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tovarășului Nicolae Ceaușescu

S-A ÎNCHEIA t vizita in iran
A PREȘEDINTELUI nicolae ceaușescu
Președintele Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul Aryamehr 

și-au exprimat deplina satisfacție față de dezvoltarea continuă 
a raporturilor de prietenie și colaborare dintre România și Iran

înainte de a pârâsl capitala Iranului, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarâșa Elena Ceaușescu se întrețin cordial cu Șahinșahul Aryamehr și împdrâteasa Farah

Animați de cele mai calde și profunde sentimente de dragoste și recunoștință față de politica înțeleaptă și științifică a partidului și statului nostru, față de sprijinul permanent și indicațiile prețioase ale dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, Comitetul județean Prahova al P.C.R. și Consiliul popular județean, în numele celor peste 90 000 de comuniști, al tuturor oamenilor muncii de pe cuprinsul județului nostru, angajați, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, în întrecerea pentru realizarea cincinalului înainte de termen, raportează cu bucurie și mîndrie patriotică îndeplinirea, în ziua de 1 decembrie a.c., a sarcinilor actualului plan cincinal la producția globală industrială.De la începutul cincinalului 1971— 1975 și pînă în prezent s-a realizat o producție industrială în valoare de 112,7 miliarde lei, cu peste 50 la sută mai mare față de cincinalul anterior. Dezvoltarea industriei prahovene a marcat un ritm mediu anual de 9,90 la sută, față de 9,15 la sută prevăzut, iar productivitatea muncii a sporit cu 37,3 la sută față de anul 1970, obținîndu-se peste 74 la sută din sporul producției globale pe seama acestui indicator. In aceeași perioadă au intrat în funcțiune 78 noi obiective industriale și agricole, dînd posibilitatea valorificării pe plan superior a potențialului material și uman al județului nostru.Pe această bază, colectivele de oameni ai muncii din industria județului nostru, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au creat condiții pentru realizarea, pînă la sfîrșitul acestui an, a unei producții suplimentare în valoare de 2,5 miliarde lei, care își va găsi expresie concretă în obținerea peste plan a 44 instalații de foraj echivalente, importante cantități de produse petroliere, 725 000 bucăți anvelope, 190 000 tone cărbune, 3 000 mc cherestea și alte produse.Vă raportăm că, așa după cum ne-ați indicaț dumneavoastră, cu prilejul vizitelor efectuate în unitățile județului, am acordat o atenție deosebită reducerii cheltuielilor materiale, ridicării nivelului calitativ al fiecărui produs, al gradului de competitivitate, dezvoltării acțiunii de autoutilare și reducerii importurilor, ceea ce a permis ca produsele harnicilor muncitori prahoveni să ajungă în peste 70 de țări ale lumii, iar prevederile cincinalului la export să se realizeze încă din luna august 1974, urmînd ca pînă la sfîrșitul ac

tualului cincinal unitățile economice din județul Prahova să livreze suplimentar la export produse în valoare de peste 4,5 miliarde lei valută.Succese însemnate au obținut în această perioadă și oamenii muncii din agricultura județului. Deși condițiile pedoclimatice nu au fost favorabile în multe perioade, totuși, față de anul 1970 producțiile medii la hectar au fost mai mari în acest an cu 25,7 la sută la porumb, cu 89,7 la sută la griu, cu 12,7 la sută la sfeclă de zahăr, iar efectivele de animale au sporit cu 17.4 la sută la bovine și cu 95,4 la sută la porcine.In acești ani au crescut substanțial veniturile tuturor categoriilor de oameni ai muncii, au fost date în folosință peste 16 450 apartamente fizice, 4 050 locuri în creșe și grădinițe, 210 săli de clasă și laboratoare, spitalul județean cu o capacitate de 700 locuri, 45 000 mp spații comerciale, dezvoltate capacitățile Institutului de petrol și gaze și alte obiective social-culturale și edilitar-gos- podărești, iar volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul este în acest an cu 38,2 la sută mai mare decît în 1970.In aceste momente de rodnic bilanț muncitoresc, acum, la confluența dintre cele două cincinale — se arată în telegramă — vă rugăm să ne permiteți, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să dăm glas întregii noastre recunoștințe, celor mai alese sentimente de sinceră admirație, prețuire și gratitudine pentru sprijinul, îndrumările și îndemnurile de care ne-am bucurat din partea dumneavoastră, pentru neobosita dumneavoastră activitate pusă în slujba înfloririi patriei și fericirii întregului popor, pentru cauza păcii și socialismului în lume.Și în viitor faptele si rezultatele muncii noastre vor exprima aprobarea cea mai deplină pe care o dăm politicii interne și externe a partidului și statului nostru, atașamentul neclintit cu care, strîns uniți în jurul conducerii partidului, al dumneavoastră personal, vom acționa cu energie și pasiune revoluționară pentru îndeplinirea cu cinste a tuturor sarcinilor ce ne revin în cincinalul 1976—1980 — cincinalul revoluției tehnico-științifice, al afirmării plenare a hotărîrii nestrămutate a poporului român de a păși ferm pe calea deschisă de Congresul al XHea al partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Conferirea titlului
de Doctor Honoris Causa 

al Universității din Teheran 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
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PLECAREA DIN TEHERAN REVENIREA ÎN CAPITALĂ
JIntr-un cadru solemn, intr-o ambianță de caldă prietenie 

s-a desfășurat ceremonia plecării președintelui Nicolae Ceaușescu 
și 0 tovarășei Elena Ceaușescu, conduși la aeroport de Șahinșahul

Aryamehr și împărăteasa Farah

Membrii conducerii de partid și de stat au salutat cu dragoste 
și stimă pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, 
exprimind satisfacția pentru bunele rezultate ale noii misiuni 

de prietenie și colaborareLuni, 1 decembrie, s-a încheiat vizita o- ficială de prietenie pe care au făcut-o în Iran președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu, la invitația Maiestății Sale Imperiale Șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr și a Maiestății Sale Farah Pahlavi, Șahbanu a Iranului.încă din primele ore ale vizitei, din momentul sosirii pe aeroportul internațional Mehrabad, și pînă in ultima zl a șederii pe pămîntul iranian, poporul acestei țări a înconjurat pe înalțil soli ai poporului român cu sentimente de stimă șl prețuire, cu călduroase manifestări de prietenie — expre

sie grăitoare a bunelor relații statornicite între cele două țări, la fundamentarea cărora o contribuție hotărîtoare au avut repetatele’ întîlniri și convorbiri dintre șefii celor două state, la București și Teheran.La Palatul Golestan — reședința rezervată, pe timpul șederii în Iran, președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășei Elena Ceaușescu — sosesc Șahinșahul Aryamehr și împărăteasa Farah.Cei doi șefi de stat, precum și tovarășa Elena Ceaușescu și împărăteasa Farah, își string cu căldură mîinile și se întrețin cordial.La ora 10, cortegiul oficial se Îndreaptă spre aeroportul internațional Mehrabad.

De-a lungul întregului traseu, pe largile artere ale frumoasei capitale iraniene, împodobită cu drapelele de stat ale celor două țări, cu portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, ale Șahinșahului Aryamehr și împărătesei Farah, zeci de mii de oameni s-au adunat, din primele ore ale dimineții, pentru a ura drum bun distinșilor oaspeți din România. In mod spontan, la trecerea automobilelor în care au luat loc șefii celor două state, președintele Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul Aryamehr, tovarășa Elena Ceaușescu și împărăteasa Farah se aplaudă
(Continuare in pag. a IV-a)

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întors, luni la amiază, în patrie din vizita oficială de prietenie efectuată în Iran, la invitația Maiestății Sale Imperiale Șahinșahul Aryamehr și a Maiestății Sale Imperiale Farah Pahlavi, Șahbanu a Iranului.In această vizită, șeful statului român a fost însoțit de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Nicolae Doicaru și Constantin Mitea, consilieri ai președintelui Republicii Socialiste România.

Din cauza condițiilor atmosferice nefavorabile de la București, aeronava prezidențială a aterizat pe aeroportul „Mihail Ko- gălniceanu" din Constanța.La coborîrea din avion, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați de tovarășul Vasile Vîlcu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., de membri ai comitetului județean și ai comitetului municipal de partid.Numeroși oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile constănțene au făcut, la aeroport, o caldă și însuflețită primire 

tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.Aceeași atmosferă entuziastă s-a regăsit pe întregul traseu parcurs de coloana oficială de mașini de la Constanța la București.In Capitală, în fața sediului Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați de tovarășii Manea Mănescu, Ștefan Voitec, Emil Bobu, Cornel Burtică, Lina Ciobanu, Emil Dră- gănescu, Petre Lupu, Paul Niculescu,
(Continuare in pag. a Il-a)
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Conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din Teheran
președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu

Vizita oficială a solilor poporului român în Iran a înscris, duminică, un nou și semnificativ moment : in cadrul unei solemnități desfășurate In spiritul străvechilor tradiții universitare a fost conferit președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășei Elena Ceaușescu titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din Teheran.Ceremonia, care a pus în evidență înalta stimă și prețuire de care se bucură solii poporului român, repre- zentînd, în același timp, o grăitoare manifestare a prieteniei între România și Iran, a dorinței de a conlucra tot mai strîns, in folosul reciproc, al înțelegerii și cooperării internaționale, a reunit personalități marcante ale vieții științifice și culturale iraniene.Sint de față ministrul științei și al învățămintului superior, Abdol Hossein Samii, rectorul, decanii facultăților, întregul corp profesoral, studenți, precum și persoanele oficiale care îl însoțesc pe șeful statului român.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sint întîm- pinați la sosire cu deosebită considerație și cordialitate de rectorul universității. Hușhang Nahavandi, de prorectorii universității și decanii facultăților, care urează distinșilor oaspeți un cald bun venit.Studenți și studente oferă apoi președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori — mesaj simbolic al simță- mintelor de deosebită Stimă față de solii poporului român, al bucuriei tineretului universitar de a-i avea ca oaspeți de onoare în mijlocul lor.După ce semnează în cartea de onoare a universității, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sint invitați în aula consacrată marilor festivități, unde cei prezenți — profesori și studenți — fac oaspeților români o caldă manifestare de prietenie.Se intonează imnurile de stat ale României și Iranului,în onoarea înălților oaspeți este intonat apoi imnul universității.Adresîndu-se președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu. rectorul universității declară in alocuțiunea sa omagială :Domnule președinte Nicolae Ceaușescu,Doamnă Elena Ceaușescu,Este un privilegiu pentru Universitatea din Teheran de a vă primi astăzi aici și o onoare pentru mine de a vă adresa aceste cuvinte în numele universității.în momentul în care comunitatea internațională cunoaște, din pacate, tensiuni care ar putea ti considerate iiwritabile, Ron^i%^p»e^ș^,.^i,p dovedit intotdeaitw. , ddrința, sa de nezdruncinat nu numai de a ihlâitțra, ci de a preveni apariția sau reUbuc- riirea unor tensiuni politice susceptibile să degenereze in litigii, apoi in conflicte armate. Nu putem decit să elogiem aportul constructiv al României la soluționarea problemelor majore ale vieții contemporane internaționale și să salutăm in persoana dumneavoastră, domnule președinte, pe principalul său inițiator.Dar a ilustra prin exemplificări acțiunea sa internațională este puțin, deoarece aceasta este firesc, indisolubil legată de o linie de conduită generală, de filozofia proprie fiecărui om de stat — fundamentul activității sale in toate domeniile in care funcția sa îl determină să adopte decizii. Noi considerăm că evaluarea obiectivă a faptelor și situațiilor permite să se scoată în relief numitorul comun care caracterizează activitatea internațională a Augustului meu suveran, Șahinșahul Aryamehr, și a dumneavoastră, domnule președinte, și anume, promovarea constantă a păcii și cooperării internaționale, concomitent cu promovarea unei politici hotărîte de independență națională, fără de care nici o cooperare nu poate avea semnificații. .Sarcină uneori dificilă, pentru că este vorba. înainte de toate, de asigurarea respectării marilor principii consacrate de Carta Națiunilor Unite — neamestecul în treburile interne ale altor state, respectarea suveranității și integrității teritoriale a statelor și, totodată, inviolabilitatea frontierelor naționale.Pentru a atinge acest scop, dumneavoastră ați ales, ca și noi, cooperarea activă, mai degraba decit coexistenta pasivă. Și aceasta pentru că intr-o lume întemeiată pe principiul egalității suverane a tuturor statelor, interdependențele universale tind să se afirme in mod imperios. De asemenea, o concepție de solidaritate și de coordonare a relațiilor interstatale este chemată să înlocuiască definitiv — dincolo de marile opțiuni ideologice — concepția depășită a relațiilor de dependență.Iată de ce România, ca și Iranul, tinde să diversifice, chiar să universalizeze, prin intermediul unei diplomații constructive, relațiile sale cu un număr crescind de state, oricare ar fi nivelul lor de dezvoltare sau ideologia pe care o preconizează. Numai o astfel de politică permite, printr-o mai bună cunoaștere reciprocă, evitarea neînțelegerilor generatoare de instabilitate.O asemenea „mondializare" a relațiilor internaționale nu împiedică, firește, formarea de grupări regionale menite să traducă mai bine in viață obiectivul esențial — menținerea păcii. Astfel, dumneavoastră, domnule președinte, depuneți eforturi pentru ca regiunea Balcanilor să devină o zonă lipsită de arme înfricoșătoare. Iranul, la rîndul său, nu precupețește nici un efort pentru a ajunge la stabilirea, în regiunea Orientului Mijlociu, a unui statut asemănător și a face din Oceanul Indian o zonă a păcii.Sîntem pe deplin convinși că asemenea inițiative constituie unul din cele mai bune mijloace de denuclea- rizare progresivă a lumii. Desigur, la aceasta trebuie să se adauge participarea și sprijinirea, pe plan internațional, a tratatelor de dezarmare nucleară și neproliferare a armelor atomice, convinși că acestea nu pot fi separate. Bineînțeles că acțiunile pentru menținerea păcii în lume nu pot fi limitate la aceasta. O prea mare inegalitate economică între state se traduce, prin tot felul de nedreptăți generatoare de antagonisme și tensiuni. De aceea, transformarea fundamentală a bazei economice a relațiilor internaționale constituie o

condiție indispensabilă a consolidării păcii mondiale. Se impune deci de urgență o acțiune concertată in vederea stabilirii unei noi ordini eco,- norpice mondiale, mai echilibrată și mai favorabilă dezvoltării tuturor, îndeosebi, trebuie să se facă din comerțul mondial un instrument de progres pentru toți, pentru că există o corelație strînsă între prosperitatea unora și dezvoltarea altora. Iată încă un domeniu în care se impune, de asemenea, o coordonare internațională.
Cuvîntarea 

Nicolae
președintelui 
Ceaușescu

Cuvîntarea tovarășei
Elena CeaușescuDomnule rector,Doamnelor și domnilor,Voi începe prin a mulțumi Universității din Teheran pentru titlul de Doctor Honoris Causa pe care mi l-a decernat și, totodată, a-mi exprima satisfacția de a mă mtilni, cu a- cesț prilej, cu profesorii, cu cei ce lucrează în acest minunat centru de cultură și invățămînt.Este un prilej, pentru mine, de a evoca relațiile tradiționale dintre popoarele noastre, faptul că. încă cu 2 000 de ani in urmă, perșii și dacii de atunci ș-au cunoscut, au întreținut relații ; mai tîrziu, acum 500 de ani, șefii celor două state au dezvoltat între ei relații strînse de colaborare in lupta împotriva asupritorilor străini, pentru apărarea ființei naționale, a dreptului popoarelor lor de a fi libere și stăpine pe propriile destine.Aceste relații străvechi cunosc astăzi o puternică înflorire în noile condiții cind și România și Iranul desfășoară o politică susținută de dezvoltare economico-socială, de pace și colaborare internațională. Aș dori să menționez cu multă satisfacție că în- tiinirile repetate ale șefilor de stat român și iranian, schimbul de delegații la diferite niveluri, inclusiv între oamenii de știință și din învă- țămint, au constituit și constituie factori importanți ai extinderii colaborării în folosul celor două țări și popoare, al cauzei generale a păcii și cooperării internaționale,în ce o privește, România desfășoară o intensă activitate de dezvoltare economico-socială, de industrializare a țării și, totodată, de modernizare a agriculturii, așezînd la baza întregii activități economice cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii din toate domeniile de activitate. Societatea socialistă pe care am edificat-o in România, și pe care o ridicăm pe trepte noi, se bazează pe tot ceea ce s-a făurit mai bun în tara noastră, pe legitățile generale ale dezvoltării sociale. în același timp pornim în mod constant de la realitățile naționale, istorice ale României, deoarece numai ținind seama de aceste realități este posibilă realizarea unei dezvoltări în interesul poporului, al bunăstării și fericirii sale.-Nu doresc acum să mă \>presc mai mult asupra celor realizate în România. Sper însă că tot mai multi dintre dumneavoastră veți vizita țara noastră — așa cum tot mai mulți români vor vizita Iranul — și veți putea cunoaște direct realizările și drumul parcurs de poporul român, progresele obținute în lichidarea vechilor stări de lucruri, în făurirea unei vieți libere, în care poporul este pe deplin stăpin pe destinele sale, făuritorul tuturor bunurilor materiale și spirituale și. totodată, principalul — de fapt, singurul — beneficiar al tuturor acestora.în cursul vizitelor în Iran am avut prilejul să cunosc unele dintre realizările și preocupările poporului prieten iranian pe calea dezvoltării sale economice și sociale. Vizitînd de cîteva ori țara dumneavoastră, pot spune că de fiecare dată am constatat realizări tot mai importante, tot mai mari. Am deosebita bucurie să constat că poporul dumneavoastră pășește, de asemenea, ferm înainte, spre a-și făuri un destin propriu de bunăstare și fericire.Conlucrarea bilaterală a popoarelor noastre se desfășoară în împrejurările internaționale în care toate popoarele acționează pentru a pune capăt vechii politici imperialiste, colonialiste. neocolonialiste. pentru realizarea unor relații noi. de adevărată egalitate, așezate pe principiile respectului independenței și suveranității, neamestecului în treburile interne. pe dreptul fiecărei națiuni, al fiecărui popor de a fi pe deplin stăpîn pe destinele sale, de a-și făuri viața așa cum dorește. Se poate spune că

Cadrul universal cel mai adecvat pentru această cooperare interstatală este, în primul rînd, acela pe care ni-1 oferă Organizația Națiunilor Unite, în sinul căreia fiecare stat, oricare ar fi ponderea sa în viața internațională, este chemat să joace un rol. Experiența ultimilor ani a dovedit în ce măsură acțiunile noastre pot influența cursul deciziilor adoptate la acest nivel și a scos în evidentă rolul pe care ele îl pot juca în menținerea păcii. Orice pasivitate 

trăim intr-o asemenea epocă istorică în care au loc transformări revoluționare în toate domeniile, inclusiv în domeniul științei și tehnicii. Dar poate cea mai. importantă transformare este cea petrecută în dezvoltarea conștiinței umane, ridicarea ho- tăfîtă a popoarelor la luptă pentru a făuri o lume a păcii și colaborării, o lume mai dreaptă șl mai bună. Astăzi. în orice parte a planetei am privi, constatăm că vechile imperii coloniale s-au prăbușit ; pe ruinele lor s-au ridicat zeci de state libere, în care popoarele își făuresc destinul așa cum doresc ele. Se afirmă cu putere voința popoarelor de a realiza o nouă ordine economică internațională, bazată pe dreptate, pe posibilitatea dezvoltării rapide a statelor rămase în urmă, de a asigura accesul tuturor națiunilor lumii la cuceririle minunate ale științei și tehnicii.Toate acestea au determinat trecerea la o anumită destindere în viața internațională, care deschide perspective optimiste, dar. totodată, pune în fața tuturor popoarelor șșecesitatea de a acționa unite, cu toată fermitatea, pentru consolidarea și dezvoltarea acestui curs.S-au încheiat o serie de conflicte de pe unele continente. în Europa a avut loc Conferința pentru securitate. Organizația Națiunilor Unite a dezbătut un șir de probleme importante, vitale pentru viața fiecărei națiuni. Dar nu putem să nu constatăm că, în lume, continuă să mai existe conflicte, stări de încordare, care pun permanent în pericol pacea și colaborarea internațională. Tocmai de a- ceea popoarele trebuie să acționeze pentru a pune capăt tuturor acestor stări de încordare și conflicte.O asemenea situație gravă există în Orientul Mijlociu. Se impun eforturi susținute pentru soluționarea politică a acestui conflict, pentru retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate, pentru rezolvarea problemei poporului palestinean — inclusiv prin crearea unul stat palestinean independent — pentru asigurarea unei păci drepte și trainice in această zonă, menite să asigure fiecărei națiuni libertatea, independența și bunăstarea.O asemenea situație se găsește și in zona in care se află tara mea, în Balcani — mă refer la Cipru — unde, de asemenea, se cere o soluționare politică, care să asigure independența și suveranitatea acestui stat.în același timp, sint de soluționat o serie de probleme de o importantă vitală — printre care aceea a dezarmării, de care depinde, pînă la urmă, viitorul întregii omeniri. Nu ('putem uita faptul că in prezent cheltuielile militare au atins suma de 300 miliarde dolari anual, că ele cresc an de an. Se acumulează stocuri de arme tot mai moderne și, în primul, rind, armament nuclear, precum și alte arme de distrugere in masă. Toate acestea pun pregnant la ordinea zilei problema dezarmării și, în primul rînd, a celei nucleare, cer ca popoarele să acționeze, într-o deplină solidaritate, pentru a putea asigura folosirea bogățiilor de care dispun — atît materiale, cit și spirituale — în scopul dezvoltării lor economico-so- ciale, al făuririi bunăstării și fericirii fiecărei națiuni, a întregii lumi.O altă problemă deosebit de gravă a epocii contemporane este perpetuarea stării de subdezvoltare în care se mai află o mare parte a omenirii, menținerea și chiar adincirea marilor decalaje in nivelul de dezvoltare al statelor. Devine astăzi tot mai evident că nu pot exista destindere și colaborare, o pace reală atita vreme cit lumea continuă să fie împărțită în țări sărace sau subdezvoltate și țări bogate sau dezvoltate. Din viața internațională trebuie înlăturate definitiv vechile relații care au generat o asemenea situație și instaurate relații noi, echitabile, de de- 

sau indiferență față de marile probleme internaționale actuale trebuie condamnată. Trebuie să manifestăm interes față de orice situație amenin- țind pacea și să sprijinim activ Națiunile Unite pentru soluționarea ei. în acest sens este greu să spui despre România, ca de altfel și despre Iran, că sînt inactive.în sfîrșit, în această zi solemnă nu pot să nu exprim dorința mea sinceră ca schimburile culturale între cele două țări ale noastre să se in- 

plină egalitate, care să favorizeze dezvoltarea mai rapidă a forțelor de producție în fiecare țară — îndeosebi in cele rămase în urmă — să ducă la lichidarea subdezvoltării, să dea posibilitate tuturor popoarelor să-și pună larg în valoare bogățiile naționale, beneficiind de acces liber și neîngrădit la toate cuceririle științei și tehnicii avansate, ale civilizației moderne. .La soluționarea tuturor marilor probleme complexe ale lumii contemporane trebuie să participe cu drepturi depline și egale toate națiunile, indiferent de mărimea și de orinduirea lor socială, desigur, trebuie acordată o atenție mai mare participării active a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate care, in totalitatea lor, sînt vital interesate în democratizarea raporturilor interstatale, în realizarea unei ordini economice și politice internaționale noi. Iată de ce România se pronunță pentru creșterea continuă a rolului Organizației Națiunilor Unite, pentru democratizarea activității ei, pentru găsirea celor mai corespunzătoare forme de activitate ale' acestui organism. în conformitate cu schimbările care s-au produs în lume, și care trebuie să asigure Organizației Națiunilor^ Un‘te mai multă eficiență. mai multă voință și capacitate de acțiune.Aș dori să menționez cu deosebită satisfacție conlucrarea rodnică, activă a României și Iranului pe plan internațional. Si de această dată, în cursul convorbirilor cu Maiestatea Sa Șahinșahul Iranului, am ajuns — ca de altfel și cu celelalte prilejuri — la concluzia comună de a intensifica conlucrarea, în special de a spori contribuția popoarelor și statelor noastre la realizarea acestor obiective și pe plan internațional.îh încheiere, aș dori să relev încă o dată marile perspective ale conlucrării dintre popoarele noastre. Avem tot ceea ce este necesar ca popoarele noastre, preocupate de dezvoltarea lor, să conlucreze tot mai strîns. Doresc să repet că avem impresii deosebit de plăcute despre realizările obținute de poporul dumneavoastră și știm rolul important pe care îl are, în realizarea acestei dezvoltări. Maiestatea Sa.Cunosc și știu, de asemenea, că tot ceea ce se realizează în orice țară — deci și în Iran — se face pe baza a tot ceea ce este mai modern în toate domeniile. De aceea, apreciez rolul important pe care îl au știința, învă- țămîntul și cultura iraniană, oamenii de știință, cultură și din învățămint. Atit in România, care are un vast program de dezvoltare, cit și in Iran, rolul hotăritor îl vor avea întotdeauna oamenii. De aceea, făurirea 'de cadre cu înalte cunoștințe, de muncitori calificați pentru toate domeniile constituie factorul decisiv al înfăptuirii programelor de dezvoltare. Iată de ce folosesc acest prilej pentru a ura o strînsă. conlucrare între instituțiile de învățămint din România și Iran în făurirea cadrelor, a oamenilor care vor asigura progresul, bunăstarea și libertatea popoarelor noastre.In acest spirit, doresc, încă o dată, să urez o bună conlucrare între popoarele român și iranian. Urez ca oamenii de știință și cultură din România și Iran să conlucreze tot mai strins, pentru a face ca minunatele cuceriri ale geniului uman să fie puse in folosul popoarelor noastre, să contribuie, totodată, la civilizația mondială. Vă urez dumneavoastră — oamenilor din învățămint și știință, studențimii iraniene — succese tot mai mari în stăpinirea tuturor cunoștințelor științei și culturii.Vă doresc, tuturor, multă sănătate și fericire 1 (Aplauze). 

tensifice, permițind popoarelor noastre să se cunoască mai bine, să se înțeleagă și să se aprecieze. îndrăznesc deci să sper, domnule președinte, că prezența dumneavoastră în acest înalt lăcaș al științei iraniene va deschide o eră de cooperare culturală fructuoasă intre cele două popoare.Domnule președinte Nicolae Ceaușescu,Doamnă Elena Ceaușescu,Aș dori în încheiere să spun ca șl Louis Pasteur : „Știința și pacea vor

Domnule rector.Doamnelor și domnilor,Permiteți-mi să mulțumesc senatului universitar pentru hotărirea de a-mi decerna titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din Teheran, Cinstea care mi se face astăzi mie o consider și ca o expresie a prețuirii aduse Științei și culturii ,românești; .ca o ilustrare a sentimentelori de prietenie și stimă ce și le nutresc reciproc oamenii de știință din cele două țări, popoarele român și iranian.între oamenii de știință români și iranieni — inclusiv între cei de la Universitatea din București și Universitatea din Teheran — se dezvoltă o colaborare tot mai largă, în spiritul bunelor relații existente între țările noastre. Sint convinsă că extinderea în continuare a acestei conlucrări va fi numai în folosul popoarelor noastre, al cauzei generale a păcii și înțelegerii dintre națiuni.România acordă o atenție deosebită științei ca factor de cea mai mare importanță în construirea noii orin- duiri. Noi pornim de la faptul că numai intemeindu-ne pe o industrie puternică, dezvoltată pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, puteri asigura avansarea rapidă a țării pe calea progresului. a făuririi bunăstării poporului. Pentru a ilustra avîntul pe care l-a cunoscut economia românească în această perioadă, vreau să arăt că producția industrială a țării este in acest an de circa 30 de ori mai mare decit acum trei decenii.în cadrul politicii generale de industrializare se pune un accent prioritar pe dezvoltarea ramurilor mo-
CONVORBIRI OFICIALEPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu s-au reîntîlnit, duminică seara, la palatul Niavaran, cu Maiestatea Sa Imperială Șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr și Maiestatea Sa Imperială Farah Pahlavi. Șahbanu a Iranului.Cu acest prilej, președintele Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul Aryamehr au continuat schimbul de

Semnarea unor acorduri româno-iranieneExpresie a spiritului constructiv, de înțelegere și largă cooperare, care caracterizează raporturile româno- iraniene, a rolului hotărîtor pe care il au contactele directe dintre șefii celor două state în asigurarea unei evoluții continuu ascendente a colaborării și schimburilor reciproce in toate domeniile, în timpul vizitei oficiale întreprinse in Iran dp președintele Republicii Socialiste România tovarășul Nicolae Ceaușescu, și df tovarășa Elena Ceaușescu, la invitația Maiestății Sale Imperiale Șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr și a Maiestății Sale Farah Pahlavi, Șahbanu a Iranului, au fost semnate următoarele documente :— acordul privind cooperarea în domeniul construcției de căi ferate.Din partea română, acordul a fost semnat de Ion Pățan. viceprim-mi-

(Urmare din pag. I)Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- lescu, Leonte Răutu, iîie Verdeț, Ștefan Andrei. Iosif Banc, Mihai Dălea, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Ursu. 

triumfa asupra ignoranței și războiului, popoarele lumii se vor Înțelege nu pentru a distruge, ci pentru a construi, și viitorul va aparține celor care vor face cel mai mult pentru umanitatea în suferință". (Aplauze)Apoi, decanul Facultății de științe economice, dr. Mohammad Meshkat, dă citire diplomei prin care se de- cernează titlul de Doctor Honoriș Causa in economie politică al Universității din Teheran președintelui Republicii Socialiste România.

derne ale producției, hotărîtoare pentru asigurarea progresului economic general al țării. Astfel, în perioada 1965—1975, producția industriei chimice — domeniu în care avem largi posibilități de dezvoltare — a crescut de circa 7 ori, îndeosebi în petrochimie și în alte ramuri de bază. Producția de fibre și fire sintetice a crescut in această perioadă de circa 9-ori, <cea de mase plastice și rășini sintetice de 8 ori, de îngrășăminte de 7 ori. La obținerea acestor rezultate a adus o contribuție însemnată și activitatea de cercetare științifică din domeniul chimiei. Pe baza aplicării în producție a rezultatelor cercetării științifice, industria chimică românească a obținut succese în valorificarea superioară a resurselor de materii prime, în diversificarea sortimentelor și ridicarea calității produselor chimice. întrucît și Iranul dezvoltă în ritm rapid chimia și petrochimia, avînd o bază de materii prime bogată — petrolill — a- preciez că există largi posibilități ca oamenii de știință români și iranieni să desfășoare o bună colaborare pe acest tărîm, îndeosebi în petrochimie.Consider că, în condițiile de astăzi, cînd revoluția tehnico-științifică cunoaște o amplă și puternică desfășurare, este mai necesar ca oricînd să existe o conlucrare tot mai strînsă intre oamenii de știință și cultură din toate țările, astfel ca toate popoarele să poată beneficia cît mai larg de cuceririle geniului uman.Totodată, conlucrarea dintre oamenii de știință poate și trebuie să joace un rol important în soluționarea problemelor complexe cu care este confruntată omenirea, in întărirea 

vederi în probleme de interes comun ale dezvoltării pe multiple planuri a raporturilor româno-iraniene și conlucrării celor două țări prietene in viața internațională.Convorbirile s-au desfășurat sub semnul stimei reciproce și prieteniei ce caracterizează dialogul la nivel înalt româno-iranian, relațiile dintre țările și popoarele noastre.în acest timp, tot la palatul Nia- varan, tovarășa Elena Ceaușescu și 

nistru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar din partea iraniană de Javad Shahrestani, ministrul drumurilor și transporturilor;— protocolul celei de-a Xl-a sesiuni a Comisiei mixte de colaborare economică și tehnică.Protocolul a fost semnat de președinții celor două părți in comisia mixtă, Ion Pățan și Fereidun Mahdavi, ministrul iranian al comerțului ;— acordul de cooperare in domeniul turismului, semnat de Alexandru Boabă, ambasadorul țării noastre in Iran, și Fatollah Saadat, ministrul adjunct al informațiilor și turismului iranian ;— acordul de cooperare în domeniul radioteleviziunii. Acordul a fost semnat de ambasadorul Alexandru Boabă și de Reza Qotbi, director ge-
Revenirea în CapitalăCetățenii României socialiste au urmărit cu viu interes și legitimă mîndrie patriotică noua solie de pace, prietenie și colaborare, expri- mindu-și deplinul acord, marea satisfacție față de rezultatele deosebit de rodnice ale vizitei efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova- 

Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția sa la consolidarea păcii mondiale și la cooperarea între popoare, la imbunătățirea și dezvoltarea relațiilor internaționale.întreaga asistență aplaudă cu căldură, omagiază îndelung, în timp ce rectorul universității înmînează diploma de Doctor Honoris Causa președintelui Nicolae Ceaușescu și pune toga universitară pe umerii șefului statului român.Același ceremonial marchează momentul solemn al acordării titlului de Doctor Honoris Causa tovarășei Elena Ceaușescu.Decanul Facultății de științe, dr. Abdollah Sheibani, dă citire diplomei prin care se acordă titlul de Doctor Honoris Causa in științe al Universității din Teheran tovarășei Elena Ceaușescu, pentru contribuția sa la cercetările, științifice în domeniul chimiei organice, precum și pentru vasta activitate pe care a desfă- șurat-o în dezvoltarea și extinderea activităților științifice.Omagiul corpului profesoral, al tuturor celor prezenți la solemnitate iși găsește expresia în vii și îndelungi aplauze, în timp ce este înmînată tovarășei Elena Ceaușescu, de către rector, diploma de Doctor Honoris Causa, iar pe umerii săi este așezată toga universitară.Tovarășa Elena Ceaușescu este rugată apoi să ia cuvîntul.Purtind toga universitară, tovarășa Elena Ceaușescu ia cuvîntul, alocuțiunea sa fiind viu aplaudată.Răspunzind apoi invitației rectorului universității, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, înveș- mîntat, conform tradiției, în toga universitară, larga rezonanță a cu- vîntării șefului statului român găsin- du-și expresia in îndelungile aplauze ale asistentei.în încheierea solemnității, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au primit felicitările rectorului Universității din Teheran.

destinderii și păcii, pentru ea minunatele cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, ca rodul muncii savanților și cercetătorilor lumii să fie puse in slujba omului, a făuririi bunăstării și fericirii sale — și nu » distrugerii civilizației.Participînd activ la colaborarea internațională, la schimbul de informații, tehnologie și experiență, cercetătorii și oamenii de știință pot a- duce o contribuție de seamă la dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție în fiecare țară, și îndeosebi în țările în curs de dezvoltare, pot da un puternic sprijin în explorarea și valorificarea bogățiilor naturale ale țărilor respective, în interesul propriilor popoare, pot asigura astfel înaintarea mai rapidă a tuturor statelor pe calea progresului și civilizației.înfăptuind politica statului român, oamenii de știință, cercetătorii din țara noastră sînt hotărîți să acționeze consecvent și în viitor pentru întărirea conlucrării internaționale, pentru realizarea unui larg schimb de bunuri științifice și culturale intre state, pentru cauza generală a destinderii, progresului și păcii în lume.încredințată că oamenii de știință și cultură din România și Iran vor colabora tot mai fructuos în viitor, că la această conlucrare își va aduce din plin contribuția și Universitatea din Teheran, vă urez dumneavoastră și întregului colectiv al universității mult succes și multe satisfacții în activitatea consacrată înfloririi învățămintului, științei și culturii iraniene.Vă mulțumesc. (Aplauze).

împărăteasa Farah Pahlavi s-au întreținut îndelung, într-o atmosferă destinsă, prietenească.După convorbirile dintre cei doi șefi de stat, președintele Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul Aryamehr, tovarășa Elena Ceaușescu și împărăteasa Farah Pahlavi s-au reîntîlnit, în cadrul unui dineu intim ce s-a desfășurat intr-o ambianță plină de cordialitate.

neral al Organizației naționale iraniene de radioteleviziune.De asemenea, au fost convenite înțelegeri, memorandumuri și au fost semnate contracte importante in domeniul cooperării economice bilaterale.împreună cu Comunicatul comun româno-iranian, document de cea mai mare însemnătate pentru evoluția viitoare a relațiilor dintre cele două țări și popoare, consfințind înțelegerile și concluziile la care au ajuns președintele Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul Aryamehr in timpul convorbirilor lor de la Teheran, noile acorduri sînt menite să extindă și mai mult, să completeze și să perfecționeze cadrul juridic larg al schimburilor de valori materiale și spirituale din ce in ce mai diversificate dintre România și Iran.

rășa Elena Ceaușescu în Iran, apreciind-o ca o remarcabilă contribuție la dezvoltarea bunelor relații și a conlucrării multilaterale dintre cele două țări, în interesul ambelor popoare, al înțelegerii și cooperării fructuoase între națiuni.
(Agerprei)
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Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună .cu tovarășa Elena Ceaușescu au făcut o vizită oficială de prietenie in Iran, la invitația Maiestății Sale Imperiale Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Iranului, și a Maiestății Sale Imperiale Farah Pahlavi, Șahbanu a Iranului, între 27 noiembrie și 1 decembrie 1975.în cursul șederii în Iran, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu și persoanele care i-au însoțit au vizitat obiective economice și social-culturale din Teheran, precum și din Abadan, Bandar Shahpour și insula Kharg, luînd cunoștință cu deosebită satisfacție de realizările obținute de poporul iranian. în tot timpul vizitei, distinșilor oaspeți li s-a făcut o primire călduroasă și cordială, expresie a sentimentelor reciproce de stimă și prietenie care leagă cele două țări și popoare.Președintele Republicii Socialiste România a fost însoțit în timpul vizitei în Iran de tovarășii Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministru) comerțului exterior și cooperării economice internaționale, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Nicolae Doicaru și Constantin Mitea, consilieri ai președintelui.între președintele Republicii Socialiste România și Maiestatea Sa Imperială Șahinșahul Iranului au a- vut loc convorbiri oficiale, în cadrul cărora a fost examinată evoluția relațiilor româno-iraniene, s-a făcut o informare reciprocă privind realizările din cele două țări în diferite domenii, precum și un larg schimb de păreri asupra unor probleme internaționale majore. Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, de respect și înțelegere reciprocă.Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a dat o înaltă apreciere realizărilor remarcabile. obținute de poporul iranian prieten, sub conducerea Maiestății Sale Imperiale Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Iranului, în cadrul planurilor sale de dezvoltare economică și socială, precum și în politica externă activă a Iranului pentru consolidarea păcii și cooperării în întreaga lume și stabilirea unor relații economice mai echitabile între națiuni.Maiestatea Sa Imperială Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Iranului, a dat o înaltă a- preciere rezultatelor deosebite pe care poporul român prieten, sub conducerea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, le-a obținut în procesul îndeplinirii cu succes a planurilor sale de dezvoltare economică și socială, precum și în politica externă dinamică a României, consacrată edificării păcii și cooperării pe plan mondial și instaurării unei noi ordini economice internaționale.Președintele Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul Aryamehr și-au exprimat deplina satisfacție față de dezvoltarea continuă a raporturilor de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Iran, subliniind importanta deosebită a proiectelor comune și a programelor de cooperare în curs de realizare în cele două țări, contribuția acestor acțiuni la procesul general de dezvoltare economică a României și Iranului. Cei doi șefi de stat au căzut de acord să promoveze în continuare dezvoltarea colaborării româno-iraniene pe multiple planuri și să încurajeze consultările și schimburile de vizite la toate nivelurile.Cele două părți au subliniat semnificația istorică a Declarației solemne a Republicii Socialiste România și Iranului, semnată la București, la 4 iunie 1973, de către șefii celor două state, exprimînd hotărîrea țărilor lor de a dezvolta și în viitor relațiile dintre ele, precum și relațiile cu alte state, pe baza acestui important document. Cei doi șefi de stat au reafirmat convingerea că, în vederea realizării unei păci durabile, a dezvoltării unei conlucrări rodnice pe plan internațional, se impune ca toate statele să respecte principiile universal valabile ale dreptului internațional, și a- nume egalitatea suverană a tuturor statelor, dreptul acestora la libertate, independență națională și suveranitate, neamestecul în treburile interne ale altui stat, sub nici o formă și sub nici un pretext, respectarea inviolabilității frontierelor de stat și a integrității teritoriale a statelor, renunțarea la forță sau la a- menințarea cu folosirea forței, soluționarea tuturor diferendelor prin mijloace pașnice, principii înscrise în Declarația solemnă româno-iranianăCei doi șefi de «tat și-au exprimat satisfacția față de concluziile celei de-a Xl-a sesiuni a Comisiei mixte ministeriale româno-iraniene și au căzut de acord să fie folosite și în viitor toate posibilitățile oferite de economiile celor două țări pentru intensificarea și lărgirea, pe baza avantajului reciproc, a cooperării economice, științifice, tehnologice și culturale. Ei au convenit ca factorii competent! din cele două țări să-și intensifice consultările în scopul finalizării recomandărilor înscrise în protocolul semnat la București, în august 1975, și în protocolul semnat la Teheran, la I decembrie 1975. Ei s-au pronunțat pentru promovarea schimburilor comerciale, astfel încît, în 1980, volumul total al comerțului bilateral să atingă cifra de 1 miliard de dolari.
TELEGRAMĂ DE IA BORDUL AVIONULUI

Maiestății Sale Imperiale
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Șahinșahul IranuluiPărăsind teritoriul Iranului, doresc încă o dată ca, în numele meu și al «oției, să vă transmit cele mai calde mulțumiri pentru primirea cordială și ospitalitatea de care ne-am bucurat în tot timpul vizitei noastre în frumoasa dumneavoastră țară.Exprimîndu-mi satisfacția pentru rezultatele vizitei, nutresc convingerea că ea se va înscrie ca un moment important in întărirea și dezvoltarea, pe multiple planuri, a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Iran, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și ințelegerii în lume.Folosesc acest prilej pentru a adresa Maiestăților Voastre Imperiale, pre cum și întregului popor iranian prieten urările noastre de sănătate și fericire, de prosperitate și progres.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

în scopul dezvoltării continue a relațiilor dintre România și Iran, în timpul vizitei au fost semnate Acordul privind cooperarea româno-ira- niană în domeniul construcției de căi ferate, Acordul de cooperare în domeniul turismului, Acordul de cooperare în domeniul radioteleviziunii, Protocolul celei de-a Xl-a sesiuni a Comisiei mixte ministeriale româno- iraniene, precum și unele înțelegeri și contracte de cooperare economică.Cele două părți au căzut de acord ca autoritățile competente din țările lor să urgenteze finalizarea negocierilor în vederea încheierii unor acorduri în ceea ce privește evitarea dublei impuneri, garantarea reciprocă a investițiilor, transporturile rutiere, asistența juridică și în alte domenii de interes comun.Trecînd în revistă situația pe plan mondial, cei doi șefi de stat au apreciat cu satisfacție mutațiile pozitive care au avut loc pe arena internațională și care au contribuit la procesul de extindere a cooperării și înțelegerii între state. Ei au reafirmat că, în relațiile internaționale, un număr tot mai mare de țări, indiferent de mărime, sistem social-politic, apartenență sau neapartenență la alianțe militare sau economice, sînt hotărîte să participe direct și activ la examinarea și soluționarea problemelor care privesc pacea și securitatea în lume. Președintele Republicii Socialiste România și Șahinșahul Iranului au subliniat că procesul destinderii se află încă la început, că în lume mai există numeroase focare de tensiune, un mare număr de probleme care trebuie să' fie rezolvate. în acest context, cei doi șefi de stat au scos în evidență necesitatea sporirii eforturilor tuturor statelor pentru reglementarea problemelor litigioase pe cale pașnică, pentru respectarea principiilor unanim recunoscute ale dreptului internațional, subliniind rolul și contribuția țărilor mici și mijlocii, al țărilor in curs de dezvoltare, al țărilor nealiniate la democratizarea relațiilor internaționale, la lupta împotriva politicii de dominare și asuprire, la instaurarea unui climat de înțelegere și respect reciproc, la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între toate statele, pentru o lume mai dreaptă și mai bună.Referindu-se la starea economiei mondiale și a relațiilor economice interstatale, cele două părți au e- Uidențiat că procesul de ameliorare a situației țărilor în curs de dezvoltare și de asigurare a progresului economico-social în toate statele, și îndeosebi în țările rămase în urmă, a intrat într-o fază acută. Decalajele dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare se mă- resc în continuare ; problema energiei și a materiilor prime capătă un caracter tot mai ascuțit ; criza alimentară a devenit cronică în multe părți ale globului ; ca urmare a consumurilor iraționale și a risipei din multe țări, se irosesc importante resurse ; raporturile dintre prețul de export și cel de import în țările în curs de dezvoltare se deteriorează datorită fluctuației prețurilor pe piețele internaționale ; sistemul financiar mondial este dezorganizat ; pe piețele mondiale au loc fluctuații dezordonate ale prețurilor ; colaborarea economică internațională continuă să fie frînată de numeroase obstacole artificiale, bariere discriminatorii și inechități. Toate aceste fenomene negative sînt o, consecință a existenței unor relații economice inechitabile între state. Cei doi șefi de stat au subliniat că, pentru remedierea acestor stări de lucruri, România și Iranul își vor spori eforturile, împreună cu celelalte state, în vederea realizării unei noi ordini economice internaționale, bazate pe justiție și echitate, în care să fie asigurate progresul, stabilitatea economică și pacea tuturor națiunilor. Un accent deosebit s-a pus pe propunerile făcute de România și Iran pentru stabilirea unor mecanisme financiare internaționale adecvate, destinate în primul rînd să sprijine țările în curs de dezvoltare.Cei doi șefi de stat au constatat cu satisfacție că încheierea cu șucces a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa constituie un pas important în direcția edificării păcii pe continent și are un rol pozitiv asupra securității și păcii în întreaga lume. Ei au relevat că realizarea securității europene este strins leggtă de soluționarea problemelor din alte părți ale lumii. în acest context, cei doi șefi de stat au subliniat că toate națiunile trebuie să-și intensifice eforturile pentru asigurarea respectării stricte a principiilor și normelor dreptului internațional. Ei au evidențiat în mod deosebit dreptul fiecărui stat de a-și a- lege modul său de viață și dezvoltare, potrivit propriilor năzuințe și interese, fără amestec din afară.Cei doi șefi de stat au fost de acord că dezarmarea generală, și în primul rînd dezarmarea nucleară, a devenit in prezent una din problemele majore ale vieții internaționale. Rezolvarea ei este de importanță vitală pentru înlăturarea primejdiei unui război nimicitor, pentru asigurarea păcii mondiale. Cele două părți au reafirmat hotărîrea lor de a depune în continuare eforturi sporite în vederea adoptării de măsuri practice, efective pentru realizarea dezarmării generale, în primul rind a dezarmării nucleare. în acest context, ele au exprimat sprijinul lor activ pentru punerea în aplicare a inițiativelor de creare a unor zone denuclearizate în diferite părți ale 

lumii. Ele și-au exprimat ferma convingere că inițiativele în vederea realizării unor zone denuclearizate în Orientul Mijlociu, precum și transformarea Oceanului Indian într-o zonă a păcii vor contribui la instaurarea unui climat de securitate și cooperare, în interesul tuturor popoarelor din aceste regiuni, al păcii mondiale. Cele două părți au subliniat, de asemenea, semnificația deosebită a inițiativelor vizînd transformarea regiunii Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării, lipsită de arme nucleare, ceea ce va contribui la consolidarea securității și cooperării în Europa și la promovarea păcii in întreaga lume.în ceea ce privește situația din Golful Persic, cei doi șefi de stat au scos în evidență importanța deosebită pe care o au pentru pacea lumii pacea și securitatea în această zonă, prin colaborarea dintre toate statele riverane, fără nici un a- mestec din afară, aceasta corespun- zînd atît intereselor țărilor din regiune, cît și cauzei generale a colaborării și păcii.Examinînd situația din Orientul Mijlociu, cei doi șefi de stat și-au exprimat convingerea că realizarea unei păci justă și durabile în această regiune poate fi obținută numai pe baza îndeplinirii rezoluțiilor pertinente ale Organizației Națiunilor U- nite, prin retragerea trupelor israe- liene din teritoriile arabe ocupate, garantarea suveranității și integrității teritoriale a tuturor statelor din regiune și respectarea drepturilor și aspirațiilor naționale legitime ale poporului palestinean, inclusiv a dreptului său la autodeterminare.Cei doi șefi de stat au subliniat importanța pe care țările lor o acordă existenței unui stat cipriot independent și suveran. Ei și-au exprimat speranța că negocierile dintre reprezentanții comunităților greacă și turcă ale Ciprului se vor termina cu succes, ajungîndu-se la o reglementare finală și justă a problemei cipriote, în conformitate cu interesele celor două comunități.Cei doi șefi de stat au salutat cu satisfacție proclamarea independenței statelor Guineea-Bissau, Insulele Capului Verde, Mozambic, Sao Tome și Principe și Angola. Ei au relevat necesitatea abolirii tuturor formelor de colonialism și neocolonialism, a politicii rasiste și de apartheid practicate de regimurile minoritare din Africa de Sud și Rhodesia.Cei doi șefi de stat au relevat că România și Iranul acordă o atenție deosebită Organizației Națiunilor U- nite, ca unul din mijloacele importante de care dispune omenirea pentru rezolvarea problemelor internaționale, pentru promovarea idealurilor de libertate și progres ale popoarelor, a înțelegerii și colaborării intre toate statele, pentru întărirea securității și asigurarea unei păci trainice în lume. Ei au apreciat că toate statele membre trebuie să depună noi eforturi pentru creșterea rolului organizației, pentru a face ca ea să devină într-adevăr un instrument eficient de punere în aplicare a principiilor și declarațiilor pe care le-a elaborat, astfel încît să fie respectate interesele tuturor statelor, mari sau mici, și să contribuie la democratizarea relațiilor internaționale, la consolidarea păcii și colaborării internaționale. De asemenea, cei. doi șefi de stat au apreciat că este necesar ca O.N.U. să se adapteze într-o mai mare măsură realităților vieții internaționale contemporane.Cei doi șefi de stat au fost de acord că vizita președintelui Republicii Socialiste România în Iran a constituit o nouă și importantă contribuție la dezvoltarea și adîncirea relațiilor dintre cele două țări și popoare prietene, pentru cauza păcii în lume.Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au exprimat cele mai cordiale mulțumiri Maiestății Sale Imperiale Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Iranului, Maiestății Sale Imperiale Farah Pahlavi, Șahbanu a Iranului, guvernului și poporului iranian pentru primirea deosebit de călduroasă și prietenească ce le-a fost rezervată în timpul vizitei în Iran.Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au adresat Maiestății Sale Imperiale Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Iranului, și Maiestății Sale Imperiale Farah Pahlavi, Șahbanu a Iranului, invitația de a face o vizită oficială de prietenie în România. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei urmînd a fi stabilită pe cale diplomatică.
Teheran, 1 decembrie 1975

Duminicd, în timpul vizitei la Centrul de cercetdrl nucleare din Teheran

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întilnit cu reprezentanți ai marilor 

ziare și Radioteleviziunii iraniene și corespondenții agențiilor 
internaționale acreditați la TeheranPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a întîlnit, luni dimineață, la reședința sa, Palatul Golestan, în cadrul unei conferințe de presă, cu reprezentanți ai marilor ziare și Radioteleviziunii iraniene și corespondenții agențiilor internaționale acreditați la Teheran,Au participat tovarășii Ion Pățan. George Macovescu, Constantin Mitea, consilier al președintelui republicii. iErau prezenți ambasadorul României la Teheran și ambasadorul Iranului la București.Conferința de presă a fost deschisă de Kambiz Yazdanpanah, reprezentantul Curții Imperiale pentru problemele de presă, informații și relații externe.Președintele NICOLAE CEAUȘESCU a răspuns apoi la întrebările puse de ziariști.ÎNTREBARE (Reprezentantul Agenției iraniene de presă PARS) : Domnule președinte, 

cum. apreciați rezultatele vizitei 
dumneavoastră in Iran și cu ce 
impresii plecați in țară după 
această vizită ?RĂSPUNS : Doresc să menționez de la început că relațiile dintre România și Iran se bazează pe legături străvechi, care au cunoscut un progres simțitor în Ultimii ani, ca rezultat al schimbului de vizite între șefii de stat, între diferite personalități economice, științifice și culturale din cele douAțări.Actuala vizită) pe care o realizăm în Iran, la invitația Maiestății Sale, se înscrie în cadrul dorinței reciproce de a extinde continuu relațiile de colaborare bilaterală, cît și conlucrarea pe plan internațional în soluționarea diverselor probleme complexe care preocupă omenirea. Toate acestea au făcut ca în cursul vizitei să se realizeze noi acorduri de colaborare economică, tehnico-științifică și culturală. Schimbul de păreri realizat cu Maiestatea Sa a evidențiat încă o dată că, asupra celor mai multe probleme internaționale, există o a- bordare comună sau foarte apropiată, țările noastre — România și Iranul — fiind interesate deopotrivă în realizarea Unor relații internaționale noi, bazate pe egalitate, pe respectul independenței și suveranității naționale, pe neamestec în treburile interne.Așa cum am menționat și în expunerea mea de la Universitatea din Teheran, de fiecare dată cind am vizitat Iranul am constatat cu multă 

bucurie progresele înregistrate pe calea dezvoltării economico-sociale. Impresiile pe care le avem de a- ceastă dată sînt deosebit de plăcute. Am constatat preocuparea de a asigura un ritm înalt de dezvoltare a țării în toate domeniile. Ne întoarcem deci acasă cu cele mai plăcute impresii despre munca și activitatea poporului prieten iranian.ÎNTREBARE (Reprezentantul Radioteleviziunii iraniene) : E.r- 
... c.glen,țiifl ati subliniat adesea ne- 

cesitâțea, făuririi unei noi ordini 
internaționale. in acest cadru, 
care este accentul pe care il 
puneți in ce privește îmbunătă
țirea schimburilor comerciale ; 
mă gindesc in special la prețu
rile preferențiale.RĂSPUNS : între problemele complexe ale vieții internaționale, lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini economice constituie una din cele mai importante, atît pentru stabilitatea economică, cît și pentru cursuț destinderii și păcii în lume. Existența a zeci de state subdezvoltate, de fapt împărțirea lumii în țări bogate și țări sărace, este rezultatul unei îndelungate dezvoltări istorice, îndeosebi al politicii imperialiste, colonialiste și neocolonia- liste, al relațiilor de inechitate pe plan internațional. Este evident că atunci cînd se vorbește de noua ordine economică internațională se presupun desființarea acestor relații de inechitate și crearea unor relații noi, de egalitate și echitate în toate domeniile. Aceasta presupune, desigur, realizarea unor raporturi cit mai juste între prețurile materiilor prime și ale produselor industriale. Pentru aceasta este necesar ca țările posesoare de materii prime să primească prețuri care să concorde cu activitatea depusă pentru exploatarea acestor materii prime, cu valoarea lor și care să le ajute să . realizeze o dezvoltare' economico-socială mâi rapidă. în același timp, desigur, produsele industriale trebuie să fie livrate la asemenea prețuri încît să nu ducă la lichidarea avantajelor obținute prin prețurile la materiile prime, dar care, totodată, să constituie și un stimulent pentru dezvoltarea în continuare a activității industriale.Dar acesta este numai un aspect al noii ordini economice internaționale, deoarece este necesar să se realizeze o stabilitate pe plan internațional, un curs mai stabil al monedelor internaționale, accesul țărilor slab 

dezvoltate la tehnologiile modeme. Totodată, aceste țări trebuie să fie ajutate în crearea cadrelor naționale, deoarece lichidarea subdezvoltării este nemijlocit legată de formarea cadrelor necesare care să asigure conducerea tuturor sectoarelor de activitate.Deci, pentru realizarea noii ordini economice, internaționale, statele în curs de dezvoltare trebuie să-și întărească solidaritatea, să acționeze cu mai multă fermitate pentru a ajunge la o colaborare avantajoasă cu toate celelalte state.ÎNTREBARE (Corespondentul agenției France Presse) : Dom
nule președinte, ne-ați putea da 
unele detalii despre acordurile 
realizate in cursul vizitei dum
neavoastră la Teheran ?RĂSPUNS : Chiar în cursul acestei dimineți au fost semnate unele din aceste documente, între care Acordul privind cooperarea în domeniul construcțiilor de căi ferate, Acordul de cooperare în domeniul turismului, Acordul în domeniul radioteleviziunii. A avut loc sesiunea Comisiei mixte româno-iraniene și s-a ajuns la o serie de concluzii cu privire la o cooperare mai largă — consemnate în- tr-un protocol al acestei sesiuni — precum și la o serie de alte înțelegeri ecoriomice.ÎNTREBARE (Reprezentantul ziarului „Journal de Teheran") : 
Am înțeles că in discuțiile dum
neavoastră, domnule președinte, 
cu Maiestatea Sa Imperială au 
fost atinse și probleme referi
toare la regiunea in care ne 
aflăm și a Golfului Persic, a- 
ceasta zonă pe care ați vizitat-o, 
de altfel, ieri. Doresc să întreb 
dacă România subscrie la punc
tul de vedere pe care Iranul il 
are că superputerile trebuie să 
părăsească Golful Persic, iar 
securitatea regională trebuie asi
gurată de popoarele din această 
zonă.RĂSPUNS : După cum este cunoscut, România se pronunță ferm pentru eliberarea tuturor popoarelor și a tuturor zonelor de sub orice dominație. Ne pronunțăm pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stă- pîn pe destinele sale, de a-și hotărî dezvoltarea în mod independent, fără nici un amestec din afară. în acest spirit privim și problemele din Golful Persic, unde dorim să se realizeze o colaborare pe baza acestor principii între toate statele din această regiune, pentru a deveni o zonă a păcii și colaborării.ÎNTREBARE (Reprezentantul agenției Reuter) : Excelentă, ați 
dori să comentați prețurile la 
pețrol, România fiind unul din
tre clientii principali ai petrolu
lui iranian ?RĂSPUNS : Nu sîntem nici pe departe printre clienții principali ; sint alții.Am arătat mai înainte că trebuie avut în vedere ca prețurile la materiile prime ->- deci și la petrol — să asigure o remunerare corespunzătoare și să fie în strînsă concordanță cu prețurile pe plan internațional. Desigur, luînd pe ansamblu, România se pronunță pentru o stabilitate a prețurilor la toate produsele, atît la materii prime — deci și la petrol — cît și la produsele industriale, dar acestea trebuie să facă obiectul unei înțelegeri corespunzătoare. Aceasta va fi un element esențial al noii ordini internaționale.ÎNTREBARE (Reprezentantul ziarului „Etela’at") : Domnule 
președinte, v-aș ruga să comen
tați recenta Conferință de la 
Helsinki. Ce efecte va avea ea 
asupra continentului european 7RĂSPUNS : După cum se știe, Conferința de la Helsinki a fost pregătită vreme de aproape trei ani și s-a încheiat cu rezultate pozitive, prin adoptarea unor documente elaborate prin consens. Ea deschide perspective pentru realizarea unor relații noi în Europa. Dar, așa cum am menționat încă la Helsinki, conferința nu constituie decît o primă etapă. Odată cu semnarea documentelor a început o nouă etapă — aș putea spune hotă- ritoare — aceea a aplicării în viață a 

celor consemnate în documente șl, în primul rînd, a trecerii la realizarea unor măsuri de ordin militar, de dezangajare militară în Europa, fără de care nu se poate vorbi de o reală securitate pe continent și, de altfel, nicăieri în lume.Se poate aprecia că înfăptuirea în viață a documentelor de la Helsinki va exercita o influență puternică asupra întregii vieți internaționale și, în primul rînd, în Orientul Mijlociu, ținînd seama de faptul că întotdeauna — și aș pufea șpune cu atîtnțăL mult astăzi — aceste două zone ale planetei noastre se condiționează' reciproc. ÎNTREBARE (Reprezentantul ziarului „Kayhan") : Dacă ați 
dori, domnule președinte, să co
mentați criza din Orientul Mij
lociu. Ce ne puteți spune in le
gătură cu poziția României in 
această problemă 7RĂSPUNS : Menținerea situației actuale din Orientul Mijlociu creează permanent pericolul reizbucnirii conflictului, cu consecințe foarte grave nu numai pentru Orientul Mijlociu, dar și pentru pacea internațională. De aceea, România s-a pronunțat și se pronunță pentru soluționarea cît mai rapidă, pe cale politică, a conflictului, în spiritul rezoluțiilor Consiliului de Securitate și ale Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Aceasta presupune retragerea Israelului din teritoriile ocupate în urma războiului din 1967, precum și soluționarea problemei poporului palestinean, inclusiv crearea unui stat palestinean independent. Numai pe această bază se va putea asigura o pace trainică și justă, care să asigure dezvoltarea liberă, securitatea și independența tuturor statelor din a- ceastă zonă.ÎNTREBARE (Reprezentantul Televiziunii Iraniene) : Dom
nule președinte, ați făcut apel 
la o întărire reală a Organiza
ției Națiunilor Unite. Cum anu
me se poate face aceasta ? Pro
movarea unei mai strinse coo
perări regionale ar putea re
prezenta o cale de întărire a ro
lului Organizației Națiunilor U- 
nite 7RĂSPUNS : într-adevăr, România se pronunță pentru creșterea rolului și democratizarea activității Organizației Națiunilor Unite și a altor organisme internaționale. în acest sens, am prezentat, într-un document, punctul de vedere al României asupra a- cestor probleme. Avem în vedere că sînt necesare unele îmbunătățiri atît în organizarea, cît și în activitatea Organizației Națiunilor Unite, eliminarea unor prevederi depășite, care nu mai corespund schimbărilor fundamentale ce s-au produs pe plan internațional. Aceasta presupune, in primul,, rînd, crearea unui cadru organizatoric mai corespunzător pentru participarea tuturor statelor și, îndeosebi, a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, la activitatea Organizației Națiunilor Unite. De asemenea, avem în vedere ca ho- tărîrile Adunării Generale să aibă un rol mai important și, într-un anumit sens, Adunarea Generală să-și îndeplinească mai bine cele consemnate în Cartă, de a urmări activitatea Consiliului de Securitate.în ce privește înțelegerile regionale, fără nici o îndoială că ele pot juca un rol important, dar nu pot înlocui, după părerea mea, Organizația Națiunilor Unite. Este in interesul tuturor popoarelor, și în primul rînd al țărilor mici și mijlocii, de a consolida și întări continuu Organizația Națiunilor Unite.Kambiz Yazdanpanah, reprezentantul Curții Imperiale pentru problemele de presă, informații și relații externe :

Domnule președinte, In nu
mele reprezentanților presei, 
dorim să vă mulțumim pentru 
prezenta dumneavoastră. pen
tru privilegiul acordat cu ocazia 
acestei conferințe de presă.Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU î Aș dori să folosesc acest prilej pentru a ura încă o dată poporului prieten iranian multă prosperitate, bunăstare și fericire.
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VIZITĂ PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN IRAN

Manifestări de dragoste șl bucurie din partea muncitorilor de pe șantierul Bandar Shahpour

Duminică, la Bandar ShahpourDuminică dimineața, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au . cunoscut noi și importante obiectiye economice din provincia Khuzistan.Din Abadan, înalții oaspeți au plecat, la bordul unui elicopter special, spre Bandar Shahpour, port pe coasta Golfului Persic, fiind însoțiți de Homayoun Ansari, ministrul iranian al locuințelor și planificării urbane, și de M. Rafii, membru al Direcției generale a Societății naționale iraniene a petrolului.Primul obiectiv vizitat a fost Complexul chimic al Societății naționale iraniene a petrolului. întins pe 32 de hectare, complexul, unul dintre cele mai moderne din Iran, cuprinde șapte unități de producție —. pentru obținerea sulfului din gazele de sondă, a acidului sulfuric, amoniacului, ureei și îngrășămintelor chimice pe bază de fosfați.Urînd bun venit tnalților oaspeți, directorul general M. Sepehrar a spus : „Sîntem foarte fericiți să primim vizita Excelențelor Voastre, ca soli distinși ai României prietene. Combinatul nostru are încă înfățișarea de șantier și, de aceea, nu este poate prea aspectuos. Tocmai am început aplicarea unui program, în două etape, pentru dezvoltarea capacităților sale. Prima fază se va termina anul acesta, iar a doua — în 1977, cînd producția combinatului urmează să crească de 2—3 ori. Știm însă că dumneavoastră, Excelență, aveți o înclinație deosebită spre tehnică, cunoașteți foarte bine ce înseamnă un șantier și, de aceea, veți înțelege aspectul exterior actual al combinatului nostru".Un reprezentant al consiliului de conducere îi informează apoi , pe distinșii oaspeți despre organizarea, funcționarea și realizările combinatului.Președintele Nicolae Ceaușescu se interesează de diferite aspecte concrete privind procesul de producție, organizarea activității combinatului. Gazdele îl informează pe șeful statului român că au cunoștință despre

faptul că in România funcționează combinate chimice similare, aflate la unul din cele mai înalte niveluri tehnice din lume, despre tradiția și marile capacități de care dispune industria românească îp acest domeniu. Ele subliniază, de asemenea, că, în cadrul colaborării româno-iraniene, specialiștii din România au fost la combinatul din Bandar Shahpour in schimb de experiență, lăsînd o plăcută impresie în ce privește cunoștințele și capacitatea profesională, stabilind prietenii personale cu specialiștii iranieni.Următorul obiectiv vizitat a fost „portul românesc" — denumire s.ub care este cunoscut la Bandar Shah- pour șantierul cheiului pentru vase pescărești, lung de aproape o mie de -metri, rod al cooperării dintre întreprinderea românească „Contransimex" și firma iraniană SET, Aflat în- faza finalizării organizării sale, cheiul va fi realizat, în întregime, după proiecte și cu materiale și utilaje tehnice aduse din România. Alături de muncitorii și tehnicienii iranieni, aici lucrează, cot la cot, 130 de muncitori, tehnicieni și ingineri din România, într-o strînsă colaborare, transformînd munca lor într-un simbol grăitor al prieteniei, stimei reciproce și rodniciei cooperării româno-iraniene.Vizitarea șantierului de către președintele Nicolae Ceaușescu, de către tovarășa Elena Ceaușescu a constituit un moment de sărbătoare pentru viața micului colectiv de români a- flați în misiune la Bandar Shahpour. Pe fețele tuturor se puteau citi mîn- dria și satisfacția profundă de a-1 avea ca oaspete pe șeful statului român Urale și ovații pornite din inimă au izbucnit la apropierea președintelui Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena Ceaușescu. înalților oaspeți le sînt oferite buchete de flori, li se adresează tradiționalul „Bine ați venit" românesc. Se aplaudă fierbinte, sînt fluturate zeci de stegulețe purtînd culorile patriei. în numele compatrioților săi, directorul iranian al șantierului îi informează

pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu despre mersul lucrărilor, despre colaborarea bună cu muncitorii și specialiștii români, despre proiectele de dezvoltare în perspectivă a portului Shah- pour.La rîndul său, Marin Moroiu, adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor, a raportat președintelui Nicolae Ceaușescu despre stadiul executării acțiunii de cooperare de la Bandar Shahpour, despre măsurile luate pentru ca acest obiectiv să fie dat în funcțiune la timp.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu stau de vorbă cu muncitorii, le răspund la întrebările „ce mai e nou prin țară", se interesează de condițiile de muncă, le Urează succes,; cerîndu-le să realizeze obiectivul la timp. Muncitorii. se angajează cu entuziasm că vor da portul în funcțiune la termen, că sînt gata să-și aducă toată contribuția la realizarea și a altor acțiuni de cooperare cu Iranul prieten.Au loc noi manifestări ale bucuriei și dragostei fierbinți din partea muncitorilor pentru secretarul general al partidului. în timp ce elicopterul special în care au urcat tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu se pregătește de decolare, se mai aud încă urările „Drum bun și multă sănătate !“, „Să ne trăiți, tovarășe secretar general !“.
★La încheierea vizitei în provincia Khuzistan, pe aeroportul orașului Abadan a avut loc ceremonia oficială a plecării. Fanfara militară intonează imnurile de stat ale României și Iranului. Pe aeroport este aliniată o gardă de onoare.La scara avionului, guvernatorul general al provinciei Khuzistan, dr. Nastratollah Mojtabai, își exprimă, încă o dată, bucuria de a-i fi avut ca oaspeți de onoare pe distinșii soli ai României, urează drum bun tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.

La Centrul de cercetări nucleare din TeheranPreședintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat, în cursul după-amiezii de duminică, Centrul de cercetări nucleare din Teheran.înalții oaspeți români au fost însoțiți de Abdol Hossein Samii, ministrul științei și învățămintului superior.La intrarea în monumentala construcție, 'unde sint arborate drapelele de stat ale Iranului și României, înalții oaspeți sînt întîmplnați de Muchtaba Taherzade, directorul a- cestui important centru de cercetări.Oaspeții sînt informați că în realizarea acestei moderne citadele a științei s-a pornit de la ideea că rezervele de hidrocarburi — care reprezintă una din marile bogății ale Iranului — nu sînt. totuși, inepuizabile. Este motivul pentru care guvernul iranian, prin Comisia națio

nală pentru energie nucleară, își manifestă interesul pentru rezolvarea problemei surselor de energie, care preocupă întreaga omenire, inclusiv prin folosirea în scopuri pașnice, in slujba omuiui, a puterii atomului.Președintele României, Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu vizitează apoi cîteva laboratoare și secții ale centrului, unde sînt infor- , mâți asupra activității de cercetare ce se desfășoară aici.Vizitînd, în continuare, sala de comandă a reactorului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de principalele caracteristici ale acestui important obiectiv, de soluțiile tehnice de ridicare a construcțiilor, de termenele de realizare. Răspunzînd la întrebările președintelui României. ale tovarășei Elena Ceaușescu, gazdele subliniază, între altele, că toți specialiștii de înaltă calificare ce asigură funcționarea și întreține

rea reactorului sînt iranieni. Oamenii de știință care își desfășoară aici cercetările aplicative colaborează, cu savanți din mai multe țări ale lumii, printre care și România.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat că în acest domeniu sînt preocupări similare și în România, ex- primîndu-și dorința de a se dezvolta o rodnică colaborare între fizicienii atomiști din cele două țări.Se vizitează apoi secția acceleratorului de particule, oaspeții români primind explicații amănunțite asupra performanțelor acestuia.La încheierea vizitei, președintele Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu semnează în cartea de onoare a acestei prestigioase instituții științifice.„Vă doresc succese și o colaborare bună și în acest domeniu" — a spus la despărțire tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Plecarea din Teheran

(Urmare din pag. I)într-o emoționantă manifestare a sentimentelor de profundă stimă și prețuire pentru înalții reprezentanți ai poporului român prieten, a prieteniei tradiționale care animă cele două popoare.Asistăm la noi dovezi, elocvente, ale deosebitului țîrestigiu de care se bucură în rîndurile poporului Iranului prieten președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ale admirației și prețuirii pentru politica principială, promovată cu consecvență pe plan internațional de țara noastră.Ceremonia plecării, care a avut loc pe aeroport, s-a desfășurat într-un cadru deosebit de solemn.Cei doi șefi de stat urcă pe podiumul de onoare, flancat de drapelele de stat ale României și Iranului. Fanfara militară intonează imnurile de stat ale celor două țări. Comandantul gărzii de onoare, aliniată pe aeroport, prezintă raportul militar.Președintele Nicolae Ceaușescu și

Șahinșahul Aryamehr trec apoi în revistă garda de onoare. Șeful statului român salută drapelul iranian.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaiișescu își iau rămas bun de la șefii misiunilor diplomatice acreditați în capitala Iranului. \Au fost de față Sharif Emami, președintele Senatului, Abdullah Riazi, președintele Majlisului, Assadollah Alam, ministrul Curții Imperiale, Aii Raza Bahrami, ambasadorul Iranului în România.Tovarășul Nicolae ' Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu își iau rămas bun de la membrii Ambasadei României in Iran. Un grup de copii oferă flori președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.La scara avionului, Maiestățile Lor Imperiale Șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr și împărăteasa Farah Pahlavi urează drum bun oaspeților.

Vă doresc — a spus Șahinșahul Aryamehr, adresîndu-se președintelui Nicolae Ceaușescu — noi succese în realizarea tuturor proiectelor dumneavoastră.La rîndul său. președintele Nicolae Ceaușescu a exprimat cordiale mulțumiri pentru ospitalitatea caldă de care s-a bucurat pretutindeni în timpul vizitei în Iran. Vă doresc succes ■ în întreaga dumneavoastră activitate, a spus președintele Nicolae Ceaușescu, subliniind, totodată. că așteaptă cu multă plăcere reîntîlnirea cu Șahinșahul Iranului în România.Președintele Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul Aryamehr. tovarășa Elena Ceaușescu și împărăteasa Farah își string cu căldură mîinile.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu urcă la bordul avionului prezidențial.La ora 10,45. ora Iranului, avionul prezidențial decolează, îndreptîndu-se 6pre patrie.

La întreprinderea de rulmenți din Bîrlad, conco- ' mitent cu acțiunile întreprinse permanent pentru ridicarea performanțelor produselor, o atenție constantă se acordă gospodăririi raționale a metalului. Dovadă în acest sens este faptul că in trei trimestre din acest an s-au economisit, față de normele planificate, 40 tone de metal ; comparativ cu normele prevăzute în studiul tehnico-economic, la sectorul profil I, bunăoară, se realizează consumuri cu mult mai reduse, ceea ce la nivelul acestui an înseamnă economii de 400 tone metal. Desigur, a- ceste rezultate nu reprezintă o limită ;. cu atît mai mult cu cît, nu de multă vreme, în întreprindere a intrat în producție un nou sector — profilul II de fabricație — dotat cu mașini și tehnologii moderne, ce asigură valorificarea superioară a metalului.în ancheta de față ne-am propus să relevăm, cu sprijinul cadrelor de bază din întreprindere, pregătirile care se fac pentru ca, odată cu începerea producției anului viitor, să fie identificate și puse în valoare noi rezerve de economisire a metalului.De la început, două cifre ne-au reținut atenția : în timp ce, pe baza normelor aprobate pentru anul 1976, consumul de metal urmează să se diminueze cu peste 1100 tone, din programul de măsuri întocmit de specialiștii întreprinderii rezultă posibilități de a se economisi numai 310 tone de metal. Diferența este mare și, tocmai de aceea, se ridică întrebarea : reflectă cifra de 310 tone rezervele reale ale întreprinderii 7 Este întrebarea pe care am repetat-o în cadrul convorbirilor din întreprindere. în secția de strungărie profil II, obiectul discuției cu ing. Constantin Ganea, șeful secției, îl constituie ■ observația că o bună parte din inelele de rulmenți se obțin prin prelucrare din bară trasă laminată, operație care determină un mare consum de metal.— Din punct de vedere tehnic se poate folosi țea- vă trasă nesudată, în loc de bară — preciza interlocutorul. în acest mod, consumul de metal s-ar reduce cu 60—70 la sută, ar spori de două ori productivitatea muncii, s-ar economisi scule și energie. Dificultatea constă în faptul că industria metalurgică nu a asimțlat tipul de țeavă care este necesar. Dar ar trebui să se țină seama și de faptul că barele trase se aduc tot din import și, de aceea, fabricarea țevilor în țară ar fi foarte avantajoasă. Sînt însă și alte posibilități tehnice mai eficiente și mai la îndemîna noastră pentru economisirea metalului. Astfel, dacă s-ar procura o mașină o- rizontală de presat s-ar putea executa inele de rulmenți, practic, fără pierderi de metal, prin deformare plastică la rece, așa cum procedează la ora actuală marile firme producătoare de rulmenți.
— Ce s-a întreprins 

concret, pină acum, în 
scopul promovării a- 
cestor tehnologii supe
rioare ?— Din cîte cunosc, metalurgia nu are în vedere

asimilarea tipului de țea- vă la care m-am referit. De aceea, cred că ar trebui să se analizeze cu

metal, altul modern, pe mașini cu inducție, de mare productivitate și cu consumuri reduse de metal.— S-a stabilit ca, In 1976, să fie forjate pe mașini cu inducție toate inelele de rulmenți în serii mari — ne spunea șeful secției forjă. Practic, prin ridicarea calificării celor ce lucrează la aceste mașini și întărirea a- sistenței tehnice în fiecare schimb, se elimină „timpii morți", se reduce timpul de reglaj și se evită apariția unor defecțiuni accidentale, ceea ce va permite creșterea cu
La întreprinderea 

de rulmenți din Bîrlad

SE POATE 
ECONOMISI
MAI MULT

METAL

La profilul II de fabricație, dotat cu instalații 
moderne, metalul capâtâ noi „carate" prin transfor
marea sa în inele de rulmenți cu performanțe teh

nice și constructive ridicate

mai mult curaj problema introducerii deformării plastice la rece. Pînă a- tunci ar fi bine dacă arh primi mai multe inele forjate, la care, oricum.se consumă mai puțin metal decît prin prelucrarea lor din bară.Continuăm discuția în secția forjă cu ing. Capi- ton Vintilă, șeful secției. Aici, la forjă, se lucrează în paralel cu două procedee tehnologice. Unul clasic, în care forjarea se face pe mașini orizontale, cu pierderi mari de

30 la sută a gradului de încărcare a liniilor de forjare cu mașini de inducție.
— S-ăr putea execu

ta prin forjare inelele 
de rulmenți obținute 
în prezent din bare, în 
sectorul profil II 7— în bună măsură, a- cest lucru este posibil, cu condiția să se asigure serii optime din punct de vedere economic. Ca specialist, consider că și inelele de dimensiuni mai mici pot fi realizate prin forjare, pe mașina auto-

mată pentru forjarea de precizie, A.M.P.—30.
— Ce alte rezerve de 

economisire a metalu
lui pot fi puse în va
loare, începînd din a- 
nul viitor, în secția 
forjă 7— In mod deosebit ne îngrijorează consumurile mari de metal de la debitare. Din cauză că nu a- vem discuri de debitat, singura soluție este ruperea laminatelor pe o presă mecanică. Astfel se pierde circa 10 la sută din metalul adus, in bună parte, din import. După părerea mea, ar fi bine ca specialiștii din centrală și din minister să facă un calcul și să vadă ce risipă se produce din lipsa discurilor de debitare și ce economii s-ar obține dacă ar fi asimilată în tară fabricația acestora, în altă ordine de idei, ar fi necesară finalizarea cît mai rapidă a studiului de introducere a încălzirii prin inducție și de sistematizare a fluxului la mașinile orizontale de forjat. în ce ne privește, acordăm o atenție deosebită reintroducerii în circuitul productiv a deșeurilor, pe această cale ur- mind să economisim anul viitor 250 tone de metal.în legătură cu obținerea în anul viitor a unor economii cît mai mari de metal, am notat citeva preocupări în acest sens ale compartimentelor de concepție din întreprindere. Astfel, după cum ne relata ing. Petru Țaga, din cadrul colectivului de proiectare tehnologică, prin introducerea tehnologiei de forjare fără ba- vură, la un reper se va reduce consumul de metal cu circa 50 tone. în funcție de rezultatele înregistrate, acest procedeu se va extinde, putîndu-se economisi circa 150 tone metal. De asemenea, Ing. Jean Baichiș, de la grupa de proiectări produse, ne-a spus că, începînd cu anul viitor, se vor aduce îmbunătățiri constructive la 4 tipuri de rulmenți oscilanți, care, pe lîngă ridicarea performanțelor a- cestora, vor determina reducerea consumului de metal cu 10 tone pe an.Așadar, diminuarea consumului de metal este posibilă atît prin acțiuni tehnice și gospodărești interne, cu participarea specialiștilor și a colectivelor din secții, cît și prin măsuri a căror aplicare depinde de alți factori, din afara întreprinderii. Și într-un caz și în altul însă, conducerea întreprinderii trebuie să se o- cupe cu stăruință de promovarea tehnologiilor moderne, raționale, care a- sigură economisirea metalului. Cu atît mai mult cu cît, potrivit părerii specialiștilor, rezervele de reducere a consumului de metal sint încă mari.

Cornellu CAR1AN 
Crăciun LĂLUCI
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ștf-Extras dintr-o comunicare . 
ințifică făcută in cadrul sesiunii 
anuale a Muzeului de arheologie 
Constanța, de către prof. univ. 
dr. Bucur Mitrea. de la Institu
tul de arheologie din București : 
in localitatea dobrogeană Văcă
reai s-a 
monetar 
XIV-lea. 
nede de ......... . .
200 sint ducați bătuți de Mircea 
cel Bătrîn, a cărui țară se întin
dea „pină la marea cea mare“, 
sub stema imprimată pe prețioa
sele monede. Comunicarea a fost 
însoțită de inventarierea tezau
rului de către Muzeul de istorie 
a Dobrogei, care și-a îmbogățit 
colecția cu o adevărată comoară.

descoperit un tezaur 
datină din secolul al 

El conține 238 de mo- 
argint, din care peste

„Salvarea"... 
salvatăîntuneric beznă. Viscol năprasnic. Viața tinerei Veronica Sen- ciuc era în pericol. în drum spre maternitate, a adus pe lume, in mașina Salvării, o fetiță. La un moment dat, mașina n-a mai putut înainta, din cauza zăpezii. Șoferul Ilie Tcaciuc împreună cu asistentul sanitar Florin Bărbuță au străbătut o parte din drumul de la Ipotești la Suceava, cînd făcînd ioc mașinii cu lo- pețile, cînd împingînd-o pe porțiunile de gheață. Pe parcurs le-au sărit în ajutor și alți oameni, care le-au croit pîrtie prin nămeți. Acum, tînăra mamă și fetița ei, Irina, se simt bine și sînt sănătoase, care sănătate le-o doresc tuturor celor■ necunoscuți care le-au
Mărturie

nevăzuți, salvat.
simbătă

Proiecte de leii de o deosebită însemnătate
pentru dezvoltarea zootehniei

Recent au fost date publicității spre dezbatere publică proiectul Legii creșterii și ameliorării animalelor și proiectul Legii privind regimul tăierii animalelor. Cele două proiecte de legi se înscriu în ansamblul de măsuri stabilite de partidul și statul nostru pentru dezvoltarea continuă a zootehniei și sint menite să creeze un cadru legislativ unitar care să reglementeze domeniile respective de activitate. In legătură cu aceste proiecte de legi, publicăm astăzi cîteva dintre materialele de dezbatere sosite la redacția ziarului nostru.Ing. Gheorghe Popa, directorul Oficiului județean de reproducție și selecție a animalelor — Bihor : „Sîntem convinși că aplicarea prevederilor cuprinse în proiectul Legii creșterii și ameliorării animalelor va contribui la progresul mai rapid al acestei importante ramuri a agriculturii. Și pînă acum, în județul Bihor s-au desfășurat acțiuni în vederea ameliorării efectivelor de animale. De exemplu, lucrările de selecție a- plicate la rasa Merinos transilvănean — rasă zonată pentru această parte a țării — au ca rezultat o producție medie de lină de peste 5 kg la oile crescute in cooperativele agricole Salonta, Valea lui Mihai, Marghita, Otomani. Diosig. Și la taurine se fac lucrări de selecție și se aplică însă- mînțări artificiale, atît la animalele din unitățile agricole socialiste, cît și la cele din gospodăriile populației. Ca urmare, în toate sectoarele agriculturii există animale de prăsită valoroase. Iată de ce propun ca. In proiectul Legii creșterii și ameliorării animalelor, să se înscrie obligativitatea creșterii mieluțelor selecționate din rasele zonate în toate sectoarele agriculturii. Subliniez aceasta, deoarece un mare număr de animale de rasă din gospodăriile populației ajung la abator. Ar putea fi luată în considerare și crearea unei unități specializate de achiziționare a animalelor atestate de o- ficiile județene de reproducție și selecție a animalelor. Această măsură ar constitui un puternic stimulent pentru creșterea animalelor în gospodăriile țăranilor. în special în zona de deal și munte".Ing. Constantin Pană, Trustul I.A.S. Ilfov : „Proiectul Legii creșterii și ameliorării animalelor ilustrează preocuparea conducerii partidului și statului nostru pentru dezvoltarea mai rapidă a zootehniei și creșterea producției animaliere. In mod deose

bit mi-au reținut atenția prevederile cuprinse în capitolul II. Se poate aprecia că ameliorarea raselor, în sensul îmbunătățirii potențialului genetic al animalelor, este o problemă de interes național. Articolul 16 precizează că. în scopul evidențierii potențialului productiv al animalelor din unitățile specializate, care au, între altele, ca obiect producerea, creșterea și întreținerea animalelor de reproducție, furajarea acestora se va face după norme, rații și rețete științific fundamentate. întocmite de unitățile de cercetare de profil și a- probate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, aplicate numai în unitățile cu acest specific de activitate. Legiferarea obligației de a se aplica norme și rețete de furajare științific fundamentate pentru fermele al căror obiectiv îl constituie ameliorarea raselor de animale este binevenită. Cu atît mai mult cu cît aceste ferme cuprind o serie de animale din clasele record și elită, cu un potențial productiv și ameliorativ ridicat. Unele din aceste animale. în special vacile din rasa Friză, provenite din import, au o capacitate de producție de peste 5 000—6 000 litri de lapte pe an. Ele nu ajung însă întotdeauna să-și pună deplin în valoare aCest potențial din cauza nutriției și întreținerii deficitare. De aceea, propun ca prevederile articolului 16 privitoare la furajare să fie completate cu norme obligatorii de întreținere rațională vizind. în special, mărirea duratei de exploatare și obținerea unui număr mai mare de produși din fermele de elită. Tn sprijinul acestor propuneri aduc în discuție două situații din cadrul Trustului I.A.S. Ilfov La ferma de vaci aparținind I.A.S. Mogoșoaia, de la animale din rase autohtone și metiși se obțin, în medie, de mai mulți ani. 4 000—4 400 litri lapte pe vacă furajată. în schimb, la I.A.S. Giurgiu, vacile din

rasa Friză, provenite din import, dau numai 3 000 litri lapte pe an, situație datorată atît insuficienței furajelor, cît și deficiențelor în îngrijirea. întreținerea și organizarea reproducției animalelor. Tntrucît nu este singurul caz de acest fel, propun revederea și completarea prevederilor referitoare la. unitățile specializate, pentru a avea certitudinea că vor contribui în mod eficient la ameliorarea raselor. Cred că nu ar fi lipsită de interes și o eventuală prevedere care să stipuleze încadrarea fermelor de elită cu specialiști selecționatori, care să execute nemijlocit lucrările de selecție pentru punerea în valoare a fondului genetic al raselor de animale".Ing. Ion Davidoiu, președintele cooperativei agricole Tîmboiești — Vrancea : „în urma consultării cu cooperatorii din unitatea noastră, cu specialiști din alte cooperative agricole. doresc să fac unele propuneri cu privire la proiectul Legii Creșterii și ameliorării animalelor. în comunele situate în zonele de munte, trebuie asigurate furajele necesare pentru hrănirea corespunzătoare a reproducătorilor aparținînd stațiunilor de montă comunale. De aceasta depind atît numărul, cît și calitatea reproducătorilor — tauri, berbeci, vieri — necesari pentru a obține mai mulți produși de la animalele matcă. De aceea, propun ca loturile zootehnice ale consiliilor populare să fie comasate pe județ, cu administrație proprie sau ca anexă în cadrul întreprinderii județene de exploatare ș$ îmbunătățire a pajiștilor care, prin- tr-un plan de cultură adecvat, să a- sigure sortimentele necesare furajării reproducătorilor din zonele de munte. Concentratele obținute să fie predate pentru producerea de nutrețuri combinate pe bază de rețete corespunzătoare animalelor de reproducție Tot în legătură cu această problemă, sugerez și o altă variantă. Asigurarea necesarului de concentrate pentru furajarea reproducătorilor din zona de munte să se facă prin repartiție, la prețuri de stat, iar fondurile necesare procurării acestora să fie prevăzute în bugetul consiliilor populare comunale".
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In ziarul nostru de 
scriam despre trei vrînceni care 

■depuseseră mărturii mincinoase 
și fuseseră condamnați. Un caz 
similar ni se semnalează din 
Arad. Instanța îi cere martoru
lui Gavrilă Borbely să spună „a- 
devărul și numai adevărul". Bor
bely începe :

— Jur că numitul Cornel Mi- 
traș habar n-avea că obiectele 
pe care i le aducea spre vinzare 
Marcel loan Manea erau furate.

Marcel loan Manea intervine :
— Ba știa foarte bine de unde 

sint obiectele, că doar n-aveam 
eu fabrica mea.

Borbely sare sentențios :
— Eu știu că nu știa.
Instanța :
— Dar de unde știi 7
Borbely :
— Cum de unde ? Așa mi-a 

spus să spun... Cornel Mitraș.
Limpede : mărturie mincinoa

să. Borbely a fost condamnat la 
un an închisoare.

Băiețelul 
dintr-a II- a IuiCu vreo nouă ani în urmă, Petru Silter și Măriei Boncu din Piatra Neamț le-a fost dat să se cunoască. Și de cum s-au cunoscut, s-au și plăcut. Dragoste fulgerătoare. Jurăminte de fidelitate veșnică. Dar „veșnicia" n-a ținut decît pînă a venit pe lume un copil. Apoi, ambii părinți au pornit care încotro prin țară, unul cea și altul hăis. Se zice că el s-ar afla pe unul din șantierele Capitalei, iar ea prin orașul Buzău. între timp, băiețelul lor, îngrijit de un bunic, cu o familie împovărată, s-a făcut mare. Este în clasa a Il-a și învață foarte bine. Nu i-a văzut niciodată pe nici unul din părinți, întreabă mereu de ei. Și de cîte ori întreabă, bunicul oftează. Deunăzi, băiețelul a vrut să le trimită o scrisoare. Dar pe ce a- dresă 7 Poate o află cineva...
Fără cascăMotociclistul Szabo Iosif circula pe un drum național in a- propierea comunei Ozun, județul Covasna. Angajîndu-se într-o depășire fără să se asigure, s-a izbit de o căruță cu lemne, care mergea regulamentar. Spre norocul lui, a scăpat doar cu mici zgîrieturi. în schimb, prietena sa a suferit grave leziuni, fiind transportată imediat la spital. După cum s-a dovedit la anchetă, chiar și fata putea să scape mai ușor dacă avea cască protecție.
Copii
nesuprave 
gheați

de

Plecînd cu treburi prin comu
nă, Maria Petrovan din Drago- 
mirești, județul Maramureș, și-a 
lăsat în casă, fără supraveghere, 
cei doi copii, în vîrstă de 3 
și jumătate și, respectiv, un 
Rămași 
peste o 
care au 
Pînă au
stingă incendiul, cei 
au decedat asfixiați.

singuri, copiii au 
cutie de chibrituri, 

început să 
intervenit

ani 
an. 
dat 
cu

se joace, 
vecinii să 
doi minori

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

oricum.se
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Alteței Sale
Șeic ZAYED BIN SULTAN-AE NAHAYYAN

Președintele Emiratelor Arabe UniteCu prilejul aniversării Zilei naționale a Emiratelor Arabe Unite, sînt bucuros să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres continuu poporului țării dumneavoastră.îmi exprim speranța că legăturile prietenești dintre Republica Socialistă România și Emiratele Arabe Unite se vor dezvolta în direcția statornicirii unei colaborări multilaterale, reciproc avantajoase, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCUPreședintele

Republicii Socialiste România

Cronica zilei Vizita președintelui parlamentului indonezian

Spectacol de gală prezentat de Ansamblul 

de cintece și dansuri „Liaonin" din R. P. ChinezăSub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ansamblul de cîntece și dansuri „Liaonin" din R. P. chineză a prezentat luni seara un spectacol de gală pe scena Operei Române din București.Au asistat tovarășii Dumitru Popescu. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Gheor- ghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Ion Popescu-Puțuri, președintele Asociației de prietenie româno- chineză, Constant'll Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, personalități ale vieții cultural-artiștice, un numeros public. . JErau prezenți, de asemenea, Li Tin-ciuan. ambasadorul R. P. Chiri ze la București, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara

noastră, membri ai corpului diplo- * matic.Spectacolul — demonstrație artistică de înaltă ținută — a evocat prin cîntec și dans dragostea profundă a poporului chinez pentru țara sa, recunoștința față de partidul comunist, bucuria împlinirilor obținute în construirea socialismului, în făurirea unei vieți puse în slujba păcii și progresului. Suitele de dansuri, piesele vocale și cele executate la instrumente specifice au pus în evidență tematica lor generoasă, talentul remarcabil al soliștilor, frumusețea costumelor. O impresie puternică a produs în rîndul spectatorilor includerea în program a unor cîntece patriotice românești, a suitei de jocuri din Banat, dovedind bogatele resurse artistice ale inter- preților. Pentru deosebita valoare a spectacolului, pentru mesajul său luminos. pentru măiestria artiștilor, a- sistența a aplaudat cu căldură, solilor dansului și cîntecului chinez fiindu-le oferite, la sfîrșitul spectacolului. flori. (Agerpres)
t V

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală • Sămînța (Bota

nică clasa a V-a) • Acțiunea 
cîmpului magnetic asupra 
particulelor electrizate aflate 
în mișcare (Fizică an III — 
TVSI) • Dunărea (Geografie 
an IV — TVSI) • La început 
a fost un vis — Traian Vuia. 
(Limba română clasa a IV-a) 
Desenați cu noi (învățămînt 
preșcolar).

10,00 Din lirica universală : „Go- 
lestan sau grădina florilor".

10.15 Film artistic : „Western U- 
nion“.

11,45 Telex.
11,50 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală. Literatură româ

nă : Zaharia Stancu în 
mărturii și documente lite
rare.

16,30 Curs de limbă franceză.
17,00 Telex.
17,05 Pentru sănătatea dv. Primul 

ajutor în caz de accidente de 
circulație.

17.15 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură • Agricultura 
— ramură de bază a econo
miei naționale. Sarcinile agri
culturii în 1976 • Posibilități 
de creștere a productivității 
muncii în agricultură.

17.45 Muzică ușoară cu formația 
,.Gramofon" din Timișoara.

18,00 Puritate. Emisiune de versuri 
în lectura autorilor.

18.15 Campionatul mondial de 
handbal feminin : România — 
Norvegia. Transmisiune di
rectă de la Vilnius.

18.40 Muzică populară instrumen
tală.

19,00 Teleglob. Lumina unei ere 
noi. Reportaj din Vietnamul 
de sud.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Muzică populară din toate 

regiunile țării.
20.20 Seară de teatru. Ciclul „Oa

meni ai zilelor noastre" — 
,,Recitindu-l pe Shakespeare" 
de Cristian Munteanu.

21.20 Reportaj T : „Vine orașul".
21.40 Simfonia în alb. Fantezie co

regrafică pe muzică de 
Georges Bizet.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial : „Janosik" — 

producție a studiourilor po
loneze. EpisodUl VIII : „Un 
preț bun".

20.45 Idei contemporane. Dimen
siunea umanului în perspec
tiva revoluției tehnico-știin- 
țifice.

21.15 Telex.
21.20 Tezaur de cîntec românesc. 

Evenimentul istoric oglindit 
în creația xmuzicală.

21,40 Din filmoteca TV : ion Ma- 
nolescu (1881—1959).

Cu ocazia Zilei naționale a Emiratelor Arabe Unite, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite, Ahmed Khalifa Al Suweidi.
★Cu prilejul aniversării Zilei Forțelor armate revoluționare ale Republicii Cuba, generalul de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare comandantului de divizie Raul. Castro Ruz, prim-viceprim-ministru și ministrul Forțelor armate revoluționare ale Republicii Cuba.
★Prin decret prezidențial, tovarășul Nicolae Tăbîrcă a fost numit ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Africa Centrală, in locul tovarășului Gheorghe Popescu, care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe.
★în legătură cu deschiderea, la 8 decembrie a.c„ a lucrărilor celui de-al VII-lea Congres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, ■ ambasadorul R.P. Polone la București, Wladyslaw Wojtasik, a avut ieri o înțilnire cu cadre didactice și cursanți ai Academiei „Ștefan Gheorghiu".Cu acest prilej, ambasadorul polonez a prezentat o expunere despre importanta congresului in viața partidului și a întregului popor polonez.
★Trupa de pantomimă „United Mime Workers" din S.U.A. întreprinde în aceste zile un turneu în țara noastră în cadrul schimburilor culturale bilaterale. Artiștii americani au oferit luni, pe scena teatrului „Ion Creangă" din Capitală, două spectacole pentru copii și adulți, urmînd să mai prezinte marți încă un spectacol pe aceeași scenă. în continuare, trupa va apărea în fața publicului din orașele Brașov, SibiuJ Cluj-Napoca, Oradea și Timișoara.
★Uniunea artiștilor plastici a organizat luni o seară de filme documentare iugoslave, care se înscrie în rîndul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea în tara noastră a Zilei naționale a R.S.F. Iugoslavia.Criticul de artă Ion Frunzettî, vicepreședinte al U.A.P.. și Vladimir Sta- nimirovici, prim-secretar al Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București, au prefațat manifestarea, relevihd în cuvîntările rostite cu acest prilej strînsa colaborare existentă între România și Iugoslavia pe toate planurile, evoluția ei mereu ascendentă în spiritul tradiționalei prietenii dintre cele două popoare.
★La Casa filmului din Capitală s-a deschis, luni după-amiază, o expoziție de plastică de film organizată în cadrul Anului international al femeii.(Agerpres)

în continuarea vizitei întreprinse In țara noastră, dr. Idham Chalid, președintele Adunării Populare Consultative și al Camerei Reprezentanților Poporului din Republica Indonezia, a fost, luni, oaspetele județului Argeș. în cursul dimineții, președintele parlamentului indonezian a vizitat combinatul petrochimic. întreprinderea de autoturisme și Combinatul de prelucrare a lemnului din Pitești.Oaspetele a fost însoțit de Ion'

Sălăjan, membru al Comisiei constituționale și juridice a M.A.N., Vale- riu Nicolescu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Pitești, precum și de Su- kahar, ambasadorul Republicii Indonezia la București.La amiază, Ion Dincă, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Argeș, a oferit un dejun în onoarea oaspetelui indonezian. (Agerpres)
Preocupări in preajma 
Congresului P.M.U.P.Vizita delegației guvernamentale a Republicii GabonezeViceprim-ministrul Guvernului Republicii Gaboneze, Jean Stanislas Mi- golet, care face o vizită oficială în România, în fruntea unei delegații guvernamentale, a avut luni, la Palatul Marii Adunări Naționale, o întrevedere cu Aneta Spornic, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, la care au luat parte Ioan Ceterchi, președintele Consiliului Legislativ, și

Ilie Șalapa, președintele Comisiei pentru industrie și activitatea econo- mico-financiară a M.A.N.Au fost abordate, cu acest prilej, aspecte privind organizarea vieții statale; politico-economice, parlamentare în cele două țări, reliefindu-se. totodată, bunele relații româno-gabone- ze, dorința comună de a le continua, adinei și diversifica. (Agerpres)
Manifestări prihjuite de aniversarea făuririi 

statului unitar românAniversării a 57 de ani de la formarea statului național român unitar i-au fost dedicate duminică, în județele Alba și Hunedoara, ample manifestări cultural-educative. La Alba Iulia, unde s-a înfăptuit actul istoric de acum 57 de ani, a avut loc simpozionul cu tema „1 decembrie 1918 — încununarea luptei deveacuri a poporului român pentru înfăptuirea aspirațiilor legitime de libertate, unitate și independentă națională". A urmat apoi faza județeană a concursului de poezie patriotică și revoluționară intitulat „Eroii neamului", la care au participat numeroși tineri din județul Alba și din alte zone limitrofe.
★Sala de cultură din cartierul „Cetate" din municipiul Alba Iulia a găzduit montajul literar-muzical „Prinosul tinereții noastre Ia marea zi a unirii", iar la casa de cultură

a sindicatelor din Petroșani a avut Ioc un montaj literar-muzical intitulat „Unirea", la care și-au dat ' concursul actori ai teatrului de stat „Valea Jiului" și formații artistice de amatori din acest bazin carbonifer.
★Cu prilejul împlinirii a 57 de aht de la desăvîrșirea formării statului român unitar, luni a avut loc în sala Teatrului’ de stat din Oradea o manifestare cultural-artistică. în prezența unui numeros public, acad. Ștefan Pascu a evocat importanța și semnificația actului de la 1 decembrie 1918 în istoria poporului român, în încheiere, reuniunea de cîntări „Hilaria" a susținut un concert coral de cîntece patriotice, iar Orchestra simfonică orădeană, avîndu-1 la pupitru pe artistul emerit Mircea Cristescu, a prezentat un concert simfonic. (Agerpres)

A apărut: „REVISTA ECONOMICĂ44 
nr. 48 din 28 noiembrie 1975Din sumar : Un an de la Congresul al XI-lea al partidului. Spre o civilizație proprie comunismului (dr. Maria D. Popescu) ; Obiective prioritare în realizarea sarcinilor de plan (Maria Ionită, I. Drăghici) ; Formele eficienței activității economice (conf. univ. dr. C. Bărbăcioru) ; în dezbatere : Proiectul legii privind regimul tăierii animalelor.

La rubrica „în ajutorul parti- cipanților la învățămîntul politico-ideologic de partid" revista inserează consultația : Asigurarea unei rate înalte a acumulării. Documentele Congresului al XI- lea al P.C.R. privind asigurarea unei corelații optime între fondul național de dezvoltare economică și socială și fondul de consum. Politica partidului de perfecționare a repartiției in țara noastră.
A apărut
„REVISTA 

DE FILOZOFIE"
nr. 5/1975

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •SPORT • SPORT

HANDBAL ACTUALITATEA LA FOTBAL

Una din problemele de importanță majoră căreia conducerea de partid și de stat poloneză îi acordă o atenție deosebită o constituie construcțiile de locuințe, domeniu în care, deși s-au înregistrat succese însemnate, cerințele continuă a fi mari. Dezvoltarea economică accelerată, apariția pe harta țării a unor noi centre industriale, precum și extinderea celor existente reclamă un amplu program de construcții de locuințe, care să corespundă nu numai cerințelor cincinalului viitor, ci să aibă în vedere și perspectiva anilor ’90. întregul complex de probleme legat de construcția de locuințe a fost analizat în cadrul unei plenare speciale a C.C. al P.M.U.P. incă în luna mai 1972. aflîndu-se ulterior pe ordinea de zi a Conferinței Naționale a partidului, urmînd ca forumul suprem al comuniștilor — Congresul al VII-lea, ce se va deschide la începutul săptămînii viitoare — să aducă noi precizări în lumina posibilităților cres- cinde ale economiei. Se prevede ca în cincinalul viitor să fie predate „la cheie" 1 125 000 de apartamente, însă — după cum sublinia nu de mult ziarul „Trybuna Ludu" — delegații constructorilor la congres se vor angaja ca această cifră fără precedent în cincinalele

poloneze să fie depășită.Același ziar, care de mai multe luni desfășoară în coloanele sale o interesantă campanie sub deviza „o locuință pentru fiecare familie", releva necesitatea mobilizării tuturor eforturilor în vederea reducerii termenului de așteptare pentru ' repartizarea unei locuințe.Programul de construcții de locuințe
CORESPONDENȚA 

DIN VARȘOVIA

pune un accent deosebit pe dezvoltarea combinatelor de prefabricate și a așa-nu- mitelor „fabrici de case", capabile să construiască rapid și la nivelul noilor cerințe tehnice și ale confortului ridicat. Pînă la sfîrșitul anului vor fi fost date în exploatare în total 19 unități de acest gen. din care patru în Silezia, două la Cracovia, iar celelalte la Varșovia și Kielce.Regimul preferențial de care se bucură „fabricile de case" se va menține și în cincinalul viitor, cînd vor intra în funcțiune alte 40 de unități, cifră care, in opinia directorului L. Ganowicz, din Ministerul Construcțiilor și Industriei Materialelor de Construcții. va fi probabil depășită. „în cincinalul viitor, ne-a decla

rat interlocutorul, toate voievodatele vor dispune de capacități proprii de prefabricate. Acest fapt va permite, printre altele, reducerea pină la 40 km a distanțelor de transportare a elementelor prefabricate, ceea ce va avea ca efect nu numai o descongestionare a transporturilor, dar și o accelerare a construcțiilor".în unele zone mai puțin industrializate se prevede construirea unor unități producătoare de elemente prefabricate cu posibilitatea strămutării lor după o anumită perioadă, cînd necesitățile regiunii respective vor fi fost satisfăcutei Și în mediul rural, odată cu acțiunea de sistematizare a satelor, se prevede construirea unor fabrici cu o capacitate anuală de producție de. 5 000 de case standard, dotate cu toate instalațiile necesare.„Pînă la țelul final — «o locuință perttru fiecare familie», scria ziarul „Zycie Warsza- wy“, mai este o cale de străbătut. Trebuie insă să facem ca . în cincinalul viitor să ne anrooiem de acest tel. să construim un număr maxim de locuințe. Avem toate premisele pentru a îndeplini și depăși sarcinile cincinalului în acest domeniu de excepțională Importantă".
Gh. C1OBANUSăplămîna internațională a apicultorului„Săptămîna internațională a apicultorului" — manifestare devenită tradițională pe toate meridianele lumii — se sărbătorește, în fiecare an, în prima parte a lunii decembrie.. Apicultorii din țara noastră folosesc acest prilej pentru popularizarea metdde- lor apicole și a celor mai bune rezultate în producția de miere și ceară, în organizarea -stupăritului pasto

ral și polenizarea culturilor agricole. Totodată, Asociația crescătorilor de albine din România și filialele sale județene organizează expoziții cu produse apicole. Un important rol educativ au conferințele, filmele cu caracter apicol pentru difuzarea largă a cunoștințelor despre apicultură, a avantajelor practicării acestei frumoase meserii în rîndul populației și în special al tineretului.

Azi, echipa feminină a României debutează la campionatele mondialePlecate duminică la Vilnius, pentru a lua parte, cu începere de azi, la cea de-a VI-^ ediție a campionatelor mondiale, handbalistele noastre așteaptă cu încredere desfășurarea marii competiții in care, după cum se știe, în decursul anilor au obținut frumoase satisfacții : în 1962, la București, au cîștigat titlul mondial, iar acum doi ani, în Iugoslavia, s-au situat pe locul al doilea, după formația țării gazdă. Deși de această dată întrecerea pentru cucerirea medaliilor la „mondiale" se anunță mai dificilă ca oricînd (în joc este și calificarea pentru turneul olimpic !), reprezentantele handbalului româ- neșc/sînt hotărîte să-și apere șănsele, op.imismul lor și al suporterilor fiind legat și de faptul că în acest an rezultatele meciurilor de pregătire au fost foarte îmbucurătoare : 17 victorii, 4 scoruri egale și doar 3 înfrîn- geri din cele 24 de partide internaționale susținute.Lotul handbalistelor pentru actualele campionate ale lumii, condus de antrenorii Constantin Popescu și Dan Bălășescu, cuprinde pe Viorica Ionică. Elisabeta Ionescu, Lidia Stan, Rozalia Șoș, Doina Furcoi, Nadire Iba- duIa-Luțaș, Cristina Petrovici, Mariana Mihoc, Maria Boși, Doina Co- jocaru, Simona Arghir, Constantina Pițigoi, Magda Miklos, Georgeta Lăcustă, Irene Oancea și Iuliana Ho- bincu.în seria de la Vilnius, echipa României susține, în ordine, următoarele meciuri : cu Norvegia (azi, de la ora 18), cu Japonia (mîine, de la ora 18,45) și cu Cehoslovacia (poi- mîine, ora 16). Televiziunea ne-a comunicat că toate aceste partide vor fi transmise în direct pe „micul e- cran". în celelalte două serii ale C.M. participă Iugoslavia. Danemarca. Ungaria și Tunisia (la Rostok pe Don) și Uniunea Sovietică, R. D. Germană, Polonia și S U.A. (la Kiev).Primele două echipe din fiecare serie se califică pentru turneul final, care va avea loc între 7 și 13 decembrie, la Kiev.
★în meciul revanșă dintre echipele masculine ale României și R. D. Germane, care s-a desfășurat la Berlin, victoria a revenit gazdelor : 19—16 (9-8).

• Ieri a plecat in Franța, pentru a susține — mîine, la Bloiș, în cadrul preliminariilor olimpice — meciul cu selecționata țării gazdă, e- chipa noastră reprezentativă. Din lot fac parte : Răducanu, Moraru (portari), Mateescu, Sătmăreanu II, Gabriel Sandu, Sameș, Lucuță (fundași), Georgescu, Dinu, Bălăci, Haj- nal, Boloni — în locul lui Dobrin, indisponibil — (mijlocași), Troi, Mircea Sandu, Iordănescu, Lucescu (înaintași).• Partida dintre echipele de tineret ale României și Uniunii Sovietice, ce a avut loc la Galați, s-a încheiat cu scorul de 2—0 (1—0) pentru fotbaliștii români. Au marcat : Romilă II (min. 30. din penalty și V. Mureșan (min. 81).

• în meci-restanță, S. C. Bacău a Întrecut cu 2—1 (1—0) pe Sportul studențesc și ocupă locul 4 în clasament (cu 17 p), după Steaua (22 p), Dinamo (21 p) și Politehnica Iași (17 p).• Scorurile etapei, în divizia B, s-au înregistrat la Craiova (Electro- putere — F.C.M. Giurgiu 8—0), București (Progresul — Tractorul 8—1) și Buzău (Gloria — Cimentul 8—1). După 15 etape, lideri în seriile respective sint F.C.M. Galați cu 23 p (pe locul doi F.C. Brăila, 21 p), Progresul cu 21 p (urmat de Dinamo Slatina și C.S. Tîrgoviște, cu același număr de puncte, tîrgoviștenii, însă, cu un joc mai puțin) și F.C. Cor- vinul cu 22 p (secondat de F.C. Baia Mare și F.C. Șoimii, cu cîte 20 p).ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HOCHEI PE GHEAȚALa Oslo s-a disputat meciul reven- șă dintre selecționatele de hochei pe gheată ale Norvegiei și R. D. Germane. Partida s-a încheiat la egalitate : 5—5. Primul joc revenise hocheiști- lor din R. D. Germană cu 11—3.

TENISFavoritii au debutat cu victorii în „Turneul campionilor" de la Stockholm, concurs de anvergură care încheie sezonul de tenis din acest an. Cîștigătorul „Marelui Premiu F.I.L.T.", argentineanul Guillermo Vilas, l-a învins în două seturi pe americanul Harold Solomon (6—3, 6—4). Campionul suedez Bjorn Borg a dispus cu 6—3, 6—3 de mexicanul Raul Ramirez, iar spaniolul Manuel Orantes a cîștigat cu 6—4, 7—6 în făta italianului Adriano Pariatta. Partida dintre Ilie Năstase și americanul Arthur Ashe, întreruptă în setul trei, nu s-a mai reluat.
★Turneul internațional de la Tokio a fost cîștigat de australianul Ken Rosewall, învingător cu 7—5. 4—6,6—1 în finala disputată cu compatriotul său John Newcombe.

în „Cupa Davis", meciul dintre echipele Indoneziei și Pakistanului, desfășurat la Karachi, s-a încheiat cu scorul de 3—2 în favoarea indonezienilor. în ultima partidă de simplu, Atet Wyono (Indonezia) a dispus cu 3—6, 6—2, Ș—3, 3-6, 6—4 de Meer Mohammad. întîlnirea dintre selecționatele Mexicului și Canadei, desfășurată la Ciudad de Mexico, a revenit mexicanilor, tot cu scorul de 3—2.
TENIS DE MASAîn orașul suedez Kalmar au luat sfirșit Campionatele internaționale de tenis de masă ale Scandinayiei. Proba de simplu masculin a fost cîști- gată de suedezul Stellan Bengtsson (în finală, 3—0 cu compatriotul său Kjell Johansson). Finala probei feminine, între sportivele chineze Liu Sin-yen și Cian Te-ying, a revenit primei jucătoare cu 3—0. în celelalte finale : dublu masculin : Surbek. Sti- pancici (Iugoslavia) — Johanson. Bengtsson (Suedia) 3—2 (21—16,21—17, 19—21, 12—21, 21—15) ; dublu feminin : Cian Te-ying, Cen Ying (R. P. Chineză) — Liu Hsin-yen, Li Ming (R. P. Chineză) 3—0.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 

4 și 5 decembrie. In țară : Vremea va 
îl în general închisă în sudul și estul 
țării, îndeosebi la începutul intervalu
lui, unde frecvent se va produce ceață

și izolat burniță. în rest, cerul va fi 
variabil, mal mult noros și vor cădea 
ploi locale. Vînt slab cu intensificări 
în vestul țării. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 5 șl plus 
5 grade, izolat mai cobortte, iar maxi
mele între minus 2 și plus 8 grade, lo
cal mal ridicate în vest. In București : 
Vreme in general închisă, mai ales în 
prima parte a intervalului, cu ceață 
frecventă. Vînt slab, pînă Ia moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

Trecerea de la sezonul turistic estival la. cel rece s-a făcut anul acesta în . condiții mai puțin obișnuite ; vara și-a prelungit e- xis tenta pînă în a doua jumătate a lunii octom’brie, iar iarna și-a făcut apariția mult mai devreme ca altădată. Ce posibilități vor fi oferite în această perioadă amatorilor de turism sau celor care vor să-și efectueze concediile de odihnă ori cură balneară ? De la organismele de specialitate ale Ministerului Turismului am primit cîteva informații sintetice în legătură cu modul în care au fost pregătite stațiunile de o- dihnă și tratament pentru iarnă.Baza materială a fost mai bine pregătită ca.in alți ani și. în plus, oferă pentru actualul sezon rece și multe noutăți. De pildă, încă de la 20 octombrie, au fost încheiate obișnuitele lucrări de reparații, modernizări și verificări ale instalațiilor de încălzire, energie și apă- în toate stațiunile montane și balneoclimaterice s-au e- fectuat în această perioadă lucrări de zugrăvire și vopsire, de dotări și completări de mobilier, au fost verificate și puse în funcțiune instalațiile de transport pe cablu (telecabine. tele- schiuri, telescaune) care au program zilnic pînă la ora 18. într-o serie de stațiuni — ca Sinaia, Poiana Brașov. Că- limănești-Căciulata, Vatra Dornei — s-au construit noi hoteluri, cabane și baze de tratament care vor debuta în acest sezon ; de a- semenea. urmează să fie date în folosință. în prima parte a anului viitor, noi hoteluri în Predeal și Hercula- ne. două hoteluri în Poiana Brașov și alte construcții noi, precum ți linia de transport pe cablu cu telecabină Bușteni — Babele, cea mai lungă instalație de acest fel de la noi din tară. Dacă adăugăm pregătirilor efectuate pentru întreținerea și dezvoltarea bazei materiale, măsurile luate pe linia aprovizionării stațiunilor și cabanelor pentru întreaga durată a sezonului alb — prin asigurarea stocurilor necesare — am conturat, pe scurt, eforturile pe care le-au făcut oficiile județene de turism de a crea condiții favorabile pentru turism. odihnă și tratament tuturor oaspeților veniți în această perioadă în stațiuni.„în timpul sezonului alb — ne spune tovarășul Ion

Florea, directorul direcției de turism intern din ministerul de resort — a- vem capacități de cazare dare pot satisface integral •toate i cererile pentru turism, odihnă și cură balneară sau tratament, cum îi mai spun specialiștii. Spre exemplu, stațiunile montane profilate pe odihnă și sporturi de iarnă pot

cu sezon permanent — prin „uzinele" de sănătate de la Eforie Nord și Mangalia, prin cele circa 7 000 de locuri încălzite, prin piscinele cu apă caldă ce le pune la dispoziția amatorilor". ,în legătură cu potențialul stațiunilor noastre de cură balneară aflăm că medicii balneologi români

mentul, ca factori de re- confortare și sănătate pentru oamenii muncii. Tocmai ca o reflectare a a- cestei atenții, aflăm că în cadrul pregătirilor pentru sezonul alb s-au avut și se au in vedere și alte măsuri și facilități ; de pildă, oficiile județene de turism organizează pe toată durata sezonului — nu numai
Ce ne oferă „anotimpul 

alb" pentru odihnă 
și cură balneară

primi în fiecare serie peste 25 000 de turiști ; pentru amatorii de drumeție montană sau de sporturi de iarnă, cabanele au la dispoziție circa 9 000 de locuri : stațiunile de tratament din zonele montane (în care s-au construit în ultimii ani numeroase complexe sana- toriale moderne, la nivelul celor mai reușite edificii de sănătate de acest fel din Europa : complexele sana- toriale din Herculane, Felix, Sîngiorz. Tușnad. So- vata, Vatra Dornei, Slănic Moldova, Amara. Călimă- nești-Căciulata ș.a.) au posibilitatea să primească în fiecare serie la cură balneară în total peste 32 000 de solicitanți. O noutate a ultimilor ani o constituie, de asemenea, intrarea litoralului în rîndul stațiunilor

au inventariat afecțiuni de ordinul sutelor care se pot trata aici. în citeva dintre acestea (Felix, Herculane, Călimănești-Căciu- lata, Sinaia, Eforie-Nord ș. a.) funcționează filiale ale Institutului national de gerontologie și geriatrie, care asigură efectuarea de tratamente cu produse de tipul „Gerovi- tal“, „Aslavital". De asemenea, începînd cu acest sezon, se va introduce în tot mai multe stațiuni tratamentul cu produsele Pell- Amar.O simplă privire asupra tuturor acestor posibilități pe care le oferă baza materială în perioada de iarnă este de natură să evidențieze atenția deosebită de care se bucură la noi turismul, odihna și trata

la sfirșit de săptămînă, ci și în cursul acesteia — excursii în zonele cu posibilități de practicare a sporturilor de iarnă (la Sinaia, Predeal, Poiana Brașov ori în zonele propice din Paring, Muntele Mic, Ceahlău etc). Aceste excursii vor fi organizate atît cu trenuri speciale, cit și cu autocarul. Organizatorii turismului au luat măsuri ca în toate stațiunile cu mari posibilități pentru practicarea sporturilor de iarnă — ca Sinaia. Predeal, Poiana Brașov, Bușteni, Păltiniș. Muntele Mic ș.a. — să fie organizate centre de închiriat schiuri, săniuțe, patine. Pentru excursiile organizate în cursul săptămînii, cu excepția zilelor de sîmbătă șl duminică, se acordă im

portante reduceri de prețuri pe toată perioadă sezonului .de iarnă.-^- cu 40 la sută pentru lucrătorii din I.A.S.. S.M.A.. membrii C.A.P.. și CU 30 la sută pentru celelalte categorii de oameni ai muncii ; dacă transportul se efectuează cu trenul, participanții la excursii beneficiază de o reducere de 50 lă sută.în cadrul măsurilor stabilite pentru a beneficia de vacanțe cit mai plăcute se numără și noua acțiune intitulată „Vacanță-combina • tă“. în ce constă aceasta ? Cetățeanul are posibilitatea să opteze pentru petrecerea vacanței în trei stațiuni balneo-climaterice — într-una tu sejur de 12,’ 18 sau 20 de zile (stațiunea de bază), iar în celelalte două cu sejur de cîte 3 zile ; pentru astfel de trasee se oferă un singur bilet C.F.R. (cu reducere de 50 la sută), care dă dreptul la două întreruperi. Iată un exemplu de traseu pentru o formulă de „vacantă-combi- nată : București — Bușteni — Borsec — Tușnad — București (stațiunea cu sejur complet poate fi Borsec, iar cele două sejururi scurte în stațiunile Bușteni și Tușnad). De asemenea, pentru prima oară, în unele stațiuni balnco-climate- rice (de pildă : Moneasa — Arad. Săcelu — Gorj, Stt- na de Vale — Bihor, Pucioasa — Dîmbovița, Ocna Sibiului ș. a.) se vor pune în vinzare bilete și pentru o perioadă mai scurtă decit seria obișnuită, de 4—6 zile.Pe măsură ce ne apropiem de sfîrșitul anului, au devenit la „ordinea zilei" și pregătirile pentru tradiționala sărbătoare a Anului Nou. Specialiștii direcției de resort a Ministerului Turismului ne-au făcut cunoscute o serie de acțiuni pe care le inițiază in acest scop unitățile de specialitate ale acestui minister. Astfel, peste 70 000 de oameni ai muncii își vor petrece revelioanele în stațiunile montane, cabane ori in unități aflate in funcțiune pe litoral ; în perioada 30 decembrie — 4 ianuarie se vor organiza în toate județele excursii de 4—5 zile in cele mai pitorești locuri din țară....Pe scurt,' acestea ar fi primele informații și primele răspunsuri în legătură cu perspectiva pe care ne-o oferă „anotimpul alb".
Constantin PRIESCU

cinema
• Călina roșie s SALA PALATU
LUI (șeria de bilete 70) — 17.15, 
PATRIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Evadatul : SCALA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 21, BUCUREȘTI — 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 
21.
• Gala filmului Iugoslav „Splen
doarea pulberii" : CAPITOL - 20.

?Un rege la New York : CAPI-
OL — 9,15; 11,30; 13,45; 16, FA

VORIT — 0,15; 11,3Q: 13,45; 16; 
18,15; 20,30, CASA FILMULUI — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
• Corupție la Palatul de justiție : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30. FESTIVAL — 9; 11,15; 
13.45; 16; 18.15: 20.30.
• Alexandra și infernul : CEN
TRAL -7 9,15; 11,30; 13,45; 16: 18,15;
20.30, GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15: 20,15.
• Cazul a avut un deznodămînt 
fericit : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15, MELODIA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30, MO
DERN - 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20.30.

Trecătoarele Iubiri : TIMPURI

NOI — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15.
• Marele Gatsby s EXCELSIOR — 
9: 12,30; 16; 19,30, GLORIA — 8; 
12; 16,15: 19.15.
• Tintln si Templul soarelui ; 
DOINA — 9.30; 11.15: 13; 14,30: 16.15.
• Cantemir : DOINA — 18; 20.
FLACÂRA — 15.30: 18; 20.15.
• Unde este compania a 7-a ? î 
VICTORIA — 9.15; 11.30: 13.45: 16; 
18,15; 20.30, FLOREASCA — 9; 11,15: 
13,30: 16; 18,15; 20.15.
• Orașul văzut de sus : COTRO- 
CENI — 10: 12; 14: 16: 18; 20, MIO
RIȚA — 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Polițista : DACIA — 9; 11.15; 
13,30; 15.45; 18; 20.15, VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.

• Mastodontul : BUCEGI — 15,45; 
18 ; 20.
• Zboară cocorii — 14,15, Cerul 
n-are gratii — 16.15, Orgoliul Am- 
bersonllor — 18,30; 20,30 ; CINE
MATECA (sala Union).
• Cele mai bune momente cu Stan
și Bran î GTULEȘTI — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15. AURORA — 
9: 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Rapsodia nordică : UNIREA — 
16: 18; 20. LIRA — 16; 18; 20.
• A fost odată un Hollywood : 
ARTA — 15; 17,45; 20.
• Legătura pierdută : PACEA — 
16; 18; 20.

• Comedie fantastică : FEREN
TARI — 15.30.
• Școala tinerilor căsătoriți î FE
RENTARI — 18; 20,15.
O Ana și comandorul î VIITORUL
— 15,30: 18; 20.
O Se mai intîmplă minuni : FLA
MURA — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 
20,15
• Mușchetarul român : MOȘILOR
— 15,30: 18: 20, MUNCA — 15.45; 
18; 20.
• întoarcerea Iui Colț Alb : COS
MOS — 15,30; 18.
• Hyperion : COSMOS — 20,15.
• Evadarea s CRÎNGAȘI — 17.
• Flacăra : PROGRESUL — 16; 19.
• Ultimul bal la piscina din Roz- 
nov : POPULAR — 15,30; 18; 20,15.

• Dragoste la 16 ani : VITAN — 
15,30; 18; 20.
• Nu filmăm să ne-amuzăm : RA
HOVA — 16; 18 ; 20.
• Romanță despre Îndrăgostit! î 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.

teatre
• Teatrul Național București (sa
la mare) : Peripețiile bravului 
soldat Svejk — 19.30, (sala mică) : 
Imblînzirea scorpiei — 19,30.
•r Filarmonica „George Enescu"

(Ateneul Român) : Muzica și ce
lelalte arte. „Muzica și Euritmia"
— audiție comentată de George 
Bălan — 19.
• Opera Română : Trubadurul — 
19.
• Teatrul de operetă : Lăsați-mă 
să clnt — 19,30.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Ferma — 19.30, (sala 
din str. Alex. Sahia) : Titanic vals
— 19.
• Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon ? — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Nu am încredere In băr
bați — 19.

•r Teatrul Glulești : Cu oltencele 
nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Uite că nu 
tac — 19,30. (sala Victoria) ; Ca
valcada comediei — 19.30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Bunica 
se mărită — 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 mai 
face... Iosefini" si Ansamblul de 
liliputani de la Circul din Mosco
va — 19,30.
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Proiect de rezoluție prezentat 
de România și Filipine in scopul 

continuării eforturilor vizînd 
creșterea rolului 0. N. U. in viața 

internațională

Plenara C.C.MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 1 decembrie a avut loc plenara Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, în cadrul căreia secretarul general al C.C. al P.C.U.S., Leonid Bre j nev, a prezentat raportul cu privire la problemele Congresului al XXV-lea al P.C.U.S. In hotărîrea adoptată de plenară se stabilește ordinea de zi a congresului : raportul Comitetului Central al P.C.U.S. și sarcinile partidului în domeniul politicii interne și externe ; raportul Comisiei Centrale de Revizie a

al P.C.U.S.P.C.U.S. ; direcțiile fundamentale ale dezvoltării economiei naționale a U.R.S.S. în anii 1976—1980 ; alegerea organelor centrale ale partidului. Au fost stabilite, totodată, normele de reprezentare la congres și modul de alegere a delegaților.Plenara a aprobat, de asemenea, proiectele planului de stat de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. și bugetului de stat pe 1976.La plenară, Leonid Brejnev a rostit o cuvîntare.

Vizita președintelui S. U. A. in R. P. ChinezăPEKIN 1 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Gerald Ford, a sosit luni la Pekin, la invitația premierului Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai. Președintele este Însoțit de secretarul de stat, Henry Kissinger, de alte persoane oficiale.în cursul zilei, Ciu De, președintele Comitetului Permanent al Adună

rii Naționale a Reprezentanților Populari, s-a întîlnit cu Gerald Ford. Seara, Den Siao-pin, vicepremier al Consiliului de Stat, a oferit în onoarea președintelui S.U.A. un banchet în numele premierului Consiliului de Stat. în toasturile rostite, Den Siao-pin și Gerald Ford s-au referit la evoluția relațiilor chino-americane și a situației internaționale.

DE PRETUTINDENI

Eliberarea liderului sindical spaniol Marcelino CamachoNAȚIUNILE UNITE. — Corespondentul nostru transmite : Reprezentantul României Ia Națiunile Unite, ambasadorul Ion Datcu, și șeful delegației Filipinelor, ministrul de externe Carlos Romulo, au prezentat in Comitetul juridic al Adunării Generale proiectul de rezoluție elaborat de cele două delegații la punctul românesc privind Creșterea rolului O.N.U. în viața politică șî economică internațională și Raportul Comitetului ad-hoc asupra Cartei Națiunilor Unite.în esență, proiectul de rezoluție româno-filipinez — care pînă în prezent are coautoare 23 de state — propune transformarea Comitetului ad- hoc pentru Carta O.N.U. într-un „Comitet special pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului O.N.U." și să i se acorde acestuia mandatul pentru studierea propunerilor statelor privind creșterea rolului O.N.U. în menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, în dezvoltarea cooperării între toate națiunile și în respectarea normelor dreptului internațional în relațiile dintre state, precum și a propunerilor referitoare la îmbunătățirea Cartei organizației.Elaborarea acestui proiect de rezoluție — a declarat ambasadorul român — reprezintă rezultatul dezbaterilor aprofundate și constructive din comitet asupra celor două puncte, precum și rolul unor negocieri labo-
Tncheierea

sectoarelor economic șiNAȚIUNILE UNITE 1. — Corespondentul nostru transmite : La sediul O.N.U. din New York s-au încheiat lucrările primei sesiuni a Comitetului pentru restructurarea sectoarelor economic și social ale sistemului Națiunilor Unite.Dezbaterile din cadrul primei sesiuni a comitetului — din care face parte și țara noastră — au evidențiat pregnant opinia majorității co- vîrșitoare a statelor membre că urgența reformării actualului sistem al O.N.U. este impusă de imperativele edificării unei noi ordini economice internaționale, lichidării subdezvoltării, eliminării decalajelor e-

rioase, Ia succesul cărora și-au adus contribuția un mare număr de delegații. El a arătat că România înțelege să acționeze în continuare împreună cu celelalte delegații, în același spirit de cooperare, conștientă de răspunderile care revin tuturor statelor și fiecăruia în parte pentru destinele acestei organizații.Rezumînd concluziile dezbaterilor, ministrul de externe al Filipinelor a subliniat că există un consens asupra dorinței de a face ca O.N.U. să aibă un rol central și din ce în ce mai eficace în soluționarea problemelor internaționale. *începînd de la 1 decembrie, președinția Consiliului de Securitate al O.N.U. pe luna în curs va fi asigurată, potrivit sistemului rotației, de ambasadorul Marii Britanii, Ivor Richard.
primei sesiuni a Comitetului pentru restructurarea 

social ale sistemului O.N.U.conomice dintre statele în curs de dezvoltare și cele industrializate, ca bază reală a democratizării vieții internaționale.Numeroși reprezentanți ai țărilor în curs de dezvoltare, între care și cel al României, au subliniat că una dintre prioritățile esențiale constă în creșterea rolului Consiliului economic și social.Potrivit programului de lucru prestabilit, comitetul urmează a a- borda problemele de fond ale restructurării sistemului economic și social în cea de-a doua sesiune a sa, care va avea loc în luna februarie 1976 la sediul O.N.U. din New York.

Vizite ale unor delegații de activiști ai P.C.R.BUDAPESTA 1 — Corespondentul nostru transmite : Delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de Gheorghe Tache, secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.M.S.U., a făcut o vizită de schimb de experiență în R.P. Ungară, a fost primită luni de Ovari Miklos, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U.La Întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, a fost de față loan Cotoț, ambasadorul României la Budapesta.
★SOFIA 1 — Corespondentul Agerpres transmite : Delegația de activiști ai C.C. al P.C.R., condusă de tovarășul Constantin Matei, membru supleant al C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C.B., a făcut o vizită în schimb de experiență în R. P. Bulgaria, a fost primită, luni, de Konstantin Tellalov, secretar al C.C. al P.C.B.La întîlnire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, a participat Stoian Mihailov, șeful Secției propagandă și agitație a C.C. al P.C.B.. A fost prezent, de asemenea, Trofin Simedrea, ambasadorul României la Sofia.

Convorbiri economice 

româno-bulgareSOFIA 1 — Corespondentul Agerpres transmite : Luni au avut loc la Sofia întîlniri de lucru, separate, Intre loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și Tonceo Ciakîrov, ministrul construcțiilor de mașini și metalurgiei, Stamen Sta- menov, ministrul resurselor minerale, și Iordan Mladenov, ministrul electronicii și electrotehnicii, care conduc delegațiile ministerelor respective.în timpul convorbirilor au fost examinate și convenite căi concrete pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov și a celor rezultate din întîlnirile dintre delegațiile de partid și guvernamentale și din Acordul de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifi- că, pe termen lung, între România șl Bulgaria.

MADRID (Agerpres). — Unul dintre principalii conducători ai sindicatelor spaniole ilegale — comisiile muncitorești — Marcelino Camacho, și al ți 11 deținuți politici spanioli, între care cunoscutul poet Carlos Alvarez, au fost eliberați, duminică, din închisoarea madrilenă Carabanchel.Luptător activ pentru drepturile sindicale ale poporului spaniol, Marcelino Camacho a fost arestat în repetate rinduri de către autoritățile franchiste și deținut în închisori. Ultima dată, în decembrie 1973, el a fost condamnat de către un tribunal special la 20 de ani închisoare pentru „asociere ilegală".Imediat după ieșirea din Închisoare, Camacho a declarat că intenționează să continue lupta pentru li-

bertăți democratice și pentru eliberarea tuturor deținuților politici, chiar dacă pentru aceasta ar fi aruncat din nou în temniță. El a relevat că amnistia decretată de Juan Carlos are un caracter limitat, ea nea- fectînd decît 10 la sută din cei 2 000 de deținuți politici din Spania. Camacho a chemat la o „ruptură" cu regimul franchist și a subliniat că comisiile muncitorești nu vor sprijini monarhia atît timp cît aceasta nu este confirmată de către poporul spaniol în cadrul unui referendum.După conferința de presă, în fața locuinței liderului sindical a avut loc o demonstrație pașnică în sprijinul eliberării tuturor deținuților politici spanioli.
JAPONIA Continuă acțiunile greviste unite

ORIENTUL APROPIAT
® Consiliul de Securitate a prelungit mandatul forțelor O.N.U. 
pe înălțimile Golan ® Operațiunile de preluare la Abu RodeisNAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). — întrunit duminică seara, la ora 23 șl 30 minute (G.M.T.), sub președinția ambasadorului sovietic Iakov Malik, Consiliul de Securitate al O.N.U. a hotărit să prelungească cu încă șase luni mandatul forțelor O.N.U. de supraveghere a dezangajării militare pe înălțimile Golan. Hotărîrea este conținută în rezoluția prezentată de Guyana, Camerun, Mauritania și Tanzania.Rezoluția exprimă hotărîrea Consiliului de Securitate de ,.a se reuni din nou la 12 ianuarie 1976 pentru a continua dezbaterile asupra problemei Orientului Apropiat, inclusiv problema palestineană, ținînd seama de toate rezoluțiile adoptate de O.N.U. in această privință".

★CAIRO 1 (Agerpres). — în cadrul acordului egipteano-israelian de dezangajare militară în Sinai, administrația civilă egipteană a preluat zăcămintele și complexul petrolier de

la Abu Rodeis, unde, după retragerea militarilor și civililor israelieni, a fost înălțat drapelul egiptean. Operațiunea de preluare a avut loc cu participarea reprezentanților forțelor O.N.U. din Sinai.
★CAIRO 1 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Anwar El Sadat, l-a primit, luni, pe Gerhard Schroeder, președintele Comisiei pentru afacerile externe a Bundestagului vest-ger- man, aflat în- vizită la Cairo. Anterior, Gerhard Schroeder a avut o întrevedere cu Ismail Fahmy, vicepremier și ministru de externe al Egiptului. în cursul convorbirilor dintre cele două părți a fost abordată situația din Orientul Apropiat, partea egipteană evidențiind, în context, necesitatea ținerii Conferinței de la Geneva asupra Orientului Apropiat și a participării reprezentanților poporului palestinean la această conferință.

Componența noului guvern 
finlandezHELSINKI 1 (Agerpres). — La Helsinki a fost dată publicității componența noului cabinet finlandez. în noul guvern, prezidat, după cum am mai anunțat, de Martti Miettu'nen, fostul premier Kalevi Sorsa deține funcția de vicepremier și portofoliul afacerilor externe. în cadrul noii e- chipe guvernamentale, social-demo- i crații dețin cinci portofolii, comuniștii — patru, Partidul de centru — patru, Partidul suedez al poporului — două, liberalii — unu. Din componența guvernului fac parte, de a- semenea, personalități independente. Observatorii rețin, în legătură cu componența noului cabinet, faptul că elementul nou în comparație cu precedentul guvern îl reprezintă intrarea comuniștilor în echipa guvernamentală. Partidul comunist s-a mai a- flat în coaliții guvernamentale în Finlanda între 1946 și 1948 și între 1966 și 1971.Luînd cuvîntul după formarea „cabinetului național de urgență", președintele Finlandei, Urho Kekkonen, a declarat că sarcina primordială cu care acesta va fi confruntat. în perioada imediat următoare, o reprezintă lichidarea șomajului și asigurarea deplinei ocupări a forței de muncă. Totodată, guvernul va avea de făcut față deficitului balanței comerciale care se va ridica, în 1975, la 2,1 miliarde dolari și unei rate a inflației de 17 la sută anual.

Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.
TOKIO 1 — Corespondentul Agerpres transmite : în Japonia continuă acțiunile greviste unite, lansate de către Consiliul uniunilor muncitorilor de la corporațiile și întreprinderile publice (Korokoyo), în scopul recunoașterii dreptului la grevă. Aceste acțiuni greviste au devenit cea mal

amplă și de durată mișcare revendicativă cu caracter politic din istoria postbelică a Japoniei. Sînt sistate, în continuare, transporturile pe căile ferate naționale și au loc greve concertate ale muncitorilor de la poștă, telecomunicații și din celelalte întreprinderi și servicii publice.

agențiile de presă transmit:
Relații vietnamezo-ira- 

Jligne. Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și Guvernul imperial al Iranului au hotărit să stabilească relații diplomatice la rang de ambasadă, ca expresie a dorinței celor două părți de a dezvolta relații prietenești, pe baza respectării reciproce a independenței, suveranității și integrității teritoriale.
Acord C.E.E. - A.I.E.A. La sediul Pieței comune din Bruxelles s-a anunțat că la 1 decembrie 1975 a fost semnat, la Viena, un acord de cooperare între C.E.E. și Agenția Internațională pentru Energia Atomică (A.I.E.A.).
Congresul Partidului Ra

dical din Franța,ale cărui lu- crări se desfășoară la Lyon, l-a a- les pe Gabriel Peronnet, secretar de stat la serviciul civil, în funcția de președinte al partidului. Peronnet îi succede în această funcție lui Jean- Jacques Servan-Schreiber, demisionat în iulie.
Președintele Dahomeyu- 

Iui, Mathieu Kerekou, a anunțat că, în viitor, denumirea oficială a țării va fi Republica Populară Benin. Noua denumire provine de la vechea civilizație Benin, care a existat în regiunea respectivă a Africii. Președintele a anunțat, de asemenea, crearea Partidului Revoluției Populare din Benin.

Convorbiri bulgaro-turce. La Sofia au început, luni, convorbirile între președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri al R.P.B., Stanko Todorov, și primul ministru al Turciei, Suleyman De- mirel, care întreprinde o vizită oficială în Bulgaria. Au fost examinate posibilitățile extinderii relațiilor bilaterale în domeniile politic, economic și cultural, precum și o serie de aspecte ale situației internaționale, inclusiv ale situației din Balcani.
0 remaniere guverna

mentală 8 £ost anuntată de pri_ mul ministru al Indiei, Indira Gandhi. Ca urmare, primul ministru a preluat temporar conducerea Ministerului Apărării, deținută pînă în prezent de Swaran Singh, fiind numit, totodată, un nou titular al Ministerului Transportului și Construcțiilor Navale. Pe de altă parte, statul Uttar Pradesh a fost treCut sub conducerea directă a președintelui Fakhruddin Aii Ahmed, ca urmare a recentei demisii a ministrului principal al guvernului local.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI :
___________ .  ’ J- ■  3

La Viena a fost inaugurată 
expoziția „Mihai Viteazul, domn 
al Țării Românești, Transilvani
ei și Moldovei", organizată de 
asociația „Romania", in colabo
rare cu Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România și 
Arhivele de Stat ale Austriei. 
La realizarea expoziției și-au 
dat concursul Biblioteca Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, Biblioteca Națională a Aus
triei, Colonia română din Vie
na și Asociația șvabilor bănă
țeni din Austria.

VIENA 0. N. U. D. /. și eforturile 
pentru instaurureo unei noi ordini 

economice internaționale
La palatul Hofburg s-a deschis luni cea de-a 6-a sesiune a Comitetului permanent al Consiliului pentru dezvoltare industrială, la care participă reprezentanți ai celor 45 de state membre ale acestui organism principal al Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.). Sesiunea, care va dura 10 zile, este condusă de reprezentantul României, ambasadorul Dumitru Aninoiu, președintele Consiliului pentru dezvoltare industrială.Deschizînd lucrările, președintele sesiunii a subliniat că soluționarea problemelor grave și complexe ale economiei mondiale și ale relațiilor economice între state Impun instaurarea unei noi ordini economice internaționale, capabilă să asigure condițiile propice industrializării, dezvoltării economice și sociale a tuturor statelor și edificării unei lumi mai bune și mai drepte. Experiența demonstrează — a continuat vorbitorul — că industrializarea și dezvoltarea forțelor de producție trebuie să se bazeze în primul rînd pe eforturile fiecărui popor și pe mobilizarea întregului său potențial material și uman. în același timp, un rol deosebit de important revine colaborării economice internaționale, bazată pe egalitatea în drepturi și avantajul mutual și capabilă să sprijine aceste eforturi, prin a- cordarea către țările în curs de dezvoltare • unui substanțial a-

jutor material, financiar, tehnologic și pentru formarea de cadre proprii.Pe ordinea de zi a actualei sesiuni se află probleme de mare importanță pentru sprijinirea eforturilor pe care țările în curs de dezvoltare le depun în direcția industrializării, ca și pentru progresul economic general. Astfel, în atenția participanților se află o suită de probleme privitoare la asigurarea suveranității permanente a statelor a- supra resurselor lor naturale, accesul la știință și tehnologie al țărilor în curs de dezvoltare, lărgirea cooperării între țările industrializate și țările rămase în urmă etc. în fond, sesiunea urmează să se preocupe de modul de înfăptuire a obiectivelor și măsurilor cuprinse în „Declarația" și „Planul de acțiune" care au fost adoptate la cea de-a doua Conferință a Națiunilor Unite pentru dezvoltare industrială, care s-a ținut în martie 1975 la Lima, concentrîndu-și atenția asupra acțiunilor concrete ce trebuie întreprinse în cadrul O.N.U.D.I. în vederea transpunerii în viață a dezideratelor proclamate în aceste două documente.Țară socialistă în curs de dezvoltare, a cărei experiență și ale cărei rezultate pe planul industrializării sînt privite cu viu interes pretutindeni și îndeosebi in țările care au pășit în anii din urmă pe calea făuririi unei industrii proprii. România socialistă și-a

adus și își aduce, împreună cu celelalte state ale lumii, o contribuție substanțială la eforturile pentru lichidarea decalajelor dintre state, realizarea dezideratelor de progres și prosperitate ale omenirii. în acest cadru se înscrie și participarea țării noastre la lucrările actualei sesiuni a Comitetului permanent al Consiliului pentru dezvoltare industrială. Activitatea pe care o va desfășura delegația țării noastre va promova liniile directoare ale politicii externe a României, care și-au găsit ■ concretizare în documente prezentate la O.N.U. în această toamnă, în speță cele privind noua ordine e- conomică, precum și îmbunătățirea și democratizarea activității O.N.U. în viziunea României, O.N.U.D.I. trebuie să-și aducă o contribuție sporită la înfăptuirea obiectivelor noii ordini economice internaționale, îndeosebi in domeniul industrializării. Printr-o conlucrare activă, în spiritul deplinei egalități în drepturi, prin luarea în considerare a punctelor de vedere prezentate de toate țările, actuala sesiune poate și trebuie să marcheze un pas înainte pe calea transformării O.N.U.D.I. în- tr-un organism eficace, capabil să răspundă cerințelor industrializării în țările rămase în urmă, aspirațiilor de bunăstare și (Progres ale tuturor națiunilor lumii.
Corneliu VLAD

beirut Imperativul dialogului politic
După multe zile și nopți de coșmar, în care tirul mitralierelor și exploziile de rachete, mine și obuze nu au contenit, la Beirut se instaurează treptat liniștea. Grupările armate rivale au ajuns la un acord privind a- plicarea planului e- laborat de Comitetul superior de coordonare în vederea restabilirii ordinii. Pe linia acestui acord, în unele puncte ale orașului aii ’ început să fie demontate baricadele ; circulația auto a fost reluată în cursul dimineții de simbătă ; au fost deschise o serie de magazine ; au apărut bazaruri volante în mai multe locuri din oraș, cu marfă adusă în portbagajele automobilelor, care țin loc de prăvălii. Pentru a- ceastă săptămînă se preconizează deschiderea băncilor și a instituțiilor publice. Dacă încetarea focului se va dovedi durabilă, școlile își vor deschide și ele porțile (deocamdată elevii se . mărginesc să urmărească lecțiile predate în fiecare după-a- miază prin intermediul televiziunii).întrunit sîmbătă, în prezența președintelui Suleiman Fran- gieh, guvernul libanez a examinat soluțiile menite să favorizeze reîntoarcerea la o viață normală. După a- ceastă ședință, șeful statului a lansat un apel radiotelevizat poporului libanez, subliniind necesitatea stringentă a unei „reconcilieri naționale", pentru a se putea trece la reconstrucția Libanului.Este o tragică realitate că cele peste șapte luni de confruntări armate, care pe

parcurs au luat aspectul de război civil, cu linii de front și zone organizate militar de o tabără sau alta, au adus Libanul într-o situație economică deosebit de dificilă. Portul Beirut, unul din principalele puncte de tranzit ale Mediteranei răsăritene,' este de multă vreme inactiv. Turismul, într-o tară care primea anual circa trei milioșne de vizitatori străini, a avut în 1975 o activitate a- proape de zero. Din cauza evenimentelor, cele 94 de bănci din Beirut n-au mai înregistrat depuneri ; afacerile au stagnat. Pagubele materiale rezultate se ridică la cifre uriașe ; după declarațiile unor personalități politice, ele ar însuma 10 miliarde de lire libaneze (circa 4,3 miliarde de dolari), adică mai mult decît a reprezentat întregul venit național al Libanului în 1974. în cursul evenimentelor au fost distruse peste 3 000 de magazine și 36 de întreprinderi industriale. Se consideră că circa 100 000 de salariați au rămas fără lucru. Numărul victimelor se ridică, după unele surse, la 6 000, al ră- niților se apropie de 20 000.Tocmai avînd în vedere această situație, președintele Frangieh aprecia, pe bună dreptate, că „viitorul Libanului este in pericol", ceea ce reclamă eforturi din partea tuturor părților implicate pentru consolidarea încetării focului. Luînd cuvîntul la posturile de radio și televiziune puțin timp după rostirea mesajului prezidențial, premierul Rachid Karame a sub

liniat că „problemele du pot fi reglementate prin violentă sau forță" și că „este indispensabil să se a- jungă la un acord între toate părțile". El a apreciat totodată că „reconcilierea națională trebuie să fie însoțită de deschiderea de negocieri cu pales- tinenii", în spiritul înțelegerilor anterioare cu privire la drepturile și angajamentele acestora.Desfășurarea evenimentelor din Liban este urmărită cu îngrijorare de factorii politici, de opinia publică internațională. După demersurile întreprinse de guvernele unor țări arabe, în ultimele două săptă- mîni la Beirut au sosit în misiuni de informare cardinalul Bertoli, emisar al papei, Couve de Mur- ville, emisar al președintelui Franței, și Kurt Waldheim, secretarul general al O.N.U.Experiența atît de tragică a acestor luni de confruntare armată a arătat că situația creată contravine profund intereselor poporului libanez ; ea nu poate servi decît cercurilor reacționare, imperialiste, care încearcă, pe diverse căi. să stimuleze conflictul, în scopul promovării propriilor interese. Tocmai de aceea se impune mal mult ca oricînd unitatea tuturor forțelor progresiste, numai în a- cest fel puțind să-și găsească soluții viabile problemele grave care au apărut, în conformitate cu interesele și năzuințele întregului popor libanez.
Crăciun IONESCU

A început operațiunea de 
eVaCUare 3 *3azei aeriene americane Korat din nord-estul Tailandei, ca o etapă a retragerii forțelor militare americane din această țară, programată să se încheie la 20 martie 1976.

„Mirabel". Noul aer°p°rt ln- ternațional din Montreal, care, la terminarea sa în anii ’80, va fi cel mai mare din lume, a fost deschis duminică. Primul avion care a aterizat pe „Mirabel" a fost un Boeing-747, aparținînd companiei „Alitalia", venind de la Roma.
Ministrul de externe al 

R.F.G., Hans-Dietrich Genscher, și-a încheiat, duminică, vizita oficială în Israel. In comunicatul dat publicității se arată că s-a convenit să fie creată o comisie guvernamentală mixtă, prezidată de Hans-Dietrich Genscher și Yigal Allon, ministrul de externe israelian, care va avea drept principal obiectiv găsirea modalităților de dezvoltare a cooperării economice bilaterale.

Nou premier în Nepal.Re- gele Birendra al Nepalului a numit pe Tulsi Giri în calitate de prim- ministru, în locul lui Nagendra Pra- sal Rijal, care și-a prezentat în urmă cu cîteva zile demisia. Noul premier a anunțat lista cabinetului nepalez, care cuprinde șase miniștri, cinci miniștri de stat și patru miniștri adjuncți. Au fost efectuate schimbări la conducerea unor ministere.
Populația Italieise ridica’13 sfîrșitul lunii septembrie, la 56 000 000 persoane, a anunțat Institutul central de statistică de la Roma.
La Abidjan, caPitala coastei de Fildeș, s-au încheiat lucrările Congresului Uniunii internaționale a ziariștilor și presei de limbă franceză (U.I.J.P.L.F.). în cadrul lucrărilor s-a subliniat necesitatea formării de tehnicieni autohtoni cu înaltă calificare, a creării unei bănci interafricane pentru schimburile de programe de radio și televiziune, precum și pentru ameliorarea condițiilor de recepție.
«Miniștrii arabi ai econo

miei și finanțelor se lntrunesc azi la Damasc pentru a lua în discuție o serie de probleme economice de interes comun, vizînd îndeosebi realizarea unei coordonări în sferele relațiilor comerciale și politicii monetare, ca și în domeniul cooperării industriale interarabe.
Declarație. Intr_0 declaratie dată publicității de ziarul „Ethiopian Herald", guvernul militar provizoriu al Etiopiei a făcut cunoscut că se întreprind, cu sprijinul larg al populației, măsuri în vederea asigurării unității și integrității teritoriale a tării. Guvernul dorește o reglementare politică pașnică a problemei Eritreei, problemă care a rămas ca o grea moștenire de pe urma orînduirii mo- narho-feudale.
Președintele Costa Ricăi, Daniel Oduber, a prezidat luni lucrările sesiunii constitutive a Societății navale de transporturi comerciale din zona caraibiană — Namucar. Documentul de aderare la această organizație mixtă de cooperare va fi semnat de reprezentanții statelor Costa Rica, Cuba, Jamaica, Mexic, Nicaragua, Republica Panama și Venezuela.
Mișcări seismice vinlente> produse la sfîrșitul săptămînii trecute în zona Insulei Hawaii, au provocat moartea unei persoane, o a doua fiind declarată dispărută. Pagubele sînt evaluate la un milion de dolari. Cel mai puternic dintre cutremure a atins 7,2 grade pe scara Richter.

ROMA Agendă încărcată la reuniunea 

la nivel înalt a „celor nouă"Reuniunea la nivel înalt a Pieței comune, care și-a început lucrările luni, la Roma, în istoricul palat Bar- berini, are o ordine de zi încărcată. Multitudinea de probleme poate fi împărțită în două categorii : pe de o parte, cele economice, iar pe de alta, cele cu caracter politico-instituțional. Conjunctura economică a Pieței comune se situează în centrul atenției : in țările membre există în prezent aproape șase milioane de șomeri, producția este în continuă pierdere de viteză, iar semnele relansării se lasă încă așteptate. în plus, așa-nu- mita „solidaritate comunitară", care urma să se manifeste în fața actualei crize, a făcut loc unor binecunoscute controverse, la care s-au adăugat altele noi. Iată de ce numeroși observatori apreciază că propunerea, făcută de mai multe ori la ultimele reuniuni la nivel înalt ale C.E.E., de a se ajunge la o armonizare a politicilor economice și conjuncturale ale „celor nouă", ca premisă esențială pentru rezolvarea „dosarului" uniunii economice și monetare, nu are nici de această dată șanse de reușită.Perspectivele nu apar roze nici în ce privește politica agricolă comunitară, care pune și mai mult In lu

mină interesele contrarii ale membrilor comunității, nici în ce privește problemele crizei energetice. Astfel, aici, la Roma, urmează să fie clarificată poziția Marii Britanii, care, după recentele descoperiri ale unor zăcăminte bogate de petrol in Marea Nordului, a cerut să fie reprezentată la apropiata conferință de la Paris în nume propriu și nu prin intermediul „reprezentanței unice" a țărilor Pieței comune.Dintre problemele cu caracter instituțional sînt de semnalat : alegerile pentru parlamentul european, care ar urma să aibă loc în mai 1978 (proiect împotriva căruia se pronunță Danemarca și Marea Britanie), precum și chestiunile legate de realizarea uniunii politice europene, prevăzută a se „institui" în 1980. Șefii de stat și de guvern ai „celor nouă" vor discuta, de asemenea, probleme actuale ale vieții ’internaționale, printre care raporturile est- vest după încheierea Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, situația din Spania după moartea lui Franco, evoluția situației din Cipru, din Orientul Apropiat și altele.
Radu BOGDAN

• CATALOG UNICAL. La Observatorul astrofizic din Crimeea al Academiei de Științe a U.R.S.S. a fost terminată alcătuirea catalogului spectre- lor unicale ale formațiunilor solare. Aceste spectre au fost obținute cu ajutorul telescopului solar orbital „OST-l", instalat pe stația orbitală „Saliut-4“. Ex- perții observatorului au arătat că spectrele obținute cu ajutorul telescopului instalat în afara atmosferei contribuie la o mai bună cunoaștere a proceselor ce au loc în soare și a influenței lor asupra stării atmosferice terestre.
• ANTIFER IȘI AȘ

TEAPTĂ OASPEȚII. Eminentul cel mai important al „anului portuar" vest-european: la cîțiva kilometri nord de Le Havre, noul port Antifer, de mari dimensiuni, este gata să primească navele oceanice. Pot acosta in prezent vase de pînă la 350 000 tone ; din februarie 1976, Antifer va fi capabil să găzduiască și petroliere de 550 000 de tone. Realizarea noului port a făcut necesară construcția unui dig lung de 3,5 km și desecarea unei suprafețe marine de 35 ha; de asemenea, s-a construit un port secundar, destinat remorcherelor și dlspoziti- velor-anexă. Lucrarea a necesitat cantități ciclopice de materiale de construcții : 11 000 000 t de calcar extras din falezele apropiate, 5 850 000 m3 de pietriș, 1 500 000 m3 de beton ș.a.
• PROTECȚIA URȘI

LOR POLARI. Președintele Gerald Ford a cerut Senatului american să aprobe acordul internațional cu privire la protecția urșilor polari. Acordul, încheiat în noiembrie 1973 între S.U.A., U.R.S.S., Danemarca,Norvegia și Canada, interzice vînarea sau capturarea urșilor albi și prevede consultări între țările semnatare cu privire la întreprinderea unor studii asupra acestora.
• RARITATE A NATU

RII. Legenda că pe insula Sardinia trăiesc capre cu „dinți de aur" are o vechime de multe secole. Și, într-adevăr, pe insulă trăiește o specie de capre sălbatice ale căror dinți au o strălucire gălbuie. După cum au stabilit oamenii de știință, ea este determinată de o compoziție deosebită a smalțului dentar, care, la rîndul său, constituie rezultatul unei alimentații specifice. Ca urmare a braconajului, astăzi au mai rămas doar cîteva sute asemenea capre, care s-au refugiat pe mica insulă Tavolara. situată în a- propierea coastelor estice ale Sardiniei. Presa Italiană avertizează : dacă nu se vor lua măsuri energice, nu este exclus ca în 1976 să fie împușcată ultima capră cu „dinți de atu;".
• MĂSURI SALUTARE.Autoritățile din Singapore au hotărit să rezolve în mod radical problemele create de veritabila invazie a automobilelor. Astfel, recent a fost introdus un așa-numit sistem al restricțiilor care include cele mai aglomerate zone ale orașului. Pentru a intra cu automobilul în aceste zone, conducătorul trebuie să obțină un bilet de liberă trecere, în schimbul unei taxe considerabile. De asemenea, pentru fiecare oră de staționare în zonele respective se percepe o taxă suplimentară. Datorită acestor măsuri, arterele din centrul o- rașului au fost considerabil descongestionate.
• CĂPȘUNI SUPRA

DIMENSIONATE. După o intensă muncă de selecție, agricultorul argentinean Juan Roberto Puebla a reușit să obțină o varietate de căpșuni cu dimensiuni ieșite din comun, lungimea medie fiind de 6 cm, iar grosimea de 3 cm. Fructele sînt foarte dulci și au o aromă deosebită.
• CEAȚA Șl TRAFICUL. Ceața deosebit de densă care a persistat în cea mai mare parte a zilei de duminică în centrul și sudul Angliei a provocat perturbarea traficului rutier și aerian, impunînd anularea mai multor zboruri internaționale de la aeroportul Heathrow. Majoritatea avioanelor companiei British European Airways au putut zbura grație noilor sisteme electronice de aterizare, dar numeroase alte aparate au trebuit să-și anuleze zborurile.
• CINE E VINOVA

TUL? în apropierea malului elvețian, pe lacul Leman, a apărut o mare pată de petrol, cu dimensiunile 100x500 metri. Vîn- tul o deplasează spre malul francez. Ca urmare, între Franța și Elveția s-a iscat un conflict, avînd drept subiect „apartenența" petei. Autoritățile franceze afirmă că de vină este una din vedetele serviciilor vamale elvețiene, care, surprinsă de furtună, a suferit avarii. Poliția elvețiană afirmă că petrolul s-a scurs dintr-un vas sub pavilion francez ce transporta carburant lichid. Controversa nu este pur academică : costul operațiilor pentru îndepărtarea petei se ridică la multe mii de franci.
• „LANTERNĂ" PEN

TRU NEVĂZĂTORI. I" R.F. Germania este in curs de elaborare o lanternă de buzunar menită să ajute pe nevăzători să se orienteze. Ea este înzestrată cu o aparatură care transformă lumina reflectată în semnale acustice. Pe baza variațiilor de intensitate a acestor semnale, nevăzătorii pot determina, pe o îndepărtare pînă la 3 metri, distanța ce îi separă de un obstacol.
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