manifestindu-șl convingerea că ele 
vor marca un moment important in 
dezvoltarea relațiilor de prietenie, 
solidaritate și colaborare dintre par
tidele, țările și popoarele noastre.

★

Luni dimineața s-a semnat Pro
tocolul privind schimburile de măr
furi și plăți intre guvernele Repu
blicii Socialiste România și Republi
cii Democrate Vietnam, pe anul 1976.

Documentul a fost semnat de Ion 
Florescu, adjunct al ministrului co
merțului exterior șl cooperării e- 
conomice Internaționale, șl Nguyen 
Van Dao. adjunct al ministrului co
merțului exterior al R. D. Vietnam.

nameză — tovarășul Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, viceprim-ministru al guver
nului R. D. Vietnam.

Împotriva dominației străine, pentru 
eliberare națională, pentru socialism.

Cunoscute melodii șl jocuri popu
lare românești âu alternat armonios 
cu creații din bogatul folclor viet
namez.

Programul s-a încheiat sem
nificativ cu cîntecul „Partidul, 
Ceaușescu, România".

La reușita spectacolului șl-au adus 
contribuția corul. colectivul de 
dansuri și orchestra de muzică popu
lară ale Ansamblului artistic „Rap
sodia Română", reprezentanți de 
frunte ai artei interpretative din țara 
noastră.

Artiștilor le-au fost oferite flori 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășului Le Duan.

IERI, ÎN
Relațiile de profundă stimă, de 

strlnsă colaborare și solidaritate din
tre țările, partidele și popoarele noas
tre și-au găsit o vibrantă expresie în 
marele miting organizat luni in 
Capitală, cu prilejul vizitei oficiale 
de prietenie pe care o face in țara 
noastră delegația Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam și a Guvernului 
Republicii Democrate Vietnam, con
dusă de tovarășul Le Duan, prim-se
cretar al Comitetului Central al Par
tidului Celor ce Muncesc din Viet
nam.

Această entuziastă manifestare a 
prieteniei a avut loc, în mod semni
ficativ, la puțin timp după semna
rea importantelor documente româ
no-vietnameze.

„.Sala Palatului Republicii Socia
liste România — ora 11,30.

în ovațiile șl aplauzele însuflețite 
ale miilor de particlpanți la miting, 
iau loc în prezidiu tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Le Duan.

De asemenea, în prezidiu Iau loe 
tovarășii Manea Mănescu, Ștefan 
Voitec, Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Emil Drăgănescu. Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan, Dumitru Popescu, Gheorghe Ră
dulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Iosif Banc, Ion Ursu, 
Mihai Marinescu, viceprim-ministru 
al guvernului, Virgil Teodorescu, vi
cepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, președintele Uniunii scriito
rilor, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Tudor Zamfira, 
ambasadorul țării noastre In R.D. 
Vietnam, Florlca Ghiță, muncitoare 
la întreprinderea de confecții și tri
cotaje București, Liliana Enache, stu-

★

Tovarășul Le Thanh Nghi, mem
bru al Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, viceprim-mi
nistru al Guvernului Republicii De
mocrate Vietnam, a vizitat, luni du- 
pă-amiază, Însoțit de tovarășul Paul 
Niculescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, In-

Ceremonia plecării din Capitală a delegației Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam și a Guvernului Republicii Democrate Vietnam, 
condusă de tovarășul Le Duan, va fi transmisă azi de posturile noastre 
de radio și televiziune in jurul orei 9,45.

SALA PALATULUI
dentă la Institutul de construcții din 
Capitală.

în prezidiu au mal luat loc tova
rășii Le Thanh Nghi, membru al Bi
roului Politic ai Comitetului Central 
al Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, viceprim-ministru al Gu
vernului R. D. Vietnam, Nguyen Co 
Thach, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Nguyen Van Kha, ad
junct al șefului secției economice șl 
plan a Comitetului Central al Parti
dului Celor ce Muncesc din Vietnam, 
Le Khac, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Plan, Nguyen Van 
Dao, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, Nguyen Thanh Ha, am
basadorul R.D. Vietnam la Bucu
rești, precum șl ambasadorul Repu
blicii Vietnamului de Sud în țara 
noastră, Lam Van Luu.

în sală stnt prezenți membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., membri al 
C.C. al P.C.R., al Consiliului de Stat 
și ai guvernului, vechi militanți ai 
mișcării comuniste și muncitorești 
din țara noastră, conducători de in
stituții centrale șl organizații ob
ștești, reprezentanți ai vieții noas
tre științifice și culturale, generali, 
oameni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei.

Sînt de față șefi al misiunilor di
plomatice acreditați la București.

Printre particlpanți se numără ri 
tineri vietnamezi aflați la studiu 
și specializare in România.

în aceste momente sărbătorești, 
Sala Palatului este împodobită fes
tiv. Sînt arborate drapelele de par
tid și de stat ale celor două țări, 
care încadrează portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Le Duan. Pe 
fond purpuriu este Înscrisă urarea 

treprinderee „23 August" din Capi
tală.

în cursul vizitei, oaspetele a ur
mărit procesele de fabricație Intere- 
sîndu-se de modul cum este orga
nizată producția, de performanțele 
și calitățile unor produse realizate 
aici, cum sînt locomotivele Diesel- 
hidraulice și utilajele pentru fabri- 

„Trăiască prietenia frățească,. solida
ritatea și colaborarea multilaterală 
dintre poporul român și poporul 
vietnamez".

Răsună solemn Imnurile de stat 
ale Republicii Democrate Vietnam și 
Republicii Socialiste România.

Tovarășul Ion Gheorghe, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședin- 
te al comitetului executiv al consi
liului popular municipal, a declarat 
deschis mitingul oamenilor muncii 
din Capitală consacrat prieteniei din
tre popoarele și țările noastre, din
tre Partidul Comunist Român șl Par
tidul Celor ce Muncesc din Vietnam.

în uralele și ovațiile entuziaste ale 
participanților Ia miting, iau cuvlntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovară
șul LE DUAN, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam.

Cuvîntările tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Le Duan sint urmărite 
cu deosebită atenție, cu profund in
teres și subliniate In repetate rln- 
duri cu vii și puternice aplauze, cu 
urale. Asistența a scandat cu înflă
cărare „Ceaușescu — Le Duan", 
„România — Vietnam".

în aclamațiile celor de față, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Le Duan se îmbrățișează cu căldură, 
salută, cu mîinile strins unite, miile 
de particlpanți la miting, care H o- 
vaționează Îndelung. Stnt reafirmate 
eu putere sentimentele frățești, de 
solidaritate militantă, care s-au sta
tornicit și se întăresc continuu între 
partidele, țările și popoarele noastre.

*

cile do ciment. în acest cadru s-au 
evocat posibilitățile de cooperare 
dintre uzina bucureșteană și benefi
ciari din Republica Democrată Viet
nam.

Tovarășul Le Thanh Nghi a avut 
«uvinte de apreciere față de succe
sele colectivului bucureștean.

(Agerpres)

(Agerpres)

JUDEȚUL DOLJ A ÎNDEPLINIT
PLANUL CINCINAL

Telegrama adresata C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Cu profunde sentimente de dra
goste și devotament față de patrie și 
partid, față de dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
organizația județeană Dolj a P.C.R. 
raportează cu mîndție patriotică, în 
numele tuturor celor ce muncesc pe 
aceste străvechi meleaguri românești, 
că astăzi, 17 noiembrie 1975, planul 
cincinal la producția industrială a 
fost îndeplinit în județul nostru.

Pentru noi, evenimentul acesta 
eonstituie o adevărată sărbătoare, el 
consemnînd un mare succes pe care 
comuniștii l-au obținut ca răspuns 
la îndemnul însuflețitor și Indicații
le prețioase pe care dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, ni le-ați 
dat în momente deosebite ale activi
tății noastre.

Convingerea exprimată de dum
neavoastră la marea adunare popu
lară din municipiul Craiova, în anul 
1974, că oamenii muncii din județul 
Dolj vor face totul pentru a înde
plini in cele mai bune condiții ma
rile sarcini pe care le au și că vor 
obține succese tot mai mari in reali
zarea cincinalului Înainte de termen 
se confirmă și cu acest prilej. Ne-am

străduit și ne-am mobilizat toți ca 
unul să valorificăm intens baza noas
tră materială, întreaga energie și ca
pacitate de care dispunem. Mențio
năm cu satisfacție că avansul de 44 
zile cîștigat ne va permite să obținem 
suplimentar o producție industrială 
de peste 2,2 miliarde lei, concretizată 
în produse deosebit de necesare eco
nomiei noastre naționale, cum sînt : 
aparataj electric de Înaltă tensiune, 
motoare electrice,. îngrășăminte chi
mice, mașini agricole, confecții tex
tile, ulei comestibil și alte produse 
ale industriei alimentare. La export, 
unde planul cincinal a fost realizat 
încă din luna iulie a.c., avansul cîști
gat ne va permite să livrăm supli
mentar pe piața externă produse in
dustriale în valoare de aproape 600 
milioane lei valută. Adăugind la 
acestea rezultatele bune obținute în 
sporirea productivității muncii, redu
cerea consumurilor specifice, concre
tizate In economii de 16 mii tone 
metal, 520 mii tone combustibil con
vențional și 210 milioane kWh ener
gie electrică, diversificarea șl moder
nizarea producției, precum și In creș
terea continuă > nivelului de trai

material și spiritual al oamenilor 
muncii, avem astfel întregită imagi
nea eforturilor și împlinirilor noastre.

în prezent, organele și organizațiile 
de partid, colectivele de oameni ai 
muncii — se scrie In telegrama Co
mitetului județean Dolj al P.C.R. — 
depun o intensă și rodnică activitate 
pentru pregătirea temeinică a viito
rului cincinal, o nouă etapă în dez
voltarea impetuoasă a patriei noas
tre, în care ne propunem să obținem 
noi și importante succese.

Străduindu-ne permanent să ne 
făurim viitorul, așa cum strălucit a 
fost prefigurat In Programul parti
dului, noi, comuniștii și ceilalți oa
meni ai muncii din județul Dolj, ne 
reînnoim angajamentul ferm ca. îm
preună cu eroicul nostru popor și 
sub conducerea înțeleaptă a partidu
lui, a dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să muncim neobosit, cu 
pasiune și totală dăruire, pentru a 
contribui din plin la făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
în scumpa noastră patrie — Repu
blica Socialistă România.

Siderurgîștii hunedoreni au realizat sarcinile cincinalului 
la producția globală

Siderurgiștii hunedoreni au rapor
tat ieri, 17 noiembrie, un important 
succes: realizarea prevederilor actua
lului cincinal la producția globală 
pe ansamblul combinatului. Pină la 
finele anului 1975, colectivul combi
natului va realiza peste prevederile 
cincinalului o producție industrială 
în valoare de peste 1 360 000 000 lei,

care se va materializa in sute de mii 
de tone de metal, cocs. laminate și 
alte produse. Deosebit de sugestive 
pentru dinamica pe care a cunos
cut-o in ultimii ani activitatea ma
relui combinat hunedorean sînt ci- 
teva comparații : spre exemplu, pro
ducția combinatului din anul 1960 se

realizează tn 1975 in numai 103 zile 
la fontă. 94 zile la oțel și în 254 zile 
la cocs metalurgic. De asemenea. în 
1975, producția de oțel Martin și e- 
lectric este mai mare față de anul 
1971 — primul an al actualului cin
cinal — cu peste 500 000 tone. (Sa
bin Ionescu),

Din experiența cooperativelor 
agricole fruntașe

„Ordinul Muncii" clasa I 
pentru producția de sfeclă 
de zahăr, carne de oaie, 
lină, lapte și ouă, titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste" 
pentru cele 71 000 kg sfeclă 
de zahăr la hectar, 265 ouă 
de la fiecare pasăre, 8,1 kg 
lînă, trei locuri I pe țară, 
alte 8 diplome pentru re
zultate deosebite obținute in 
zootehnie și producția ve
getală — iată cîteva date 
din „monografia" ultimilor 
doi ani a cooperativei agri
cole din Salonta, județul 
Bihor. Pentru a avea o 
imagine asupra a ceea ce 
Înseamnă puterea economi
că a acestei unități trebuie 
adăugat că, în ultimii trei 
ani, valoarea producției 
globale a depășit cifra de 
90 milioane lei. iar evaluă
rile pe 1975 plasează coope
rativa la un nivel de peste 
100 milioane lei. Aceste 
sume, raportate la suprafa
ța arabilă a cooperativei, 
înseamnă 18 000—20 000 lei 
la hectar. Au crescut și ve
niturile cooperatorilor. Ve
nitul minim lunar este de 
1 800 lei la culturile de cîmp, 
pentru ca in zootehnie și 
în sectorul industrial acesta 
să depășească 2 800 lei. 
Cum au fost obținute aceste 
rezultate 7

Se știe că la Salonta 
pămîntul era recunoscut ca 
un adevărat grînar. Aici, 
baza o formau culturile 
de grîu și porumb. Dar 
recoltele care se obțineau 
cu citiva oni tn urmă nu 
mulțumeau pe Alexandru 
Czegâ, președintele coope
rativei, pe inginerul-șef

Teodor Isăilă, pe ceilalți 
zece specialiști care lucrea
ză aici. Au fost găsite căi 
noi pentru a ridica nivelul 
recoltelor. La Salonta, după 
trei ani consecutiv, în care 
producția de grîu a depășit 
4 000 kg la hectar, a ajuns 
în 1975 la 5 003 kg. Se vor
bește de o experiență pro
prie tn ce privește tehno
logia acestei culturi. La a-

care se pot obține între 
5 500—6 500 kg la hectar.

Al doilea factor — plan
tele premergătoare și nive
lul optim al fertilizării. Este 
de subliniat faptul că peste 
80 la sută din suprafața cu 
grîu a fost însămînțată după 
sfeclă, cartofi și trifolișne 
premergătoare, care asigură 
un agrofond bogat. Pe a- 
proape 350 ha au fost ad

5000 kg grîu la hectar 
la Salonta - Bihor

ceasta ne vom referi In 
rindurile care urmează.

După părerea specialiști
lor de Ia Salonta esențială 
este alegerea soiurilor. De 
obicei se cultivă patru so
iuri, din care ponderea o 
dețin „Libelula" și „Lo- 
vrin". Primul a dat anul a- 
cesta 6 020 kg la hectar, în 
timp ce al doilea doar 4 950 
kg. $i totuși, la Salonta, 
cele două soiuri sint cotate 
la același nivel de producti
vitate. Asta nu înseamnă 
că și în acest an proporția 
dintre ele a rămas aceeași. 
Suprafața cultivată cu soiul 
„Libelula" s-a dublat., în 
timp ce „Lovrinul" se men
ține la nivelul anului tre
cut. Lor li se vor adăuga 
alte două soiuri noi cu în
sușiri biologice, apropiate 
celor amintite, dar de la

ministrate anul trecut Intre 
30 și 50 tone la hectar gu
noi de grajd și Intre 300— 
500 kg îngrășăminte fosfa- 
tice. Acum, înainte de se
mănat. s-au mai adminis
trat alte 400 kg fosfor 
(substanță brută) și 350 kg 
azotat de amoniu. Un ra
port între azot și fosfor 
care pe parcursul perioadei 
de vegetație va deveni fa
vorabil primului, prin ad
ministrarea fazială a azo
tului.

Al treilea factor este în
cadrarea strictă a semăna
tului în limitele perioadei 
optime. în mod normal, în 
condițiile acestei zone, ea 
s-a situat între 1—20 oc
tombrie. Dar chiar și tn 
intervalul acestei perioade 
se înregistrează unele dife-

rențe de producție. Așa, 
bunăoară, anul trecut, pa 
suprafețele insămînțate în 
perioada 1—10 octombrie, 
producția la hectar a depă
șit cu 100 kg pe cea de 
pe suprafețele însămînțate 
după 15 octombrie șl cu a- 
proape 1 400 kg pe cea se
mănată după 20 octombrie, 
în această toamnă. 120 ha 
au fost însămințate cu 5 
zile mai devreme decît pe
rioada optimă socotită aici.

La Salonta. cercetările 
legate de această cultură 
continuă pentru a se obține 
producții și mai mari. Pe 
cele 25 ha care vor consti
tui lotul experimental de 
Încercare a soiurilor, specia
liștilor li s-a încredințat 
sarcina ca în următorii 3— 
4 ani să dea răspuns la în
trebarea : pe ce soiuri tre
buie să ne profilăm și ce 
tehnologii trebuie să apli
căm pentru ca producția 
medie de grîu să depășeas
că 7 000 kg 1 Și cînd pre
ședintele cooperativei. Ale
xandru Czâgă șf specialiștii 
de aici își propun un nou 
obiectiv, nu se Iasă pină nu 
II îndeplinesc.

La Salonta ultimele su
prafețe au fost însămin- 
tate în ziua de 17 octom
brie. Plantele au răsărit și. 
după felul în care se pre
zintă. cooperatorii din Sa
lonta pot spune, și chiar 
spun, că au pus o temelie 
puternică recoltei din anul 
viitor.

Iosif POP 
Dumitru GĂȚA

Panouri mari 
prefabricate 

cu caracteristici 
îmbunătățite

In cei doi ani de cînd au luat 
tn primire și liniile tehnologice 
din panouri mari prefabricate 
din beton, muncitorii, tehnicie
nii și inginerii de la întreprin
derea de materiale de construc
ții din Iași au reușit să livreze 
beneficiarilor prefabricate pen
tru 3 500 apartamente și 13 că
mine de nefamiliști. Aceste ma
teriale de construcții se livrea
ză acum cu caracteristici îm
bunătățite. In special la fini
sare. Ia prefabricatele respecti
ve nemaifiind necesare zugră
viri. O altă îmbunătățire se re
feră la faptul că atît panourilor 
pentru locuințe, cît și celor 
pentru construcții industriale li 
s-au aplicat, tot de la turnare, 
intreaga tîmplărie de lemn sau 
metalică, scurtfnd astfel mult 
timpul de montare a lor pe șan
tier.

Harnici) făuritori de materia
le de construcții Ieșeni au de
venit cunoscut! șf prin realiza
rea. pentru prima oară în țară, 
a panourilor cu corpuri cerami
ce pentru blocuri de locuințe cu 
11 niveluri. Este vorba de înlo
cuirea corpurilor din beton ce
lular autoclavizat fabricate șl 
aduse cu cheltuieli mari de la 
alte întreprinderi, cu corpuri 
ușoare din ceramică produse tn 
fabrica întreprinderii.

Recent, la întreprinderea de 
materiale de construcții din 
Iași s-au realizat și prefabrica
te din beton cu granulit. tn Jo
cul agregatelor grele de riu, 
care se aduc de la mari depăr
tări. Aceste prefabricate stnt 
mai ușoare șl mal ieftine. (Ma- 
nole Corcaci. corespondentul 
„Sctnteii").
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Grandiosul miting al prieteniei și solidarității internaționaliste
Cuvîntarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Cuvîntarea tovarășului

Le Duan

(Urmare din pag. I)

cipiilor eticii ți echități! socialiste, pentru 
formarea omului Înaintat — constructor al 
noii orlnduiri.

Toate marile realizări pe care le-am ob
ținut slnt rodul muncii eroice a clasei mun
citoare, a țărănimii și Intelectualității, a tu
turor oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, a Întregului popor, care, strins 
unit, urmează cu încredere nestrămutată 
Partidul Comunist Român. (Aplauze puter
nice, Însuflețite). Aceste succese de
monstrează in mod elocvent justețea poli
ticii marxlst-leniniste a partidului nostru, 
care aplică In mod creator adevărurile ge
nerale la realitățile concrete ale României, 
conlucrează strins cu alte țări socialiste, 
folosește experiența pozitivă din alte țări 
In condițiile României, In scopul de a ob
ține un progres cit mai rapid al țării noas
tre pe calea socialismului. (Vii și îndelungi 
aplauze).

Ne aflăm acum In pragul unul nou cin
cinal 1976—1980, care, prin amploarea obiec
tivelor șl sarcinilor pe care le cuprinde, va 
marca o etapă hotărîtoare în dezvoltarea 
ți modernizarea forțelor de producție ale 
țării, In Înflorirea economiei, științei și cul
turii, In satisfacerea tot mai deplină a ce
rințelor de viață ale maselor largi populare, 
In Înfăptuirea Programului elaborat de Con
gresul al XI-lea al partidului, de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltata 
șt Înaintare victorioasă a României spre 
comunism. (Aplauze puternice, Îndelungi).

Dragi prieteni ți tovarăși,

Am avut, In aceste zile, convorbiri rod- 
31ce. în cadrul acestora au fost exprimate 

orlnța ți hotărîrea comună de a dezvolta 
și consolida în continuare prietenia și cola
borarea dintre partidele și popoarele noas
tre, au fost evidențiate noi posibilități de a 
intensifica relațiile politice, economice și 
culturale, cooperarea în producție, schim
bul de experiență ți sprijinul reciproc în 
construcția socialismului. înțelegerile la 
care am ajuns, documentele semnate astăzi 
— Intre care ți Declarația comună — con
stituie un nou moment istoric în dezvolta
rea relațiilor româno-vletnameze, asigurînd 
ridicarea pe un plan superior a colaborării 
noastre reciproce. In interesul ambelor par
tide șl popoare, al propășirii economice șl 
sociale a țărilor noastre, al cauzei socialis
mului, progresului și păcii în lume. (Aplau
ze puternice).

în cursul convorbirilor cu tovarășul Le 
Duan am abordat și probleme legate de 
evoluția vieții internaționale actuale, de 
dezvoltarea mișcării. comuniste și munci
torești. Doresc să subliniez cu satisfacție 1- 
dentitatea de păreri manifestată în aprecie
rea marilor probleme cu care se confruntă 
astăzi omenirea. Popoarele român și viet
namez, cele două partide sînt dornice să 
conlucreze tot mai strins și pe arena mon
dială șl, Împreună cu celelalte țări socialis
te. cu forțele iubitoare de pace și progres de 
pretutindeni, cu toate popoarele, să-și adu
că contribuția activă la instaurarea unei 
politici noi, a noii ordini economice, la pa
cea și colaborarea internațională. (Aplauze 
Însuflețite).

Dragi tovarăși șl prieteni,

Trăim intr-o epocă de profunde transfor
mări revoluționare, sociale și naționale, de 
schimbări adîncl în raportul internațional 
de forțe. Se afirmă cu tot mai multă vi
goare voința popoarelor de a trăi libere, de 
a fl deplin stăpîne pe bogățiile naționale, 
pe propriile destine. în realizarea marilor 
schimbări produse în lume, un rol Impor
tant au avut țările socialiste, mișcarea re
voluționară comunistă și muncitorească, 
forțele progresiste, antiimperialiste de pre
tutindeni, precum și lupta și victoriile po
porului vietnamez, ale celorlalte popoare 
din Indochina. (Aplauze puternice).

Ca rezultat al acestor schimbări, al lup
tei forțelor la care m-am referit, în viața 
internațională s-au conturat, în ultimii ani. 
pași spre destindere. Nu putem însă uita 
nici un moment că In lume există încă for
țe care pot pune în pericol acest curs nou, 
pacea și colaborarea mondială. De aceea se 
impune intensificarea luptei pentru unirea 
eforturilor popoarelor în vederea consoli
dării și dezvoltării cursului destinderii, pen
tru Instaurarea unor relații noi, de egali
tate șl respect, a noii ordini economice in
ternaționale, pentru democratizarea relații
lor dintre statele lumii. Viața demonstrea
ză cu putere că instaurarea păcii și secu
rității internaționale este condiționată de 
așezarea relațiilor internaționale pe baza 
principiilor deplinei egalități în drepturi, 
independenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța, respectării dreptului 
fiecărui popor de a-și decide singur calea 
evoluției sociale și politice. România pro

movează ferm aceste principii In relațiile 
sale cu celelalte state, militează consecvent 
pentru generalizarea lor în întreaga' viață 
internațională. (Vil aplauze).

Ca țară socialistă, România dezvoltă con
tinuu relațiile cu toate țările socialiste, mi
litează activ pentru întărirea unității aces
tora, pentru intensificarea colaborării lor 
în lupta consacrată făuririi socialismului și 
comunismului în fiecare țară, pentru cauza 
securității și păcii în lume. Contribuția cea 
mai prețioasă a popoarelor noastre la creș
terea forțelor socialismului, a prestigiului 
și influenței sale în lume, la întărirea lup
tei mondiale pentru pace este edificarea 
cu succes a prînduirii socialiste In fiecare 
țară, accelerarea progresului economic, 
tehnic, științific și cultural al fiecăreia din 
țările noastre, dezvoltarea colaborării și 
solidarității dintre ele. (Aplauze puternice).

România acordă, de asemenea, o impor
tanță deosebită extinderii colaborării multi
laterale și întăririi solidarității cu țările in 
curs de dezvoltare, cu tinerele state care 
s-au eliberat de dominația străină și au pă
șit pe calea propășirii economlco-sociale 
independente. In același timp, lărgim rela
țiile și colaborarea în diferite domenii de 
activitate cu țările capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orîndulre socială. Participăm activ la divi
ziunea internațională a muncii, la schimbul 
de valori materiale și culturale, la eforturi
le generale pentru soluționarea marilor 
probleme de care depind pacea, progresul 
și securitatea omenirii contemporane.

România militează In mod ferm pentru 
Instaurarea unui climat trainic de pace șt 
securitate în Europa. încheierea cu succes 
a Conferinței general-europene a constituit 
un moment istoric în viața popoarelor Eu
ropei, deschizînd perspectiva instaurării pe 
contjnentul nostru a unor relații noi, de 
colaborare, securitate și pace. Esențial 
este acum să se treacă la transpu
nerea în viață a principiilor adoptate în 
documentele semnate de țările participante 
la Conferința de la Helsinki. în această di
recție se impune, în primul rînd, să se ac
ționeze în mod concret pentru dezangaja
rea militară pe continentul nostru. Am în 
vedere necesitatea reducerii cheltuielilor 
pentru înarmare, a lichidării bazelor mili
tare străine și retragerii tuturor trupelor in 
granițele naționale, a abținerii de la orice 
demonstrație de forță' sau acte de intimi
dare militară, a desființării blocurilor mili
tare, precum șl alte măsuri care să dea po
poarelor europene garanția că se vor putea 
dezvolta libere, în deplină securitate, la a- 
dăpost de orice agresiune sau ingerințe din 
afară. Realizarea unor măsuri de dezanga
jare militară este o cerință esențială pentru 
consolidarea și dezvoltarea cursului destin
derii. pentru înfăptuirea securității europe
ne, pentru pacea în întreaga lume. Aceasta 
corespunde intereselor tuturor popoarelor 
europene, popoarelor întregii lumi. (Aplauze 
puternice).

Situată In Balcani, țara noastră militează 
pentru transformarea acestei regiuni într-o 
zonă a bunei vecinătăți și a colaborării paș
nice, fără arme nucleare și baze militare 
străine. în acest context, ne pronunțăm pen
tru soluționarea pe calea tratativelor a si
tuației din Cipru, astfel incit să se asigure 
respectarea suveranității și independenței 
acestui stat, conviețuirea pașnică a celor 
două comunități cipriote.

Țara noastră acționează cu toată energia 
pentru soluționarea pe cale pașnică, politi
că. a conflictelor și stingerea focarelor de 
încordare care mai există astăzi Intre state 
în lume. Sîntem interesați să se ajungă cit 
mai rapid la soluționarea pașnică a con
flictului din Orientul Mijlociu, prin retra
gerea Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 1967, prin 
rezolvarea problemei poporului palestlnean 
în concordanță cu interesele sale legitime 
— inclusiv dreptul de constituire a unul 
stat independent — prin asigurarea inde
pendentei și suveranității tuturor statelor 
din această zonă.

România consideră că o problemă crucială 
pentru pacea și progresul omenirii contem
porane este înfăptuirea dezarmării generale 
și în primul rînd a dezarmării nucleare. 
Nu pot exista destindere și securitate 
atît timp cît continuă cursa Înarmărilor, 
cit în arsenalele statelor se acumulează can
tități tot mai mari de arme de diferite ti
puri. Iată de ce considerăm necesar să se 
treacă cît mai grabnic la înghețarea și re
ducerea bugetelor militare, la interzicerea, 
reducerea treptată și apoi lichidarea arma
mentului nuclear, la crearea de zone lipsite 
de arme nucleare, precum și la alte măsuri 
de dezarmare și dezangajare militară. 
România se pronunță pentru negocierea și 
încheierea unui tratat de dezarmare gene
rală și completă, sub un strict control in
ternațional — șl, totodată, pentru convo
carea unei sesiuni speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrată dezarmării. Prin 

lupta fermă a tuturor popoarelor se poate 
Înlătura spectrul unui nou război mondial, 
omenirea poate fi eliberată de uriașa po
vară a cheltuielilor militare, pot fi asigu
rate pacea și progresul internațional.

Un imperativ major al epocii contempo
rane este lichidarea grabnică a subdezvol
tării. Trebuie să se facă totul pentru lichi
darea urmărilor politicii imperialiste și co
lonialiste de asuprire și exploatare a altor 
popoare, de împărțire a lumii în țări bogate 
și sărace. Considerăm că acest deziderat 
major se poate înfăptui numai prin instau
rarea unei noi ordini economice internațio
nale, bazate pe egalitate și echitate, pe 
dreptul tuturor popoarelor de a fi stăpîne 
pe bogățiile proprii și de a avea acces ne
îngrădit la cuceririle științei și tehnicii mo
derne. Marile descoperiri ale cunoașterii u- 
mane trebuie puse în slujba accelerării dez
voltării economico-sociale a tuturor na
țiunilor, și în primul rind a țărilor rămase 
în urmă, a asigurării unui înalt nivel de 
civilizație întregii omeniri. (Vii aplauze).

Soluționarea problemelor complexe cu 
care se confruntă omenirea cere participa
rea activă la viața internațională, în con
diții de deplină egalitate, a tuturor state
lor, indiferent de orînduirea socială, de 
mărime, de forță economică sau militară. 
Un rol deosebit în această privință revine 
țărilor mici și mijlocii, țărilor nealiniate — 
profund interesate în democratizarea vieții 
internaționale, în Înfăptuirea unor relații 
noi, de egalitate și respect Intre state.

Apreciem că o contribuție esențială , la 
rezolvarea problemelor complexe ale vieții 
Internaționale, la instaurarea unor raporturi 
noi între state poate și trebuie să aducă 
Organizația Națiunilor Unite. România se 
pronunță pentru sporirea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite în viața internațio
nală, pentru ca O.N.U. să reflecte în mod 
mai corespunzător noile realități ale lumii 
de azi, asigurînd cadrul propice pentru par
ticiparea tuturor popoarelor la dezbaterea 
și soluționarea problemelor complexe, la a- 
sigurarea progresului și păcii.

în acest context, sprijinim In mod ferm 
dezideratul legitim al poporului vietnamez 
de a-și ocupa cît mai curînd locul ce 1 se 
cuvine în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite.

Ne exprimăm Solidaritatea cu aspirații!» 
îndreptățite de unitate ale poporului co
reean, sprijinim propunerile Republicii 
Populare Democrate Coreene menite să ducă 
la împlinirea idealului național de unificare 
pașnică și independentă a Coreei.

România este hotărîtă să-și aducă șl în 
viitor contribuția activă la soluționarea 
constructivă a marilor probleme ale vieții 
Internaționale, conlucrînd strins cu toate 
popoarele, cu forțele progresiste, iubitoare 
de pace de pretutindeni. Avem convingerea 
că popoarele român și vietnamez vor con
lucra strins în viitor In soluționarea pro
blemelor internaționale. (Vii și îndelungate 
aplauze).

Dragi prieteni șt tovarăși,

In lumea de azi, un rol important in lupta 
pentru progres social și pace, in transfor
marea revoluționară a societății îl au parti
dele comuniste șl muncitorești. Partidul Co
munist Român dezvoltă legături tot mal 
strinse de prietenie, solidaritate și colabo
rare cu toate aceste partide, îșl aduce con
tribuția activă la întărirea continuă a uni
tății mișcării comuniste și muncitorești pe 
baza principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, care presupun 
egalitate deplină In drepturi, neamestec 
în treburile interne, respectarea dreptului 
fiecărui partid de a-și stabili de sine stă
tător linia politică, strategia și tactica revo
luționară, corespunzător condițiilor concrete 
In care îșl desfășoară activitatea. (Aplauze 
puternice).

Sîntem deosebit de bucuroși că între 
Partidul Comunist Român și Partidul Celor 
ce Muncesc din Vietnam există relații cor
diale și tovărășești. Avem deplina convin
gere că aceste raporturi vor cunoaște și în 
viitor o dezvoltare intensă, In interesul în
tăririi continue a prieteniei, colaborării'^ și 
salidarității româno-vietnameze, al cauzei 
socialismului, păcii și securității internațio
nale. (Aplauze puternice, prelungite).

Partidul Comunist Român Întreține relații 
de colaborare cu toate organizațiile politice 
ale clasei muncitoare, cu partidele socialiste 
și social-democrate, cu mișcările de elibe
rare națională, cu partidele de guvernămînt 
ale tinerelor state independente, cu toate 
forțele avansate, democratice, care luptă 
pentru progres și pace în lume.

Considerăm că în situația actuală este 
necesară Întărirea continuă a unității tutu
ror acestor forțe, atît pe plan național, cit 
și pe plan internațional, deoarece numai 
astfel ele vor putea juca un rol activ, înde- 
plinindu-și misiunea în transformările și în
noirile, pe baze democratice, ale societății, 
In lupta pentru pace, pentru colaborare 
internațională. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Dragi tovarăși și prieteni.

In Încheiere, doresc să exprim Încă o dată 
satisfacția conducerii partidului și statului 
nostru pentru rezultatele realizate cu pri
lejul vizitei delegației de partid și guver
namentale vietnameze, în frunte cu tovară
șul Le Duan. Consider că acestea vor des
chide minunate perspective pentru o co
laborare tot mai trainică între partidele și 
popoarele român și vietnamez. (Vii și pu
ternice aplauze).

Aș dori să vă rog, tovarășe Le Duan, 
dragi oaspeți vietnamezi, să transmiteți 
comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din 
țara dumneavoastră salutul călduros și 
frățesc, sentimentele de prietenie și solida
ritate internaționalistă ale comuniștilor și 
poporului român, împreună cu urarea noas
tră de a obține noi și tot mai mari reali
zări în înfăptuirea cît mal grabnică a uni
tății depline a țării, în edificarea socialis
mului in Vietnam, în făurirea unei patrii 
înfloritoare, unite și independente, în asi
gurarea bunăstării și fericirii poporului 
vietnamez prieten. (Aplauze puternice, pre
lungite, se scandează „România—Vietnam").

Trăiască prietenia și colaborarea frățeas
că dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Celor ce Muncesc din Vietnam, 
dintre poporul român și poporul vietna
mez ! (Aplauze puternice ; urale).

Să se întărească necontenit unitatea ță
rilor socialiste, a partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor progresiste, 
antiimperialiste ! (Aplauze puternice, urale).

Să triumfe politica de colaborare inter
națională între toate statele lumii I Să 
triumfe pacea pe planeta noastră ! (Aplau
ze puternice : urale și ovații. Cei prezenți 
In sală aclamă puternic pentru prietenia, 
solidaritatea și colaborarea dintre poporul 
român și poporul vietnamez, dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Celor ce 
Muncesc din Vietnam ; se scandează În
delung „Ceaușescu-Le Duan — România- 
Vietnam !").

(Urmare din pag. D

suși". Congresele al IX-lea, al X-lea și 
al XI-lea ale Partidului Comunist Român 
au adoptat hotărîri importante privind 
sprijinul față de poporul vietnamez, In 
lupta sa și după victorie. în forme 
variate, poporul român a fost Întotdeauna 
alături de poporul vietnamez, față de 
care și-a manifestat sentimentele sale 
de Solidaritate. Sprijinul și ajutorul dum
neavoastră au contribuit la întărirea poten
țialului poporului vietnamez, încurajîndu-1 
în lupta sa pînă la victoria finală. După 
restabilirea păcii în Vietnam, tovarășii ro
mâni au declarat că ajută în continuare 
țara noastră în vindecarea rănilor de 
război, în refacerea și dezvoltarea econo
miei, în normalizarea vieții poporului nos
tru. Numeroși specialiști români își aduc 
contribuția la reconstrucția fabricii de ci
ment din Haifong, ca și la alte obiective, 
ajutîndu-ne la proiectarea reconstrucției 
orașelor Namdinh și Phu Ly. grav distruse 
In timpul războiului. în România, profesorii 
români, în școli și întreprinderi, au pre
gătit cu dragoste și afecțiune tineri vietna
mezi, mii de cadre tehnice, științifice, mun
citori calificați pentru Vietnam.

Aceste gesturi frumoase și acțiuni plina 
de semnificație constituie o expresie a . pri
eteniei frățești ce leagă cele două popoare, 
vietnamez și român. (Aplauze puternice).

Vă rugăm, dragi tovarăși și prieteni, ro
mâni, să primiți și cu această ocazie recu
noștința sinceră a partidului, guvernului și 
poporului vietnamez. (Vii și puternice 
aplauze).

Sîntem ferm convinși că prietenia fră
țească dintre poporul vietnamez și poporul 
român va rămîne veșnică, pentru, că ea se 
bazează pe marxism-leninism și interna
ționalismul proletar pentru că ea a fost 
încercată în decursul luptelor revoluționare 
duse de popoarele celor două țări ale noas
tre. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,

în obținerea victoriei strălucite, poporul 
nostru a trebuit să străbată 30 de ani de 
luptă continuă Împotriva agresiunii Impe
rialismului.

Așa cum vă este cunoscut, In anul 1945, 
cînd armata sovietică a obținut măreața 
victorie asupra fascismului în Europa și în 
Asia, poporul vietnamez s-a ridicat să 
înfăptuiască cu succes Revoluția din 
August, întemeind Republica Democrată 
Vietnam, primul stat al muncitorilor și al 
țăranilor în Asia de sud-est, deschizînd o 
eră nouă în istoria Vietnamului — era in
dependenței, libertății și socialismului. (A- 
piauze îndelungi).

Dar colonialiștii francezi nu s-au Împăcat 
cu înfringerea suferită, invadînd din nou 
țara noastră, cu intenția de a-și impune 
încă o dată dominația asupra poporului 
vietnamez. Răspunzind apelului de salvare 
națională lansat de președintele Ho Și Min 
— „Mai bine să sacrificăm totul decît să 
trăim in sclavie" — poporul vietnamez, din 
sud pînă în nord, a dus cu perseverență 
rezistența, fiind hdtărît să apere cuceririle 
Revoluției din August. Cu voință dîrză și 
neînduplecată, poporul vietnamez a cucerit 
victorie după victorie și pi-nă la urmă a 
obținut victoria istorică de la Dien Bien 
Phu, eliberînd deplin jumătate din țară, 
făcînd ea nordul țării să înainteze spre so
cialism. (Aplauze puternice, însuflețite).

în același timp. In sudul țării, imperia
liștii americani au căutat prin toate mij
loacele să înlăture pe colonialiștii francezi ; 
ei au ocupat sudul țării transformîndu-1 
într-o colonie de tip nou și o bază militară 
a Statelor Unite ale Americii, divizînd 
astfel timp îndelungat țara noastră. Ei au 
folosit tot felul de strategii și tactici, de 
la „războiul special" pînă la „războiul 
local", de la agresiunea directă Împotriva 
Vietnamului de sud, cu peste o jumătate de 
milion de militari americani și ai sateliți
lor, cu peste un milion de soldați ai re
gimului marionetă, pînă la sălbaticele 
bombardamente aeriene asupra Vietnamu
lui de nord. Ei au folosit toate felurile 
de armament modern, afară de cele 
atomice. Uneltirile lor au constat în folo
sirea forței armelor pentru a îngenunchea 
poporul vietnamez, pentru lichidarea cuce
ririlor independentei sale naționale și ala 
socialismului în Vietnam și, totodată, pen
tru a stăvili și a împinge înapoi indepen
dența națională și socialismul în Asia de 
sud-est. A învinge această agresiune era 
pentru poporul vietnamez nu numai în in
teresul vital al ființei sale, ci, totodată, o 
datorie față de mișcarea revoluționară 
mondială. De aceea, Vietnamul a devenit 
locul celei mai aprige înfruntări istorice 
dintre imperialismul războinic cel mai 
încăpățînat, cu unul din cele mai puternice 
potențiale economice și militare din lagărul 
imperialist, pe de o parte, și forțele inde
pendenței naționale, democrației și socia
lismului, pe de altă parte.

Pătruns de marele adevăr al cuvintelor 
rostite de președintele Ho Și Min — „Nimic 
nu este mai prețios decît independența și 
libertatea", poporul vietnamez, milioane de 
oameni uniți ca un singur om au hotărit 
să ducă rezistenta pînă la victoria finală. 
(Aplauze puternice).

Aplicînd creator marxism-leninismul In 
condițiile Vietnamului, partidul nostru a 
elaborat linia și metoda revoluționară justă 
de a ridica sus steagul independenței na
ționale și al socialismului, de a îmbina for
țele independenței naționale cu cele 
ale socialismului, de a mobiliza for
țele Întregului popor și, totodată, simpa
tia și ajutorul fraților și prietenilor din 
lume, ceea ce a creat o putere conjugată 
pentru a lupta și a învinge. Nof am orga
nizat un război popular de dimensiuni fără 
precedent, am îmbinat lupta militară cu cea 
politică și diplomatică, ofensiva forțelor ar
mate cu răscoale ale maselor populare. Noi 
am aplicat, Întotdeauna, strategia ofensivă 
și, totodată, am știut să cucerim pas cu pas 
victoria și să obligăm inamicul să dezesca- 
ladeze treaptă cu treaptă, Inaintînd spre 
victoria totală. (Aplauze puternice).

în lumina acestei linii juste, cu ajutorul 
mare și efectiv din partea Uniunii Sovietice 
și al altor țări socialiste, cu aprobarea și 
sprijinul puternic al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al mișcării de 
eliberare națională, al țărilor nealiniate și 
al forțelor iubitoare de pace din lumea în
treagă, poporul vietnamez a obținut succesiv 
victorii după victorii, dună cum urmează : 
In anul 1968, agresorii au fost obligați să 
pună capăt necondiționat bombardamente
lor asupra Vietnamului de nord ; în anul 
1973, agresorii au fost obligați să retragă 
total trupele expediționale din Vietnamul de 
sud ; în primăvara anului curent am zdro
bit trupele marionetă cu peste 1 milion de 
militari, eliberînd pe deplin Vietnamul de 
sud, realizînd astfel integral testamentul 
sacru al președintelui Ho Și Min.

Trecind prin numeroase sacrificii și priva
țiuni, poporul nostru a încheiat glorios bă

tălia patriotică cea mai lungă, cea mal grea 
și cea mai măreață din istoria luptei sale 
împotriva agresiunii străine, pentru inde
pendență națională, pentru unificarea com
pletă și definitivă a patriei. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Victoria Vietnamului constituie o victorie 
strălucită a marxism-leninismului invinci
bil, ideologia cea mai măreață a epocii noas
tre. Aceasta este o victorie a solidarității 
indestructibile a popoarelor celor trei țări, 
Vietnam, Laos și Cambodgia, care, de cîteva 
decenii, s-au unit cot la cot în lupta împo
triva dușmanului comun, pentru obținerea 
independenței și libertății fiecărei țări, pen
tru pacea în Asia de sud-est și in lume. 
Victoria Vietnamului este victoria comună 
a țărilor socialiste, a clasei proletare Inter
naționale, a forțelor de independență națio
nală, de democrație și pace din întreaga 
lume. (Vii aplauze).

Poporul vietnamez va păstra pentru tot
deauna în memoria sa aprobarea profundă 
și ajutorul prețios al poporului frate ro
mân, care a contribuit la această mare vic
torie a sa. (Aplauze puternice, Îndelungi).

Prin semnificația sa epocală, victoria 
Vietnamului a înfundat și mai mult impe
rialismul în mlaștina crizei sale. In același 
timp, forțele socialiste se dezvoltă tot mai 
puternic, mișcările de independentă națio
nală și mișcarea muncitorească internațio
nală se află în ofensivă, determinînd im
perialismul să se retragă pas cu pas, răs- 
turnîndu-1 dintr-o parte în alta. Victoria 
măreață a poporului vietnamez, împreună 
cu victoria măreață a popoarelor laoțian și 
cambodgian, a demonstrat că în prezent, 
datorită raportului de forțe în lume, impe
rialismul nu poate să încalce nici o palmă 
de pămînt din oricare țară socialistă, nu 
poate să oprească mișcarea de eliberare na
țională, nu poate să împiedice mersul 
înainte al țărilor pe drumul socialismului. 
(Aplauze puternice). Poporul vietnamez este 
întotdeauna conștient că revoluția vietna
meză este parte integrantă a revoluției 
mondiale și orice victorie a revoluției din 
Vietnam este strins legată de aprobarea și 
sprijinul popoarelor lumii.

în ceea ce ne privește, Partidul Celor ce 
Muncesc din Vietnam și poporul vietna
mez, ca și în trecut, în prezent și în viitor 
continuă să sprijine puternic opera de con
struire a socialismului a țărilor frățești, să 
sprijine mișcarea comunistă și muncitoreas
că internațională, să sprijine lupta po
poarelor din Asia, Africa și America Latină 
împotriva imperialismului, colonialismului, 
pentru pace, independență națională, demo
crație șl progres social. (Aplauze puternice).

Guvernul Republicii Democrate Vietnam 
salută succesele obținute în lupta pentru 
pace și securitate în Europa, exprimate In 
rezultatele pozitive ale Conferinței pentru 
securitate și cooperare europeană. Aceste 
rezultate pozitive creează condiții pentru 
întărirea în continuare a păcii, securității 
și cooperării egale în drepturi între toate 
statele continentului european.

înfăptuind testamentul președintelui Ho 
Și Min, Partidul Celor ce Muncesc din 
Vietnam, împreună cu celelalte țări socia
liste frățești, cu mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională, va face to
tul pentru întărirea unității, sprijinului șl 
întrajutorării reciproce, în spiritul interna
ționalismului proletar, făcînd astfel ca 
înaltul ideal al marxism-leninismului să 
triumfe în mod strălucit. (Vii aplauze).

Poporul vietnamez sprijină cu hotărîre . 
lupta poporului chinez pentru eliberarea 
Taiwanului, parte integrantă a teritoriului 
Republicii Populare Chineze ; sprijină lupta 
poporului coreean pentru retragerea com
pletă a trupelor americane din Coreea de 
sud, pentru reunificarea pașnică și inde
pendentă a patriei sale, fără nici un ames
tec din afară. (Aplauze).

Poporul vietnamez sprijină cu hotărîre 
lupta popoarelor din Asia de sud-est pen
tru independenta națională, pace șl neu
tralitate adevărată, pentru retragerea tota
lă a trupelor americane și desființarea ba
zelor Statelor Unite ale Americii din a- 
ceastă regiune. (Aplauze).

Poporul vietnamez sprijină cu hotărîre 
lupta Partidului Comunist Portughez și a 
poporului portughez împotriva reacționa
rilor interni, susținuți de forțele reacționa
re din afară, pentru apărarea cuceririlor 
revoluției. (Aplauze).

Poporul vietnamez sprijină cu hotărîre 
lupta Partidului Comunist din Spania, a 
forțelor democratice și a poporului spaniol 
împotriva regimului fascist al Iul Franco, 
pentru impulsionarea procesului de demo
cratizare. (Aplauze).

Poporul vietnamez salută cu căldură in
dependența Angolei și dorește din inimă 

poporului angolez noi victorii în opera sa 
revoluționară. (Aplauze).

Poporul vietnamez sprijină cu hotărîre 
lupta dreaptă a popoarelor arabe pentru 
retragerea completă a trupelor Israeliene 
din teritoriile arabe ocupate de acestea, pen
tru respectarea drepturilor legitime ala po
porului palestinean. (Aplauze).

Poporul vietnamez sprijină cu hotărîre 
lupta eroică dusă de poporul chilian Împo
triva regimului dictatorial al lui Pinochet 
și cere punerea în libertate neîntlrziată a 
tovarășului Luis Corvalan și a altor patrioțl 
chilieni. (Aplauze).

Stimați tovarăși șl prieteni,

în prezent, cu bucurie nemărginită, «I 
milioane de compatrioți ai noștri intră în
tr-o nouă eră, era construirii socialismului 
In întregul Vietnam, deplin independent și 
unit. Această perioadă este cea mai glorioa
să In istoria de 4 000 de ani a națiunii viet
nameze. Poporul nostru are o perspectivă 
deosebit de strălucită, un viitor luminos. în 
prezent Insă, In fața lui stau sarcini deo
sebit de grele, pentru că țara noastră a fost 
grav distrusă In timpul celor 30 de ani de 
război.

Numai în Vietnamul de sud, colonialismul 
a lăsat urmări extrem de grave : o eco
nomie care a servit exclusiv războiului de 
agresiune, complet dependentă de străină
tate ; o treime din forța de muncă nu are 
de lucru ; sute de mii de orfani șl multe 
alte probleme sociale negative.

Timp de mai bine de doi ani, poporul din 
nordul țării a muncit cu pasiune pentru vin
decarea rănilor de război și a obținut re
zultate remarcabile în refacerea și dez
voltarea economiei.

Vietnamul de nord - cunoaște o puternică 
atmosferă de întrecere în muncă și In pro
ducție, de pregătire a intrării în noul plan 
cincinal, în accelerarea construirii socialis
mului.

în Vietnamul de sud, poporul nostru de
pune toate eforturile pentru refacerea șl 
dezvoltarea producției, pentru normalizarea 
vieții, Întărirea ordinii și securității, creind 
treptat o viață nouă In toate domeniile.

Pentru construirea socialismului într-o 
țară agricolă înapoiată, cum este Vietnamul, 
trebuie să desfășurăm, In același timp, cele 
trei revoluții — cea a relațiilor de producție, 
a tehnicii și științei, precum și cea ideolo
gică și culturală, în vederea construirii unei 
noi societăți, a unei noi economii și a omu
lui nou ; trebuie să acordăm o atenție deo
sebită industrializării socialiste, sarcina cen
trală a întregii perioade de tranziție.

Cu ajutorul și colaborarea țărilor socia
liste frățești și al prietenilor din lume, 
poporul vietnamez va învinge cu certitudine 
toate dificultățile, va înainta cu pași siguri în 
construirea cu succes a unui Vietnam unit 
și socialist, contribuind astfel în mod activ 
la cauza revoluției popoarelor lumii. (A- 
plauze puternice).

Stimați tovarăși și prieteni,

Cu prilejul acestei mari adunări deosebit 
de cordiale, transmitem sentimentele căl
duroase și urări de succese tuturor priete
nilor români din întreaga țară, care mun
cesc cu entuziasm pentru înflorirea patriei 
și o viață tot mai fericită.

Vizita delegației noastre se încheie eu 
succes și, fără îndoială, ea va deschide o 
nouă etapă, în care se vor intensifica tot 
mai mult bunele relații Intre cele două 
partide și popoare din cele două țări.

Dumneavoastră, dragi tovarăși și prieteni, 
puteți ti convinși că Partidul Celor ce Mun
cesc din Vietnam și poporul vietnamez vor 
face totul pentru ca prietenia și colaborarea 
frățească dintre țările noastre să se conso
lideze și să se dezvolte cu fiecare zi tot 
mai mult. (Aplauze puternice, Îndelungi).

Trăiască prietenia frățească șl solidarita
tea militantă dintre Partidul Celor ce Mun
cesc din Vietnam și Partidul Comunist Ro
mân, dintre poporul vietnamez șl poporul 
român ! (Aplauze, urale).

Trăiască solidaritatea dintre țările socia
liste și mișcarea comunistă și muncitoreas
că internațională, pe baza marxism-leninis
mului și internaționalismului proletar 1 (A- 
plauze, urale),

Trăiască marxism-leninismul Invincibil 1 
(Aplauze, urale).

Trăiască internaționalismul proletar 1 (A- 
plauze, urale. Cei prezenți in sală aclamă 
îndelung pentru prietenia șl colaborarea 
româno-vietnameză. Răsună puternice ova
ții și urale, se scandează îndelung t 
„Ceaușescu-Le Duan — România-Viet- 
nam !“).
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FAPTUL ECONOMIILE DE METAL
DIVERS cele efective și cele din

Cîte flori pe... 
rîu în sus

Deși frunzei» toamnei s-au 
scuturat, frumosul evantai al 
florei de pe Valea Sebeșu
lui poate fi încă admirat, in 
toată splendoarea lui, la... Mu
zeul din Sebeș. Expoziția des
chisă aici prezintă un impre
sionant buchet de planta medi
cinale și ornamentale, unele 
extrem de rare In țara noastră, 
și nu numai in țara noastră. 
Sint reunite aici toate florile 
care împodobesc malurile riului 
Sebeș, de la izvoare pină la 
confluența cu Mureșul. Expona
tele — mesaje ale verii, ivtte 
din îngemănarea soarelui cu pă- 
mtntul și apele Sebeșului — 
aparțin unui pasionat colecțio
nar șl cercetător al acestei vii, 
Alexandru Borza.

Iftode 
norocosul

Ca de obicei, la ultima tra
gere la sorți pentru trimestrul 
111/1975 a libretelor de economii 
cu dobîndă șl cîștiguri In auto
turisme s-au aoordat un mare nu
măr de limuzine „Dacia-1300“. 
Tot ca de obicei, Constantin 
Iftode, din comuna Bodești, ju
dețul Neamț, a luat ziarul în 
mină șl a Început să confrunte 
numerele ciștigătoare cu cele 
de pe libretele Iul. La un mo
ment dat, a sărit in sus de bucu
rie. Clștigase un autoturism „Da- 
da-1300“. După ce șl-a mai po
tolit... emoția, cineva i-a spus 
să se uite și la celelalte numere. 
Șl lui Iftode l-a fost dat să mai 
sară o dată tn sus de bucurie. 
La aceeași tragere, mai clștigase 
o mașină. Șl tot „Dacia-1300". în 
plus, pentru sumele păstrate pe 
libretele respective, Iftode mai 
Srlmește și dobinda cuvenită.

Fu de alta, dar ca să aibă omul 
șl de benzină...

Merele erau

Din cele 10 unități industriale din 
Cluj-Napoca, in care materia primă 
principală o reprezintă metalul, nu
mai una singură — uzina mecanică — 
a depășit, în trei trimestre din acest 
an, cu patru tone consumurile nor
mate.

Cele mal bune rezultate au fost 
obținute la întreprinderea „Metalul 
Roșu", unde, în trei trimestre, s-au 
economisit peste 800 tone de metal. 
Din această cantitate de metal s-ar 
putea fabrica 13 mașini de întins și 
uscat textile, una din realizările teh
nice cele mai de seamă din ultima 
vreme. Ca și în anii precedent! al 
cincinalului, o pondere însemnată in 
ansamblul economiilor de metal reali
zate in această unitate o dețin lami
natele de tablă subțire și, în mod 
deosebit, tabla inoxidabilă. După cîte 
ne spunea ing. Gheorghe Chiorean, 
șeful atelierului tehnologii curente, 
pentru valorificarea superioară a 
metalului, accentul s-a pus pe asimi
larea unor utilaje și instalații com
plexe destinate industriei ușoare, la 
care raportul dintre valoarea mano
perei și a materialului consumat creș
te continuu. Economii de metal s-au 
obținut și prin aplicarea unor tehno
logii moderne, cum ar fi turnarea în 
coji de bachelită, în modele ușor fu- 
zibile, turnarea sub presiune, debita
rea de profile, bare și țevi fără pier
deri, unele tratamente termice In at
mosferă de gaz protector șl tratamen
te termochimice.

— Din propria noastră experiență 
ne-am convins — aprecia secretarul 
comitetului de partid al Întreprinde
rii, tovarășul Alexandru Pop — că 
economiile cresc substanțial atunci 
clnd reducerea consumurilor devine o 
preocupare a întregului colectiv, nu 
numai a specialiștilor din sectoarele 
de concepție. Inițiativa gospodărească 
„Micronul, gramul șl secunda*  s-a 
răspindlt peste tot. în carnetele șe
filor de formații sînt Înscrise siste
matic economiile de metal realizate 
pe sortimente șl valoarea acestora. 
Numai In carnetul șefului de echipă 
Kovezsdl Ludovic, de la croitul ta

blei. tn trei trimestre este trecută 
suma de 145 800 lei. Pierderile din re
buturi sint minime și incomparabil 
mai scăzute față de anii precedenți. 
Aceste rezultate au fost larg popu
larizate prin toate mijloacele muncii 
politico-educative de masă, după cum, 
prin numeroase căi, au fost combă
tute cazurile de risipă. în prezent, 
pe baza sarcinilor stabilite de Plena
ra C.C. al P.C.R. din iulie a.c., tn În
treprindere se desfășoară, sub Îndru
marea nemijlocită a organizației de 
partid, o largă acțiune de identificare

lei producție a fost redus, In trei 
trimestre, cu peste două tone la repa
rația locomotivelor, cu 5 tone la fa
bricația pieselor de schimb și cu 
peste 2 tone la reparatul locomotive
lor LDH. Ca urmare, cheltuielile ma
teriale Ia producție-marfă au fost 
micșorate cu peste 3 milioane 
lei. Un alt exemplu edificator. La 
întreprinderea „Armătura", normele 
de consum la metal au înregistrat o 
continuă, scădere în acest ’ cincinal. 
„Pentru cincinalul următor — ne 
spunea ing. Ciprian Culic, șeful ate-

Ancheta noastră In întreprinderi 
industriale din Cluj-Napoca

■ noi resurse șl posibilități Interne tn 
vederea reducerii importurilor de 
metal și, mai ales, a consumurilor 
specifice.

— Care sînt primele rezultate ale 
acestei acțiuni ?

— S-au găsit soluții pentru asimi
larea In anul viitor a unor repere, 
aduse pină acum din Import, în va
loare de peste 9 milioane lei valută. 
Ne-am propus să organizăm un, de
pozit special pentru deșeurile recupe
rabile, cu gestiune și coordonare teh- 
nico-operativă. Vom acorda, de 
asemenea, o deosebită grijă promovă
rii unor tehnologii cu coeficient supe
rior de utilizare a materialelor, cum 
ar fi refularea la cald șl la rece, ex
trudarea, utilizării pe scară mai largă 
a maselor plastice și a poliesterilor 
armați cu fibră de sticlă pentru con
fecționarea de cuve, vane, recipiențl 
șl rezervoare, realizate acum din ta
blă inoxidabilă.

Șl colectivul de Ia Întreprinderea 
mecanică de material rulant „16 Fe
bruarie" se remarcă în acțiunea de 
gospodărire judicioasă a metalului 1 
aici, consumul de metal la un milion

lt.rulul de proiectare — ne-am pro
pus reproiectarea șl Înnoirea Întregit 
producții a Întreprinderii șl reduce
rea, pe această cale, a consumului de 
metal cu cel puțin 2 550 tone."

După cum arătam la început, cu o 
excepție, toate unitățile din Cluj- 
Napoca care utilizează, în principal, 
metalul In procesul de producție 
s-au înscris In normele de consum și 
au realizat economii, dar nu în fie
care dintre ele s-a făcut totul în 
acest sens. Astfel, s-a ajuns la situații 
paradoxale, ca acelea de la „Tehno- 
frlg" șl „Unirea", unde cu o mină sa 
economisește și cu cealaltă se risi
pește. La „Tehnofrig", cheltuielile 
materiale la 1 000 lei producție-marfă 
au fost reduse cu 4,8 lei ; s-au Înre
gistrat șl economii de peste 100 tone 
metal, in condițiile în care consumul 
normat este mai mic cu 330 tone față 
de anul trecut. Economiile puteau să 
fie insă mult mal mari. Din progra
mul propriu de măsuri, Întocmit la 
Începutul anului, rezultă că numai 
prin măsuri constructive și tehnolo
gice se puteau economisi 300 tone de 
metal, Îndeosebi de tablă inoxidabilă.

ÎNTR-O COMUNĂ DIN INSULA MARE A BRĂILEI

...cartofi
— De unde slnteți, oameni 

buni ? ă'l încotro ?
Cei patru întrebați — Ion Pa- 

traș, Ion Moloce, Botanar Sera
fim și Ion Cucoș — l-au răspuns 
șefului postului de miliție din 
Vicovu de Jos, județul Suceava, 
pe nerăsuflate :

— Sîntem din Gălănești și 
mergem spre Timișoara. Ne-am 
adunat merele din grădini și 
li-am suit in vagon. Am plătit 
eihstit. Avem și acte in regulă.

Dar milițianului i s-a părut 
earn suspect faptul că cei patru 
n-au încărcat vagonul in gara 
din comuna lor, care era mult 
mai aproape. Le-a cerut să des
faci vreo doi saci. Cind colo, ce 
să vezi ? Nu erau mere, ci... 
eartofi. Cei patru speculanți au 
fost obligați să descarce vagonul. 
Iar elntarul a indicat exact : 
17 500 kilograme de cartofi I 
Cartofi care au luat imediat ca
lea cooperației de consum, spre 
a fi puși la dispoziția populației. 
Celor patru li s-a achitat pe loc 
prețul oficial de achiziție.

Bolnava

250 de brațe ridicate 
aprobă schița de sistematizare

rapoarte
Dar in sectoarele de producție de la 

„Tehnofrig" și mai ales la turnătorie, 
economiile de metal sint „inghițite" 
de rebuturi, al căror volum s-a ridi
cat in trei trimestre la circa 5 mili
oane Iei. Așa cum se desprinde din- 
tr-o recentă analiză făcută de orga
nizația de partid, cea mai mare parte 
a rebuturilor este generată de super
ficialitatea în muncă, de nerespecta- 
rea tehnologiilor de fabricație. Teh
nica modernă cu care este dotată 
noua turnătorie nu este suficient de 
bine stâpinită. Muncitorii mai vechi, 
cu experiență, se complac în situația 
de a executa piese care nu le dau... 
bătaie de cap, în timp ce piesele cu 
„probleme" sînt lăsate pe seama tine
rilor. Ing. Gheorghe Pușcău, șeful 
turnătoriei, este de părere că procen
tul ridicat de rebuturi se datorește și 
lipsei de sprijin efectiv din partea 
sectoarelor de concepție, deoarece 
nici pină acum nu a fost definitivată 
tehnologia de turnare a pieselor mai 
complicate, supuse la mari presiuni.

Aproape similară este situația și la 
Întreprinderea „Unirea". în trei tri
mestre, economiile de metal s-au ci
frat la aproape 200 de tone. Dar, la 
turnătorie, deși s-au aplicat tehnologii 
moderne și anumite procedee perfec
ționate, volumul de rebuturi depășeș
te 5 milioane lei. Maistrul Nicolae 
Stețco ne-a spus că lunar se pierde, 
prin rebuturi, metalul necesar pentru 
două zile de lucru. O altă cauză a 
pierderilor de metal o constituie u- 
tilizarea de alte materiale decît cele 
prescrise în documentații, numărul 
de derogări rldicindu-se la peste 2 600 
in acest an.

Pornind de la rezultatele de pină 
■cum, de la neajunsurile existente, 
In aceste zile, membri al biroului 
Comitetului municipal Cluj-Napoca al 
P.C.R. analizează situația din fiecare 
Întreprindere, Împreună cu organiza
țiile de partid șl comitetele oameni
lor muncii, cu reprezentanți ai cen
tralelor Industriale. Se caută soluții 
concrete, se Întocmesc programe de 
acțiuni pentru creșterea eficienței 
economice in 1970, pentru reducerea 
consumului da materii prime și ma
teriale și, Îndeosebi, de metal. Con
comitent cu măsurile de ordin tehnic 
și organizatoric, un puternic accent 
se pune pe Întărirea muncii politice 
și educative desfășurate de organiza
țiile de partid, chemate să cultive cu 
mai multă fermitate șl perseverență 
tn rfndurile colectivelor din Între
prinderi, spiritul de economie, atitu
dinea necruțătoare Împotriva risipei, 
răspunderea pentru gospodărirea ju
dicioasă a tuturor resurselor mate
riale.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii"

Pe terenurile cooperativei agricole din Ciocânești, județul Ilfov, mecaniza
torii lucreazd din zori pînâ în noapte la arâturl

Foto : N. Butcă

Arăturile de toamnă 
avansează în toate 

județele
Din datele centralizate Ia Ministerul Agriculturii si Industriei Ali

mentare rezultă că pină vineri, 14 noiembrie, in cooperativele agricola 
au fost executate arături de toamnă pe 2 350 000 hectare, ceea ce re
prezintă 73 la sută din plan, iar in întreprinderile agricole de stat au 
fost arate 473 000 ha, adică 56 la sută din prevederi. în cooperativele agri
cole din județele Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Suceava, Botoșani șl 
Maramureș s-a încheiat executarea arăturilor, iar tn județele Dîmbovița, 
Covasna, Harghita, Cluj, Alba, Vîlcea, această lucrare se apropie de 
stirșit. Sint de arat suprafețe mai mari îndeosebi în cooperativele agricole 
din județele Ialomița, Dolj, Olt, Teleorman, Timiș, Arad, Bihor, ju
dețe mari producătoare de cereale. Timpul Înaintat impune ca, In
■ ceste zile, toate forțele să 
narea lor grabnică p« toat» 
din județe :

CONSTANȚA. în unității» agricol*  
din județul Constanța se lucrează cu 
toate forțele la eliberarea terenului 
de coceni și la executarea arăturilor. 
Din cele peste 166 700 hectare pre- 
văzute, pină la data de 13 noiembrie, 
au fost arate In cooperativele agri
cole 117 000 hectare. într-o serie de 
cooperative agricole, lucrările pentru 
eliberarea terenului și executarea a- 
răturilor s-au organizat in flux, des- 
fășurindu-sa fără Întrerupere, permi- 
țînd unor cooperative agricole, cum 
sint Fintînele, Credința, Grădina, To- 
palu, Techirghiol și altele, să încheie 
această lucrare. în prezent se urmă
resc realizarea zilnică a graficelor 
de lucru întocmite, folosirea Întregii 
zile-lumină la arat. Pe măsură ce 
unele cooperative Încheie arăturile, 
tractoarele sint repartizate operativ 
pentru a sprijini unitățile rămase în 
urmă. Organele județene au stabilit 
măsuri pentru încheierea arăturilor, 
pe întreaga suprafață prevăzută, pină 
la data de 25 noiembrie a.c. în acest

concentrate Ia arături pentru termi- 
terenurile prevăzute. Iată citeva vești

scop au fost Întreprinsa măsuri su
plimentare in vederea eliberării te
renurilor de coceni. Bune rezultate 
se obțin prin amenajarea unor plat
forme Instalate pe cadru de disc sau 
de remorcă pentru transportul coce
nilor la marginea tarlalelor. La coo
perativele agricole Comana, Palazu 
Mare, Topalu șl altele, specialiștii 
controlează permanent calitatea ară
turilor, urmărind respectarea cu ri
gurozitate. a normelor privind adîn- 
cimea, uniformitatea brazdelor etc. 
(C. Bordeianu).

OLT. în cooperativele agricole din 
județ viteza zilnică de lucru la arat a 
sporit mult. Ritmul mediu zilnic la 
arat a ajuns la peste 6 000 hectare, 
în cooperativele agricole din raza de 
activitate a S.M.A. Vlaici s-au În
cheiat arăturile pe toate suprafețele 
prevăzute, iar In cele din zona da 
activitate a stațiunilor Alunișu, De- 
jești, Otești etc., lucrarea se apropia 
de sfirșit. (Eniilian Rouă). ,

închipuită
Pentru a-și justifica o 

nerpotivată de la serviciu, bar- 
tnana Felicia Turcu avea ur
gentă nevoie de un certificat 
medical. Elisabeta Baciu, soră 
medicală la policlinica din Cim- 
pia Turzii, a ticluit repede un 
asemenea certificat, dar nu știa 
cam ce fel de boală să treacă 
pe el.

— Scrie abces dentar. Că toată 
lumea are dinți. Și pe care nu-1 
doare o măsea 7

Și sora a scris „abces dentar", 
a semnat in fals pe medic și a 
aplicat parafa acestuia. Urma
rea : barmana a „Încasat*  o con
damnare de un an șl opt luni, 
Iar sora medicală — un an și ju
mătate.

Frizerul 
de la 107

107 este numărul unității 
frizerie din Brașov. La 107 
crează și „ 
Alexandru

lipsă

Primarul Ionel Palela se ridică și 
zice : „Tovărășii sînt de la județ — 
un economist, un inginer specialist 
in organizarea agriculturii, altul în 
probleme de sistematizare a terito
riului, iar dumnealui este arhitect. 
Să-i ascultați și, dacă nu Înțelegeți 
ceva, vă rog să-1 întrebați ca să vă 
explice ; h-or să se supere"...

Și bărbații și femeile ascultă.
Un bec de 500 de wați luminează 

planșele, graficele, hărțile, tablourile 
sinoptice, pinza roșie de pe masa 
prezidiului. Alte patru becuri, de 40 
de wați, luminează fețele oamenilor 
din sală, broboadele de lină, căciu
lile învîrtite in mîini, bundele...

Bărbații și femeile ascultă :
„Acum, comuna dumneavoastră se 

Întinde pe 37 de km și este formată 
din șase sate. Sînt prea multe. Oa
menii stau prea departe unii de alții. 
Densitatea populației este acum 2,12 
locuitori pe km pătrat. De aceea, 
schița da sistematizare și pla
nul de dezvoltare a comunei pe 
perioada 1976—1980 propun unele 
măsuri. Casele din Nedeicu, Măgu- 
reni și Plopi vor fi dezafectate. A- 
vantajul va fi al tuturor. Densitatea 
va crește astfel la 22,9. Trecem peste 
obiectivele care există și pe care le 
știți : primăria, dispensarul, centrul 
stomatologic, brutăria, școala, maga
zinul universal, C.E.C.-ul, poșta, tîm- 
plăria, bufetul, cofetăria, croitoria 
etc. Observați însă mai cu atenție, pe 
această hartă, amplasarea unor noi 
obiective : încă un dispensar, locuințe 
P+l (primele vor fi construite de 
stat pentru specialiști), o grădiniță cu 
188 locuri, un nou complex alimen
tar cu 960 mp suprafață utilă, parcul 
din centrul civic, un internat pentru 
elevi (primul din istoria comunei), 
puțuri suplimentare pentru alimen
tarea eu apă potabilă. Producția In
dustrială globală a comunei va crește

de la 1,1 milioane lei, cit este acum, 
la 2,83 milioane".

Bărbații și femeile ascultă.
„Observați, pe acest plan sint tre

cute, noile, investiții : stația Zatna, cu 
2 poșturi de cite 25 Mw fiecare, 10 ha 
cu solarii încălzite, 100 ha de pășune, 
dincoace fermele de selecție, irjcă 
6 000 de ha vor fi desecate, iar iri
gațiile vor atinge cifra de 16 668 ha. 
Din comună vor putea pleca. In 1980, 
peste 60 000 t de porumb — ceea ce 
înseamnă dublu față de prezent. De 
altfel, producțiile medii pa ha vor 
ajunge la peste 4 000 kg de grlu, 
peste 6 000 kg porumb și peste 2 800 
kg de floarea-soarelui...*.

— Cum 7
De astă dată femeile și bărbații 

nu mai ascultă. întreabă : „Unii abia 
și-au ridicat casele, cum să fie deza
fectați 7“. „La noi nu se poate con
strui cu etaj, construcțiile vor fi prea 
grele, s-or îngropa în pămintul băl
ții". „După ce că reducem pășunea, 
cum să creștem numărul de ani
male 7". „Producțiile medii sînt prea 
mari, n-o să putem... Nu că n-am 
vrea, dar explicați și dumneavoastră, 
cum 7“

După ce și-au epuizat Întrebările, 
oamenii ascultă din nou. Da, există 
case noi acolo unde vor fi dezafec
tate cele 3 sate. Asta nu înseamnă 
insă că de mîine cineva va și intra cu 
buldozerul in ele și le va dă- 
rîma. înseamnă doar că In ă- 
cele sate n-o să se mai construiască 
de aici înainte și că pe măsură ca 
casele se învechesc vor fi ridicate 
altele în centrul de comună. Cit pri
vește pămintul, el rezistă. Cea mai 
bună dovadă e școala : are etaj și 
de 10 ani n-a văzut-o nimeni ingro- 
pindu-se. Este adevărat că pășunea 
se micșorează, dar va avea o pro
ductivitate mal mare — pentru asta 
vor fi cheltulți o jumătate de milion 
de lei. Nu credeți 7 Mergeți la La

cul Sărat, tot in județul nostru, și 
o să vedeți cum 1 000 de animal» 
sint hrănite pe 30 de hectare. Deci, 
se poate. La fel și cu producțiile agri
cole. Anual, comuna va folosi 3 500 de 
tone de îngrășăminte chimice in 
substanță activă. Apoi irigațiile, trac
toarele, combinele autopropulsate. 
Astea nu vă spun nimic 1 Nu-i nici 
un secret că tot ce s-a propus aici 
dumneavoastră veți ridica, n-o să 
vină nimeni din afară...

Și argumentele curg, ds-o parte 
șl de alta. Se făcuse seara, tîrziu. 
Atmosfera se Încinsese la focul În
crucișat al întrebărilor și răspunsu
rilor. Atunci primarul s-a ridicat din 
nou.

— Doriți dovadă că așa va fl 7 
Dar drumul 7 bus-Intora făceam 
pină In oraș trei zile...

Bărbații șl femeile ascultă. Apoi, 
250 de brațe se ridică pentru ca sa 
aprobe schița de sistematizare pro
pusă.

Unde se intfmplau toate acestea 7 
Acolo de unde, nu mai departe de
cît în ianuarie 1975, transmiteam la 
redacția „Scinteii" un reportaj pe 
care-1 Încheiam astfel : „Pe vreme 
rea, dacă vreți să ajungeți la 44’51’ 
latitudine nordică și 28’33' longitu
dine estică, nu mai aveți de ales 
între două drumuri. Stațl acasă. Co
muna Mărașu din. Insula Mare a 
Brăilei este ceea ce se cheamă ofi
cial o «localitate supusă izolării. 
Deocamdată»".

Acum, tot tn 1975, In noiembrie, 
•crtu :

Vreți să mergeți In comuna Mă
rașu 7 Voia la dumneavoastră. 
N-a veți decit să luați unul dintre 
autobuzele care merg acolo zilnic. 
Plecați dimineața din Brăila și după 
două ore de mers pe magistrala care 
taie tn două Insula descindețl la 
foștii Izolați.

Mircea BUNEA

CABANARARĂU VĂ AȘTEAPTĂ
De citeva zii», zes

trea materială a tu
rismului Țării de Sus 
s-a Îmbogățit cu un 
nou și important o- 
biectiv — cabana Ra- 
rău de pe masivul cu 
același nume. Moder
na unitate de cazare 
șl alimentație, Ia rea
lizarea căreia atit 
proiectanții, cit șl con
structorii auceveni 
și-au adu» o contribu
ție deosebită, este 
amplasată pe un pla
tou in imediata ■- 
propiere a Pietrelor 
Doamnei, la cota 1600. 
Ea dispune de camere 
confortabile și de un 
restaurant, bar de zi și 
terasă. Avind Încălzi
re eentrală șl apă cu
rentă, cabana „Ra- 
răul*  »tă permanent 
Ia dispoziția oaspeți
lor, Indiferent de ano
timp, accesul pină aici

putîndu-se realiza din
spre Vatra Dornei sau 
Broștenl pe noua șo
sea care Însoțește fi
rul Bistriței, apoi pe 
drumul ce urcă spre 
înălțimi, străbătlnd 
satul Chirii din comu
na Crucea. De men
ționat că amatorii de 
drumeția pot urca la

frumoasa cabană și pa 
șoseaua care pleacă 
din Cimpulung Mol
dovenesc, urmlnd ca 
In perspectivă să fie 
deschisă Încă o cale 
de acces, pornind din 
comuna Pojorita.

Gh. PARASCAN 
corespondentul 
„Scinteii"

VASLUI. Pină Ieri, 17 noiembrie, 
in cooperativele agricole de produc
ție din județul Vaslui au fost arate 
circa 99 000 ha din cele 104 000 ha 
prevăzute în plan. Au terminat de 
arat cooperativele agricola din con
siliile intercooperatiste Băcești, Co- 
dăești, Delești, Laza. Pentru a sa 
asigura un ritm mediu zilnic da 
peste 4 000 hectare pe județ, for
țele mecanice sint folosite in schim
buri prelungite și in schimbul II. 
De asemenea, au fost luate mă
suri de întrajutorare între secțiile de 
mecanizare ale aceluiași S.M.A., pre
cum și între S.M.A.-url. Astfel, In 
cadrul S.M.A. Pungești, in aceste zile 
au fost concentrate forțe la C.A.P. 
Girceni. unde sint rămîneri in urmă 
la arat. (Crăciun Lăluci).

NEAMȚ. Din situația operativă în
tocmită, rezultă că în județul Neamț 
aproape întreaga suprafață care a 
mai rămas de arat se află in coope
rativele agricole Cordun, Pildești, 
Tămășeni, Gherăești, Săbăoani, Bo
lești ș.a., situate in zona cuprinsă 
între riurile Moldova șl Șiret. La in
dicația biroului comitetului județean 
de partid, in zona amintită au fost 
trimise in ajutor 70 de tractoare. 
(1. Manea).

GALAȚI. Pină in seara zilei de 16 
noiembrie, in județul Galați arătu
rile de toamnă au fost efectuate pe 
o suprafață de 124 000 hectare, re- 
prezentind 86 la sută din cea plani
ficată. Mai rămăseseră de arat 14 000 
hectare în cooperativele agricole și 
6 500 hectare in Întreprinderile de 
stat. în cadrul măsurilor luate pen
tru grăbirea lucrărilor se înscrie și 
acțiunea de mișcare a 225 tractoare 
între consilii intercooperatiste și a 
145 tractoare In cadrul acelorași con
silii. (Dan Plăeșu).

de
____  __ __ . . lu

crează șl „eroul"'nostru, frizerul 
Alexandru Burchea. Clienții care 
ii cunosc meteahna (bea de 
zvlntă), nu-și dau podoaba capi
lară pe... foarfecă lui Burchea. 
De brici, nici nu mai vorbim. 
Clnd nu vine de-acasă cherche- 
llt (se mai intîmplă uneori), În
ghite o dușcă dublă în pauza 
dintre doi clienți. Iar cînd mai 
apare In vizită sau in trecere șl 
frate-său (și se Intîmplă dese
ori), Burchea devine și agresiv. 
Mai întîi, cu colegii :

— Ce, beau banii voștri 7 88 
a-aud o muscă !...

Apoi, cu cite un client, care 
„sare" peste rînd :

— Ce, mă, ți-e frică să vil la 
mine 7 Mie șl dacă pic sub masă 
nu-mi tremură briciul in mină...

Poate Încearcă cineva din con
ducerea cooperativei „Prestarea".

Pentru 
niște țevi

Andre Balint, din Arad, (stra
da Busuioc 21), lucra la un șan
tier de construcții poduri căi 
ferate. Acum nu mal lucrează 
pe șantier. Șl nici n-o să mai 
lucreze acolo, cel puțin pentru 
o perioadă de un an și jumătate. 
Motivul : după ce a sustras 4 
țevi de doi țoii, le-a pus în fața 
casei lui Petru Stana, din strada 
Birzava nr. 4, ruglndu-1 pe 
acesta să nu spună nimic nimă
nui. A doua zi, a mai venit la 
locul respectiv cu alte țevi. Dar 
la locul cu pricina îl așteptau 
organele de miliție.

Rubricd redactata de 
Petre POPA
cu epri|inul corespondenților 
„Scînteir

Unele semne de înnoire 
a-au vădit la Teatrul mu
nicipal din Ploiești tncă din 
stagiunea trecută, prin rea
lizarea unor spectacole am
bițioase, ca ,.Ivanov" de 
Cehov sați „Stilpii societă
ții" de Ibsen. „Comoara din 
deal", de Corneliu Marcu 
Loneanu, s-a bucurat și ea 
de o bună primire din par
tea spectatorilor.

începutul noii stagiuni a 
găsit colectivul teatrului 
ploieștean angajat intr-un 
efort și mai susținut, vizlnd 
realizări cu valoare artis
tică și educativă certă și cu 
ecou tn conștiințe. Reper
toriul teatrului ploieștean 
prezintă o compoziție ar
monioasă, rod al unei se
lecții exigente, în care pro
blematica de actualitate 
este proeminentă, valoarea 
ideologică și artistică e cri
teriul dominant, iar diver
sitatea genurilor încearcă să 
răspundă unor gusturi va
riate. încă din perioada 
pregătirii stagiunii, teatrul 
din Ploiești s-a angajat in
tr-o „actiune-șoc", menită 
a stimula interesul publi
cului. a-i atrage atenția, 
a-i incita curiozitatea față 
de faptul că „acolo, la tea
tru, se petrece ceva". Și 
anume, in primele trei săp- 
tămîni de la începutul sta
giunii, teatrul din Ploiești 
a prezentat trei spectacole 
noi. trei piese în premieră 
pe țară : „Nu sîntem în
geri", de Paul Ioachim, 
„Sizwe Bansi a murit", de 
scriitorul sud-atrican Athol 
Fugard și „Ancheta", de 
Vasile Rebreanu. A patra 
premieră, în stadiu avan
sat de pregătire, va fi lot 
o premieră pe țară: „Zodia

gemenilor", de Valentin 
Munteanu.

Așadar, la teatrul din 
Ploiești, situat la distanță 
de mai puțin de o oră de 
București, noutatea devine 
o condiție de existență ar
tistică. Nu o noutate de 
dragul noutății, ci gîndită 
matur, justificată de cali
tatea conținutului tematic, 
a valorii spectacolelor. Este 
ceea ce își propune teatrul 
din Ploiești prin înscrierea 
in repertoriul actualei sta
giuni, alături de lucrările 
amintite, a pieselor „Fizi
cienii" de Diirrenmatt, „Trei 
surori", de Cehov, „Hoții", 
de Schiller, precum și a u- 
nul spectacol compus din 
farse medievale. Deși Ine
gale ca valoare, primele 
spectacole ale acestei sta
giuni se constituie intr-o 
mărturie plină de făgă
duieli cu privire la capaci
tatea reală a teatrului plo
ieștean de a-și implini no
bilele ambiții. Piesa Iui 
Paul Ioachim, „Nu sîntem" 
îngeri", înseamnă și debutul 
real, ca dramaturg, al aces
tui harnic actor al Teatru
lui „Giulești". ale cărui pri
me încercări de a scrie 
pentru scenă au fost prea 
puțin concludente. Cu pri
ceperea dobindită tn înde
lungata activitate actori
cească, eu darul de a com
pune un dialog viabil, di
namic și personaje veridi
ce, Paul Ioachim a construit 
un conflict dramatic inte
resant, semnificativ, pe o 
temă de evidentă actuali
tate. Axa conflictului o 
constituie procesul de con
știință al personalului prin
cipal, Radu Vereș, proaspăt 
numit director general al 
unui important institut de 
cercetări, proces declanșat

— abilitate dramaturgies — 
In plină atmosferă sărbă
torească, tn seara clnd fa
milia lui Vereș celebra 
numirea sa și, totodată, ma
joratul fiului său, bacalau
reat, in pragul alegerii u- 
nei profesiuni. Desfășurln- 
du-se strîns, pe parcursul 
unei nopți, procesul lăun
tric al lui Vere» se rami-

locvent intr-o interpretare 
mai puțin trăită. Rolul 
„prietenului" Arghir, de
clanșatorul conflictului, a 
găsit în Eftimie Popovlci 
un interpret subtil care, 
prin nuanțări fine, l-a sal
vat de banalitate, fără a 
reuși însă să depășească 
incertitudinea finalului, a- 
ceastă lacună aparținînd și

Dificila șl totodată origi
nala și interesanta piesă 
„Sizwe Bansi a murit", 
scrisă de dramaturgul sud- 
african Athol Fugard (in 
colaborare cu actorii John 
Kani și Winston Ntshona), 
a constituit un adevărat e- 
xamen pentru realizatorii 
spectacolului, examen pe 
care, s-o spunem de la in-

inceput pînă la sfîrșit — 
dialogînd cu publicul, mal 
Intli, și cu tovarășul 
său Sizwe Bansi, mal 
apoi — piesa cere doi 
actori de mare expe
riență și înzestrare. Con
stantin Drăgănescu — vo
lubil, luminos, degajlnd o 
mare omenie și o caldă co- 
municabilitate. In ciuda u~

A

început de stagiune Iu
Teatrul municipul din Ploiești

fică in afară, dezvoltîn- 
du-se în confruntarea cu 
membrii familiei, dobin- 
dind virtuțile active ale u- 
nei dezbateri pe tema res
ponsabilității. a curajului 
civic, a datoriei de a-ți a- 
suma răspunderea pentru 
propriile fapte, in orice îm
prejurare, cu orice risc.

Spectacolul, pus in sce
nă de Letiția Popa, in sce
nografia lui Vasile Roman, 
valorifică tocmai această 
dezbatere etică, bucurin- 
du-se de cîteva interpretări 
actoricești remarcabile. Ti- 
nărul Marius Ionescu, în 
rolul fiului lui Vereș. a a- 
dus in scenă o mare since
ritate. o candoare suficient 
de matură pentru a da for
ță de convingere unui text 
care risca să sune grandi-

CARNET TEATRAL
autorului. Cu unele Incerti
tudini ale textului a avut 
de luptat și Eusebiu Ștefă- 
nescu în rolul lui Radu Ve
reș, personaj a cărui recu
perare finală nu rezolvă 
toate semnele de întrebare, 
dar care izbutește să ne 
comunice un sentiment to
nic, de încredere. La reu
șita spectacolului contri
buie și prezența scenică 
simplă, reconfortantă, a lui 
Anghel Bratu (in rolul bă- 
trinului muncitor Dumitru), 
ca și interpretarea corectă 
a celorlalți actori (Olga 
Dumitrescu. Emilia Dobrin, 
Cornel Ciupercescu),

ceput, l-au trecut eu bine 
chiar dacă mai sint unele 
neimpliniri. Merită laude, 
în primul rlnd, însăși în
scrierea în repertoriul tea
trului ploieștean a acestei 
piese valoroase, in care, cu 
o neobișnuită economie de 
mijloace, cu forță de su
gestie, ni se dezvăluie un 
întreg univers, un univers 
inuman, al omului hăituit 
de om, un univers in care 
culoarea pielii este o dam
națiune, iar mizeria, o stare 
permanentă a celor ce 
muncesc. Avind numai 
două personaje, dintre care 
unul se află in scenă de ia

nei dicțiuni insuficient su
pravegheate — și Nicolae 
Praida — intr-o compozi
ție matură, trăind cu inten
sitate stări variate, pînă la 
risul cutremurător din fi
nal. rîsul omului care și-a 
ucis identitatea pentru a 
putea trăi și munci — au 
realizat tandemul actori
cesc necesar valorificării 
Ideilor textului, transmițind 
starea de spirit a persona
jelor de culoare, fără a re
curge la machiaj. Alexa 
Visarion, colaborind cu sce
nograful Vittorio Hoitier și 
cu cei doi actori, a realizat 
un spectacol de înaltă ten
siune, construit ca o succe
siune de situații și stări 
psihice de un dramatism 
creseînd. pînă la paroxis
mul final — moment de e-

liberare șl. totodată, de su
premă Încordare. Adresa la 
sală, justificată pe alocuri, 
tinde alteori să implice pu
blicul, intr-un mod mai pu
țin logic. Dar, dincolo de 
orice rezerve, spectacolul 
valorifică meritoriu mesa
jul militant al piesei — 
transpusă fluent in limba 
română de Beatrice Staicu 
— justificind succesul de 
care se bucură Îndeosebi în 
rîndurila tinerilor specta
tori.

Bine primit de public a 
fost și spectacolul cu piesa 
lui Paul Ioachim. dovedin- 
du-se astfel interesul spec
tatorilor pentru tematica de 
actualitate, atunci cînd, 
bineînțeles, tratarea ei ar
tistică răspunde exigențe
lor. Multă vreme Ia Tea
trul municipal Ploiești a- 
fluența publicului a fost 
doar o vorbă frumoasă. A- 
eum lucrurile s-au mai 
schimbat. Efortul spre un 
repertoriu valoros și spre 
spectacole de calitate, ca și 
inițiativele teatrului de a 
căuta spectatorii „la ei a- 
casă", în întreprinderi, școli 
și instituții, au început să 
dea roade, concretizate. în
tre altele și în primele a- 
bonamentă contractate Ia 
începutul acestei stagiuni. 
Se verifică, deci, nrima 
condiție a atragerii publi
cului și a păstrării intere
sului său constant : calita
tea repertoriului șl a spec
tacolelor.

Căci, iată: „Ancheta", de 
Vasile Rehreanu, in regia 
aceluiași Alexa Visarion. 
n-a izbutit să caotfeze inte
resul. deși se află abia la 
primele reprezentații. De 
ce oare 7

Construită sub forma u- 
nei anchete in jurul mortii

misterioase a unul om, pie
sa ar fi avut toate moti
vele să atragă publicul a- 
mator de enigme polițiste, 
de mister și „suspense". Dar 
interogatoriile întreprinse 
de procurorul AncL-ei n-au 
totdeauna o înlănțuire lo
gică; elemente stranii, ne
buloase intervin în text 
fără a-și găsi totdeauna o 
explicație ; ținta autorului 
n-a fost destul de limpede, 
el .urmărind mai mult un 
caz de psihiatrie decit unul 
de etică. Personajul princi
pal, Cristian, tinărul care 
s-a autodenunțat drept a- 
sasin (fără să fi fost) a o 
figură cam nebuloasă, pli
nă de contradicții și incer
titudini. Această nebulozi
tate a fost accentuată în 
interpretarea lui Cornel 
Ciupercescu, care rostește 
textul sacadat, scoțînd cîte 
un hohot de ris fortat, fri- 
zînd, prin unele manifes
tări, anomalia psihică. O 
actriță tinără, de talent, 
Elena Albu, are o apari
ție scenică cu totul necon
cludentă. în schimb, se re
marcă în mod deosebit, in
tr-o compoziție plină de 
savoare. Vera Varzopov în 
rolul Oii, amestec pitoresc 
de viclenie și teamă, de cu
piditate, și lașitate. Nu se 
poate nega, desigur, inten
ția autorului de a „proble
matiza". de a picura putină 
poezie, de a întreprinde o 
investigație psihologică mai 
adîncă. Dar totul laolaltă 
lasă un sentiment stînje- 
nitor care, firesc. se 
transmite șl publicului. Șl 
este păcat, cită vreme cele
lalte premiere ti oferă rea
le și trainice satisfacții.

Margareta BĂRBUȚA
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CELEI DE-A VI-A CONFERINȚE

rA PARTIDULUI AFRO-SHIRAZI DIN ZANZIBAR
Lucrările celei de-a Vl-a Conferințe a Partidului Afro-Shirazi din Zan

zibar ne oferă prilejul plăcut de a vă transmite, in numele Partidului Co
munist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
al întregului popor român, un călduros salut, împreună cu cele mal bune 
urări de succes.

Conferința Partidului Afro-Shirazi are loc intr-o etapă in care lumea con
temporană cunoaște profunde și semnificative mutații politice și economice, 
schimbări rapide in raportul de forțe pe plan internațional, In care se in
tensifică lupta popoarelor împotriva vechii politici imperialiste de asuprire, 
inegalitate și dictat, pentru dreptul de a fi pe deplin stăpîne pe bogățiile 
naționale, pe destinele lor, pentru lichidarea definitivă a colonialismului, a 
practicilor neocoloniallste, a politicii de discriminare rasială și apartheid, 
pentru triumful cauzei păcii, libertății, independenței naționale și progre
sului social.

Soluționarea, In interesul tuturor popoarelor, a marilor probleme eu care 
se confruntă astăzi omenirea impune mobilizarea și intensificarea luptei 
unite a tuturor forțelor păcii și progresului social, a întregului front antlim- 
perialist, pentru o politică de securitate și colaborare între popoare, pentru 
stingerea tuturor focarelor de Încordare și război, pentru lichidarea subdez
voltării, pentru Instaurarea unei noi ordini politice și economice interna
ționale, bazată pe relații cu adevărat democratice Intre state, pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai drepte.

Relevînd cu deosebită satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor dintra 
partidele și popoarele noastre, dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Unită Tanzania, ne exprimăm convingerea că, acțlonînd în spiritul con
vorbirilor și acordurilor convenite intre conducătorii celor două state, la 
București și Dar es Salaam, raporturile dintre țările noastre, conlucrarea 
dintre ele pe arena internațională se vor dezvolta și amplifica tot mal mult, 
șpre binele popoarelor noastre, al unității forțelor antiimperlaliste, In fo
losul luptei pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

SOSIREA IN CAPITALA A UNEI DELEGAȚII 
A PARTIDULUI CONGOLEZ AL MUNCII

Luni dimineața a sosit In Capitală' 
o delegație a Partidului Congolez al 
Muncii, condusă de Pierre N’Ze, 
mambru al Biroului Politic, secretar 
al Comitetului Central, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., face o vizită de 
prietenie In țara noastră. Din dele
gație fac parte Charles Ngouoto, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.M., viceprim-mlnistru șl ministru 
al agriculturii șl zootehniei, Denis 
Sassou Ngouesso, secretar al C.C. al 
P.C.M., președintele comisiei pentru 
armată și securitate a C.C. al P.C.M., 
Jean-Jules Okabando, prlm-secretar 
al C.C. al U.J.S.C. (organizația tine
retului), Albert Lemba, Amedâe Ma
kings și Marcel Touanga, activiști.

La sosire, delegația a fost salutată 
de Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Ne- 
cula, membru al Colegiului Central 

de Partid, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., general-maior Constantin Ol- 
teanu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Radu Enache, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., secretar al 
C.C. al U.T.C., și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

*
Luni după-amiază. tovarășii Tosif 

Banc, Gheorghe Necula, general- 
maior Constantin Olteanu, Radu 
Enache, Constantin Vasiliu s-au în- 
tîlnit cu delegația Partidului Congo
lez al Muncii.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații și de vederi 
privind dezvoltarea relațiilor de 
prietenie șl colaborare dintre eele 
două partide, țări și popoare.

(Agerpres)

Cronica zilei
Luni dimineața a plecat la Berlin o 

delegație de activiști ai P.C.R., con
dusă de Gheorghe Barbu, șef de 
sector la C.C. al P.C.R., care, la invi
tația C.C. al P.S.U.G., face o vizită în 
schimb de experiență in R.D. Ger
mană.

La plecare erau prezent! Iosif 
Szasz. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., activiști de partid, 
precum și Hans Voss, ambasadorul 
R.D. Germane la București.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan, a primit un mesaj de 
mulțumire din partea președintelui 
Consiliului Național al Republicii 
Austria, Anton Benya, pentru felici
tările ce i-au fost adresate cu ocazia 
realegerii in această funcție.

★
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Giosan, a adresat o te
legramă de felicitare președintelui 
Adunării Naționale a Republicii Is
lamice Mauritania, -Abdoul Aziz Sail, 
cu ocazia alegerii sala in această 
funcție.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Sulta

natului Oman, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a adre
sat o telegramă de felicitare minis
trului afacerilor externe al Omanu
lui. Keiss Al-Zawawi.

★
Luni s-a înapoiat în Capitală de

legația Consiliului Național pentru 
Apărarea Păcii și a Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, formată din prof. univ. Du
mitru Chițoran, decanul Facultății de 
limbi germanice, membru al C.N.A.P., 
prof. dr. Agripa Ionescu, șeful cli
nicii de chirurgie plastică, și Neculal 
Mancaș, activist al C.C. al P.C.R., 
care a făcut o vizită de prietenie în 
Irak, la invitația Consiliului Național 
pentru Pace și Solidaritate din aceas
tă țară.

(Agerpres)

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
Luni seara, tovarășul Ilie Verdeț, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a 
primit pe Branko Mikulici, președin
tele C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Bosnia și Herțegovina, care, la in
vitația C.C. al P.C.R.. face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

0 DELEGAȚIE A UNIUNII COMUNIȘTILOR 
DIN IUGOSLAVIA A SOSIT LA BUCUREȘTI • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O SPORT

Vizita delegației parlamentare bulgare
• ADUNAREA DE LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ PE
TROLIER „1 MAI" DIN PLOIEȘTI • COCTEIL LA AMBA

SADA R. P. BULGARIA
Membrii delegației parlamentare 

bulgare, condusă de tovarășul Vla
dimir Bonev, membru al Secretaria
tului C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Adunării Populare a R.P. Bul
garia, care, la invitația M.A.N., face 
o vizită oficială în țara noastră, au 
fost luni dimineață oaspeți ai jude
țului Prahova. împreună eu tovară
șul Nicolae Giosan, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C>R., președintele M.A.N., 
și Ion Cîrcei, prim-secretar al Co
mitetului județean Prahova al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, parlamentarii bulgari au vi
zitat întreprinderea de sere și între
prinderea de utilaj petrolțer „1 Mai" 
din Ploiești.

După vizitarea cîtorva din secțiile 
de producție ale marii Întreprinderi 
constructoare de utilaj petrolier, a 
avut loc un miting al prieteniei ro- 
mâno-bulgare, la care au luat parte 
numeroși muncitori, tehnicieni și in
gineri.

Oaspeții au fost călduros salutați 
da tovarășii Stelian Teodorescu, di
rectorul tehnic al întreprinderii, șl 
Gherghina Păun, sudor electric. A 
luat apoi cuvîntul tovarășul Ion Cîr
cei, care a evocat adîncile prefaceri 
ce au avut loc in anii construcției 
socialiste în cede două țări vecine și 
prietene, subliniind că comunitatea 
orlnduirii, a țelurilor a ridicat pe un 
plan superior tradiționalele legături 
de prietenie dintre partidele și po-

★
Cu prilejul vizitei In țara noastră 

a delegației parlamentare bulgare, 
condusă de tovarășul Vladimir Bo
nev, membru al Secretariatului C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Adună
rii Populare a .R.P. Bulgaria, amba
sadorul Republicii Populare Bulga
ria la București, Ivan Abagiev, a 
oferit, luni seara, un cocteil.

La întrevedere, care a decurs In- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat Dumitru Turcuș. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București. Petar Dodik. 

poarele noastre, colaborarea multila
terală româno-bulgară. Prietenia și 
colaborarea, a arătat vorbitorul, 
slujesc atît intereselor celor două 
popoare, cît șf cauzei generale a 
socialismului și păcii. în cuvîn
tul său. conducătorul delegației 
parlamentare bulgare. tovarășul 
Vladimir Bonev, s-a referit pe 
larg Ia succesele obținute de poporul 
bulgar în anii construcției socialiste, 
în continuare, Vorbitorul a relevat 
relațiile de prietenie, colaborare fră
țească dintre cele două partide, țări 
și popoare și a subliniat eforturile 
pe care Republica Populară Bulgaria 
și Republica Socialistă România le 
depun pentru întărirea păcii și secu
rității în Balcani. în Europa și în 
Întreaga lume.

Vorbitorii au reliefat înalta sem
nificație a întîlnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, subliniind că de fie
care dată ele au marcat momente 
majore în evoluția mereu ascendentă 
a prieteniei și colaborării româno- 
bulgare. stabilindu-se importante a- 
corduri și înțelegeri care au deschis 
minunate perspective colaborării 
fructuoase dintre cele două țări ve
cine și prietene.

★
în onoarea delegației parlamentare 

din R. P. Bulgaria, președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Prahova a oferit, 
luni, un dejun.

★
Au luat parte tovarășii Cornel 

Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele părții româ
ne în Comisia mixtă guyernamenta- 
lă româno-bulgară de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică, Nico
lae Giosan, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, Aneta Spornic și Virgil 
Teodorescu, vicepreședinți ai M.A.N., 
Nicolae Mănescu și Radu Păun, mi
niștri, Corneliu Mănescu, președin
tele Grupului român al Uniunii In
terparlamentare, Nicolae Guină, pre
ședintele Asociației de prietenie ro
mâno-bulgară, Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, președinți de comisii ale 
M.A.N., oameni de știință, generali 
ai forțelor noastre armate, deputați.

(Agerpres)

Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA
Regelt Marocului

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări de la dobtndirea independențe! 
Marocului vă adresez, in numele poporului român, al Consiliului de Stat 
și al meu personal, cele mai sincere felicitări, urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate poporului marocan

Folosesc această ocazie deosebită pentru a exprima convingerea că rela
țiile de prietenie dintre statele noastre se vor dezvolta continuu, spre binele 
celor două popoare, în interesul cauzei păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Maiestății Sale QABUS BIN SAID
Sultanul Omanului

Aniversarea Zilei naționale a Sultanatului Oman îmi oferă plăcutul pri
lej de a transmite Maiestății Voastre cordiale felicitări și cele mai bune urări 
pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală, pentru bunăstarea și 
progresul poporului omanez. îmi exprim speranța că relațiile româno-oma- 
neze se vor dezvolta în continuare in folosul țărilor și popoarelor noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
< '

într-o telegramă adresată președintelui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, de mitropolitul Moldovei și Sucevei, cu prilejul lucrări
lor adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Iașilor, se arată că adunarea s-a des
fășurat în atmosfera comemorării împlinirii celor 90 de ani de la proclama
rea Autocefaliei, scurtă vreme după dobindirea independenței statului nostru 
și 50 de ani de la ridicarea la rangul de patriarhie a Bisericii ortodoxe ro
mâne. după cițiva ani de la cîștigarea reîntregirii naționale. „Bucuria pe 
care am trălt-o — se spune în telegramă — a fost dominată de noile împli
niri pe tărîm bisericesc, transformarea Eparhiei Dunărene în Arhiepiscopia 
Tomisului și Dunării de Jos, pricinuită de dorința noastră de a ne lega cît 
mai strîns de viața religioasă a strămoșilor noștri, precum și reactivarea ve
chiului centru mitropolitan al Transilvaniei, prin reînființarea Episcopiei de 
Alba Iulia, la împlinirea celor 375 de ani de la unirea tuturor românilor 
sub Mihai Viteazul. Bucurindu-ne de larga înțelegere și de înaltul sprijin 
acordat Bisericii ortodoxe române, personal, și în numele membrilor adu
nării eparhiale, vă exprimăm, mult stimate domnule președinte, simțămin
tele noastre de aleasă stimă, de respectuos omagiu și profund devotament, 
asigurindu-vă că sprijinim cu toate puterile noastre strădaniile depuse da 
înalta conducere de stat, sub înțeleaptă și viguroasa cîrmuire a dumnea
voastră, pentru continua propășire a patriei, pentru asigurarea libertății, in
dependenței și suveranității naționale, pentru zidirea unei noi orînduiri în 
lume și pentru statornicirea păcii trainice intre popoare".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19. 

20 și 21 noiembrie. în țară : Vremea va 
fi umedă și va continua să se Încăl
zească ușor la începutul intervalului. 
Cerul va fi mai mult acoperit. Vor că

dea precipitații, mal ales sub formă de 
ploaie, îndeosebi în jumătatea de nord- 
vest a țării. Vîntul va sufla potrivit, cu 
intensificări pînă la tare din sectorul 
sudic. Local. în primele zile, în estul 
țării se va semnala ceață. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus 
5 și plus 9 grade, iar cele maxime în
tre 2 și 10 grade. în București î Vreme 
In general închisă. Temporar va. plou a. 
V!nt potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII
DE ACTIVIȘTI

Luni dimineața a sosit in Capi
tală o delegație de activiști ai 
P.C.U.S., condusă de tovarășul M. F. 
Nenașev, adjunct al șefului secției 
propagandă a C.C. al P.C.U.S., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., va e- 
fectua o vizită pentru schimb de 
experiență In țara noastră.

trofeu in dublu exemplar
Postscriptum la competiția „Arenele romane"
Urmărită la scenă 

deschisă (în aer liber) 
de-a lungul a două 
luni de vară, tradițio
nala Întrecere a artiș
tilor amatori bucureș- 
teni dotată cu trofeul 
„Arenele romane" re
vine la rampă — potri
vit unei prevederi a 
regulamentului, care 
urmărește să imprime 
un crescendo în timp 
acestei competiții ar
tistice de masă — spre 
sfirșitul anului, odată 
cu spectacolul forma
țiilor laureate, intrat șl 
el in tradiție. Din a- 
cest punct de vedere, 
ultima ediție a pasio
nantei întreceri s-ar 
părea că este o simplă 
reeditare a celor pre
cedente. După seria 
celor 8 evoluții ale ar
tiștilor amatori din 
fiecare sector al Capi
talei, In prezenta ju
riului și a nu mai pu
țin de 50 000 de spec
tatori (la care se cuvi
ne să adăugăm multe 
altele in fața tovarăși
lor de muncă), zilele 
trecute, trofeul „Are
nele romane", încărcat 
de nimbul unei ușoare 
nostalgii după decorul 
amfiteatrului din par
cul Libertății, a reapă
rut in ambianta solem
nă a sălii pentru actul 
final — spectacolul ce
lor ce s-au dovedit a 
fi cei mai buni.

De data aceasta tnsă, 
eortina nu a mai vrut 
să cadă, ca In anii pre- 
cedenți, după o singu
ră „revenire la ram
pă". Pentru simplul 
motiv că notele înscri

se in plic indicau că 
In acest an concursul 
are... doi cîștigători. 
Așa se face că. acum o 
săptămînă, în sala 
mică a Teatrului Na
țional și-au dat întîl- 
nire cu publicul artiști 
amatori din întreprin
derile și instituțiile 
sectorului 2, iar la 17 
noiembrie, în sala 
„Rapsodia" — cei din 
sectorul 7. Cei dinții 
cîștigau trofeul pentru 
prima oară, ceilalți se 
aflau la al treilea suc
ces consecutiv. In mod 
firesc, începind de a- 
seară, o copie a tro
feului a intrat defini
tiv in posesia celor 
care, Intrecîndu-se să 
aducă în scenă vred
nicia colectivelor de 
muncă din Militari, 
Drumul Taberei sau 
Giulești, concretizată 
In realizarea cincina
lului cu peste 7 luni 
înainte de termen, 
s-au întrecut pe ei în
șiși. Vrînd-nevrînd 
deci, de data aceasta 
decernarea trofeului a 
însemnat, Intr-un anu
me sens, o reluare 
a disputei artistice... 
chiar și în momentul 
încheierii el. ambele 
spectacole confirmînd, 
in aceeași măsură, că 
autorii lor merită pe 
deplin locul cîștigat. 
Dincolo de aceasta 
însă, cele două spec
tacole au impus aten
ției și un alt fapt : spo
rul de calitate înregis
trat În ultimul an de 
mișcarea artistică de 
amatori din- munici
piul București, mate

A APĂRUTALMANAHUL TURISTIC 1976
editat de revista „România pitoreasca"

AI P. C. U. S.
La sosire, oaspeții au fost salutați 

de tovarășul Constantin Potîngă, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid. Au fost 
de față reprezentanți al Ambasadei 
U.R.S.S. la București.

(Agerpres)

rializat nu atlt In mal 
meșteșugite montări 
regizorale, cit, mai a- 
les, în abordarea unui 
conținut cu adresă cla- ‘ 
ră și precisă, de boga
tă factură spirituală, 1 
dublat de o grijă deo
sebită pentru autenti
citate. De aceea, nu 
întimplător, o serie de 
formații — printre care 
brigăzile artistice de 
agitație de la coope
rativa „Electrobobina- 
jul“, I.R A. Obor, „E- 
lectronica", „Semănă
toarea" sau IREMOAS, 
echipele de dansuri cu 
temă de la C.I.L. Pipe
ra, „Suveica" sau în
treprinderea de con
fecții și tricotaje Bucu
rești — au cules cele 
mai multe aplauze, 
tocmai pentru acele 
fragmente de program 
desprinse dintr-un re
pertoriu pregătit nu 
pentru ocazii festive, 
ci pentru spectacolul 
militant, cu caracter 
de permanentă, menit 
să fie prezentat la lo
cul de muncă. Este 
doar una din conclu
ziile ediției din acest 
an a concursului. în 
afară de care, desigur, 
ar mai putea fi reținu
te și altele. Rămine de 
văzut deci în ce mă
sură vor fi regăsite ele 
pe parcursul ediției 
viitoare, cînd, desigur, 
vor apărea și alțl pre- 
tendenți la... multipli
carea trofeului. Câști
gătorii din acest an 
știu că laurii cuceriți 
se păstrează perseve- 
rînd pe același drum.

Dumitru TIRCOB

Luni a sosit în Capitală o delega
ția a Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, condusă de tovarășul Anta 
Budimir, secretar In Comitetul Exe
cutiv al C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Bosnia și Herțegovina, care, la 
Invitația C.C. al P.C.R., face o vizită

A apărut

„VIITORUL SOCIAL"
nr. 4/1975

Revistă de sociologie si politoloqle
Revista publică în deschidere Cu- 

vîntarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa.

Din sumar : Silviu Marian : Exi
gențele edificării unui sistem trai
nic de securitate și cooperare in 
Europa : Mircea Maliții : Probleme 
de redistribute în noua ordine e- 
conomică și politică mondială (I) ; 
Ion Popescu-Puțuri : Un luptător 
hotărît pentru cauza socialismului 
în România : Lucrețiu Pătrășcanu 
(1900—1954) ; Tamara Dobrin : As
pecte ale integrării femeii în viața 
social-economică contemporană ; 
Ioan .lingă : Conducerea științifică 
In domeniul activității cultural-e
ducative de masă ; Ovidiu Trăs
nea ! Procesul revoluționar mon
dial.

La rubricile : Metodologia știin
țelor sociale, Demografie și Cerce
tări de teren sînt inserate studiile 1 
Cătălin Mamali : Precizări concep
tuale și ipoteze de lucru în studiul 
fluctuației și satisfacției în muncă 
■ tinerilor dîn industrie ; Virgîl 
Ioanid : Elemente metodologice 
pentru prognoza noilor centre 
populate cu profil urban ; Emil

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. (Televiziune șco

lară integrată).
9,20 Cu bucurie zic... Montaj li

terar dedicat patriei socia
liste.

9,40 Imagini din țară.

In Jurul orei 9,45 — Transmisiune 
directă de la ceremonia ple
cării delegației de partid șl 
de stat a Republicii Democra
te Vietnam, condusă de tova
rășul Le Duan — prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc, 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Komin, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și a Guvernului Re
publicii Socialiste România, a 
Întreprins o vizită oficială de 
prietenie tn țara noastră.

de schimb da experiență In țara 
noastră.

La sosire, la aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Constantin Băbălău, membru al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid, pre
cum și ds membri ai Ambasadei 
R.S.F. Iugoslavia la București.

Mesaroș : Considerații socio-demo- 
grafice asupra familiei românești 
contemporane ; Honorina Cazacu : 
Industrializare socialistă și mobili
tatea forței de muncă ; loan Măr
ginean : Factori comuni și variabile 
relevante ale stabilității forței de 
muncă feminine dintr-o unitate in
dustrială ; Ghidu Ion (Vaslui) : Im
plicațiile navetismului asupra cali
tății procesului de instrucție, asis
tenței sanitare și producției agri
cole ; Li viu Turcu : Particularități 
ale activității contractuale desfășu
rate in cadrul procesului de inte
grare la Universitatea București ; 
Elena Ionescu, Dinu Țenovici, Ar
mand Borcea : Reinserția socio- 
profesională a deflcienților psihici.

Rubrica Evocări cuprinde : Gh. I. 
Ioniță — Un moment memorabil : 
patru decenii de la încheierea a- 
cordului de la Țebea ; Gh. Dobre 
— Din avatarurile elaborării mono
grafiei lui Ion Ionescu de la Brad. 
Agricultura română din județul 
Mehedinți — 1868.

Revista cuprinde, de asemenea, 
obișnuitele sale rubrici : Comenta
rii, Viața științifică internă și in
ternațională, Recenzii și Note de 
lectură.

lfl.H Imagini din țară.
10.20 File de dicționar. Medalion 

Jiri Menzel. Filmul artistic 
„Băiatul care caută feri
cirea".

ÎS,10 Telex.
16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba franceză.
17,00 Telex.
17,05 Muzică populară.
17.30 Tenis. Ilie Năstase — Jimmy 

Connors — meci demonstra
tiv.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Ancheta T : „Să facem mai 

mult șl mai bine".
20.30 Publicitate.
30,35 Teatru liric. în ciclul „Capo

dopere...", astă-seară „Orfeu" 
(emisiunea a Il-a).

>2,10 24 de ore.

PROGRAMUL n

10,00 Film serial : „Janoslk" — 
producție a studiourilor polo
neze. Episodul VI.

30,45 Tezaur de cîntec românesc. 
Muzica deceniului opt.

31.05 Telex.
Sl,10 Valea Teleajenului — docu

mentar TV.
>1,30 Din filmoteca TV.

Fotbalul continuă să rămină
dator față de opinia publică

Odată cu disputarea meciului 
România—Spania, scor 2—2. situația 
tn clasamentul grupei a IV-a s-a 
lămurit definitiv : adversarii de du
minică, întrunind 9 puncte, s-au ca
lificat pentru sferturile da finală ala 
campionatului european.

Prin urmare, echipa noastră s-a 
împotmolit din nou în faza prelimi
nară a unei competiții oficiale im
portante, dezamăgindu-i încă o dată 
pe numeroșii amatori de fotbal din 
țară. Momentele prielnice dobîndiril 
calificării nu au lipsit, Insă formația 
noastră lera irosit pe rînd : mai întîi, 
la Copenhaga (0—0, cu echipa repre
zentativă a Danemarcei) a pierdut cu 
multă ușurință un punct ; apoi, la 
București, In primăvara trecută, n-a 
știut să se impună. în condiții deose
bit de favorabile. în fața echipei Sco
ției (1—1) ; In sfîrșit, la acest ultim 
meci desfășurat pe teren propriu, 
și-a anulat complet șansele promo
vării în rîndurile primelor opt echipe 
din ierarhia continentală.

Cronicile și comentariile apărute 
ieri în presă au consemnat un șir 
de neajunsuri ale fotbaliștilor noștri. 
Dintre toate acestea, vom sublinia

în platoul Bucegi

săniuțele pe 
de Ia Furnica și Izvor, 

întrecut în competiții 
Se cuvine menționat 

amatorii de drumeție

A sosit vremea 
sporturilor albe

Mantia albă a zăpezii a acoperit 
bine de tot platoul Bucegilor și pan
tele pînă jos în vale la Sinaia. Buș
teni sau Predeal. Duminică, pe un 
timp excelent, sute și sute de iu
bitori ai sporturilor albe au încercat 
pentru prima dată în acest sezon a- 
lunecușul pîrtiilor de schi de pe 
Valea Dorului și de pe drumul vechi 
al Cotei 1 400. Localnicii de virstă 
școlară au scos și ei 
derdelușele ' ' “
unde s-au 
„neoficiale", 
faptul că 
alpină au urcat simbătă și duminică 
cu sutele pe cărările de munte la 
cabanele Cuibul Dorului. Cota 1 500. 
Piatra Arsă, Poiana Stînii etc. Dună 
cum ne spunea tovarășul Ion Dinu, 
președintele Comisiei județene de 
schi-bob din județul Prahova, spor
turile de iarnă au intrat în dreptu
rile lor. Federația de specialitate și-a 
întocmit calendarul competițiilor. în 
curînd vor începe întreceri oficiale 
Ia schi. Loturi locale de schiori au 
si început antrenamentele în Bucegi. 
Gazdele de pe valea Prahovei — 
îndeosebi O.J.T. Sinaia — pentru a 
veni în sprijinul amatorilor de schi, 
săniuțe, drumeție, au asigurat, la ca
bane și la alte centre. închirierea ma
terialului și echipamentului sportiv 
de iarnă. De asemenea, toate siste
mele de transport pe cablu — tele
feric. teleschi, telescaun — funcțio
nează cu programe adecvate sezonu
lui sportiv de iarnă.

Constantin CĂPRARII 
corespondentul „Scînteii” 

neajunsul principal — jocul haotic, 
fără idei tactice transpuse limpede 
pe teren. In opoziție cu adversarii, 
fotbaliștii români jucau de parcă 
nu și-âr fi cunoscut reciproc rolurile 
și sarcinile, în puține cuvinte, nu lă
sau Impresia unei formații omogene, 
călăuzită de o anumită tactică. Spre 
regretul milioanelor de simpatizanțl, 
problema unei echipe reprezentative 
— care să învețe să lupte cu pa
siune și răspundere, să practice un 
fotbal de calitate superioară șl să 
știe să-și impună punctul de vedere 
în întrecerile internaționale — a ră
mas pe mai departe nesoluționată.

Coroborînd rezultatele nemulțumi
toare ale echipei naționale cu acelea, 
foarte slabe, pe care de multă vreme 
le înregistrează echipele cluburilor 
noastre în cupele europene, ajungem 
la concluzia că nivelul fotbalului 
nostru este în continuare nesatisfă
cător, departe de cerințele exprimate 
față de această ramură la Confe
rința pe țară a mișcării sportive.

Opinia publică sportivă așteaptă 
din partea federației și cluburilor, 
tehnicienilor și jucătorilor. deopo
trivă, să întreprindă, în sfîrșit, ac
țiuni eficiente pe planul organizării 
și instruirii, al ordinii și disciplinei, 
pentru înfăptuirea unui progres real 
și rapid în această populară ramură 
sportivă. Ne exprimăm convingerea 
că. prin eforturi unite și stărui
toare. vor fi valorificate condițiile 
de care se bucură fotbalul în țară, 
iar echipele noastre vor deveni capa
bile să urce treptele performantei 
internaționale.

Valerfu MIRONESCU

Azi, la Palatul sporturilor și culturiiUN ATRACTIV MECI DE TENIS
Astăzi, la Palatul sporturilor și 

culturii, amatorii de tenis vor asista 
la un atractiv meci între doi dintre 
cei mai cunoscuți jucători din lume, 
românul Ilie Năstase și nord-ameri- 
canul Jimmy Connors.ÎN CÎTEVA RÎNDURI

PATINAJ
A luat sfîrșit competiția, interna

țională de patinaj artistic de la Fra
ga. la care au participat sportivi șl 
sportive din Australia. Franța, R.D. 
Germană, Italia. România, Polonia, 
U.R.S.S.. S;U.A„ Cehoslovacia și alte 
țări. Proba individuală masculină a 
fost cîștigată de americanul Charles 
Tickner. Concurentul român Adrian 
Georgespu s-a situat pe locul 12. cu 
103.20 puncte. Concursul feminin s-a 
încheiat cu succesul patinatoarei a • 
mericane Priscilla Hill. Sportiva ro
mâncă Gabriela Voicu a ocupat locul 
12. cu 112,28 puncte.

HANDBAI
La Poznan s-a disputat al doilea 

meci internațional amical de hand-

BOX

Mircea Simon — victorios 
în turneul de la Skoplje

BELGRAD .17 (Agerpres). — Peste. 
4 000 de spectatori âu urmărit reuni
unea finală a turneului internațio
nal de box de la Skoplje. Un frumo» 
succes a repurtat pugilistul român do 
categorie grea Mircea Simon, cars a 
cîștigat înainte de limită meciul cu 
iugoslavul Peți. La cat. ușoară. Isla- 
imovici (Iugoslavia) a terminat în
vingător în fața lui Paul Dobrescu. 
Semimijlociul Jovanovic: (Iugosla
via) a dispus la puncte de Cornel 
Hoduț, iar Gași (Iugoslavia) l-a în
vins la puncte pe Vasile Didea (mij- 
lo.cie mică). La „cocoș", Rusevskl 
(Iugoslavia) a cîștigat la puncte me
ciul cu Marian Lazăr.

Turneul echipelor 
de baschet „1 August" 

din R. P. Chineză
In sala sporturilor de la Floreasca 

va avea loc astăzi un interesant cu
plaj internațional 
mul meci, de 
china feminină 
gust" din R. P. 
în compania 
urmînd ca, în continuare, 
masculină a clubului __,__ ___
primească replica formației Steaua. 
Valoroșii jucători din R.P. Chineză 
vor evolua și miercuri In aceeași sală, 
unde vor tntilni echipa clubului 
Dinamo (ora 18.30). In deschidere, de 
la ora 17, echipa feminină „1 Au
gust" va avea ca parteneră de joc o 
selecționată divizionară.

de baschet. In pri- 
la ora 17, e- 

a clubului „1 Au- 
Chineză va juca 

formației Rapid, 
echipa 

oaspete să

întrecerea va începe la ora 17.30 
și va fi televizată tn direct.

Tn deschidere, de la ora 16.30, va 
avea loc o partidă intre tinerii ju
cători Marian Mîrza și Spencer 
Segura.

bal masculin dintre prima reprezen
tativă a Poloniei și selecționata se
cundă a României. Partida s-a în
cheiat Ia egalitate : 17—17 (7—8).

SAH
In ‘ runda a 9-a a turneului inter

național feminin de șah de la Halle 
(R. D. Germană) s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Sikova—Kluss 
1—0 ; Hoffman—Emilia Chiș 1—0 ; 
Levitina—Domsgen remiză ; Ereto- 
va—Worch remiză. Celelalte partide 
s-au întrerupt. Cu două runde îna
inte de încheiere, lideră a clasamen
tului este Brigitte Hoffman (R. D. 
Germană) — 6.5 puncte, urmată da 
Irina Levitina (U.R.S.S.) — 6 puncte. 
Emilia Chiș (România) ocupă locul 
zece, cu 3.5 puncte.

cinema
• O anchetă : SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Marele Gatsby : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 43) — 17 ; 
(44) — 20,15, PATRIA — 9.30; 12,30; 
16,15; 19.30, CAPITOL — 9.45; 12,45; 
16,15; 19.15, FAVORIT - 9.15: 12,15: 
16,15; 19,15.
#* * Legătura pierdută î TIMPURI 
NOI — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19.30.

•- Teatrul Național București (sa
la mare) : Peripețiile bravului sol
dat Svejk — 19,30, (sala mică) : 
Comedie de modă veche — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Ciclul „Muzi
ca și celelalte arte" : Muzica șl• Orașul văzut de sus : CENTRAL

— 9,15; 11,80; 13,45; 16; 18,19; 20,30,
MELODIA — 9; 11.15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, MODERN — 9; 11;
13,15; 15,30; 17.45; 20.
• Cazul a avut un deznodământ 
fericit : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15: 20.30, BUCUREȘTI
— 9; 11,15; 13; 16,15; 18,30: 20,30. 
r Polițista : FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30, FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Mastodontul : FLOREASCA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,13; 20,30. AU
RORA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Mușchetarul român ; VICTO
RIA — 9,15; 11,30; 13.45: 16; 18,15; 
20.30, BUCEGI — 15,45; 18; 20, CO- 
TROCENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20

gr- Doamna *1  vagabondul î DOI
NA — 9,30; 11,15; 13; 14,45; 16,50;
18,15; 20.
• Cantemir : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20.15, COSMOS - 15,30; 
18; 20,15.
• Unde este compania a 7-a ? :
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13.30: 16; 
18,15; 20,30, TOMIS — 9; 11,15:
13.30: 15,45; 18: 20,15.

Flacăra ; FERENTARI — 15,30;
19.
• Ultimul act : GRIVIȚA — 9,30; 
12; 15; 17,30; 20.
• Elixirul tinereții ; PACEA — 
16; 18; 20.
a O călătorie spre centrul pă- 
mlntului 5 DACIA — 9; 12.30; 16; 
19.

• Romanță despre îndrăgostit! : 
VIITORUL — 15.30; 18: 20.
• Se mai tnttmplă minuni : VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20, GLORIA — 9; 11,15: 13.30; 16; 
18,15: 20.30.

Aventura — 14,15, Nebunii fe
meiești — 16,15; 18,30, Cele patru 
zile ale orașului Napoli — 20.30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Ana șl comandorul : MIORIȚA 
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Cele mai bune momente cu 
Stan și Bran : FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
0 Evadarea î VITAN — 15.30: 18;
20,15.
• Fluviul fără întoarcere : UNI
REA — 16; 18: 20.

• Ochfl Shivanel t LIRA — 15,30;
19.
0 Ferma lui Cameron î GIU
LEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Noaptea artificiilor : CRÎNGAȘI 
- 17.
• Calvarul unei femei : ARTA — 
14: 16: 18; 20.
0- Război și pace (seriile I, II) : 
RAHOVA — 15,30: 19.
• De ce este ucis un magistrat : 
MOȘILOR - 11; 13,15; 15.30; 18;
20.
• Tentația î MUNCA - 16.
<br Secretul planetei maimuțelor :
MUNCA — 18; 20.15.
• înfrlngerea lui L. Wilkison :
POPULAR — 15.30; 18; 20.15.

• A fost odată un Hollywood : 
FLACARA — 15,30; 19.
• Piciul — Trintor» s PROGRE
SUL — 16: 18: 20.

teatre

Drama. Audiție comentată de prof. 
George Bălan — 19.
• Opera Română : Povestirile Iui 
Hoffmann — 10.
•' Teatrul de operetă : Victoria șl 
al ei husar — 19,30.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Ferma — 19.30. (sala 
din str. Alex. Sabia) : Poezie șl 
muzică — 19.30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Ultima oră — 19,30. 
(sala Studio) : Șoc la mezanin 
18.
• Teatrul Giulești : cu oltencele 
nu-i de glumit — 19,30.

• Teatrul satiric-muzlcaj „c. Ți
nuse- (sala Savoy) : uite că nu 
tac — 19,30, (sala Victoria) : Ca
valcada comediei — I9,3o.
tr Teatrul „I. Vasilescu" (str. Ge
neral Eremia Grigorescu) : cîn- 
lecul străbate lumea — 19.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Sir și elixir — 
17.

Circul București : „Ce vrăji mal 
face... Insefini" și Ansamblul de 
liliputani de la Circul din Mos
cova — 19.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. t 
Simple coincidențe — 19,30.
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0. N. U. trebuie să reflecte 
realitățile lumii contemporane
Dezbaterile din Comitetul pentru problemele 

juridice al Adunării Generale
NAȚIUNILE UNITE 17 — Cor»»- 

pondentul nostru transmit» : în Co
mitetul pentru problemele juridice al 
Adunării Generale a O.N.U. continuă 
dezbaterile asupra punctelor agen
dei sale privitoare la creșterea ro
lului O.N.U. în lume șl la raportul 
Comitetului ad-hoc asupra Cartel 
organizației.

Reprezentantul Italiei, Gabriel» d» 
Cegii», a subliniat necesitatea reîn
noirii mandatului Comitetului «d-hoc, 
tn scopul continuării muncii începute 
da identificare a căilor șl mijloacelor 
de întărire a rolului O.N.U. în lume, 
prin modificări în structurile organi
zației. Evidențiind necesitatea adop
tării de măsuri pentru creșterea 
eficacității organizației in domeniul 
menținerii păcii și securității inter
naționala șl In cel al dezvoltării eco
nomice, vorbitorul a arătat că nu 
toata Îmbunătățirile pot fi realizata 
prin revizuirea Cartel. Multe pot fi, 
de asemenea, obținute prin amelio
rarea normelor procedurale sau prin 
reexaminarea practicilor organizației, 
a apus reprezentantul Italiei.

Jaques Booh, reprezentantul Came
runului. a arătat că țara sa va spri
jini orice rezoluție privind crearea 
unui organism însărcinat cu identifi
carea soluțiilor în problema neres- 
pectării de către unele state a rezo
luțiilor și hotărlrilor Adunării Gene
rale șl Consiliului de Securitate. Un 
asemenea instrument, a spus el, ar 
duce la eliminarea neîncrederii din 
rîndurile statelor membre.

Arătînd că documentul constitutiv

al O.N.U. este un instrument de • 
deosebită flexibilitate, reprezentanta 
Nepalului, Indira Rana, a apreciat că 
multe dintre transformările major» 
care au avut loc In lume in ultimei» 
trei decenii trebuie să-și găsească o 
reflectare corectă in Cartă. Vorbi
toarea a arătat că schimbările ce vor 
interveni în Cartă trebuie să fie efec
tuate cu consensul tuturor statelor.

Reprezentantul Australiei, E. Lau- 
terpacht, k abordat, în intervenția a», 
problema reglementării pe cale pașni
că a diferendelor dintre state ca 
mijloc de întărire a rolului O.N.U., a 
păcii șl securității în lume, subliniind 
imperativul adoptării de măsuri vi- 
zlnd transformarea Organizației Na
țiunilor Unite Intr-un adevărat in
strument al păcii, al armonizării po
zițiilor statelor membri și prevenirii 
izbucnirii conflictelor.

C. Montenegro, reprezentantul Re
publicii Nicaragua, a menționat că 
nu principiile fundamentale care stau 
la baza organizației ar trebui modi
ficate, ci structurile anumitor orga
nisme — pentru a le spori eficiența, 
precum și conținutul unor articole 
ale Cartel, pentru a le pune de acord 
cu transformările mari care au avut 
loc pe plan mondial în cei 30 de ani 
care au trecut de la elaborarea aces
teia. Pentru a Întări organizația sint 
necesare unele modificări ale Cartel 
și. din această cauză, trebuie prelun
git mandatul Comitetului ad-hoc, a 
opinat el.

ORIENTUL APROPIAT
• Egiptul a reluat controlul asupra orașului petrolier Ras Sudar
• Situația din Liban • Convorbiri egipteano-senegaleze •

Vizita emirului Qatarului în Iran
CAIRO 17 (Agerpres). — Repre

zentanți ai forțelor O.N.U. în O- 
rlentul Mijlociu au remis duminică 
autorităților egiptene un coridor de 
55 km lungime, situat pe țărmul 
estic al Golfului Suez, unde se află 
puțurile petrolifere de la Ras Sudar. 
Vineri, forțele O.N.U. au procedat 
la preluarea acestei zone de la au
toritățile israeliene. Această opera
țiune se Înscrie In cadrul programu
lui prevăzut în acordul egipteano- 
israellan de dezangajare militară in 
filnai.

Ceremonia s-a desfășurat în pre
zențe guvernatorului Sinaiulul. Mo
hammed Abdel Moneim El Kara- 
mani.

★
Egiptul a reluat controlul asupra 

orașului petrolier Ras Sudar. Cu 
acest prilej a avut loc o festivitate 
tn cadrul căreia pe clădirea admi
nistrației locale a fost Înălțat drape
lul de stat egiptean.

★
BEIRUT 17 (Agerpres). — Cabine

tul libanez s-a întrunit luni, sub 
președinția premierului Rashid Ka- 
rame, în cadrul discuțiilor fiind a- 
bordate o serie de aspecte privind 
evoluția situației interne.

La încheierea reuniunii, primul 
ministru Karame a făcut cunoscut 
eă membrii guvernului și experții 
au examinat un plan de ajutorare a 
instituțiilor avariate în timpul cioc
nirilor dintre facțiunile rivale.

în continuarea procesului de îm
bunătățire a climatului In Beirut și 
de menținere a ordinului de înceta
re a focului, in vigoare de la 1 no
iembrie, capitala libaneză a cunos
cut luni o atmosferă in general 
calmă.

★

CAIRO 17 (Agerpres). — La Cairo 
au Început, luni, convorbirile oficia
le dintre președintele Egiptului, An
war El Sadat, și șeful statului se- 
negalez, Leopold Sedar Senghor, a- 
flat lntr-o vizită oficială In capita
la egipteană, in cadrul unul turneu 
prin cîteva țări arab» șl din zona 
Golfului.

★
DOHA 17 (Agerpres). — In comu

nicatul dat publicității la Încheierea 
vizitei întreprinse în Iran d» emirul 
Qatarului, Khalifa Bin Hamad Al 
Thany, se arată că In cadrul convor
birilor pe care le-a avut cu șahln- 
șahul Mohammad Reza Pahlavi A- 
ryamehr s-a evidențiat dorința ce
lor două părți de a amplifica coo
perarea bilaterală. Subscriind la re
zoluțiile Consiliului de Securitate al 
O.N.U. cu privire la reglementarea 
situației din Orientul Mijlociu, cele 
două părți relevă necesitatea retra
gerii Israelului din teritoriile arabe 
ocupate și recunoașterea drepturilor 
legitime ale poporului palestinean. 
Părțile se pronunță, totodată, pentru 
continuarea eforturilor în vederea 
declarării Orientului Mijlociu zonă 
denuclearizată.

Sindicatele nipone In luptă împotriva șomajului,
recesiunii și inflației

TOKIO 17 — Corespondentul Ager
pres transmit» : La Yokohama s-au 
deschis, luni, lucrările celei de-a 
51-a Convenții extraordinare a Con
siliului General al Sindicatelor din 
Japonia — Sohyo — cea mai mare 
centrală sindicală niponă. Conven
ția, care se desfășoară în timpul 
campaniei sindicale de toamnă, este 
consacrată examinării programului 
de acțiune al Sohyo pînă la sfirșitul 
anului. în această perioadă Sohyo

își propune, între altele, să depună 
eforturi pentru impulsionarea miș
cării sindicale nipone, combaterea 
șomajului, a recesiunii și inflației.

Luînd cuvîntul, președintele Sohyo, 
Makoto Ichikawa, a chemat la ac
țiuni ferme pentru restabilirea drep
tului la grevă al muncitorilor din 
întreprinderile și serviciile publice și 
pentru satisfacerea celorlalte reven
dicări prezentate de sindicate în ca
drul campaniei de toamnă.

DAMASC

Bilanț
Poporul sirian a 

sărbătorit. Intr-un ca
dru festiv, împlinirea a 
5 ani de la declanșarea 
mișcării de redresare, 
de la 16 noiembrie 
1970, condusă de pre
ședintele Hafez El- 
Assad — eveniment 
care a marcat o etapă 
nouă, de o deosebită 
importanță, In viața 
politică a Siriei.

în zilele de simbălâ 
și duminică, în toate 
orașele țării, Împodo
bite sărbătorește cu 
drapelele de stat și 
ale Partidului Baas 
Arab Socialist Sirian, 
au avut loc ample 
manifestații populare, 
carnavaluri ale tine
retului, festivaluri fol
clorice. Toate aceste 
manifestări au dat 
expresie aprobării 
largi de care se
bucură programul de 
reforme inițiat în
urmă cu 5 ani de
noua conducere a țării.

în diferite localități 
au fost inaugurate, cu 
acest prilej, noi șan
tiere. sau au fost date 
tn funcțiune unele 
obiective de impor
tanță națională. Astfel, 
la Alep a avut loc 
ceremonia inaugurării 
căli ferate care va 
lega acest al doilea 
oraș ca mărime al

Lucrările Conferinței politice consultative 
pentru reunificarea națională

pe linie de stat a Vietnamului
SAIGON 17 (Agerpres). — în ca

drul lucrărilor primei sesiuni a Con
ferinței politice consultativ» pentru 
reunificarea națională pe linie da 
stat a Vietnamului, conducătorul de
legației Vietnamului de nord, Truong 
Chinh, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam, președintele Comitetu
lui Permanent al Adunării Național» 
a R. D. Vietnam, a prezentat un ra
port. După ce este relevată lupta 
eroică a poporului vietnamez pentru 
independentă, libertate și reunificare 
națională. în raport se subliniază că 
asemănările politice, economice șl 
sociale dintre cele două părți ale 
Vietnamului sînt fundamentale și de
terminante. Problema care se pune 
In prezent, a precizat raportorul, este 
de a consolida și a desăvîrșt trăsă
turile deja comune între cele două 
zone și a înlătura, progresiv, deose
birile în procesul revoluției socialis
te și edificării socialismului. A în
făptui reunificarea țării presupune 
desăvîrșlrea unității sistemelor poli
tic și social, a structurilor economice, 
a raporturilor de producție, a compo
ziției sociale, a organizării de stat, a 
constituției și a legislației, a culturii 
și ideologiei. în prezent, a spus vor
bitorul. trebuie accelerată reunifica
rea națională pe linie de stat. în 
continuare. Truong Chinh a mențio
nat că realizarea acestui obiectiv tre

buie să albă la bază participarea li
ber consimțită și voluntară a poporu
lui vietnamez.

După părerea delegației Vietnamu
lui de nord, obiectivele actualei se
siuni a Conferinței politice consul
tative trebuie să fie următoarele : 
organizarea unor alegeri generale in 
vederea desemnării unei singure A- 
dunări Naționale pe întreaga țară ; 
fixarea numărului total al deputați- 
lor Adunării Naționale, a numărului 
pentru fiecare zonă și stabilirea or
ganismelor responsabile cu organiza
rea scrutinului : stabilirea datei pri
mei sesiuni a viitoarei Adunări Na
ționale.

Pentru prima sesiune a viitoarei 
Adunări Naționale se propune urmă
toarea ordine de zi : prezentarea de 
către Consiliul național electoral a 
rezultatelor alegerilor generale și ve
rificarea deplinelor puteri ale depu- 
taților ; raportul asupra elaborării 
unui proiect de Constituție a Vietna
mului unificat și stabilirea comitetu
lui de redactare a acestui proiect, 
stabilirea datei la care Adunarea 
Națională se va reuni pentru a dis
cuta și ratifica noua Constituție : a- 
legerea organelor conducătoare ale 
statului ; stabilirea numelui țării, a 
emblemei, drapelului național, a im
nului național și a capitalei țării ; 
modalitățile de lucru ale organisme
lor de stat pînă la aprobarea noii 
Constituții.

PARIS

încheierea reuniunii la nivel inalt a principalelor țări 
occidentale industrializate

PARIS 17 (Agerpres). — Luni 
după-amiază a luat sfîrșit la Ram
bouillet, Ungă Paris, reuniunea șefi
lor de stat sau guvern din principa
lele șas» țări occidentale industria
lizate — Marea Britanie, Franța, 
R.F.G., Italia, Japonia și S.U.A. în 
aceeași zi a fost dată publicității o 
declarație comună în care partici
panții își' afirmă hotărîrea de a ate
nua „gradul înalt al șomajului, infla
ția continuă și gravele probleme al» 
energiei". In legătură cu problema 
șomajului, comunicatul comun relevă 
că „sarcina cea mai urgentă constă 
tn a asigură redresarea economiilor 
lor șl in reducerea risipei de resur
se uman» pe care o provoacă șoma
jul". Participanții la reuniune consi
deră, de asemenea, că este esențial 
„de a se evita dezlănțuirea unor noi 
tendințe inflaționiste". In aceste con
diții, „cei șase" apreciază că obiecti
vul ce șl-1 propun „trebuie să fie o 
creștere economică stabilă și d« du
rată".

încerclndu-s« o atenuare a critici
lor unor țări occidentale, inclusiv 
din Piața comună, nemulțumita d» 
faptul că problem» de interes gene
ral au fost discutate doar intr-un 
cerc restrins, In document se reafir
mă /.fidelitatea «celor șase- față d« 
principiile care stau la baza comer
țului In cadrul O.E.C.D.”, menționm- 
du-se, totodată, că „nu se va re
curge la măsuri In detrimentul altor 
țări". în acest sens, participanții la 
reuniune consideră necesar să se 
accelereze negocierile comerciale 
multilaterale care trebuie să ducă la 
„reducerea substanțială a tarifelor și 
chiar la suprimarea unor taxe va
male In anumite domenii". în ace
lași timp, participanții preconizează 
„dezvoltarea in mod regulat și fruc
tuos a relațiilor cu țările socialiste, 
ca un element important al progre
sului pe calea destinderii și al creș
terii economice mondiale".

în domeniul monetar. In declara
ție se arată că autoritățile de resort 
„vor acționa pentru a contracara 
dezordinea piețelor sau fluctuațiil» 
necontrolat» ale ratelor de schimb". 
In context, documentul consemnează 
faptul că între punctele de vedere 
ale Statelor Unite și Franței In pro
blemele monetare a intervenit o a- 
propiere, care, în opinia „celor șase", 
ar putea facilita un acord în cadrul 
Fondului Monetar Internațional asu
pra problemelor în suspensie privind 
reforma sistemului monetar interna
țional.

La capitolul problemelor energiei 
se afirmă că participanții vor acțio
na pentru reducerea dependentei lor 
față de sursele de energie externe, 
prin economisirea și dezvoltarea de 
surse alternative proprii. în docu
ment. se recunoaște necesitatea spri
jinirii țărilor în curs de dezvoltare, 
care trebuie să facă față unor gra
ve. deficite ale balanțelor de plăți, 
dar . nu sînt. In acest sens, avansat» 
măsuri practice.

agențiile
Delegația de activiști ai 

P.C.R., condus4 d< Andrei Păcu- 
raru, șef de sector la C.C. al P.C.R., 
car» a făcut o vizită în schimb de 
experiență în R.P. Bulgaria, a avut 
o întflnire la C.C. al P.C.B. cu Di- 
mităr Dimitrov, șeful secției organi
zatorice. I-a lntîlnire. care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, priete
nească, a fost prezent și ambasado
rul României la Sofia, Trofin Sime- 
drea.

Șahinșahul Iranului, M°- 
harnmad Reza Pahlavi Aryamehr, a 
primit pe secretarul de stat american 
pentru agricultură, Earl Butz, aflat 
lntr-o vizită la Teheran. Cu acest pri
lej a avut loc o convorbire referitoare 
la colaborarea dintre cele două țări 
în domeniul agriculturii, fiind exami
nate și alte probleme de interes re
ciproc.

Președintele Indoneziei, 
generalul Suharto, și primul ministru 
al Malayeziei, Tun Abdul Razak, 
aflat lntr-o vizită în Indonezia, au 
avut oXprimă rundă de convorbiri 
consacrate examinării relațiilor bila
terale. situației din Sud-Estul Asiei, 
modalităților de intensificare a coo
perării economice bilaterale, precum 
și principalelor probleme internațio
nale actual».

DE LA TRIMIȘII NOȘTRI:
• »

pozitiv, semnificativ
țărij cu marele port 
din nord-vest — Lata
kia.

în încheierea aces
tor festivități, dumi
nică seara a avut loc 
un mare miting popu
lar la Universitatea 
din Damasc. Au luat 
parte reprezentanți ai 
comandamentelor na
țional și regional al 
Partidului Baas A- 
rab Socialist Si
rian, ai frontului 
național progresist, 
membrii guvernului, 
reprezentanți ai sin
dicatelor. ai organiza
țiilor studențești etc. 
A luat cuvîntul cu 
acest prilej Abdullah 
al-Ahmar. secretar 
general adjunct al co
mandamentului națio
nal al partidului Baas, 
care a făcut o amplă 
trecere in revistă a 
drumului parcurs în 
acești ani de poporul 
sirian. A fost eviden
țiată, în acest con
text, importanța rea
lizării unei largi uni
tăți a tuturor forțelor 
progresiste ale țării, 
prin crearea frontului 
național progresist, 
importanța procesului 
democratic inițiat prin 
reorganizarea forului 
legislativ suprem. Toa
te acestea au permis 
concentrarea tuturor 
eforturilor spr» în

făptuirea unor pro
funde prefaceri in 
viața economiciă și so
cială. Semnificativ In 
acest sens este și fap
tul că în cei cinci ani 
statul sirian a consa
crat investițiilor pen
tru realizarea unor 
proiecte de dezvoltare 
suma record de 60 
miliarde lire siriene. 
Pe linia aceleiași pre
ocupări se prevede ca 
în 1976, primul an al 
viitorului cincinal, să 
fie consacrată investi
țiilor în economi» 
suma de 16,5 miliarde 
lire siriene.

în desfășurarea a- 
cestor eforturi, poporuj 
sirian acordă o mare 
importanță colaborării 
cu alte țări prietene. 
Vizitind in aceste zii» 
diferite localități si
riene, am putut con
stata, în acest sens, 
prețuirea de care s« 
bucură aici conlucra
rea cu România, cu 
poporul român, con
lucrare ce va căpăta 
noi concretizări pe 
baza înțelegerilor în
cheiate cu ocazia re
centelor convorbiri la 
nivel înalt româno- 
sfrien» de la Bucu
rești.

Dumitru ȚINU

R. F. G.

Congresul P. S. D. sub semnul 
preocupărilor economice și sociale

Congresul Partidu
lui ȘOcial Democrat 
(P.S.D.), desfășurat 
timp de cinci zile la 
Mannheim, încheie se
ria congreselor celor 
trei formații politice 
vest-germane repre
zentate in Parlament
(social-democratf, libe
ral-democrat și creș-
tin-democrat). Reuniu
nea social-dertiocrați- 
lor a stat. în mod e-
vident sub 
pregătirilor 
con fruntarea

semnul 
pentru 
electo

rală din octombrie
1976.

Președintele parti
dului, Willy Brandt, 
vicepreședintele parti
dului, cancelarul Hel
mut Schmidt, ca și 
alți delegați, au subli
niat. în luările lor de 
cuvint. amploarea și 
acuitatea problemelor 
economice și sociale 
ce stau in prezent in 
(ața țării. Principala 
preocupare — a subli
niat Willy Brandt — 
o constituie asigurarea 
folosirii depline a for
ței de muncă, in con
dițiile în care R.F.G. 
înregistrează un efec
tiv de șomeri ce de
pășește cifra de un 
milion. In același 
timp, el a ținut să 
sublinieze că politica
de reforme, promovată 
tn mod tradițional de

Partidul Social Demo
crat, trebuie să țină 
seama intr-o măsură 
sporită de actuala si
tuație economică și fi
nanciară a țării.

Terenul pe care s-a 
manifestat cea mai 
largă convergență de 
opinii în rindul parti- 
cipanților la congres 
il constituie, fără în
doială, cel al proble
melor Internaționale. 
Discuțiile purtate in 
acest sens au fost con
sacrate. în principal, 
destinderii în Europa, 
relațiilor interocciden- 
tale și problemei de
calajelor dintre țările 
industrializate și țările 
in curs de dezvoltare. 
Rezoluția adoptată a- 
supra acestor proble
me salută rezultatele 
Conferinței pentru 
securitate și coopera
re în Europa, relevă 
că în prezent este ne
cesară asigurarea apli
cării în viață a prin
cipiilor cuprinse in 
Actul final semnat la 
Helsinki și subliniază 
că. in acest sens, gu
vernul federal trebuie 
să manifeste inițiativă. 
Rezoluția apreciază că 
pentru continuarea 
procesului de destin
dere pe continent are 
o importantă deosebi
tă realizarea In pe
rioada următoare a

unor măsuri concret» 
de dezarmare.

O atenție deosebită 
a fost acordată pro
blemelor legate de cri
za economică de ener
gie și materii prime, 
dificultăților monetare 
și financiare din lu
mea occidentală, rele- 
vîndu-se. in legătură 
cu aceste fenomene, 
cerința dezvoltării ra
porturilor dintre țările 
occidentale dezvoltate 
și țările în curs de 
dezvoltare. „Este pen
tru prima oară — ne-a 
declarat Willy Brandt
— cind pentru P.S.D. 
se pun pe prim plan 
problemele arzătoare 
ale cooperării interna
ționale". In cadrul lu
crărilor s-au exprimat 
opinii în favoarea 
unui larg dialog inter
național din care să se 
degaje soluții optime 
corespunzătoare inte
reselor tuturor sta
telor. „în cadrul con
gresului de la Man
nheim — a ținut să 
precizeze la rindul 
«ău cancelarul Schmidt
— este pentru prima 
dată cind P.S.D. abor
dează în acest fel pro
blema cooperării in
ternaționale în vede
rea depășirii actuale
lor dificultăți ale eco
nomiei mondiale".
Cornellu VLAD

Comunicat privind începerea reuniunii Comisiei redacționale 
pentru pregătirea Conferinței partidelor comuniste 

și muncitorești din Europa
La 17 noiembrie 1975 a început 1*  

Berlin reuniunea Comisiei redacțio
nale. constituită la tntîlnirea pregă
titoare de la Budapesta a Conferin
ței partidelor comuniste și muncito
rești din Europa.

La ședința de deschidere a Comi
siei redacționale au participat repre-

★
Luni, la sosirea pe aeroportul cen

tral din Capitala R.D.G., delegația 
P.C.R. a fost intîmpinată de Her
mann Axen, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
precum șl de activiști ai C.C. al 
P.S.U.G. A fost prezent ambasadorul 
României în R.D.G., Vasile Vlad.

zentanți a 26 de partide comunist» 
și muncitorești europene. Din partea 
Partidului Comunist Român, la lu
crările reuniunii participă o delega
ție condusă de tovarășul Ștefan An
drei. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

★
La plecarea din București, pa ae

roportul Otopeni, au fost prezențl 
tovarășul Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

A fost de față Hans Voss, amba
sadorul R.D. Germane la București.

ÎNTREVEDERE
E. GIEREK-A. CUNHAL

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc o întrevedere 
între Edward Gierek. prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P.. și Alvaro 
Cunhal, secretar general al P.C. Por
tughez, sosit în vizită in R.P. Po
lonă.

U. R. S. S.

Extracția de țiței 
in creștere

MOSCOVA 17 (Agerpres). — în 
cursul actualului plan cincinal (1971— 
1975), sporul producției de țiței în 
Uniunea Sovietică a fost de 140 mi
lioane tone, in comparație cu cinci
nalul trecut. în acest an. extracția de 
petrol va ajunge în U.R.S.S. la 490 
milioane tone.

Cu deosebită intensitate se dezvol
tă baza petrolieră din Siberia de 
vest. în ultimii zece ani producția de 
țiței în această regiune a ajuns la 
147 milioane tone.

Crește, de asemenea, producția de 
petrol în Kazahstan, Bieloruși*  și 
Udmurtia. A început valorificarea 
unor zăcăminte recent descoperite în 
Republica Autonomă Komi și în re
giunea Arhanghelsk din nordul zonei 
europene a U.R.S.S.

Congresul P. C. 
din Marea Britanie

LONDRA 17 — Corespondentul 
nostru transmite : La Londra își con
tinuă lucrările cel de-al XXXIV- 
leg Congres al Partidului Comunist 
din Marea Britanie. în Ședințele de 
duminică și luni au avut loc dezba- 

. teri pe marginea raportului prezen
tat de secretarul general al partidu
lui, Gordon McLennan, și a proiecte
lor de rezoluție supuse congresului 
spre dezbatere și aprobare.

OPEC.
Proiect de creare a unui fond 
de ajutorare a țărilor în curs 

de dezvoltare
VIENA 17 (Agerpres). — Prima zi 

a reuniunii miniștrilor de finanțe ai 
țărilor membre ale O.P.E.C. a fost 
dominată de discuțiile în problema 
creării unui fond de ajutorare a ță
rilor în curs de dezvoltare cele mai 
afectate de majorarea repetată. în 
ultimii ani, a prețurilor de desfacere 
pe piața mondială a produselor pe
troliere.

Ministrul de finanțe iranian, Jam- 
shid Amouzegar, a declarat ziariști
lor că propunerea Iranului privind 
instituirea unui fond în valoare de 
5 miliarde de dolari, din veniturile 
realizate de membrii O.P.E.C. din 
exporturile lor petroliere, se bucură 
și de sprijinul altor delegații.

de presă transmit:
0 delegație a U.G.S.R., 

oondusă de tovarășul Gheorghe Pe
trescu. vicepreședinte al Consiliului 
Central, care, la invitația Conducerii 
Centrale a Federației Sindicatelor Li
bere Germane (F.D.G.B.), fac» o vizi
tă de prietenie și schimb de experi
ență în R.D. Germană a avut luni 
convorbiri cu o delegație a F.D.G.B., 
condusă de Iohanna Topfer, vicepre
ședintă a conducerii central» a 
F.D.G.B.

„Editori Riuniti" din Roma, in 
colaborare cu Institutul de studii 
istorice și social-politice din 
București, a scos recent de sub 
tipar lucrarea „România 1907, 
marea răscoală a țăranilor".

Volumul, insumînd 600 de pa
gini, se adaugă altor nouă lu
crări publicate de „Editori Riu
niti". Acest ansamblu editorial 
oferă publicului italian posibi
litatea să cunoască cele mai 
semnificative momente ale lup
tei poporului român pentru li
bertate națională și dreptate so
cială, pentru construirea, sub 
conducerea P.C.R., a societății 
socialiste tn țara noastră.

Autoritățile franchiste *“ 
procedat la noi persecuții antidemo
cratice. La Madrid, relatează agenții
le de presă, au fost arestați șas» 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist, interzis In Spa
nia. La Jaen, in sudul Spaniei, au

fost arestați, d« asemenea, 20 d» 
membri ai Partidului Muncii, Intr» 
car» trei femei.

„Noua ordine econo
mică internațională și 
U.N.C.T.fl.D.-IV" tema
unul seminar național organizat 
la Delhi în cadrul pregătirilor 
pentru cea de-a IV-a conferin
ță a Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare, care va avea loc 
in luna mai, anul viitor. Ia Nairobi. 
Asemenea seminarii vor fi organiza
te și în alte țări din Asia, printre car» 
Bangladesh. Indonezia. Malavezia, 
Pakistan. Filipine, Sri Lanka. Tailan- 
da, Singapore. Concluziile acestor se
minarii vor fi prezentate în dezbate
rile multilaterale cu privire la „co
merțul mondial și dezvoltarea" — 
unul din principalele puncte de pe 
ordinea de zi provizorie a viitoarei 
reuniuni U.N.C.T.A.D.

Savantul sovietic Ale- 
xandr Vinogradov, vicepre- 
ședinte al Academiei de științe a 
U.R.S.S., a încetat din viață, în 
virstă de 81 de ani. anunță agenția 
T.A.S.S. Pînă In ultimele zile ale 
vieții, Alexandr Vinogradov a lucrat 
In cadrul Academiei și a condus acti
vitatea Institutului de geochimie și 
de chimie analitică. Sub conducerea 
acad. Vinogradov s-a efectuat ana
liza compoziției chimice a probelor 
de rocă selenară, a fost determinată 
compoziția atmosferei planetei Ve
nus șl au fost realizate alte lucrări 
din domeniul chimiei cosmice.

Ședința Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru folosirea 

energiei atomice 
In scopuri pașnice

MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc cea de-a 
29-a ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice, la care 
au participat delegațiile țărilor mem
bre ale C.A.E.R., precum și repre
zentanți ai unor organizații interna
ționale ale țărilor socialiste.

Comisia a examinat problemele 
care decurg pentru ea din hotăririle 
Sesiunii a XXIX-a a C.A.E.R. și ale 
Comitetului Executiv al consiliului, 
rezultatele lucrărilor de colaborare 
privind crearea reactorilor energetici 
de mare putere pe bază de neutroni 
termici și rapizi și propunerile pri
vind colaborarea in continuare în 
scopul introducerii acestor reactori, 
precum și rezultatele obținute in ca
drul colectivului internațional tempo
rar de cercetări științifice pentru fi
zica reactorilor.

Comisia a examinat, de asemenea, 
stadiul lucrărilor privind dezvoltarea 
specializării și cooperării multilate
rale internaționale în producția de 
izotopi în baza convenției semnate 
de țările membre ale C.A.E.R., fo
losirea metodelor pe bază 'de izotopi 
radioactivi și a tehnicii radiațiilor 
în diferite ramuri ale economiilor 
naționale ale țărilor membre ale 
C.A.E.R

în legătură cu toate problemele 
examinate, comisia a adoptat reco
mandări corespunzătoare.

Ședința comisiei s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de colaborare, prie
tenie și înțelegere reciprocă.

Rezultatele scrutinului 
din Coasta de Fildeș

ABIDJAN 17 (Agerpres). — Felix 
Houphouet Boigny a fost reales pre
ședinte al Republicii Coasta de Fil
deș în cursul scrutinului ' desfășurat 
duminică in această țară, s-a anun
țat la Abidjan.

în aceeași zi, în Coasta de Fildeș 
au avut loc și alegeri parlamentare. 
Potrivit datelor centralizate la Minis
terul de Interne, majoritatea covîrși- 
toare a alegătorilor au votat pentru 
realegerea actualului șef al statului 
și pentru cei 120 de candidați parla
mentari prezentați de Partidul De
mocratic din Coasta de Fildeș.

Reuniune consacrată 
dezvoltării relațiilor 

economice intre Cambodgia 
și Tailanda

POIPET 17 (Agerpres). — Repre
zentanți ai Cambodgiei și Tailandei, 
reuniți în localitatea cambodgiana 
Poipet, examinează căile de îmbună
tățire a schimburilor comerciale și 
de dezvoltare a colaborării economice 
— anunță postul de radio Bangkok.

Reuniunea de la Poipet — relevă 
agențiile de presă — a fost precedată 
de o întrevedere între vicepremie- 
rul cambodgian Ieng Sary și mi
nistrul tailandez al afacerilor exter
ne. Chartichai Choonhavan. După 
cum se știe, cu prilejul recentei 
vizite la Bangkok a vicepremierului 
cambodgian, Ieng Sary, Cambodgia 
și Tailanda au semnat un acord' pri
vind restabilirea relațiilor diploma
tice dintre cele două țări.

DE
PRETUTINDENI
• OPERELE COMPLE

TE ALE LUI MARX Șl EN
GELS EDITATE IN JAPO
NEZĂ. în Japonia a fost scoa
să de sub tipar prima ediție • 
operelor complete ale lui Karl 
Marx și Friedrich Engels. Lu
crarea, editată in 41 de volume, 
cuprinde numeroase lucrări ca
pitale. articole, scrisori, adno
tări ale clasicilor marxismului 
traduse pentru prima oară In 
limba japoneză.

• COLECTOR PNEU
MATIC. Un cartier nou, con
struit în orașul Grenoble, bene
ficiază de unul din cele mai per
fecționate sisteme de evacuare 
a deșeurilor menajere. Este vor
ba de un colector pneumatic de 
tip eblian, care se bazează pe 
utilizarea unui foarte puternic 
curent de aer capabil să vehi
culeze tone de deșeuri cu o vi
teză de 100 km pe oră, printr-o 
conductă cu un diametru de 50 
de cm. în fiecare imobil, toboga
nele pentru gunoi duc la acest 
colector orizontal. Este suficient 
ca 2 muncitori să pună insta
lația în funcțiune un sfert de 
oră pe zi pentru a obține o 
..evacuare fulger" și igienică a 
resturilor menajere. Acest sis
tem este pe cale de a fi genera
lizat și în alte orașe. în cadrul 
măsurilor de combatere a po
luării.

• IPOTEZA METEORI
ȚILOR GIGANfl. ©«menii 
de știință sovietici au emis ipo
teza potrivit căreia crate
rul de lingă localitatea Uin
ta, din Ucraina, s-a for
mat în urma căderii unui me
teorit și nu este de origine vul
canică. Studierea Pămintului din 
Cosmos și elaborarea unor noi 
metode de cercetări geofizice au 
permis oamenilor de știință să 
ajungă la concluzia că și planeta 
noastră, la fel ca Luna sau Mar
te, a avut numeroase „întîlniri" 
cu meteoriți giganți. Deosebi
rea constă în faptul că pe Terra 
multe cratere au fost „ascunse” 
sub influența unor factori na
turali — vînturi, mișcări tecto
nice. Urmele craterelor de me
teoriți pot fi descoperite acum, 
afirmă specialiștii sovietici, 
după anomaliile magnetice. S-au 
și emis unele ipoteze, potrivit 
cărora structurile circulare din 
Kazahstan și Siberia, cu diame- 
tre foarte mari, nu sînt dedt re
zultatul unor ciocniri ale Pă
mintului cu meteoriți uriași.

• ORBIREA TREBUIE 
PREVENITĂ. Cu ocazia recen
tei conferințe de la Washington, 
organizată de „Agenția interna
țională pentru prevenirea or
birii", s-a făcut cunoscut că In 
prezent, în lume, există 16 mi
lioane de orbi și că acest număr 
ar putea crește la 30 de milioa
ne pină la sfirșitul secolului. 
Participanții la conferință au in
sistat asupra necesității ca spe
cialiștii din întreaga lume să 
studieze măsurile care ar tre
bui luate pentru a limita cazu
rile de cecitate, din care 80 la 
sută pot fi prevenite prin teh
nici și tratamente medicale cu
noscute în prezent.

• MIGRAȚIE DE ALBI
NE.- Roiuri de albine din spe
cia „ucigașe" — originare din 
sudul Africii — au scăpat In 
1957 dintr-un centru de cerce
tări din Sao Paulo (Brazilia). 
Ele își continuă implacabila lor 
înaintare prin America de Sud 
și Centrală, stirnind panică pe 
unde trec : numărul victimelor 
pe care insectele le-au făcut de 
atunci este apreciat la 300 per
soane. Apreciind după viteza de 
200—300 mile pe an, cele 
500 000 de roiuri ar urma să so
sească prin anul 1988 la granițe
le Statelor Unite. Entomologii 
americani au ținut să calmeze 
de pe acum spiritele, afirmtnd 
că nu toate sînt agresive fi nu 
în toate împrejurările.

• METAMORFOZA 
UNEI IMENSE MLAȘTINI. 
Autoritățile sudaneze, preocu
pate de cîștigarea de noi tere
nuri pentru agricultură, își con
centrează în prezent atenția a- 
supra unui proiect de proporții 
in zona de pe cursul Nilului su
perior. Urmind a fi realizat în 
colaborare cu Egiptul, proiectul 
preconizează amenajarea unui 
canal de circa 280 km lungime 
prin vasta regiune mlăștinoasă 
„Sud", străbătută în meandre 
pe Nilul Alb. Prin aceasta s-ar 
putea converti, pentru agri
cultură, suprafețe în prezent ne
folosite, evaluate la circa 850 000 
kmp, precum și irigarea altor 
cîteva milioane de acri de pă- 
mint. Specialiștii urmăresc, toto
dată, o conservare cit mai adec
vată a florei și faunei abunden
te din acest ținut.

• 186 DE URMAȘI.
Un fermier din orașul ameri
can Springfield (statul Missouri) 
a încetat din viată la virsta de 
90 de ani. lăsind nu mai puțin 
de... 186 urmași. William Bar
ker a avut, intr-adevăr, 10 copii, 
77 de nepoți. 98 de strănepoți 
și un stră-strănepot.

• PRIMUL,.LEXICON" 
IUGOSLAV a văzut, recent, 
lumina tiparului. Acest dicțio
nar a fost editat de Institutul 
de lexicografic iugoslavă. Prin
cipalele ediții ale institutului 
sînt „Enciclopedia iugoslavă" 
(opt volume). ..Enciclopedia 
generală" (două ediții. In șapte 
și. respectiv, șase volume), en
ciclopediile medicală (două edi
ții în zece și șase volume), ma
ritimă (opt volume), de arte 
plastice (patru volume), muzică 
(două ediții, în două și trei vo
lume). agricultură (trei volu
me), Enciclopedia tehnică (zeca 
volume) etc.
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