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Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, în ziua de 
12 noiembrie, pe președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Arabe Siriene, Mahmoud 
Al-Ayoubi.

La întrevedere a participat to
varășul Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului.

Oaspetele a înminat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un mesaj 
din partea președintelui Repu
blicii Arabe Siriene, Hafez El 
Assad, și i-a transmis expresia 
sentimentelor sale de sinceră 
prietenie, precum și urări de noi 
succese și bunăstare poporului 
român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit ?i a rugat pe oaspete 
să adreseze, din partea sa. pre
ședintelui Hafez El Assad ace
leași salutări cordiale, de prie
tenie, iar poporului sirian urări 
de pace și prosperitate.

Președintele României a evo
cat cu deosebită plăcere vizita 
efectuată în Siria, convorbirile 
rodnice avute la București și 
Damasc cu șeful statului sirian, 
care au deschis perspective fa- 
yorabile relațiilor multilaterale 
dintre țările, partidele și po
poarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru sirian au a- 
vut un schimb de vederi privind 
stadiul actual al relațiilor dintre 
cele două țări, precum și în le
gătură cu unele probleme ale 
vieții internaționale.

în cadrul întrevederii s-a dat o 
deosebită apreciere relațiilor 
dintre România șt Siria, care 
cunGsc o evoluție fructuoasă și 
dinamică. S-a relevat că un rol 
hotărîtor în promovarea și adîn- 
cirea continuă a conlucrării din
tre țările noastre l-au avut con
tactele la cel mai înalt nivel, în
țelegerile stabilite cu aceste im
portante prilejuri, raporturile
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Tovarățe președinte.

AL TELEVIZIUNII ITALIENE
R.A.I.-TV

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU1 1

Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam și a Guvernului 
Republicii Democrate Vietnam, condusă de tovarășul Le Duan, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam

«V UĂLDUROS BUN VENIT
TOVARĂȘULUI LE DUAN!

La invitația Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co*  
munist Român, președintele Republicii Socia
liste România, și a Guvernului Republicii Socia
liste România, o delegație a Partidului Celor

ce Muncesc din Vietnam șl a Guvernului Re
publicii Democrate Vietnam, condusă de tova
rășul Le Duan, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Celor ce Muncesc din Viet
nam, sosește astăzi in Republica Socialiști 
România, într-o vizită oficială de prietenie.

Tovarășe prim-ministru.
Prieteni șl tovarăși,
Aș dori să exprim și cu acest prilej satisfacția 

mea, a conducerii partidului și statului nostru 
pentru cursul ascendent al relațiilor dintre 
România și Siria.

In ultimii ani au avut Ioc schimburi de vi
zite la diferite nivele, inclusiv vizite ale pre
ședinților celor două țări. S-au realizat o serie de 
progrese în dezvoltarea colaborării economice 
care au dus Ia o creștere foarte mare a schim
burilor comerciale dintre țările noastre, la rea
lizarea unor acțiuni de cooperare economică și, 
totodată, la întărirea solidarității și a conlucră
rii politice și diplomatice în lupta pentru reali
zarea unei păci juste și durabile in Orientul 
Mijlociu.

(Continuare In pag. a Ill-a)

Dragi prieteni,
Cînd am sosit In România, am fost siguri că 

venim într-o țară prietenă, de care ne leagă 
foarte multe lucruri. Relațiile noastre cu Româ
nia s-au dezvoltat într-un mod foarte rapid și 
concret.

Orientările dumneavoastră, tovarășe președin
te, șl cele ale fratelui și prietenului dumnea
voastră, președintele Hafez El Assad, înțelegerea 
deosebit de sinceră care a apărut între dum
neavoastră încă de Ia prima întîlnire istorică, 
eare s-a realizat la Damasc — toate acestea au 
avut o influență profundă în activitatea noastră, 
a tuturor.

(Continuare în pag. a Ul-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, miercuri dimineața, pe 
Franco Catucci, trimisul special 
al Televiziunii italiene — 
R.A.I.-TV.

La primire a participat tova
rășul Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Cu această ocazie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu pentru televiziunea ita
liană — R.A.I.-TV.

MUNCA SUSȚINUTA,
RĂSPUNDERE EXEMPLARA

Ce faceți din cîmpul
r
i

Din cronica întrecerii socialiste]

cu flori al mătăsii ?
Colecția de confecțiii a întreprinderii „Mon

diala" din Satu Mare s-a întors recent de la 
contractări ; au fost reținute 130 modele din 
cele 341 oferite comerțului, pieței interne. Co
lectivul celor 3 500 muncitori, împărțit pe secții 
și grupe de operațiuni, depune efortul ca pînă 
la sfîrșitul anului să multiplice în serie indus
trială unicatele elaborate Ia creație ; vor fi mă
surate și croite zeci de mii de metri de stofe, 
blănuri și țesături de in și mătase ; încă din 
vară organizația U.T.C. din secția a II-a A, B, 
a lansat inițiativa proprie de a produce zilnic, 
fiecare echipă, din deșeuri industriale cite pa
tru rochițe de copil. Un simplu calcul ne arată 
că 4 rochițe X 4 echipe, în 2 schimburi = o 
mie lei pe zi, valoarea micilor confecții care ar 
fi luat drumul deșeurilor nefolositoare din fa
brică Cită durată va avea această bună iniția
tivă tot atîta timp va reveni secției un surplus

economic de o mie lei pe zi. Și alte colective 
de muncă din fabrică au ■ trecut la generaliza
rea inițiativei : la „deinmulțit" și „inmulțitor" 
s-au adăugat noi termeni care vor majora efec
tele economice ale unui mic petic de stofă. Am 
vrut să ilustrez priritr-un singur exemplu pre
ocuparea unui colectiv de 3 500 de muncitori de 
a găsi căi și metode în muncă, idei pornite 
uneori de la un singur tânăr, dintr-un singur 
gînd, dintr-o singură inimă, dar preluate am
plu de mii de gînduri, de mii de inimi. Am 
cunoscut în acest mare colectiv trei tineri ale 
căror gînduri și preocupări se identifică cu 
fabrica, ale căror eforturi — de calitate — în
scriu pe marca de produs numele lor proprii. 
Tineri — așa cum îi vom cunoaște prin munca 
lor ; tineri — 
rile lor.

așa cum îi recomandă preocupă-

Zoltan
lucrează

Nemeth, 24 ani, 
______ în secția a V-a 
croitorie îmbrăcăminte bărbați. 
Locul său de muncă este un spa
țiu de producție de 2 mp. pe 
care se află instalată mașina e- 
lectrică de cusut, un scaun și 
Iada în care depune stofa cusu
tă pe canturi. „Pe locul acesta 
de muncă din dreptul ferestrei, 
de 6 metri înaltă, lucrez eu de 
4 ani. de la ora 6 dimineața 
pînă la 14,30 sau de la 14,30 la 
ora 23. Cu mașina de cusut am 
„călătorit" prin toate încheietu
rile hainelor, drum lung tighelit, 
pe siluete, pe staturi umane. îmi 
iubesc locul de muncă, pentru 
că din acest loc, ocupat de o 
mașină de cusut, un scaun și o 
ladă do confecții, eu, ca meșter, 
am - posibilitatea să realizez bu
nuri de consum răspândite în 
toată lumea, în țară, în străină-

„Mondiala"-un loc 
al educației prin 

muncă, pentru muncă

tate. Nu există trecător, oricît 
de grăbit, să nu arunce o privi
re în vitrina din stradă ; nu sint 
vitrine în orașe unde să nu fie 
expuse confecțiile de la „Mon
diala". Sînt obișnuit cu munca, 
mă simt foarte bine muncind. 
Munca am învățat-o de acasă, 
de la Botiz, alături de frați, de 
familie — la muncile cîmpului, 
la porumb, sfeclă de zahăr, car
tofi, livezi de pruni, fîn. De a- 
ceea eu, „omul din Nord" a- 
proape de munți, iubesc foarte

mult Bărăganul, cîmpurile lui 
nesfîrșite cultivate cu grîu și 
lanuri de floarea-soarelui.

Pentru Zoltan Nemeth toate 
muncile sînt Muncă ; pentru tî- 
nărul croitor membru de partid 
de la 19 ani, orice loc de mun
că este un loc, o lojă de onoa
re în care nu asistă ca specta
tor ; 2 mp. au devenit un spa
țiu de producție, de înaltă pro
ductivitate.

Valeria Miclăuș, 26 ani. lu
crează în secția... „măsoară de 
șapte ori și taie o dată" ; îi trec 
prin mîini, zilnic, sute de metri 
de stofă și țesături din care 
scoate cu foarfecă schițele hai
nelor. Muncitorii din secția

ION MARCOVICI

(Continuare in pag. a lll-a)

INTREPRINDEREA DE
" Ținu-

•------------ r
TRICOTAJE „1 IUNIE*  
șoara s-a alăturat unităților in
dustriale din județul Timiș, care 
și-au îndeplinit înainte de ter
men planul cincinal.

Pînă la sfîrșitul anului între
prinderea va livra în plus, față 
de prevederile planului cincinal, 
o producție marfă în valoare de 
50 milioane de Iei și va lan
sa în fabricație o nouă serie de 
articole din cele 100 modele de 
tricotaje înscrise în nomencla
torul pe 1975.

• PENTRU OAMENII MUN
CII din orașele și centrele in
dustriale ale județului Hune
doara s-au construit și dat în 
folosință de la începutul anului 
un număr de 2 814 apartamen
te, iar la dispoziția tinerilor ne- 
familiști au fost puse în același 
timp cămine totalizînd 932 de 
locuri. Constructorii de locuin
țe din centrul minier Petrila și 
din orașele Brad și Călan au 
terminat și predat beneficiari
lor toate apartamentele planifi
cate pe acest an și au început 
acum lucrările la alte blocuri, 
prevăzute pentru primul an al 
cincinalului viitor.

• ENERGETICIENII DE LA 
UNITĂȚILE întreprinderii elec- 
trocentrale Mintia-Deva au în
deplinit și depășit- angajamen
tele majorate pe anul 1975. Ei 
au produs și furnizat in acest 
an în rețeaua sistemului ener
getic național, peste prevederile 
de plan, 115 milioane kWh ener
gie electrică. Creșterea produc
ției energetice s-a obținut în
deosebi prin utilizarea Ia para
metrii ridicați ai agregatelor și 
instalațiilor. S-a asigurat conco
mitent reducerea consumurilor

specifice, realîzîndu-se de I» în
ceputul 
întreprinderii 
peste 10 000 
convențional.

anului pe ansamblul 
o economie de 
tone combustibil

(Agerpres)

Tovarășul Le Duan s-a 
născut la 7 aprilie 1907. 
la Quang Tri, Vietnamul 
central, într-o familie de 
meșteșugari.

S-a dedicat din tine
rețe activității revoluțio
nare, ' participînd, încă 
din anul 1926, la mișca
rea patriotică,- iar în 
1928, a început să acti
veze în „Asociația tine
retului revoluționar". Dă- 
ruindu-se cu- _ abnegație 
transpunerii în viață a 
celor mai nobile idealuri 
ale poporului sâu, de li
bertate și independență, 
tovarășul Le Duan de
vine membru al Parti
dului Comunist din In
dochina (în prezent 
Partidul Celor ce Mun
cesc din Vietnam) încă 
de la înființarea acestuia, 
în anul 1930. Un an mai 
târziu, este ales membru 
al Comisiei de propagan
dă a Comitetului de 
partid din regiunea Bac 
Bo (Vietnamul de nord). 
Arestat și condamnat în 
același an de autorități
le coloniale franceze la 
20 de ani de detențiune, 
tovarășul Le Duan își con
tinuă activitatea cu a- 
ceeași abnegație, cu a- 
celași spirit revoluționar 
în închisorile din Hanoi, 
Son La și Poulo-Condor, 
îndeplinind sarcinile în
credințate de partid.

Ieșit din închisoare, 
împreună cu alți 
varăși, în 1936, el 
bazele partidului în 
giunea Trung Bo. Un an mai 
ziu, devine secretarul Comitetu
lui de partid al acestei regiuni 
din Vietnamul central. în 1939, 
este desemnat membru perma
nent al Comitetului Central al 
partidului. Arestat din nou în 
1940, este condamnat la 10 ani 
închisoare și deportat, pentru a 
doua oară, pe insula Poulo- 
Condor.

După victoria. Revoluției din 
august 1945,*.  tovarășul Le Duan 
este ales membru al Comitetu
lui Central, secretar al Comită-, 
tului de partid al regiunii Nam 
Bo și secretar al Biroului Cen
tral al partidului în Vietnamul 
de sud.

La cel de-al II-lea Congres 
Național al partidului, în de
cembrie 1951, este ales membru 
al Comitetului Central, al- Bi
roului Politic și al Secretaria
tului Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam.

în septembrie 1960, la cel 
de-al III-lea Congres Național 
al partidului, tovarășul Le 
Duan este ales prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Celor ce Muncesc din Viet
nam. La alegerile din 1960, 1964 
și 1975, a fost ales deputat în 
Adunarea Națională a Republi
cii Democrate Vietnam.

Prietenia dintre popoarele 
român și vietnamez are vechi 
și bogate tradiții. între Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Celor ce Muncesc din Viet
nam. între Republica Socialistă 
România și Republica Democra
tă Vietnam. între popoarele ro
mân și vietnamez s-au stator
nicit și se dezvoltă continuu 
trainice relații de prietenie, so
lidaritate internaționali  stă și 
colaborare întemeiate pe unita
tea idealurilor care ne animă, 
în cronica acestor relații — ce 
se materializează într-o tot mai 
largă și fructuoasă conlucrare 
pe cele mai diverse planuri — 
se detașează, ca un moment de 
referință, vizita oficială de 
prietenie efectuată în Republi
ca Democrată Vietnam de dele
gația de partid și guvernamen
tală română condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. întreve
derile și convorbirile avute cu 
conducerea de partid și de stat 
a R. D. Vietnam au constituit 
un eveniment remarcabil pe 
drumul întăririi și dezvoltării 
continue a legăturilor frățești 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Celor ce Mun
cesc din Vietnam, a colaborării 
multilaterale dintre Republica

Fie-ne îngăduit în acest colț de pagină 
să prindem, dimpreună cu sincera dragoste 
a fiecăruia dintre noi, un buchet din flo
rile cele mai alese; un buchet sărbătoresc 
pentru marea noastră campioană și a lu
mii întregi, Nadia Comăneci, care 
plinit vîrsta de 14 ani. Cu ace
eași caldă bucurie vom consem
na faptul că, chiar în aceeași 
zi, în cadrul adunării generale a 
organizației U.T.C. de la Liceul 
cu program special de gimnas
tică din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, eleva Nadia Co
măneci, din clasa a Vlll-a, a 
fost primită în rîndurile membri
lor Uniunii Tineretului Comunist. 
Dublu prilej, așadar, pentru cal
de și unanime felicitări, pe care 
i le-au adresat, într-o emoțio
nantă festivitate, onorată de o 
aleasă prezență, colegii, profe
sorii și pe care i le adresează, 
desigur, toți cei ce o cunosc. Și*  
cine oare n-o cunoaște pe eleva, 
utecista începînd de ieri, în al că
rei carnet de elev, la calificati
vele răsplătind strădania la învățătură se 
asociază, într-o perfectă armonie și la ace
eași superioară altitudine, notele dobîndite 
în fața exigentelor jurii ale întrecerilor spor
tive.

Campioană absolută a țării, făcînd să 
apară pentru întîia oară în istoria campio
natelor noastre republicane de gimnastică 
calificativul maxim — zece. Campioană ab
solută a Europei, cîștigătoare a nu mai pu
țin de patru medalii de aur din cele cinci

ieri a îm-

to- 
pune 

re-
Socialistă România și Republica 
Democrată Vietnam, în folosul 
prieteniei și solidarității pro
funde care unesc cele două po
poare, în interesul cauzei socia
lismului. democrației,' indepen
dentei naționale și păcii în 
lume.

In spiritul politicii sale inter
naționaliste, de solidaritate mi
litantă cu lupta popoarelor pen
tru libertate și progres, Româ
nia socialistă, poporul român 
și-au manifestat de la început 
înalta apreciere și simpatia fră
țească fierbinte față de cauza 

jVietnamului luptător, acor- 
dîndu-i — în tot cursul luptei 
sale drepte împotriva agresiunii 
imperialiste, pentru libertate și 
neatârnare — un sprijin activ 
pe plan material, moral, politic 
și diplomatic, adueîndu-și con
tribuția alături de forțele de
mocratice, iubitoare de pace, de 
pretutindeni la măreața victorie 
a poporului vietnamez. Poporul 

■nostru a salutat cu deosebită 
satisfacție această victorie isto
rică — încununare strălucită a 
unei lupte eroice pentru dezvol
tare liberă și independentă 
văzînd în ea o contribuție 
marcabilâ la cauza luptei po
poarelor împotriva politicii 
perialiste, de dominație, inega
litate și dictat, care a demon
strat că atunci cînd un popor 
este hotărît să-și apere cu orice 
sacrificii independența și suve
ranitatea,- demnitatea și ființa 
națională, nu există forță 
lume în stare să-I oprească 
drumuLsău, pînă la victoria 
plină a cauzei sale drepte.

Ca prieten sincer șl devotat 
al Vietnamului, poporul nostru

re-
im-

în 
din 
de-

urmărește cu cea mal caldă 
simpatie 
toare, ce 
zent, în 
Vietnam, 
dului Celor ce Muncesc, pentru 
vindecarea rănilor războiului, 
dezvoltarea economiei și cultu
rii, consolidarea bazei tehnico- 
materiale a socialismului, îm
bunătățirea nivelului de trai el 
populației, pentru. înfăptuirea 
dspirâției arzătoare a întregului 
popor vietnamez de reunificare 
a patriei. Sîntem ferm încredin
țați că, prin eforturile creatoare 
ale tuturor oamenilor muncii, 
care dovedesc și pe frontul 
muncii pașnice același înalt 
eroism ca în anii războiului, 
marile sarcini' ce stau în fața 
țării vor fi îndeplinite cu succes.

Poporul nostru are convin
gerea că vizita în Republica 
Socialistă România a delegației 
Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam și a Guvernului 
Republicii Democrate Vietnam, 
noua întîlnire la nivel înalt, vor 
constitui un moment remarca
bil în dezvoltarea colaborării pe 
multiple planuri, vor demonstra 
din nou trăinicia legăturilor ro- 
mâno-vietnameze. voința comu
nă de a amplifica conlucrarea 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre în spiritul bo
gatelor tradiții ale prieteniei 
care ne leagă.

Animat de calde sentimente 
de prietenie și stimă tovără
șească. poporul român întâm
pină cu bucurie sinceră pe to
varășul Le Duan. urindu-I 
„Bun venit pe pămîntul Româ
niei socialiste

vasta activitate crea
se desfășoară, în pre- 
Republica Democrată 
sub conducerea Parti-

ASTĂZI, LA POSTURILE NOASTRE 
DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE

jurul orei 12,30, posturile noastre de radio și tele- 
transmite direct ceremonia sosirii delegației Parti- 
ce Muncesc din Vietnam și a Guvernului Republicii 
Vietnam, condusă de tovarășul Le Duan, prim-se-

Astăzi, in 
viziune vor 
dului Celor 
Democrate
eretar al Comitetului Central al Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, care, la Invitația Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, și a Guvernului Republicii Socialiste România, 
va efectua o vizită oficială de prietenie in țara noastră.

pe care și le-a disputat la Skien elita gim
nasticii feminine de pe continent. In sfîr- 
șit, expresie de rutina, pentru câ asta nu 
poate însemna altceva pentru Nadia decît 
un început — urmare firească a atîtor alte 
numeroase trofee și titluri cucerite în mari

Rînduri
pentru o
felicitare

de N. Arsenie

competiții interne și internaționale - con
sacrarea, prin tradiționalul sondaj al agen
ției U.P.I., drept cea mai bună sportivă a 
lumii în anul 1975.

Sigur, pentru o asemenea carte 'de vi
zită, și încă la această vîrstă, îți trebuie 
talent, un talent de excepție precum este, 
neîndoielnic, cel descoperit cu. admirabilă 
pricepere de antrenorii Nadiei în copilul 
de grădiniță de acum 8-9 ani ; dar trebuie, 
pentru asemenea mari performanțe, să așezi

la baza și pe deasupra talentului, oricît ar 
fi el de strălucitor, o neistovită dragoste de 
muncă și o disciplină de fier, să faci din 
perseverență și tenacitate, din puterea de 
renunțare, din ambiție și pasiune nu ceea 
ce am numi calități ieșite din comun, ci 

numitorul comun al întregii sale 
activități.

Exemplul Nadiei Comăneci, al 
celorlalți colegi care concură la 
prestigiul sportiv al patriei, ca și 
exemplul atîtor tineri fruntași, a- 
devărați campioni și ei, în do
meniile creației materiale și spi
rituale, propune colegilor de ge
nerație tocmai o astfel de fun
damentală concluzie : indiferent 
de activitatea căreia te-ai con
sacrat sau i te vei consacra, în 
sport ca și ia învățătură, în ac
tivitatea productivă, de creație, 
marile performanțe nu provin de
cît din sudoare, din efortul dă
ruit cu perseverență și disciplină, 
din capacitatea de a subsuma 
totul, oricîte sacrificii ți s-ar cere, 
scopului pe care ți l-ai propus, 

mai mult, și fără de preget, cuCu atît 
atît mai generos și entuziast cînd știi că 
performanța la care rîvnești poate spori 
zestrea de prestigiu și mîndrie a patriei.

Sînt toate acestea permanentele exigențe 
adresate nouă, tuturor tinerilor, și la care, 
prin intrarea în rîndurile membrilor Uniunii 
Tineretului Comunist, eleva campioană s-a 
angajat să răspundă întotdeauna cu cinste.

La mulți ani, utecistei Nadia Comăneci 
și noi succese I
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Sistematizarea teritoriului si localităților urbane și rurale

cerință obiectivă a civilizației socialiste

PERSONALITATEA
VIITOARELOR ORAȘE

Conf. univ. arh.
AURELIAN TRIȘCU,

Institutul de arhitectură 
„ion Mincu“, București

ca-

în viața satelor noastre au 
apărut elemente noi care modi
fică radical imaginile idilice, de 
altădată. Creșterea populației și 
schimbarea structurii sale, ne
voile sporite pentru echipare 
edilitară, modernizare și con
fort. împreună cu alți numeroși 
factori, impun organizarea ar
monioasă a așezărilor rurale 
prin acțiunea de sistematizare. 
Multe localități aproape necu
noscute din mediul rural capă
tă azi funcțiuni importante, de 
exploatare minieră sau forestie
ră. de tranzit turistic sau de 
industrie specifică locală, pre- 
tinzind instalații, drumuri și 
dotări corespunzătoare. Locui
torii acestor așezări aflate în- 
tr-uri proces de continuă tran
sformare apreciază calitățile 
satelor noastre printre care se 
numără vecinătr a mediului 
natural nepoluat și valorile ar
hitecturii tradițional?, dar în
țeleg să beneficieze de posibili
tățile tehnice contemporane, de 
unele trăsături pozitive caracte
ristice mediului urban.

Organizarea rațională a
drului în care trăiește întreaga 
populație de la orașe și sate 
constituie obiectivul principal 
al activității de sistematizare, 
care urmărește creșterea bună
stării materiale și spirituale, 
ridicarea nivelului de civiliza
ție. Cuprinsă in acest proces 
de înnoire, problema satelor 
noastre este însemnată atît prin 
cantitate, (avem earn 13 000 șale 
în care locuiește mai mult de 
jumătate din populația țârii) cit 
și prin acele aspecte calitative, 
pe care vrem să le accentuăm, 
împletind trăsăturile tradițio
nale cu elementele dinamice 
actuale.

Satul de 
propie de 
ceasta nu 
preluarea; • ____
trelor aglomerate, ci realizarea 
in timp a gradului de confort 
urban. Evițînd unele aspecte 
negative ale orașelor și eviden
țiind însușirile satului se pot 
găsi mijloacele necesare pentru 
ca așezările rurale să devină 
centre de atracție pentru popu
lație. In acest sens se impune 
păstrarea unui echilibru speci
fic și crearea, unor condiții noi 
de viață pentru locțiitorii din 
actualul mediu rural.

O documentare minuțioasă și 
studii întreprinse în ultimii ani 
de institute de proiectare cen
trale sau județene au eviden
țiat posibilitățile de dezvoltare 
a unor sate cu o populație în
semnată și care beneficiază d? 
resurse economice și sociale 
deosebite. Ridicarea pe o treaptă 
superioară a acestor 
rurale cu perspective de 
voltare este o sarcină 
prin documentele de 
personal de secretarul 
al Partidului Comunist 
Cel puțin 100 de astfel de loca
lități care au condiții favorabile 
vor deveni în cincinalul 1976— 
1980 contre economice și so
ciale cu caracter urban, urmind 
ca numărul lor să crească la 
300—400 în următorii 15—20 
ani. în aceste orășele agrar- 
industriale sau industrial-agrare 
vor fi amplasate noi obiective 
economice, se vor realiza lo
cuințele corespunzătoare și e- 
chipârea tehnico-edilitară.

miine tinde să se a- 
oraș. Dar prin a- 

trebuie să înțelegem 
dezavantajelor cen-

localități
* > dez- 

trasată 
partid, 

general 
Român.

deosebit este edificarea in vii
toarele centre urbane a dotă
rilor social-culturale pentru 
treaga populație din zona 
influență. Această acțiune 
prezintă un factor esențial 
noua etapă de organizare a . _ 
țelei de localități, deoarece așe
zările care se vor dezvolta cu 
precădere vor constitui centre 
polarizatoare, atrăgind populația 
satelor vecine prin unități im
portante de învâțămînt și cul
tură. de sănătate, destindere și 
sport, de comerț și servicii di
verse. în aceste condiții, locui
torii unor sate mici și cătune 
izolate vor putea beneficia 
dotări cu un nivel superior 
ceu, spital, teatru) care nu 
găsesc altfel justificarea — 
•punct de vedere funcțional 
economic. — să fie realizate in 
localități foarte puțin populate. 
Un sistem de ansamblu de căi 
de comunicație și transport va 
stabili noi relații în teritoriu, 
intre viitoarele centre urbane și 
celelalte orașe și sate din zonă

Sistematizarea localităților ru
rale caro vor deveni orașe este 
prevăzută în Directivele Confe
rinței Naționale a P.C.R. din iu
lie 1972 și în Directivele ~ 
greșului al XI-lea al 
Desfășurarea activității 
plexe de sistematizare are 
cadru legislativ unitar, în care 
un loc important îl ocupă legea 
nr. 58 din 1974 privind sistema
tizarea teritoriului și localități
lor urbane și rurale și legea nr. 
9/1973 privind protecția mediu
lui înconjurător. Prevederile a- 
cestor acte normative creează 
condițiile necesare pentru or
ganizarea și dezvoltarea într-o 
concepție unitară și armonioasă 
a teritoriului, în care o verigă 
importantă- o constituie siste
matizarea viitoarelor centre ur
bane. Aceste noi centre. cu 
baza lor sporită de producție, 
vor contribui la repartizarea 
echilibrată și la folosirea ra
țională a forțelor de producție, 
la o mai bună utilizare a tere
nului, la dezvoltarea localități
lor înconjurătoare. Pentru sta
bilirea soluțiilor celor mai a- 
decvate și pentru transpunerea 
lor în realitate este necesar să 
se intensifice acțiunile de sis
tematizare. antrenînd specia
liștii. cu sarcinile și răspunde
rile lor specifice, adincind stu
diile de prognoză și cercetare, 
organizind dezbaterea largă a 
propunerilor și a proiectelor 
Noile orașe care vor apare în 
anii următori pe meleagurile 
patriei noastre trebuie să păs
treze elementele de valoare 
care le caracterizează, con
strucții și ansambluri de arhi
tectură populară, străzi și locuri 
de întîlniri. plantații bogate, 
relații strînse cu mediul natu
ral înconjurător. Subliniind per
sonalitatea fiecărei localități in 
parte, arhitectul sistematizator, 
ceilalți specialiști, edilii și con
structorii vor duce mai depar
te bunele tradiții din țara noas
tră. pentru organizarea chib
zuită a spațiului în care se des

în
de 
re
in 

re-

da 
(li- 
își 

din

Con- 
P.C.R. 
cont- 

un

fășoară viața populației 
sate și din orașe. Trecerea de 
la sat la oraș, în această etapă 
de sistematizare a. localităților 
rurale care vor deveni orașe,
reprezintă un important factor 
în procesul general de urbani
zare. de ridicarea societății 
noastre pe o nouă treaptă. Noile 
orașe vor constitui nuclee de 
activitate complexă și exemple 
pentru localitățile din preajma 
lor.

în condițiile prielnice create 
pentru desfășurarea procesului 
înnoitor de sistematizare se vor 
obține rezultate pozitive dacă 
alături de proiect an ț.i și specia
liști vor participa forțe din 
toate domeniile. împreună, cu o 
populație permanent informată 
despre principalele probleme și 
acțiuni de sistematizare, despre 
măsurile necesare pentru crea
rea unui mediu favorabil dez
voltării materiale și spirituale 
a omului și a colectivității.

Casa de cultură a științei și tehnicii din Brașov
Foto: V. RANGA

O.ll.l___
CEA MAI BUNA CLASA“

Nota maxima pentru pasiune
Concursul nostru „
— «

LICEUL PEDAGOGIC DIN CRAJOVA ȘI-A ÎNSCRIS ÎNTREAGA ECHIPĂ DE ELEVI IN COMPETIȚIA 
PASIUNII PENTRU ÎNVĂȚĂTURĂ Șl MUNCĂ

Cînd Liceul pedagogic din 
Craiova și-a aniversat 100 de 
ani de existență, profesorul Ilie 
Popescu-Teiușan spunea : 
nerații după generații de 
și-au însușit aici știința și 
teșugul greu al instruirii 
educației și. plini de avint 
resc, s-au împrăștiat pîm
cele mai îndepărtate colțuri ale 
țării, purtind cu ei steagul nobi
lei misiuni cu care au fost in
vestiți", Foștii elevi sint azi oa
meni cu părul cărunt. Fiecare a 
adăugat, la tradiția școlii ceva 
din sufletul și personalitatea sa.

Au mai trecut cinci ani. 105 
ani înseamnă aproape 5 000 de 
învățători calificați. Cu munca 
și pasiunea lor s-a scris istoria 
acestui liceu. O poți afla vizi- 
tind muzeul liceului. Documen
te. acte, portrete, manuale vechi. 
Pe un panou numele celor 21 de 
absolvenți din anul 1874 — pri
ma promoție. 17 au în dreptul 
lor medii de 7—9,26. Orice cifră 
poate servi ca termen de com
parație. Anul acesta din cei 108 
absolvenți 64 Ia sută au obținut, 
la examenul de diplomă, medii

peste 9. Iunie 1975. Toți elevii 
liceului — integraliști : 155 cu 
media anuală peste 9. alți 433 cu 
medii de 7—8.99 și 13 cu medii 
6—6.99. Cele cinci colective în
scrise la concursul „Cea mai 
bună clasă“ și situarea în plu
tonul din frunte au dat exem
plu,

Anii au scnimbat multe. Ceva 
a rămas ca acum 105 ani : dra
gostea și respectul pentru școală, 
pasiunea pentru viața spirituală, 
munca fără preget pentru îm
plinire ...............
dovedite 
rind. cu 
țătură. 
elevă în 
tetului ‘ U.T.C. din 1972, a predat 
ștafeta colegei sale, din anul IV, 
Lucreția Voinic. In curind va 
părăsi ișcoala, .dar se va reîn
toarce în fiecare a doua dumi
nică a ' lunii octombrie, la ..Zi
lele școlii". sărbătorire stabilită 
în consiliul profesoral din 1930. 
„Am ajuns integraliști — spune 
Adriana — pentru că n-am ad
mis mediocritatea. Ne pregătim

multilaterală. Toate — 
cu fapte. In primul 

rezultate bune la învă- 
Adriana Emilia Popa, 
anul V, secretara corni -

Un roman antifascist:

„DELIRUL" de MARIN PREDA

r-

I

1

Curierul concursului
la

zi-

O problemă de un interes

Binecunoscuta sea
ră de amintiri a 
Muzeului literaturii 
române Rotonda 13 
este dedicată in a- 
ceasiă lună
riei lui Mihail 
d&veanu, de 
cărui naștere 
împlinit 95 de 

Personalitatea 
relui scriitor

memo-
Sa

la a 
s-au 
ani.
ma

t'd fi

evocata
Șerban Cioculescu, 
acad. Iorgu Iordan, 
acad. Alexandru 
Philippide. Constan
tin Ciopraga, Geor
ge Ivașcu. D. I. Su- 
cbianu, Paul An- 
ghel. în prezența 
membrilor familiei.

Vor fi audiate in-

registrar'! din 
noteca de aur" 
Radiodifuziunii. Ma
nifestarea va 
loc. joi 13 
brie a.c., 
la sediul 
din 
ți e i

strada 
nr. 4.

avea 
noiem*  

orele 19, 
Muzeului 

Funda-

FLAVIUS
SABAU

PIESE DE SCHIMB 
LA DOMICILIU

Magazinul DIODA din București, B-dul 1 Mai 
126, tel. 184821, pune la dispoziția cumpără
torilor din București și provincie întregul sorti
ment de piese de schimb pentru televizoare, 
radioreceptoare, magnetofoane și pikapuri.

Magazinul este aprovizionat zilnic cu : tuburi 
cinescopice, difuzoare, tranzistori, bobine, cir
cuite imprimate, transformatori, condensatori, 
potențiometri, plăci cu circuite, comutatori, cla
viaturi, carcase pentru difuzoare, cutii pentru 
baterii, antene ferite ș.a.

Piesele de schimb pe care vi le asigură maga
zinul DIODA sînt atît pentru aparatele aflate 
în producția curentă, cît și pentru tipurile mai 
vechi, indigene și din import.

Magazinul DIODA efectuează vînzarea piese
lor de schimb și prin poștă, contra ramburs, pe 
baza comenzii dv. transmisă printr-o simplă 
carte poștală, plata făcîndu-se la primirea co
letului.

RECOM

ț

Taloanele de participare 
întrecere s-au înmulțit in 
lele premergătoare Congresu
lui U.T.C. A fost și acesta un 
mod de a exprima angajarea 
elevilor să intîmpine Congre
sul cu fapte deosebite de 
muncă « Vom trimite consi
liilor județene ale elevilor lis
tele cu clasele înscrise în con
curs din fiecare județ pentru 
a ne certifica că nu s-au 
strecurat omisiuni — din vina 
noastră sau a poștei. Dar, mai 
cu seamă, pentru a prelua cu 
răspundere obligația, ce și-au 
asumat-o la secțiunea pentru 
problemele elevilor din cadrul 
Congresului U.T.C., de a ur
mări și îndruma activitatea 
claselor înscrise în concurs, 
echipe decise să devină co
lective comuniste model, fă- 
cînd posibilă generalizarea la 
nivelul tuturor școlilor a ex
perienței acestora • în cadrul 
aceleiași secțiuni, un delegat 
la Congres — elev — din par- 

județului Sălaj a vorbit 
tuturor

__ județ la con- 
„C'ea mai bună clasă"

tea
despre participarea 
claselor din 
cursul

— inițiativă lăudabilă venită 
din rindul uteciștilor. La noi 
n-au parvenit, însă, solicitări
le de înscrieri. Unde s-au 
oprit acestea? • Reluăm ex
periența de anul trecut ca fie
care clasă să-și delege repor
terul care să țină la curent 
ziarul cu mersul treburilor în 
clasele concurente. Așteptăm 
scrisorile, deci și, desigur, nu
mele corespondentului. Pentru 
început de activitate reporte
ricească, sugerăm noi o temă: 
inițiativele deosebite ale clase
lor izvorîte din sarcinile stabi
lite pentru generația de elevi 
de către Congresul al X-lea al 
U.T.C. • Mai multe colective 
ne cer să relatăm experiențele 
claselor laureate ale con
cursului precedent. Propunem 
elevilor actualului an IV — 
matematică de la Liceul nr. 1 
din Deva, situat pe primul loc 
în categoria claselor speciale, 
cu media generală 9,36, să-și 
povestească experiența care_i-a 
urcat pe podiumul de ~ 
mai bună clasă".

pentru o profesiune de mare 
răspundere in care nu-și are lo
cul un învățător sau educator 
mediocru. Așa s-a discutat cu 
fiecare elev în parte, în adunări, 
la dirigenție, în internat. Am 
hotărit ca anul acesta să nu 
existe medie generală sub 8. 
Uteciștii își vor face datoria !“ 
Uteciștii. Ne întoarcem cu gin- 
dul la anul 1949 cînd organiza
ția de aici avea 90 de membri, 
adică 20 la sută din numărul 
elevilor. Acum, toți fac parte 
din organizație. Fostul îndru
mător, prof. Titu Merfu. a pre
dat și el ștafeta prof. Ion Uță. 
A fost investit cu mandatul d 
secretar al organizației de par
tid. Ion Uță este diriginte al 
elevilor care învață în clasa 
unde a fost și el elev. Pentru 
ca liceul să fie mereu integra- 
list sint încă multe de rezolvat : 
activitatea 
cuprinderea 
concursurile 
(anul trecut 
mii la faza 
faza republicană).
mai mare se acordă elevilor din 
anul I. Rodica Florescu, director 
adjunct, socotește că trebuie 
pornit de la bază. Există tradi
ție. există experiență. Elevii se 
formează intr-un climat de res
ponsabilitate. Opinia colectivu
lui este mereu în ofensivă. în
trecerea pe școală a fost declan
șată. Cu cîtva timp în urmă 
toate cele 1G clase s-au înscris 
la concursul „Cea mai bună 
clasă". De aici, cuvîntul de or
dine: „Disciplină, ținută, fiecare 
elev cu media generală peste 8".

Lucrările forumului politic 
al tineretului au constituit un 
npu prilej, dinamizant, pentru 
angajamentul echipei uteciste 
a Liceului pedagogic Craiova. 
Au reținut sublinierea făcută de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
privitoare la obligația tinere
tului de a desfășura, oriunde 
se află, deci și în școală, o 
muncă de calitate, plină de dă
ruire. In luna ce îi mai despar
te de încheierea unui prim bi
lanț, al trimestrului I. clasele 
și-au stabilit un program dens 
pentru ca rezultatele să fie 
maxime. Vom avea prilejul să 
constatăm cum se îndeplinește 
acest angajament.

în cele 13 cercuri, 
tuturor elevilor la 
— faza pe școală 
s-au cucerit 34 pre- 
județeană și 4 la 

Atenția cea

LIDIA POPESCU

Cu Delirul s-ar părea că Ma
rin Preda se reîntoarce la lumea 
Moromeților. Din punctul de 
vedere al cronologiei acțiunii, 
cărțile se află în raporturi de 
imediată succesiune, cîteva ca
pitole inițiale acreditînd chiar, 
cititorului nerăbdător, impresia 
că ar fi vorba de un nou episod 
din „saga" moromețiană. înșe
lătoare impresie I Semnele 
schimbării de ton. de atitudine, 
de subiect se înmulțesc’ vertigi
nos după aceste prime secvențe. 
Nu mai este explorat doar un 
mediu sau altul, nu se mai me
ditează asupra destinelor unei 
categorii sociale sau ale alteia, 
ci scena acțiunii se lărgește la 
scara întregii societăți românești.

Cortina epică se ridică pe fun
dalul shakespearian al „ieșirii 
timpului din țîțini", unul dintre 
protagoniști, tînărul Ștefan al 
lu’ Parizianu, fiind prin exce
lență personajul care se anga
jează într-o dramatică investi
gare a adevărului. Cheia de bol
tă a acestui vast demers anti
fascist o constituie raporturile 
indivîd-istorie în epocile de 
acută confruntare socială. Ope- 
rînd o regresiune in timp. Ma
rin Preda ne evocă. în acest prim 
volum al unui ciclu de anver
gură, România anilor 1940—1941. 
o țară în care timpul nu mai 
avea răbdare cu oamenii, o țară 
dintr-o Europă în convulsii da
torită delirului hitlerist. Mo
mentul impunea indivizilor de
cizia fermă, obligîndu-i pe scep
tici, pe nehotărîți, să aleagă. Cei 
rătăciți în spațiul dintre barica
de vor fi siliți curind, sub pre
siunea unor teribile evenimente, 
să opteze. Nu existau în acel 
moment, cel mai tragic din is
toria contemporană a României, 
decît două căi : aderarea la o 
filosofie a acțiunii, proprie parti
dului comuniștilor, dar o acți
une propulsată de forța unui 
ideal superior : lupta pentru 
salvgardarea demnității gîndirii. 
a omului, a valorilor umaniste 
(drum ales printre alții de tînă
rul revoluționar evocat în cîteva 
file emoționante, de strungarul 
moldovean Nicolae Masă de la 
atelierele „Grivița", de ziaristul 
comunist Titus Diaconescu), sau 
dimpotrivă, capitularea, accepta
rea obscurantismului fascist.

Acțiunea demarează la 6 sep
tembrie 1940, cînd o voce de 
crainic anunță la radio înlătu
rarea lui Carol al II-lea și pro
clamarea „statului național-le- 
gionar". Omul forte al noului 
regim, generalul Ion Antonescu, 
prețuind puterea, își asociază co
hortele verzi de cavaleri ai cri
mei. care, revendieîndu-se fi
la un providențialism nebulos, 
antinațional și profund irațional, 
încep lichidarea sistematică a 
glasurilor rațiunii.

Sinteză epică și roman multi- 
plan. Delirul este depoziția unui 
martor al istoriei. Acesta se 
manifestă uneori direct (preci- 
zind, din perspectiva deceniilor 
trecute de atunci, sensurile de
venirii sociale). Se manifestă în
să mai ales indirect (căci auto
rul evită eroarea de a-și distri
bui manicheist personajele), 
prin felul in care își susține 
mărturia cu argumente epice.

Scriitorul își asumă rolul de 
cronicar lucid și sever, interfe- 
rind destine individuale, fictive 
sau reale, intersectînd autenti
cul cu imaginarul, înălțîndu-și 
ficțiunea pe aripile documentu
lui. Intr-un cuvînt, refăcînd o 
istorie. Desigur, rolul romancie
rului nu e cel de a-1 concura pe 
istoric, de a scrie tratate docte. 
Rostul său este în primul rînd 
cel de a propune structuri isto
ricește posibile, însă cu existen
ță literară. El este, firește, dator 
cu un adevăr, dar cu un adevăr 
impus cu mijloacele ficțiunii, nu 
ale reconstituirii de - o fidelitate 
fotografică. „Ca să descrii tre
cutul în materie de literatură — 
observa G. Călinescu — trebuie 
să introduci în succesiunea in
diferentă a faptelor un sens, o 
structură, altfel nu există isto
rie". Ceea ce și face Marin

Preda, propunînd o viziune per
sonală asupra istoriei, refuzînd 
statutul de caligraf impasibil, 
de Serenus Zeitblom, transcriind 
rece mersul trepidant al e- 
venimentelor.

în majoritatea lor, personaje
le nu sînt entități abstracte, ci 
au destine proprii, detalii dis
tinctive și moduri de gindire. 
comportare, particularizante. In
teresant este faptul că (la fel 
ca la Camil Petrescu) persona
jele fictive au la lectură o exis
tență mai reală decît cele ates
tate istoricește. După cum nu-i 
mai puțin adevărat că cele mai 
bune pagini sînt acelea in care 
imaginația se emancipează de 
sub tutela documentului. Ro
manul e viu. strălucitor, incitant, 
cînd prozatorul evoluează prin
tre ficțiuni, devenind uneori sta
tic. monocord, atunci cînd eroii 
sînt pierduți printre documente. 
Lucrurile se observă cel mai bine 
examinînd polii romanului : Ște
fan al lu’ Parizianu și Ton Anto
nescu. Datorită lor. susținea cu 
finețe Dumitru Micu. societatea 
românească a anilor ’40 este 
iluminată de jos și de sus, reflec

tată In două oglinzi. Actele pro
tagoniștilor, vorbele lor, consti
tuie două feluri de a depune 
mărturie despre istorie. Cro
chiuri tipologice, situații con- 
flictuale, fulgurații faptice se 
subordonează în funcție de aces
te două axe ale romanului, de 
cei doi „singuratici". Există 
însă solitudine și solitudine.

Singurătatea lui Ștefan este a 
omului investit cu atributele lu
cidității, a insului care caută a- 
devărul, care nu se mulțumește 
doar să privească, ci vrea să și 
vadă cu proprii lui ochi, să în
lănțuie cauzal evenimentele.

Traversînd medii și experiențe.
Paul Ștefan parcurge etapele 
unui roman al formării ce nu se 
încheie, desigur, în acest prim 
tom al ciclului. Viitoarele vo
lume, în care evoluția eroului 
va fi urmărită pînă Ia momen
tul crucial al Eliberării, vor 
concura la închegarea în contu
ruri definitive a unei psihologii 
de excepție. Deocamdată perso
najul oferă prozatorului posibi
litatea de a opera o secțiune 
transversală a lumii românești 
din primii ani ai deceniului IV. 
Părăsind satul cu amintirea u- 
nei scene de coșmar, torturarea 
și asasinarea de către „justiția" 
legionară a unui consătean (Du
mitru lui Nae). el găsește Bucu- 
reștiul marcat pretutindeni de 
însemnele isteriei legionare. Con
templă. la început abstras, lu
gubre procesiuni verzi, ascultă 
cu un rictus ironic aberantele 
teorii legionare ale profesorului 
Traian Cotigă, reușește apoi să 
intre rapid în grațiile unui mare 
patron de ziar. Grigore Patri
ciu, trăind începutul unei iubiri 
care-1 maturizează și psihologic, 
în treacăt fie spus. episodul 
amoros ni se pare distonant de 
amplu în economia romanului. 
O riguroasă simetrie există în
tre experiențele sale, înscrise 
totuși în registre diferite. O 
nuntă pitorească de la periferia 
bucureșteană își găsește, de pil
dă, corespondentul antipodic In
tr-o ceremonie nupțială sofisti
cată din mediul aristocratic. O 
scenă de chef dintr-un birt 
obscur se alătură uneia din
tr-un cabaret rezervat „lu
mii bune". Inițialei călătorii 
spre București (desfășurate în- 
tr-un peisaj kafkian) i se o- 
pune secvența întoarcerii de 
pe front, călătorie ce are loc tot 
într-o atmosferă de coșmar. 
După cît se vede, prozato
rul rămîne fidel unei mai 
vechi opinii din Imposibila în
toarcere potrivit căreia „Pentru

a reda o istorie de coșmar, tre- 
buie o viziune de coșmar". Lent, 
cumulativ, treptat, în contact cu 
o pluralitate de medii (exami
nate intr-un roman filmic, cu 
prim-planuri alternate de flash- 
back-uri, sau dimpotrivă, cu 
proiecții in viitor) ceea ce iniți
al era o aversiune instinctivă, 
al cărei resort e bunul simț ță
rănesc, devine opoziție funda
mentată rațional. Finalul roma
nului reține figura unui Paul 
Ștefan care refuză tăcerea filisti
ni, lașă, respingind vegetarea 
conformistă, apatia, „mesianis
mul găunos și legionaroid". 
.Paul Ștefan este singuraticul ce U 
își va găsi drumul spre Oameni.

Singurătatea lui Ion Antonescu 
este insă aceea a omului care 
fuge de adevăr, care-și pune 
de acord conștiința cu faptele, 
nu invers. Prozatorul conferă o 
deschidere spre tragic acestui 
personaj, pe care-1 înfățișează 
cu strădanii de obiectivitate, în 
tot amestecul lui de însușiri con
tradictorii. Generalul nu se s(i- 
ește să-i arunce în față regelui 
Carol al 11-lea șirul lung al 
prevaricațiunilor săvîrșite de 
acesta și do camarila lui ; primit 
de Hitler cu răcnete furibunde, 
ridică și el glasul. obligindu-I 
pe fuhrer să-1 asculte »i să-i >- 
probe holărirea de a înlătura de 
pe scena politică pe legionari. 
Omul insă nu se poate absolvi 
de „fatala vină pentru care oa
menii acestei tari nu-I vor ierta 
niciodată" de a fi adus la putere 
pe acești adopți ai crimei siste
matice. O discuție între condu
cător și mama lui, desfășurată 
în ajunul Crăciunului din 1940, 
oferă generalului prilejul unei 
autoscopii, pe care o aban
donează, cînd din străfundurile 
lăuntrice își face loc conștiința 
imensei culpabilități. Agra- 
vînd zelos nenorocirea țării, 
Antonescu reprimă pe legio- 
nari, preluîndu-le însă meto
dele, continuînd sirguincios a- 
lianfa funestă cu hitleriștii. E- 
voluția sa nu se încheie, firește, 
cu acest prim volum al Deliru
lui, dar de pe acum este schițat, 
cu claritate, divorțul funciar 
dintre frazeologia patriotardă a 
personajului și actele lui struc
tural antipatriotice. Finalul vo
lumului I relatînd sec, fără co
mentarii, spectacolul trist al unei 
prese decapitate, al scribilor ma
rionete ce aclamă în propoziții 
bombastice impopularul război 
antisovietic, sugerează cu multă 
forță de convingere esența re
probabilă a protagonistului.

Cum șe poate observa, atenția 
lui Marin Preda a fost atrasă de 
personalitățile care prin acte i- 
responsabile schimbă cursul nor
mal al istoriei. Delimitîndu-se 
polemic de fatalismul tolstoian 
din Război și pace, refuzîndu-se 
unui determinism îngust și ex
cesiv, scriitorul ia în considerare 
și factorii subiectivi ai istoriei, 
acordîndu-le însă pe alocuri o 
importanță disproporționat de 
mare în raport cu rolul lor efec
tiv.

Delirul captivează pe cititor 
prin, tonusul mereu ridicat al 
meditației. Este omul un obiect 
al istoriei sau este și subiectul 
ei ? Este omul predestinat rolu
lui de victimă sau poate fi ar
bitrul propriei existențe ? Se 
poate trăi în afara istoriei ? — 
iată tot atîtea întrebări pe care 
o conștiință neliniștită, conștiința 
unui mare scriitor care s-a aple
cat cu gravitate și responsabili
tate asupra istoriei contempora
ne, și le adresează și ni le adre
sează.

Cronică amplă și bildungsro
man, memorial travestit și fres
că, dar mai ales început de epo
pee. Delirul (apărut recent într-o 
ediție nouă, revăzută și adăugită) 
este un roman antifascist cu un 
profund mesaj umanist, o carte 
care dă tinerei generații o exce
lentă posibilitate de a cunoaște, 
apelînd la mijloacele specifice 
ale artei, o epocă ale cărei învă
țăminte nu trebuie să scape ni- — 
mânui.

IOAN ADAM

ÎNTREPRINDEREA de transport bucurești
CAUTĂ PENTRU CALIFICARE BĂRBAȚI ȘI FEMEI, 

ABSOLVENȚI AI ȘCOLII GENERALE, 
1N MESERIILE DE :

• șoferi autobuz, auto-taximetru și troleibuz (policali
ficare) virata 22—34 ani. Durata cursului 12 luni.

• șoferi pentru au to-taximetre (persoane numai din 
București) vtrsta 22—35 ani. Durata cursului 4 luni.

• șoferi pentru troleibuz. Virsta 22—40 ani. Durata 
cursului 4 luni.

• conductori tramvai. Virsta 22—40 ani. Durata cursului 
3 luni.

ÎNCADREAZĂ BĂRBAȚI ȘI FEMEI, 
PENTRU PREGĂTIREA LA CURSURI DE SCURTA 

DURATA, CA ȘOFERI PENTRU URMĂTOARELE 
AUTOVEHICULE :

• posesori ai permisului de conducere categoria B (per
soane din București) pentru auto-taximetre.

• posesori ai permisului de conducere categoria C pen
tru auto-taximetru, autobuz sau troleibuz.

• posesori ai permisului categoria D pentru auto-taxi
metru, autobuz sau troleibuz.

ÎNTREPRINDEREA ASIGURĂ PE DURATA 
CURSURILOR URMĂTOARELE :

• indemnizație sau retribuție conform prevederilor 
H.C.M. 2105 I960 :

• masi la cantină contra cost -,
• cazare contra cost in cămine I.T.B. in măsura locu

rilor disponibile sau indemnizație pentru cazare con
form H.C.M. 2105/1969 :

• legitimație de călătorie pe mijloace de transport in 
comun I.T.B.
RETRIBUȚIA TARIFARA PENTRU PROGRAM 

NORMAL DE 204 ORE (ÎN BAZA LEGII 571974), 
DUPĂ CALIFICARE, ASTFEL :

Ia încadrare — după vechime
• șoferi auto-taximetru 1539 — 1886 lei
• șoferi troleibuz 1855 — 2273 lef
• șoferi autobuz simplu 1957 — 2702 Iei
• șoferi autobuz articulat 2059 — 2804 lei
• conducător tramvai 1672 — 2049 lei

Informații auplimentare la Biroul dc tnvătimint I.T.B. 
din str. Dr. Grorovicl nr. 4. telefon: 12 19 30 int. 137 sau 
direct la Exploatarea Transport Electric, Calea Dudcști 
134. telefon: 22 00 60 int. 3 și Exploatarea Trarsport Au
tobuse. Calea Șerban .Vodă 164. telefon : .23 88 70.

TEATRUL SATIRIC MUZICAL 
„CONSTANTIN TĂNASE" 

prezintă 
la sala SAVOI (Calea Victoriei nr. 33) 

ora 19,30

CER CUVÎNTUL 
LA... DIVERSE!

Spectacol de music-hall de JACK FULGA 
Scenete de ION BĂIESU și KARINTHY 

FRIGYES
Muzica de GELU SOLOMONESCU, DAN 

ARDELEAN și NOROCEL DIMITRIU
Cu GICĂ PETRESCU (Artist emerit), H. NICO- 
LAIDE (Artist emerit), HORIA CĂCIULESCU, 
CRISTINA STAMATE, ALEXANDRU LULESCU, 
NAE LĂZÂRESCU, GEORGE ENACHE, LUCIA 
BOGA, ANA PETRIA, MARIA DRAGOMIROIU, 
ANCA LIANA, ANTON SI ROMICĂ, NORO

CEL DIMITRIU
Imitații: MIRCEA GRIGORE, TONINO 

și MARCO
O surpriză : DETECTIVUL NESS 

BALETUL TEATRULUI TĂNASE. Soliști: TUDOSE 
MARTINICÂ, LUIZA LASLO, VIORICA CHIS, 

PĂSTOREL IONESCU 
ORCHESTRA TEATRULUI TĂNASE 

Dirijor: DAN ARDELEAN 
Coregrafia SANDU FEYER, N. SEVER, CRIS

TINA ATANASIU
Scenografia : VICTOR TAPU 

Asistent costume : LILIANA REFERENDARU 
Regia artistică : NICOLAE DINESCU

Casa de cultură 
a sectorului 6

calea Rahovei 151 
Telefon 23 6661.

ANUNȚĂ
înscrieri la următoarele cursuri practic-utilitare.

- DACTILOGRAFIE-SECRETARIAT, curs com
plet de 15 zile, o lună și două luni, ME
TODA DUPLOYEN

- RADIO, cu durata de 100 de ore

- TELEVIZIUNE, cu durata de 100 de ore

- COSMETICĂ, cu durata de 80 de ore

- CROITORIE, cu durata de 60 de ore

- DESEN TEHNIC, cu durata de 100 de ore

- FOTO COLOR, cu durata de 100 de ore
și ia următoarele cursuri de limbi străine cu du
rata de 80 de ore :

- LIMBA ENGLEZĂ

- LIMBA FRANCEZA

- LIMBA GERMANĂ

- LIMBA ITALIANĂ

- LIMBA RUSĂ
sssru.'T'ri!- ? ...... ! ■»" ..... -------
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe primul ministru 
sirian, Mahmoud Al-Ayoubi

. AtlEXnA

(Urmare din pag. I)

personale prietenești dintre cei 
doi șefi de stat.

Convorbirea a evidențiat hotă- 
rirea ambelor părți de a extinde 
și aprofunda colaborarea in toa
te domeniile — politic, economic, 
tehnico-științific, cultural — de 
a realiza în cele mai bune con
diții proiectele de cooperare, pre
vederile acordurilor și ale celor
lalte documente româno-siri- 
ene, in folosul celor două 
țări și popoare, al progre
sului lor economic și social, al 
cauzei păcii și înțelegerii intre 
națiuni.

în același timp, s-a reliefat do
rința celor două țări de a con
lucra tot mai strîns in domeniul 
vieții internaționale. în acest 
sens, a fost reafirmată solidari
tatea activă, militantă a Româ
niei și Siriei cu mișcările de e- 
liberare națională, cu popoarele 
care luptă pentru o dezvoltare 
independentă, pentru emancipa
re economică și socială. Cele două 
țări și-au manifestat. încă o 
dată, voința de a-și aduce în
treaga contribuție la abolirea de

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

Vizita dumneavoastră și a 
colaboratorilor dumneavoastră se 
înscrie în contextul acestor re
lații de colaborare multilaterală 
dintre statele noastre. Ați discu
tat multe probleme ; știu că s-a 
ajuns la o serie de înțelegeri și 
sînt convins că vizita se va în
cheia cu rezultate bune. Deci, ea 
va marca un nou pas înainte 
apte extinderea colaborării din
tre țările noastre.

Aș dori să mulțumesc pentru 
salutul și mesajul primit din 
partea președintelui Assad, că
ruia vă rog să-î transmiteți din 
partea mea cele mai cordiale 
salutări de prietenie, iar poporu
lui sirian urări de pace și pros
peritate. Dealtfel, contactele și 
schimburile de păreri statorni
cite între noi au un rol impor
tant în întreaga colaborare din
tre România și Siria.* *

Delegația Comitetelor de Apă
rare a Revoluției din Cuba, 
condusă de Silvano Garcia Mar
tinez. secretar al Direcției Na
ționale a C.D.R., care, la invi- . ; 
tația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
face o vizită în țara noastră, a 
avut convorbiri la Consiliul Na
țional al F.U.S. cu tovarășii' 
Corneliu Mănescu, vicepreședin- o ; 
te, și Maria Stănescu, membră . 
a Biroului Executiv al Consiliu
lui Național.

De asemenea, oaspeții au avut 
întrevederi la Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist. Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economico-Sociale, 
Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare, Ministerul 
Educației și învățămîntului, au 
vizitat întreprinderea „23 Au
gust" și obiective social-cultu- 
rale din Capitală.

Gawlik, distinși cu mai multe 
premii naționale și internațio
nale. La spectacol și-a dât con
cursul orchestra Operei bucureș
tene.

în asistență se aflau Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al 
C.C.E.S.. loan Botar, secretar 
general al I.R.R.C.S., funcționari 
superiori din Ministerul’ Aface
rilor Externe, reprezentanți ai 
conducerii Asociației oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale 
și muzicale. Uniunii Compozito
rilor. Operei Române, alte per
sonalități ale vieții culturale.

Au fost prezenți Hans. Voss, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, alți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara 
noastră, membri ai corpului di
plomatic.

Spectacolul, apreciat .cu căldu
ră de public, va fi repetat joi 
seara pe aceeași scenă.

ball. urmînd ca în ultima run- 
dă să-1 întilnească pe Sax.

• în turneul zonal masculin 
de șah de la Pola (Iugoslavia) 
s-au disputat partidele între
rupte în rundele anterioare. 
Maestrul român Aurel Urzică a 
remizat partida din runda a' 
14-a cu șahistul iugoslav Bu- 
kiei, ocupînd locul 13, cu 5 
.puncte.

• La Roma s-au încheiat lu
crările Congresului Asociației 
europene de ațletism.

în funcția de președinte al a- 
cestui for sportiv a fost reales 
Adriaan Paulen (Olanda).

In cadrul dezbaterilor referi
toare la problemele de calendar,1 
s-a stabilit ca prima ediție a 
„Cupei Mondiale" să se desfă
șoare între 26 și 28 august 1977 
în orașul vest-german Diissel- > ■ 
dorf. La această nouă competiție 
atletică vor participa opt echipe: 
primele două clasate în „Cupa I 
Europei", formațiile S.U.A., A- 
fricii, Asiei și Oceaniei și cite o 
selecționată din Europa și Ame
rica.

în ceea ce privește „Cupa Eu
ropei", s-a decis ca semifinalele ’ 
ediției 1977 să se desfășoare în 
zilele de 9 și 10 iulie, iar finala 
să se dispute 4ntre 13 și 14 au- ■ 
gust. ' —:

De asemenea, s-a hotărît ca în 
programul campionatelor euro
pene de atletism de la Praga 
(1978) să figureze și probele fe
minine de 400 m garduri și .... . 
3 000 m.

• La Arhanghelsk s-a desfă
șurat întîlnirea internațională de 
haltere dintre echipele R.S.F.S. 
Ruse și R. D. Germane. Gaz- 
dele au obținut victoria cu sco
rul de 6—3 puncte.

Cu acest prilej, campionul 
mondial la categoria supergrea 
Vasili Alekseev (U.R.S.S.) a sta
bilit două noi recorduri ale lu
mii : 246 kg la stihii ..aruncat" " - 
și 430 kg la totalul celor două 
stiluri.

înțelegem bine preocupările și 
dorințele Siriei — de a se ajunge 
cit mai curînd la realizarea păcii 
drepte și trainice care să ducă 
Ja retragerea deplină a Israelu
lui din teritoriile Ocupate în 
1967 și, totodată, la soluționarea 
problemei poporului palestinian, 
inclusiv la crearea unui stat pa
lestinian independent. Am men
ționat întotdeauna că avem fer

Toastul primului ministru Mahmoud Al Ayoubi
(Unnare din pag. I)

Noi, în Siria, apărăm și avem 
grijă ca relațiile noastre cu 
România sa se situeze —- și se 
situează efectiv — in avangarda 
relațiilor noastre cu toate cele
lalte țări ale lumii. Noi vă mul
țumim din adincul sufletului 
nostru pentru toate ajutoarele 
pe care ni le-ați acordat și ni Ie 
veți acorda. De asemenea, vă 
mulțumim pentru preocuparea 
dumneavoastră permanentă. — 
preocuparea dumneavoastră per
sonală. după cite cunosc. — pen
tru urmărirea aplicării întocmai 
a proiectelor care au fost conve
nite între țările noastre.

Odată cu aceasta, dumnea
voastră urmăriți cu un deosebit 
interes, cu interesul prietenului 
adevărat, evenimentele care se 
produc în zona noastră geogra
fică, cGnsaerați acestei probleme 
multe eforturi și mult timp. Vă 
mulțumim pentru aceasta, tova
rășe președinte, mai ales atunci 
eînd (le nenumărate ori ați rea
firmat că o pace justă și trai
nică în Orientul Mijlociu nu 
poate fi realizată decît prin eli
berarea totală a tuturor terito
riilor arabe ocupate și asigura
rea drepturilor naționale ale 
poporului arab palestinian. Con
siderentele și aprecierile dum
neavoastră despre problemele 
palestinienilor, indicațiile dum
neavoastră reprezintă de fapt 
cheia pentru soluționarea acestei 
probleme, cheia acțiunii de re- 
instaurare a unei păci juste și 
trainice în zona Orientului Mij
lociu. Așa cum ați arătat, acesta 
este elementul de bază al pro
blemei. Orice alte încercări de 
analiză a unor probleme secun
dare nu fac decît să irosim e- 
forturile și timpul.

Cîmpul cu flori al mătăsii
(Urmare din pag. I)

„croi“ ai întreprinderii „Mon
diala" sînt gospodarii materiei 
prime și materialelor de confec
ții. De priceperea lor depinde 
rentabilitatea produselor, aici 
sînt completate „cecurile de eco
nomii" ale fabricii — cheltuie
lile de producție, preț de cost, 
și alte repere economice ce por
nesc pe fluxul tehnologic cu un 
șt-art optim din secția „croi". 
Calificarea profesională, ritmu
rile înalte de muncă au făcut 
ca muncitorii secției să măsoa
re numai o dată și să taie o da
tă, cu siguranță. cu precizie. 
„Eram învățătoare într-un 
sat. din Maramureș — 
Cămărzana — toponim ex
plicat prin etimologia popu
lară ca fiind „cămara zînelor". 
De doi ani lucrez aici, la „Mon
diala". ..De ce ați schimbat ca
talogul cu foarfecele ? Ați fugit 
din sat? Erau grele condițiile?" 
„Mi-a plăcut satul, dar acolo 
eram necalificată, suplinitoare. 
Acum am o meserie, bună, fru
moasă și învăț în continuare. 
Aici la ..croi", folosim șabloane, 
fără a șablona munca : fiecare 
h~ină. model de confecție să 
aibă tiparul său propriu, încit 

finitivă a vechii politici imperia
liste de asuprire și dominație, de 
forță și inechitate, la stingerea 
focarelor de încordare și conflict, 
la reglementarea politică a pro
blemelor complexe ce confruntă 
omenirea, la lichidarea subdez
voltării, la instaurarea unei noi 
ordini politice și economice in
ternaționale, la statornicirea unui 
climat de pace, securitate și coo
perare în Europa și în lume.

în acest context, o atenție deo
sebită a fost acordată situației 
din Orientul Mijlociu, subliniin- 
du-se necesitatea soluționării pe 
cale pașnică a conflictului din 
zonă, a instaurării unei păci 
drepte și durabile în această re
giune, retragerii trupelor israe- 
liene din toate teritoriile arabe 
ocupate în 1967, recunoașterii 
aspirațiilor legitime ale poporu
lui palestinian la o'existență de 
sine stătătoare, inclusiv a drep
tului de a-și crea un stat pro
priu independent.

După convorbire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reținut la 
dejun pe președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii A

ma convingere că numai soluțio
narea tuturor acestor probleme 
poate asigura o pace trainică și 
justă. Fără a se asigura po
porului palestinian condiții de 
a duce o viață de sine stătătoa
re nu se poate vorbi de o pace 
dreaptă și durabilă in Orientul 
Mijlociu !

Considerăm că, în acest scop, 
sînt necesare eforturi susținute 
pe plan internațional, inclusiv 
de a se relua Conferința de la 
Geneva, eventual cu o partici
pare mai lărgită. De asemenea, 
apreciem că se impune ca Or
ganizația Națiunilor Unite, or
ganismele sale, Consiliul de 
Securitate să aibă un rol mai 
activ pentru a se ajunge Ia so
luționarea cit mai grabnică a 
situației din Orientul Mijlociu.

Sîntem, in același timp, pre
ocupați să se ajungă Ia o solu
ționare cit mai rapidă a situației 
clin Cipru — situație care are, 
dealtfel, o strînsă legătură cu 
cea din Orientul Mijlociu. D 
sigur, în Europa, (lupă Conte 
rința de la Helsinki, urmărim 
aplicarea în viață a documente
lor ce s-au semnat. Dar știm 
bine că există o interdependență 
strînsă între Europa și O- 
rienlul Mijlociu : de aceea 
securitatea europeană este strîns 
legată de pacea și securitatea 
din Orientul Mijlociu și invers.

Problema Ciprului, care a a- 
părut de mai bine de un an, ca, 
dealtfel, și evenimentele singe- 

• roase care s-au produs în Liban 
au o legătură directă cu eveni
mentele din Orientul Mijlociu, 
cu pacea din Orientul Mijlociu.

Vă mulțumim, tovarășe pre
ședinte, pentru poziția dumnea
voastră in domeniul asigurării 
securității europene, precum și 
a legăturii strînse pe care o ve
deți între aceasta și cauza păcii 
și securității în Orientul Mijlo
ciu. Dacă n-am reușit sau n-am 
avut posibilitatea să abordăm 
această problemă la prima reu
niune a Conferinței de la Hel
sinki, este suficient pentru a- 
ceastă etapă să adresăm unor 
conducători, și în primul rînd 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
mulțumirile noastre pentru a- 
precierea legăturii indestruc
tibile dintre securitatea europea
nă și situația din Orientul Mij
lociu. Sintem convinși că aceasta 
nu este numai rezultatul unei 
profunde analize a situațiilor din 
această zonă, dar, totodată, și 
rezultatul 'nemijlocit al unei ex
periențe revoluționare îndelun
gate.

Vizita înaltului oaspete 
la Brasov»

Miercuri seara, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Arabe Siriene, Mahmoud 
Al-Ayoubi, a sosit la Brașov.

înaltul oaspete și persoanele 
oficiale siriene și române care 
îl însoțesc au avut o întrevede
re cu Gheorghe Dumitrache, pri
marul municipiului Brașov, în 

să respecte personalitatea omu
lui". „Cum vă simțiți cînd tăiați 
cu foarfecă cimpul cu flori al 
mătăsurilor ?“. „Parcă îmi Vine 
greu, așa cum un țăran ne
priceput ar întoarce cu plugul 
finețile ; dar mă încurajează 
faptul că din această mătase voi 
scoate o confecție drăguță, pe 
care, vara, s-o sufle zefirul", 
întreprinderea „Mondiala" face 
parte din comandamentele de 
înfrumusețare a lumii ; cu cele 
mai simple unelte — acul și 
foarfecă 1

Ileana Mitrașcu, 26 ani, 9 ani 
de producție, același loc de 
muncă, neîntrerupt. A muncit 
și-â învățat în toți acești ani : 
școala profesională, școala se
rală, școala de maiștri. Școala 
și munca. „Cit de mondială era 
..Mondiala" acum zece ani ?“ 
întreb interlocutoarea. „Nu poa
te să știe, are doar nouă ani de 
muncă" — intervine meșterul 
Ion Baltoș. în 1946 „Mondiala" 
era o cooperativă cu 7—8 mun
citori ; în 1948 s-a înființat fa
brica. cu ..calfe și ucenici" și cu 
fiarele de călcat ținute la încăl
zit pe cuptor ; aveam 6 ma
șini cu pedală, dar lucram mai 
mult cu acul ; erau condiții gre

rabe Siriene, Mahmoud Al- 
Ayoubi.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec. Emil 
Bobu, Emil Drăgănescu, Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al 
guvernului. Bujor Almâșan $i 
Vasile Bumbăcea. miniștri, 
membri ai conducerii unor mi
nistere, precum și ambasadorul 
țării noastre la Damasc.

Au luat parte Soubhi Kahale, 
ministrul barajului de pe Eu
frat, Nourallah Nouralah. minis
trul planului. Mohammad Imadi, 
ministrul economiei și comerțu
lui exterior. Shteoui Seifo, mi
nistrul industriei, precum și 
ambasadorul Republicii Arabe 
Siriene la București și celelalte 
persoane oficiale care il însoțesc 
pe primul ministru sirian.

In timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și primul mi
nistru Mahmoud Al-Ayoubi au 
rostit toasturi.

întrevederea și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
înțelegere reciprocă și caldă 
prietenie.

Tocmai pornind de la aceasta 
considerăm că țările noastre, 
care se află in cele două zone, 
pot și trebuie să conlucreze tot 
mai strîns pentru realizarea 
unei colaborări pe principii noi, 
de egalitate, de respect al in
dependenței și suveranității.

Sintem deopotrivă interesați 
să conlucrăm pentru o nouă or
dine economică internațională, 
pentru dezarmare, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună în care 
fiecare națiune să-și poată con
centra eforturile în direcția dez
voltării economico-sociale inde
pendente, să colaboreze strîns cu 
celelalte popoare, să se bucure 
din plin de cuceririle științei și 
‘ehnicii contemporane.

Apreciem că între România și 
Siria există relații tot mai bune 
și posibilități tot mai largi de 
colaborare în toate domeniile și 
doresc să ridic acest pahar pen
tru a ura o dezvoltare și înflo
rire continuă a acestei coiabo- 
rări ;

Doresc să urez poporului prie
ten sirian bunăstare, fericire și 
pace :

— ridic paharul in sănătatea 
președintelui Assad ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
tovarășe prim-ministru, a tutu
ror oaspeților noștri sirieni :

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Aplauze).

Tovarășe președinte și tova
rășe prim-mînistru, ne-ați arătat 
că noi sîntem într-o țară prie
tenă. între frații și prietenii noș
tri dragi. De fapt, toate aceste 
sentimente au fost demonstrate 
de modul în care ne-ați primit, 
de ospitalitatea deosebită cu 
care ne-ați înconjurat încă de la 
sosire.

Noi avem încredere deplină și 
nestrămutată că nu există ni
mic care să împiedice înțelege
rea perfectă a tuturor probleme
lor care pot apărea intre Româ
nia și Siria. Acest lucru ne-a 
dat, dealtfel, și puterea de a 
acționa : sigur, uneori a trebuit 
să apelăm și in alte părți, dar 
vom apela și în viitor cînd noi 
împreună nu le vom putea so
luționa pe toate.

Doresc să vă mulțumesc încă 
o dată pentru orientările pre
țioase pe care ni le-ați dat as
tăzi și vă urăm, dragă tovarășe 
președinte, sănătate deplină ;

— pentru tovarășii români pri
eteni, mult succes în activitatea 
lor ; ,

— pentru România. putere 
sporită, progres și dezvoltare ;

Vă mulțumesc ! (Aplauze).

cadrul căreia a fost înfățișată 
preocuparea edililor brașoveni 
pentru dezvoltarea economică și 
social-culturală a orașului.

în onoarea președintelui Con
siliului de. Miniștri al Republi
cii Arabe Siriene, primarul mu
nicipiului Brașov a oferit un 
dineu.

le. cînd lucram cu acul, mai greu 
decît barosul ! De atunci, fabri
ca se mărește și se modernizea
ză continuu, iar în ultimele cin
cinale, prin care partidul a lan
sat programul științific de in
dustrializare, volumul de pro
ducție lunară a crescut la 40 
milioane lei. Erau condiții grele 
la acele începuturi, dar am 
muncit și sporind munca noas
tră am îmbunătățit și condiții
le ; muncind speram. eram 
siguri că vom îmbunătăți auto
mat și condițiile noastre de trai 
și tehnologiile. Acum, am uitat 
chiar și eu uneltele primitive, 
fierul de călcat cu mangal ; toa
te uneltele noastre sînt ..electri
ficate" precum satele din care 
am plecat. Cei tineri, și noi care 
mai avem încă de muncit pînă 
ce-om intra în pensie — să 
muncim bine, frumos și mulțu
mitor ca și de acum înainte să 
îmbunătățim continuu, și să fa
cem și mai frumoasă viața și 
unealta de muncă.

Vorbele meșterului de la care 
învață meseria cei tineri au 
mers în gîndul și-n inima lor. 
„Mondiala" este astăzi, conform 
programului de dezvoltare eco
nomică. o întreprindere cu le
gături economice mondiale.

VIE ACTIVITATE PE OGOARE,

IA CELELALTE LUCRĂRI DE SEZON

Iot mai multe unități agricole
raportează încheierea arăturilor

Mecanizatorii și ceilalți lucră
tori din agricultura județului 
Bistrița-Năsăud au terminat, 
miercuri, arăturile de toamnă 
atît la întreprinderile agricole de 
stat cit și la cooperativele agri
cole de producție.

în telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Comitetul jude
țean Bistrița-Năsăud al P.C.R. 
se spune printre altele : Vă asi
gurăm stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu că vom depune toate 
eforturile pentru realizarea inte
grală a complexului de lucrări 
pregătitoare a producției agrico
le. astfel ca prevederile de plan, 
în agricultura județului, pe. pri
mul an al cincinalului viitor să 
fie realizate și depășite.

★
Cooperativele agricole din ju

dețele Hunedoara, Bistrița-Nă
săud și Suceava au anunțat ter
minarea arăturilor pentru însă- 
mînțările de primăvară. Aceas
tă importantă lucrare pentru

Cantități sporite și variate 
de produse alimentare

în cadrul acțiunilor ce se în
treprind pentru îmbunătățirea 
continuă a aprovizionării popu
lației unitățile de industrializare 
a laptelui au livrat, în luna oc
tombrie și în primele zece zile 
ale acestei luni, cu 2.4 milioane 
litri lapte, cu 3.4 milioane litri 
produse lactate proaspete și 457 
tone unt, mai mult decit în a- 
ceeași perioadă a anului trecut.

Concomitent cu sporirea pro
ducției, lucrătorii din acest sec
tor se preocupă de diversificarea 
sortimentelor și îmbunătățirea 
calității produselor. Astfel, a în
ceput producția unui nou sorti
ment — lapte, hiperproteic. pro
dus cu un conținut sporit de 
proteine, lactoză. săruri minera
le și alte elemente, cu valoare 
nutritivă ridicată. De asemenea, 
au fost introduse în fabricație
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Un singur glnd: 
VICTORIA!

Duminică, pe stadionul „23 
August" din Capitală, începînd 
de la orele 14, reprezentativa de 
fotbal a României întâlnește e- 
chipa Spaniei, într-un meci de
cisiv pentru calificare in tur
neul final al Campionatului Eu
ropei. De ce decisiv ? Pentru 
că dacă*  la această oră sint trei 
echipe care au șanse reale de 
a concura la locul întîi în gru
pa a IV-a, după acest meci 
numărul candidatelor la califi
care se va reduce. Dar să ve
dem care este situația actuală 
în clasamentul grupei. în frun
te se află echipa Spaniei cu 8 
puncte. Ea mai are de susținut 
o singură partidă, cea de du
minică, de la București, cu na
ționala noastră. Pe locul doi 
— Scoția, cu 6 puncte. Și sco
țienii mai au de jucat un singur 
meci — la 17 decembrie, la 
Glasgow, tot cu echipa Româ
niei. Locul 3 este ocupat de re
prezentativa noastră — cu 5 
puncte. Danemarca nu mai in
tră în calcule — ea și-a epuizat 
toate partidele obținînd un 
singur punct, pe teren propriu, 
în fața fotbaliștilor tricolori. 
Estimînd posibilitățile celor 
trei echipe trebuie să le acorj 
dăm, tuturor, șanse egale. Dacă 
la București, echipa iberică 
obține victoria, sau chiar un 
meci nul, ea se califică și lup
ta, în grupă, se încheie. în ca
zul victoriei echipei noastre — 
și avînd în vedere potențialul va
loric de care dispun, faptul că 
joacă pe teren propriu în fața 
entuziastului public, prima șansă 
o au fotbaliștii noștri — echipa 
care se va califica se va decide 
în ultimul meci din grupă, cel de 
la 17 decembrie. Pentru trico
lori chiar și un meci de egali
tate la Glasgow — nici victoria 
nu este imposibilă — este su
ficient ca să. intre în primele 
8 formații naționale europene. 
Deci, spre deosebire de alte 
grupe, unde apele s-au limpezit, 
în grupa a IV-a continuă cursa 
calificării trei din cele patru 
echipe. Aceasta din cauză că 
toate cele trei formații au .pier
dut puncte decisive, cum este 
și cazul echipei noastre, în me
ciul cu Scoția, pe teren propriu. 
Cine va izbîndi, pînă la urmă? 
Fără îndoială că marea per
formanță va fi de partea celor 
care doresc măi mult victoria 
și care s-au pregătit fără să ne
glijeze nimic, eg s-o obțină. 
Pot. oare, sînt ei capabili, fot
baliștii noștri, sâ ne producă 
una dintre cele mai mari bucu
rii și satisfacții pe linie de 
sport ? Fără îndoială. cunoș- 
cindu-Ie potențialul fizic, teh
nic și moral, ei pot deveni per
formerii grupei,' obținînd un 
succes prețios pentru prestigiul 
fotbalului românesc. 

producția anului viitor a fost, 
de asemenea, realizată în pro
porție de peste 80 Ia sută în 
unitățile cooperatiste din jude
țele Harghita, Covasna, Cluj, 
Alba. Neamț. Botoșani, Vîlcea, 
Argeș și Dîmbovița.

în total, în agricultura coope
ratistă au fost arate pentru in- 
sămînțările de primăvară 64 la 
sută din terenurile prevăzute 
în unele iudețe însă această lu
crare este rămasă în urmă. în
deosebi din cauza întîrzierii 
strîngcrii cocenilor și a celor
lalte resturi vegetale. în aceas
tă situație se află mai ales co
operativele agricole din județe
le Ialomița, Dolj, Olt. Teleor
man. Brăila. Timiș. Arad, Bihor, 
județe mari producătoare de ce
reale. Timpul înaintat impune 
ca în aceste zile toate forțele să 
fie concentrate la arături pen
tru terminarea lor grabnică pe 
toate terenurile prevăzute și 
asigurarea condițiilor de obținere 
a unor recolte mari în anul vii
tor.

noi sortimente de brînzeturi și 
cașcaval printre care „Tîrnava", 
„Vlădeasa", „Desert", „Mureșa- 
na", ..Cozia", „Rîșnov", „Rodo". 
S-a luat măsura ca o serie de 
sortimente mult solicitate de 
cumpărători, dar, care se fabri
cau în exclusivitate de o singu
ră întreprindere, să se producă 
de acum și de alte unități.

Potrivit programului de apro
vizionare stabilit, în primul se
mestru al anului viitor, indus
tria alimentară va pune la dis
poziția cumpărătorilor cu 13,6 la 
sută mai mult unt și produse 
lactate proaspete, cu 17 Ja sută 
mai multe brînzeturi și cu 18 la 
sută mai mult lapte decît în 
primele șase luni ale acestui an.

(Agerpres)

Temeiurile pe care se înte
meiază așteptările și speranțe
le noastre într-o evoluție su
perioară, la potențialul maxim 
al echipei și a fiecărui jucător 
în parte, au la bază date con
cludente. în lotul selecționabi- 
lilor sînt cîțiva jucători de o 
valoare internațională certă, 
cu o mare experiență competi- 
țională. De asemenea, mai tine
rii promovați au demonstrat 
reale calități, sînt animați de 
dorința de a justifica încrede
rea printr-o comportare la 
înălțime, care să le confere 
consacrarea internațională. Se 
poate vorbi, apoi, de forma 
sportivă bună, în care se află 
componenții naționalei, reliefa
tă de o manieră care nu-ți mai 
lasă dubii în derbiul Di
namo — Steaua, de-acum 
două săptămîni. Fără a insista 
prea mult asupra demonstrației 
pe care ne-au făcut-o mulți 
dintre selecționabili, angajați 
în această dispută de orgolii și 
ambiții, trebuie subliniat că 
derbiul celor două fruntașe ale 
clasamentului ne-a arătat po
tențialul adevărat, fizic, tehni- 
co-tactic și moral, nivelul înalt 
la care se pot situa fotbaliștii 
noștri atunci cînd miza jocului 
o cere și ei dau totul pentru 
victorie. Ceea ce trebuie să facă 
fotbaliștii din echipa națională 
este să manifeste în meciul 
de duminică, împotriva fotba
liștilor spanioli, aceeași dărui
re, același angajament, aceeași 
combativitate și spirit de luptă 
ofensiv pe întreg parcursul 
partidei. Ei își pot apropia vic
toria, succesul pe care il dorim 
cu toții dacă întreaga echipă 
va funcționa ca un mecanism 
perfect, capabil să pună în va
loare calitățile fiecărui jucă
tor în parte. Pentru aceasta e 
nevoie ca fiecare component 
să aibă conștiința importantu
lui său rol și de-aici a răspun-

Ieri, in ultimul meci de verificare
LOTUL NATIONAL - C.F.R. CLUJ-NAPOCA 1-0
Ieri, pe stadionul ..23 August", 

pe terenul și la orele la care se 
va desfășura, duminică, partida 
cu echipa Spaniei (orele 14), a 
avut loc ultimul meci de verifi
care al lotului național. Parte
neră de joc, de data aceasta, a 
fost divizionara A, C.F.R. Cluj- 
Napoca. Partida a întrunit toate 
atributele unei bune și utile ve
rificări. fotbaliștii clujeni soli- 
citind serios echipa națională 
Antrenorii V. Stănescu, D. Nicu- 
lae-Nicușor și Em. Jenei au ali
niat următoarea formație : Ră- 
ducanu — Anghelini, Sătmă-

Noi soiuri 
de legume

Specialiștii Stațiunii de cerce
tări legumicole-Buzâu au obți
nut noi soiuri de legume do 
mare producție. Este vorba 
de soiuri de varză de toamnă 
„selecție de Buzău" și de ..ceapă 
aurie de Buzău", care față de 
cele existente în cultură, dau 
producții la hectar cu 25—40 la 
sută mai mari. Acest lucru l-au 
dovedit unitățile agricole coope
ratiste Buzău, Gherășeni și Mă- 
răcineni, primele beneficiare ale 
stațiunii, care anul acesta au re
coltat de pe mari suprafețe cul
tivate cu noile soiuri sporuri de 
recolte de 30—50 tone.

A început 
campania 

împăduririlor 
de toamnă

în țară a început campania 
împăduririlor de toamnă. Cele 
mai importante acțiuni se între
prind. în prezent, în județele 
Mehedinți. Dolj. Gorj, Teleor
man. Ilfov, Ialomița, Constanța, 
Galați, Brăila și Tulcea. Ele vor 
completa lucrările făcute în pri
măvară cînd s-au plantat circa 
44 000 ha cu rășinoase. 4 000 ha 
terenuri degradate, 20 000 ha cu 
specii repede crescătoare. 6 000 
ha în patrimoniul comunal, pre
cum și de-a lungul a 1 800 ki
lometri în zona unor căi ferate 
și drumuri naționale.

în actualul cincinal s-au îm
pădurit aproape 400 000 de hec
tare, cu 50 000 mai multe decît 
s-a prevăzut inițial. Un rol 
deosebit în îngrijirea și mărirea 
fondului de „aur verde" l-a avut 
sprijinul acordat de tineri și 
alți oameni ai muncii, prin par
ticiparea la acțiunile de sădire. 
Este semnificativ de menționat 
că valoarea muncii patriotice 
efectuate în acest scop, numai 
în acest an, se ridică la 39 mi
lioane lei.

derii ce-i incumbă pentru re
prezentarea cu cinste a culo
rilor sportive ale patriei. MiV; 
oane de iubitori ai sportului îi 
vor însoți desigur cu toată în
crederea în momentele luptei 
sportive, susținîndu-i în împli
nirea dorinței de victorie. Ad
versarii noștri sînt buni, prac
tică un fotbal modern, ei vor 
prezenta, desigur, la București, 
o echipă puternică. O retrospec
tivă în istoria fotbalului nostru, 
într-o perioadă nu prea îndepăr
tată, ne arată că echipa noastră 
a făcut cele mai bune jocuri, a 
obținut cele mai bune rezultate 
în compania unor formații de 
valoare.

Fără a-i subestima pe oaspeți, 
fără a supralicita forța și va
loarea echipei și a fotbaliștilor 
noștri, este, firește, nevoie ca 
toată echipa, toți jucătorii să 
desfășoare un joc dominat de 
un înalt spirit de luptă, de o 
totală angajare, de o disciplină 
care să asigure valorificarea in
tegrală a tacticii de joc sta
bilite. Așteptăm așadar de la 
fotbaliștii noștri un fotbal mo
dern — în viteză, derutant, cu 
combinații rapide executate din 
mișcare, un joc variat, cu sche
me și improvizații care să-1 
surprindă pe adversar, un joc 
eficace. Buna pregătire fizică 
le dă posibilitatea să participe 
cu un număr mare de jucători, 
atît în atac, cit și în apărare. 
Dar mai presus de orice, este 
abnegația și dăruirea în joc, 
încrederea în forțele proprii. A- 
ceastă încredere este starea 
psihică ce-ți dă posibilitatea să 
gîndești și să acționezi lucid, 
să creezi acțiuni și faze de gol, 
să nu te pierzi în fața marilor 
ocazii. Deci, băieți, duminică, 
cu încredere și ambiție pentru 
victorie !

VASILE CABULEA 

reanu II, G. Sandu, Lucuță •— 
D. Georgescu, Dinu, Iordănescu 
— Troi, M. Sandu, Zamfir. Re
priza secundă a început jocul cu 
Dobrin in locul lui Iordănescu. 
Cu un sfert de oră înainte de 
final, Kun l-a înlocuit pe M. 
Sandu. Jocul prestat de echipa 
noastră a fost mai legat, mai 
cursiv și cu mai multe acțiuni 
de poartă. în repriza a doua, 
cînd de altfel s-a și marcat u- 
nicul gol, de către Dudu Geor
gescu, în min. 88, dintr-o pasă 
a lui Lucuță (C.V.).

VIZITE

în cursul zilei de miercuri 
delegația parlamentară bulgară 
condusă de tovarășul Vladimir 
Bonev. membru al Secretariatu
lui CC. al P.C. Bulgar. pre
ședintele Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria, împreună cu to
varășul Nicolae Giosan. mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Na
ționale a vizitat noile cartiere 
de locuințe bucureștene Titan și 
Drumul Taberei, întreprinderea 
de tricotaje „Tricodava" și Mu
zeul de istorie a Partidului Co
munist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România.

Președintele Mgrii Adunări 
Naționale a oferit un dineu in 
onoarea oaspeților.

★

Miercuri după-amiază. a so
sit in Capitală ministrul aface
rilor externe și cooperării din Re
publica Niger, căpitan Moumou- 
ni Djermakoye Adamou, care, 
la invitația ministrului afaceri
lor externe al Republicii So
cialiste România. George Ma- 
covescu. face-o vizită oficială în 
țara noastră.

Ministrul din Republica Niger 
este însoțit de Kossomi Bourem, 
ambasador, Diallo Omar, secre
tarul general al Ministerului Mi
nelor și Hidraulicii. Illa Kane, 
directorul planificării din Mi
nisterul Dezvoltării. Dauda Di
allo, directorul Radiodifuziunii.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost întîmpi- 
nat.î de George Macovescu. Cor
nel Pacoste, adjunct al minis
trului afacerilor externe, de 
funcționari superiori din M.A.E.

în cursul după-amiezii do 
miercuri au început în Capitală 
convorbirile oficiale între mi
nistrul afacerilor externe al Re

Spectacol de gală al baletului 
Operei Comice din Berlin

Sub egida Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, miercuri 
seara, a avut loc în Capitală un 
spectacol de gală prezentat de 
Ansamblul de balet al Operei 
Comice din Berlin, care ne vi
zitează țara în cadrul planului 
de colaborare culturală dintre 
România și R. D. Germană. Pe 
scena Operei Române, artiștii 
oaspeți au interpretat baletul 
.,Romeo și Julieta" de Prokofiev, 
în concepția coregrafică a lui 
Tom Schilling. In viziunea sa, 
purtînd amprenta spiritului con
temporan, mijloacele artistice 
ale dansului se integrează pe 
deplin sensului dramei, sînt — 
după cum remarca însuși core
graful — incluse în desfășura
rea acțiunii adusă mult mai a- 
proape de înțelegerea omului de 
astăzi. Rolurile titulare au fost 
deținute de doi talentați inter
pret : Hannelore Bey și Roland

• Intre 2 și 12 decembrie se 
vor desfășura în U.R.S.S. între
cerile celei de-a șasea ediții a 
campionatului mondial feminin 
de handbal. Cele 12 echipe par
ticipante au fost repartizate in 
trei grupe preliminare. Selecțio
nata României va evolua în gru
pa care-și va disputa jocurile în 
orașul Vilnius, după următorul 
program : 2 decembrie : Româ- 
nia-Norvegia ; Cehoslovacia- Ja
ponia ; 3 decembrie : Cehoslova- 
cia-Norvegia ; România-Japonia; 
5 decembrie : România-Ceho- 
slovacia ; Norvegia-Japonia. 
Grupa de la Rostov pe Don va 
reuni formațiile Iugoslaviei, Da
nemarcei, Ungariei și Tunisiei, 
iar în cea de la Kiev vor juca 
reprezentativele U.R.S.S.. ,R. D. 
Germane, Poloniei și S.U.A.

• Miercuri, în turul trei al
probei de simplu masculin din 
cadrul turneului internațional 
de tenis de la Edinburgh, cam
pionul român Ilie Năstase l-a 
eliminat cu 6—2, 3—0 (aban
don) pe Ismail El Shafei (Re
publica Arabă Egipt). Connors 
(S.U.A.) a dispus cu 6—2, 6—1 
de vest-germanul Meiler, iar 
Dibbs (S.U.A.) a clștigat cu 
6—4, 6—3 jocul cu Pasarell 
(S.U.A.). în altă partidă, Mot- 
tram (Anglia) a cîștigat cu 0—6, 
6—4, 6—3 jocul cu Moore
(R.S.A.).

în turneul feminin, tenismana 
româncă Mariana Simionescu a 
întîlnit-o pe campioana austra
liană Evonne Goolagong, in fața 
căreia a pierdut cu 2—6, 1—6.

• înaintea ultimei runde, în 
turneul zonal masculin de" șah 
de la Vrața, situația în fruntea 
clasamentului se menține ne
schimbată: conduc marii maeș
tri Florin Gheorghiu (Româ
nia), Sigurjonsson (Islanda) și 
Matanovici (Iugoslavia) cu cîte 
9 puncte.

în penultima . rundă. Florin 
Gheorghiu a cîștigat la Due- 

MINISTERUL INDUSTRIEI CHIMICE 
CENTRALA INDUSTRIALA DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 

COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 
VALEA CĂLUGĂREASCĂ, JUDEȚUL PRAHOVA, 

INCADREAZA IMEDIAT :

• Șef birou transporturi, vechime minimum 7 ani - ingi
ner de profesie exploatare cai ferate și activitate la 
C.F.R. sau în sectorul transporturi C.F.U. din unități in
dustriale.

• Tehnicieni pentru încârcâri-descârcâri și exploatare C.F.U.
• Șef stație C.F.U. cu stagiu în C.F.R.
• Impegați mișcare C.F.U.
• Mecanici exploatare locomotive L.D.H.
• Electricieni și mecanici întreținere locomotive L.D.H.
• Veghetori vagoane, manevranți vagoane, șef manevra va

goane, lâcâtuș revizie vagoane.
• Picher și șef de echipa întreținere linii C.F.U.
• Șoferi și mecanici întreținere auto și DIESSEL.
• Buldozeriști.
• Operatori chimiști.
• Muncitori necalificați pentru munca în regie și acord în 

vederea calificării în meseriile de mai sus și ca opera
tori chimiști.
- Remunerație conform legislației în vigoare,
C.I.C. Valea Câlugâreascâ, telefon : 1 08 00, interior 234 

sau 233.

publicii Socialiste îlomâniâ, 
George Macovescu, și ministrul 
afacerilor externe și cooperării 
al Republicii Niger, căpitan 
Moumouni Djermakoye Adamou.

Ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu. a oferit 
miercuri un dineu în onoarea 
ministrului afacerilor externe și 
cooperării al Republicii Niger, 
căpitan Moumouni Djermakoye 
Adamou.

PLECARE
La invitația C.C. ■ al U.C.I., 

o delegație de activiști ai P.C.R., 
condusă de Cornel Oneseu, ’
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului, județean 
Teleorman al P.C.R., a plecat 
la Belgrad, într-o vizită în 
schimb de experiență în R.S.F. 
Iugoslavia.

CONVORBIRI
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Creșterea rolului si eficientei 
Națiunilor Unite in solutionarea marilor •> > 

probleme ale lumii contemporane
Poziția României privind creșterea rolului O.N.U

a fost publicata ieri ca document oficial
Miercuri a fost publicat ca 

document oficial al Organizației 
Națiunilor Unite „Poziția Româ
niei cu privire la îmbunătăți
rea și democratizarea activității 
Organizației Națiunilor Unite, 
Ia intărirea rolului său în reali
zarea colaborării între toate sta
tele, fără deosebire de orinduire 
socială, a unei lumi mai bune și 
mai drepte, a unei păci trai
nice".

Acest document, care urmea
ză după valoroasele inițiative 
ale României privind noua or
dine economică internațională și 
problemele dezarmării, este a- 
preciat la Națiunile Unite ca o 
nouă contribuție a țării noastre . 
la facilitarea progresului în pro
cesul complex de sporire a ro
lului și eficienței O.N.U. în do
meniul relațiilor internaționale.

Documentul a fost prezentat 
la sesiunea Adunării Generale a

O.N.U. de către 
permanent al 
O.N.U., ambasadorul Ion Datcu, 
în dezbaterile Comitetului pen
tru problemele juridice al A- 
dunării Generale, care exami
nează, în prezent, inițiativa ro
mânească privind „Creșterea ro
lului Organizației Națiunilor Uni
te în menținerea și consolida
rea păcii și securității interna
ționale, în dezvoltarea cooperă
rii între toate națiunile, în pro
movarea normelor dreptului in
ternațional în relațiile dintre 
state".

în discursul de prezentare, 
ambasadorul român a subliniat 
că țara noastră consideră că, 
prin rolul pe care îl are în or
ganizarea relațiilor dintre state 
și ca instrument al apărării pă
cii și promovării progresului, 
Organizațiâ Națiunilor Unite și

reprezentantul 
României la

documentele sale fundamentale 
trebuie să fie in concordanță 
deplină cu realitățile lumii con
temporane, cu tendințele de pro
gres și aspirațiile vitale ale po
poarelor.

După ce a prezentat principa
lele propuneri cuprinse în docu
mentul românesc, ambasadorul 
țării noastre a spus în încheie
re : „Ne exprimăm convingerea 
că propunerile noastre, alături 
de propunerile altor state, vor 
fi luate în considerare cu aten
ția cuvenită acestei importante 
probleme, iar dezbaterile pe 
marginea lor se vor finaliza 
prin elaborarea și adoptarea u- 
nor soluții acceptabile tuturor 
statelor membre, care să ducă 
la întărirea capacității de ac
țiune, la creșterea prestigiului 
și autorității Națiunilor Unite 
în lume".

Imperativul edificării unei noi
ordini economice internaționale

LUCRĂRILE CELEI DE-A 18-A SESIUNI A CONFERINȚEI F.A.O.

Program de acțiune asupra 
dezvoltării sociale și umane

Propuneri românești prezentate la sesiunea de la 
Tokio, consacrată problemelor vitale ale omenirii
Prințul moștenitor al Japoniei, 

Akihito, și prințesa Michiko, îm
preună cu membri ai guvernu
lui nipon, au primit pe partici
panta la sesiunea de lucru con
sacrată elaborării unui program 
de acțiuni și studii asupra dez
voltării sociale și umane> des
fășurate la sediul Universității 
O.N.U. din Tokio. Cu acest pri
lej, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Mircea Malița, consilier al pre
ședintelui României, a transmis 
urări de sănătate și fericire. 
Mulțumind, prințul moștenitor 
Akihito a transmis urările sale 
de sănătate și fericire șefului 
statului român și tovarășei Elena 
Ceaușescu și a evocat vizita 
președintelui României în Ja
ponia, apreciind că aceasta a 
adus o contribuție deosebită la 
dezvoltarea relațiilor româno? 
japoneze în cele mai variate 
domenii.

La sediul Universității Națiu
nilor Unite din Tokio s-au în
cheiat dezbaterile sesiunii de 
lucru consacrate elaborării unui 
program de acțiuni și studii a- 
supra dezvoltării sociale și u- 
mane, la care au participat cer
cetători și specialiști din mai 
multe țări. Reprezentantul 
român. Mircea Malița. consilier 
al președintelui României, a pre
zentat propuneri izvorite din 
concepția și experiența țării 
noastre, care situează omul ca 
principal factor, și beneficiar al 
eforturilor pentru dezvoltare și 
care urmărește mobilizarea tu
turor resurselor pentru dezvol
tarea multilaterală a societății.

Printre temele înscrise cu 
prioritate de către O.N.U., pe 
agenda sesiunii figurează edu
cația pentru dezvoltare, proble
mele J ' ’’
nirii și dimensiunea socială a 
unei ’ .
nomice mondiale.

vitale și urgente ale ome-
noi ordini politice și eco-

SITUAȚIA POLITICA M AUSTRALIA

în continuarea lucrărilor celei 
de-a 18-a sesiuni a Conferinței 
F.A.O., participanții au ascultat 
rapoartele prezentate de direc
torul general în exercițiu al 
F.A.O., Adekke Boerma, și de 
președintele Consiliului F.A.O., 
Gonzalo Bula Hoyos, care au 
trecut în revistă sarcinile viitoare 
și rolul care revine organizației 
ca urmare 2 recomandărilor 
Conferinței Mondiale a Alimen
tației, desfășurată^nul trecut la 
Roma, și ale ultimei sesiuni ex
traordinare a Adunării Generale 
a O.N.U. Referindu-se la impe
rativul edificării unei noi ordini 
economice internaționale, Adekke 
Boerma a arătat că este neîndo
ielnic că instaurarea acesteia va 
depinde, într-o mare măsură, de 
realizarea unor progrese sub
stanțiale în ceea ce privește 
dezvoltarea agriculturii mondi
ale, mai ales a producției de a- 
limente. De aici derivă — a sub-

Convorbiri economice
româno britanice
Delegația economică ro

mână, condusă de tovarășul 
Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, a 
vizitat în zilele de marți și 
miercuri o serie de 
prinderi din Bristol, 
tenham, Coventry și 
Chester aparținînd firmelor 
Rolls Royce, British Aircraft 
Corporation, Herbert Machi
ne Tools Ltd, Douty Group 
și Hawker Siddely. Cu acest 
prilej, delegația română a 
avut convorbiri cu conduce
rile firmelor respective în 
spiritul înțelegerilor realiza
te la București între pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Harold 
Wilson, privitoare la extin
derea colaborării și cooperă
rii între companiile britani
ce și organizații economice 
și întreprinderi din Româ
nia, în domenii ca industria 
aeronautică, industria con
structoare de mașini grele, 
echipament hidraulic etc.

între- 
Chel- 
Man-

liniat vorbitorul — necesitatea 
unei strategii agricole mondiale. 
Boerma a evidențiat, în conti
nuare, importanța accelerării 
producției agricole în țările în 
curs de dezvoltare, a eliminării 
discriminărilor din cadrul comer
țului cu materii primo și. în spe- 
cial. cu produse alimentare, a 
sporirii asistenței pe care F.A.O. 
trebuie să o acorde, prin pro
gramele sale, țărilor în curs de 
dezvoltare.

în cursul dezbaterilor de poli
tică generală, reprezentanții țâ
rilor in curs de dezvoltare s-au 
referit la eforturile pe care le 
întreprind pentru creșterea pro
ducției agricole în propriile țări, 
la dificultățile pe care le întîm- 
pină în această acțiune de im
portanță vitală pentru popoarele 
lor. „în cadrul edificării noii or
dini economice internaționale — 
a relevat, în cuvintul său, șeful 
delegației Republicii Guineea — 
un rol important va trebui să re
vină F.A.O.". Dar, pentru ca a- 
ceastă organizație să poată face 
față noilor sarcini — a adăugat 
vorbitorul — este necesar să se 
efectueze o reformă structurală 
profundă în cadrul acesteia, care 
să corespundă voinței expri
mate de numeroase state mem
bre.

Delegația Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., condusă de 
Ristache Florea, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Con
siliului Popular al județului 
Dîmbovița, care a luat parte 
la manifestările organizate 
in U.R.S.S. cu prilejul celei 
de-a 58-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, și-a încheiat vizita 
în Uniunea Sovietică.

In timpul șederii_  __ T_________... in
U.R.S.S., delegația a avut în- 
/îlniri și convorbiri la Corni-; 
tetul Executiv al Sovietului 
Orășenesc Moscova, la con
ducerea Uniunii Asociațiilor 
Sovietice de Prietenie și Re
lații Culturale cu Străinăta
tea, a vizitat întreprinderi in
dustriale și unități agricole 
din regiunea Moscova și Taș-
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o acțiune

ITALIA : Recent, la Roma a avut loc o demonstrație revendicati
vă a muncitorilor metalurgiști

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
• ÎN CAPITALA R.D.G. au 

avut loc noi tratative intre dele
gațiile R.D. Germane și R.F. 
Germania privind încheierea 
unui acord de asistență 
dică. S-a convenit asupra 
tinuării tratativelor în 
martie 1976, la Bonn.

juri- 
con- 
luna

REPUBLICA POPULARA 
ANGOLA 

RECUNOSCUTA DE O SERIE 
DE STATE

• UNA DIN PRIORITĂȚI
LE politicii economice externe 
a Braziliei constă în stimula
rea creșterii comerțului cu ță
rile africane, a declarat, în ca
drul unei conferințe de presă, 
ministrul brazilian al relațiilor 
externe, Antonio Azeredo da 
Silveira. în acest sens. el a 
relevat că, în cursul anului 1975, 
schimburile comerciale ale Bra
ziliei cu statele africane se vor 
cifra la circa 600 000 000 dolari.,

NOI MASURI DE AUSTERITATE 
ANUNȚATE LA NEW YORK

Primarul orașului New York, 
Abraham Beame, a anunțat noi 
măsuri de austeritate, constind 
în reducerea bugetelor acordate 
unor servicii publice. Ca ur
mare, alte 8 374 persoane iși 
vor pierde locurile de muncă, 
ceea ce ridică la 45 000 totalul 
funcționarilor publici conce- 
diați de la începutul anului.

Reducerile bugetare in exer
cițiul financiar curent urmează 
a se cifra la 200,7 milioane do
lari, ele constituind prima eta
pă a planului elaborat de au
torități pentru lichidarea defi
citului cronic.

Noul stat independent, Re
publica Populară Angola, a 
tost recunoscut oficial pină 
miercuri seara de către Alge
ria, Brazilia, Bulgaria, Repu
blica Capului Verde, Ceho
slovacia, Congo, Cuba, Egipt, 
R. D. Germană, Guineea, 
Guineea-Bissau, Iugoslavia, 
Mali, Mauriciu, Mozambic, 
R. P. Mongolă, Polonia, Re
publica Sao Tome și Principe, 
Senegal, Ungaria, U.R.S.S., 
R. D. Vietnam.

După cum s-a mai anunțat, 
Republica Socialistă Româ
nia. luînd act de proclamarea 
independenței de stat a An- 
golei, a hotărît să recunoască 
Republica Populară Angola și 
să dezvolte raporturi de prie
tenie și colaborare cu noul 
stat.
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ORAȘUL VĂZUT DE SUS : Scala 
(orele 9,15; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30). Exdelsior (orele 9; 11,15; 
13,30: 16: 18.15: 20,30), Favorit (ore
le 9.15; 11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30).

ULTIMUL ACT : Miorița (orele 
9,30: 12; 15; 17,30; 20). Capitol
(orele 9: 11,15; 13,30).

SE MAI INTÎMPLA MINUNI î 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Melodia (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

UNDE ESTE COMPANIA A 7-A : 
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20), Auroră (orele 9; 11,15;
13.30; 15,45: 18; 20,15), Flamura
(orele 1145; 13,30; 15,45; 18;
20.15). .

POLIȚISTA : Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30),
Festival (orele '11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,45).

Săptămîna filmului mexican : 
COPIL DE SUFLET — Capitol 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16; 18,15; 
20,30).

FLACARA : Victoria (orele 9; 12; 
16; 19.30).

MARELE GATSBY : Patria (o-

Malcolm Fraser, liderul opoziției conservatoare australiene, 
căruia, după dizolvarea cabinetului Whitlam, guvernatorul gene
ral i-a încredințat funcția de prini-ministru. a anunțat, miercuri, 
formarea unui nou guvern, alcătuit din membri ai Partidului Li
beral și agrarian.

Noii deținători ai portofolii
lor nu și-au {Jreluat încă func
țiile, întrucît miniștrii din gu
vernul Whitlam, membri ai 
Partidului Laburist învingător 
în precedentele alegeri, au de
clarat că-și vor exercita, în con
tinuare, atribuțiile. Refuzul ca
binetului Whitlam de a părăsi 
arena guvernamentală se dato
rează faptului că el apreciază 
drept neconstituțională și ile
gală decizia guvernatorului ge
neral care a dat cîștig de cau
ză opoziției conservatoare, fără 
a. ține seama de rezultatele e- 
Tectorale.

Pe fondul acestei crize poli
tice. miercuri, în întreaga Aus
tralie au luat amploare greve
le și demonstrațiile organizate 
in semn de protest față de în
depărtarea de la * conducere a 
guvernului legal

fără precedent în istoria aces
tei țări. La Sydney, docherii și 
muncitorii de la șantierele na
vale au întrerupt, miercuri di
mineața, orice activitate, pen
tru a exprima și în acest fel 
condamnarea hotărîrii guver
natorului general. De aseme
nea. peste 2 000 de persoane au 
participat la o demonstrație or
ganizată în centrul orașului, 
pentru a cere demiterea guver
natorului general și instalarea 
guvernului legal. La Melbour
ne, peste 10 000 de persoane au 
luat parte la o mare manifesta
ție de sprijinire a lui 
Whitlam și a guvernului 
La Brisbane au fost 
acțiuni similare.

La Canberra, unde 
șoarâ, de asemenea, 
demonstrații, liderul 
Reprezentanților (Camera infe
rioară a parlamentului), Fred 
Daly, a declarat că hotărirea 
guvernatorului general a re
întors Australia la vechiul său 
statut de colonie britanică. EI 
a afirmat că această criză tre
buie soluționată prin proclama
rea republicii în Australia.

în acest context, în Australia 
a început, de fapt, campania 
electorală în vederea alegerilor 
generale de la 13 decembrie, a- 
nunțate miercuri de guvernul in
terimar condus de Malcolm Fra
ser. Reamintim că înaintea aces
tei confruntări electorale, rapor
tul de forțe în cele două camere 
ale Parlamentului australian se 
prezintă astfel : în Camera Re
prezentanților majoritatea este 
deținută de Partidul Laburist al 
fostului premier Gough Whit
lam, cu 65 de mandate față de 
cele 61 ale opoziției conserva
toare, un loc fiind deținut de 
independenți. în Senat, laburiș
tii nu au decît 27 de mandate 
din cele 60. in timp ce 30 revin 
liberărilor și agrarienilor, iar 3 
independenților.

Gough 
său. 

organizate
se desfă- 

gr.eve și 
Camerei

• ÎN CAPITALA ALGERIEI 
a avut loc, sub președinția mi
nistrului algerian al comerțu
lui, Layachi Yaker, o reuniune 
pregătitoare a viitoarei Confe
rințe a miniștrilor africani ai 
comerțului, programată la Al
ger, între 25 și 28 noiembrie. 
Viitoarea conferință va fi pre
cedată de o reuniune a exper- 
ților O.U.A., ce urmează a-și 
desfășura lucrările tot în ca
pitala algeriană.

• LA RIO DE JANEIRO se 
desfășoară lucrările congresu
lui național de tehnica secu
rității muncii. Tema prezintă o 
importanță deosebită pentru 
Brazilia, unde in cursul anului 
trecut s-au înregistrat aproape 
2 milioane accidente de muncă.

La congres este dezbătută și 
atitudinea companiilor transna
ționale care operează în Bra
zilia, dintre care multe, în goa
na după profituri, neglijează 
normele elementare de secu
ritate a muncii.

• DUPĂ CUM informează 
agenția Monțame, populația 
R. P. Mongole se ridică în pre
zent la 1 422 000 de oameni, 
la sută din locuitorii țării 
sub 30 de ani.

DECLARAȚIE
A PRIMULUI MINISTRU 

AL JAPONIEI

70
au

Primul ministru nipon, 
Takeo Miki, a declarat, 
marți, că viitoarea conferin
ță de la Paris a celor șase 
țări industrializate occiden
tale nu va duce la adopta
rea unor decizii importante 
sau încheierea unor acorduri 
semnificative.

El a arătat că obiectivele 
acestei reuniuni privesc e- 
xaminarea punctelor de ve
dere ale participanților în 
legătură cu probleme majo
re ale actualei vieți econo
mice mondiale și cu căile 
reale ce pot conduce la so
luționarea lor.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

rele 9,30; 12,30: 16.15: 19.30), Bucu
rești (orele 8.30; 11,15;-14; 17;.
19.45).

MASTODONTUL : Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.15)

TENTAȚIA : Doina (ora 20).
ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 

ȘAPTE PITICI : Doina (orele 9,30; 
11,15; 13; 14,45; 16,30: 18,15).

ȘAPTE MIRESE PENTRU ȘAP
TE FRAȚI : Timpuri Noi (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; ?0,15). i

CELE MAI BUNE MOMENTE CU 
STAN Șl BRAN : Grivlța (orele 9; 
11; 13; 16: 18; 20), Gloria (orele 
9: 11; 13: 15; 17: 19: 20.45).

MUȘCHETARUL ROMÂN : ‘Da-, 
cia (orele 9;-11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15) , Arta (orele 11; 15,30; 17,45; 
20).

FERMA LUI CAMERON : Bu- 
cegi (orele 15,45; 18; 20,15).

PACALA : Unirea (orele 14;
19.15) .

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR î 
Lira (orele 15.30; 19).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL

PAMINTULUI : Drumul Sării (o- 
rele 15,30: 19).

ÎNFRÂNGEREA LUI L. WILKI- 
SON : Ferentari (orele 15,30; 18; 
20.15).

FLUVIUL FĂRĂ ÎNTOARCERE : 
Giuleștî (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,45).

CANTEMIR : Cotrocenl (orele 10; 
12; 14; 16; 18; 20), Viitorul (orele 
15.45; 18: 20,15).

MIREASA LUI ZANDY : Pacea 
(orele 15.30; 17,45; 20).

DRAGOSTE LA 16 ANI : Crîngași 
(ora, 17)..

ANA ȘI COMANDORUL : FlO- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15). Flacăra (orele .15,30; 
18: 20,15).

CALVARUL UNEI FEMEI : Cos
mos (orele 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

NOAPTEA ARTIFICIILOR :
Popular (orele 15,30: 18; 2045).

EVADAREA : Moșilor (orele 
15.30: 18; 20.15).

OCHII SHIVANEI : Munca (ore
le 16; 19).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI IN RUSIA : 
VDan (orele 15,30; 18; 20,15).

DELICT DIN DRAGOSTE : Ra
hova (orele 9; 11.30: 15,30; 17,45: 
20).

ELIXIRUL TINEREȚII : Progre
sul (orele 16; 18; 20).

Opera Română : ROMEO ȘI 
JULIETA (Baletul Operei Comice 
din Berlin) — ora 19; Teatrul de 
Operetă : VOEVODUL ȚIGANILOR 
— ora 19,30; Teatrul National 
(Sala Mare) : PERIPEȚIILE BRA
VULUI SOLDAT SVEJK — ora 
19,30; (Sala Mică) : ÎMBLlNZlREA 
SCORPIEI — ora 19,30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra» (Sala 
Studio) : AZILUL DE NOAPTE — 
ora 19,30; Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : DILEMA — ora 
19.30; (Sala Studio) : NU AM ÎN
CREDERE ÎN BĂRBAȚI — ora 
19: Teatrul Giuleștî : RĂZBU
NAREA SUFLEURULUI - ora 
19,30; Teatrul de Cc nedie : NOAP

TEA („A MADRID — ora 19,30; 
Teatrul Mic : VIAȚA E CA UN 
VAGON ? — ora 19,30; Teatrul
„Țăndărică" (Sala Academia) : 
TIGRIȘORUL PETRE — ora 10; 
Teatrul „C, Tănase" (Sala Savoy) : 
CER CUVÎNTUL LA... DIVERSE 
— ora 19.30; (Sala Victoria) : CA
VALCADA COMEDIEI — ora 19,30; 
Studioul I.A.T.C. : CINCI SERI — 
ora 19,30; Ansamblul „Rapsodia 
Română**  : ȚARĂ BOGATA-N 
FRUMUSEȚI — ora 19.30; Circul 
București : CE VRĂJI MAI FACE 
JOSEFINI — ora 19,30.
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In Jurul orei 12,30 — trans
misie directă: ceremonia sosi
rii delegației Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam și a 
Guvernului Republicii Demo
crate Vietnam, corttiusă de to-

R.D. VIETNAM : Biblioteca Națională din Hanoi

Președintele Botswanei 
a primit pe ambasadorul 
României la Gaberones

Președintele Botswanei, sir 
Seretse Khama, a primit pe 
Aurel Ardeleanu, ambasado
rul Republicii Socialiste 
România în această țară. Cu 
acest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis președintelui 
Botswanei salutări călduroa
se, urări de sănătate și feri
cire personală, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România. Mulțumind, 
președintele sir Seretse Kha
ma a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutul său 
cordial, urări de sănătate și 
succese. în cadrul convorbi
rii care a avut loc au fost 
evocate relațiile de priete
nie existente între cele două 
țări, precum și dorința co
mună de a explora căi pen
tru inițierea unor acțiuni de 
dezvoltare reciproc avanta
joasă a relațiilor dintre 
România și Botswana.

Reunificarea națională - dorința 
fierbinte a întregului popor

vietnamez
Deschiderea Conferinței politice consultative in 

problema reunificării Vietnamului pe linie de stat

Delegația Republicii Democra
te Vietnam, condusă de Truong 
Chinh. membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, pre
ședintele Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a 
R.D.V.» care va participa la con
ferința consultativă politică pen
tru reunificarea națională, pe li
nie de stat, a Vietnamului, a so
sit. miercuri, la Saigon.

La sosirea pe aeroportul Tan 
Son Nhat, delegația a fost, salu
tată de Pham Hung, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.V., secretar al Comitetului 
din Sud al P.M.V., reprezentant 
al P.M.V. în Frontul 
de Eliberare, șeful 
Vietnamului de sud

Național 
delegației 
la confe-

Vizita unei delegații militare
române în Venezuela

rința consultativă, și de alți 
membri de frunte ai Frontului 
Național de Eliberare, ai Guver
nului Revoluționar Provizoriu și 
ai Alianței Forțelor naționale, 
democratice și iubitoare de pace 
din Vietnamul de sud.

La sosire, șeful delegației 
nord-vietnameze, Truong Chinh, 
a declarat : „Independența și 
unitatea au fost obiectivele fun
damentale ale poporului vietna
mez în lupta sa patriotică de mai 
bine de un secol. Este datoria 
tuturor compatrioților să înfăp
tuim reunificarea națională și 
să înaintăm rapid, viguros și 
uniți*  spre socialism. Pentru mo
ment, obiectivul major care 
trebuie atins este reunificarea 
națională pe linie de stat, pe 
care o vom discuta în spirit de
mocratic la actuala conferință 
consultativă politică. Sînt sifȚy 
— a adăugat el — că vom în
registra un succes glorios — este 
dorința fierbinte a compatrioți
lor noștri din întreaga țară".

Miercuri, a sosit la Caracas 
delegația militară română, con
dusă de general-colonel Ion 
Coman, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Major, care e- 
fectuează o vizită oficială în 
Venezuela, la ihvitația coman
dantului general al trupelor de 
uscat ale acestei țări.

• GUVERNUL DANEZ a ho- 
tărit suspendarea operațiunilor 
de pescuire a codului în apele 
naționale, ca urmare a realiză
rii cotei fixate pentru anul 1975 
(44 100 tone). Săptămîna tre
cută, cabinetul a adoptat o de
cizie similară privind pescui
rea heringilor. Cele două mă
suri au ca efect concedierea 
temporară a aproximativ 3 000 
marinari și muncitori din in
dustria piscicolă.

La sosirea pe aeroportul din 
Caracas, delegația a fost întîm- 
pinată de generalul de brigadă 
Victor Manuel Molina Vargas, 
comandantul general al trupelor 
de uscat ale Venezuelei, de ge
nerali și ofițeri superiori ai ar
matei venezuelene.

A fost prezent Petrache Dă- 
nilă, ambasadorul României la 
Caracas.

în cursul aceleiași zile, dele
gația a fost primită de generalul 
de divizie Homero Leal Torres, 
ministrul apărării din Venezu
ela, și a avut o întrevedere cu 
comandantul general al trupelor 
de uscat ale acestei țări.

Au fost, de asemenea, vizitate 
Academia militară și Muzeul 
,,Simon Bolivar" din Caracas.

Delegația militară română a 
depus o coroană de flori la 
„Panteonul național" din Cara
cas, în semn de omagiu adus 
eliberatorului Simon Bolivar și 
celorlalți eroi ai Venezuelei.

ÎNCHEIEREA convorbirilor 
POLONO-VIETNAMEZE

La Varșovia s-au încheiat, 
miercuri, convorbirile polono- 
vietnameze dintre delegațiile de 
partid și guvernamehtale condu
se de Edward Gierek, prim-se- 
cretac al C.C. al P.M.U.P., și Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam. La sfîrșitul convorbi
rilor, informează agenția PAP, 
Edward Gierek și Le Duan- au 
semnat Declarația polonosviet- 
nameză.

Laos: Succese 
deosebite 

in refacerea 
economiei

ORIENTUL
BEIRUT — Postul de radio 

Beirut a anunțat, miercuri, că 
situația continuă să se mențină 
calmă în capitala libaneză, pre- 
cizînd că activitățile economice 
și sociale se desfășoară normal.

Pe de altă parte, miercuri a 
avut loc ședința săptămînala a 
cabinetului, prezidată de șeful 
statului, Suleiman Frangieh, în 
cadrul căreia primul ministru, 
Rashid Karame, a declarat că 
au fost discutate aspectele „po
litice, financiare și sociale" ale 
actualei situații. De asemenea, 
a avut loc o reuniune a Comi
siei mixte de legătură alcătuită 
din liderii politici libanezi și pa
lestinieni, care a analizat modul 
cum poate fi menținut ordinul 
de încetare a focului, în vigoare 
de la 1 noiembrie.

CAIRO. — Egiptul va rein
tra lunea viitoare în posesia 
puțurilor petroliere de la Ras 
Sudar, Assal și Mutaramah din 
Sinai, a căror exploatare și în
treținere sînt în prezent asi
gurate de o echipă de tehni
cieni aparținînd companiei a- 
mericane ..Mobil Oii", infor
mează cotidianul egiptean „Al 
Akhbar". Potrivit ziarului, în 
vederea acestei acțiuni — pre
văzută de al doilea acord de 
dezangajare egipteano-israelian 
— va sosi în Sinai o echipă 
formată din 20 tehnicieni și 
geologi egipteni, iar uri' prim

APROPIAT
petrolier va prelua cei 140 000 
de barili de petrol înmagazi
nați de la 10 octombrie, cînd a 
fost retrocedată exploatarea pe
trolieră respectivă de către 
Israel.

Pe de altă parte, „Al Akhbar" 
arată că forțele O.N.U. vor re
mite administrației egiptene, 
începînd de duminica viitoare, 
teritoriul evacuat de Israel 
potrivit prevederilor Acordului 
de dezangajare în Sinai. Coti
dianul precizează că această 
măsură va implica reîntoarce
rea în Sinai a 5 000 de cetățeni 
egipteni.

Autoritățile populare revo
luționare din Laos adoptă 
măsuri energice în vederea 
refacerii distrugerilor prici
nuite țării de război.

După cum relatează agen
ția laoțiană de știri» succe
se deosebite în refacerea 
economiei și dezvoltarea pro
ducției au fost obținute de 
populația din Sienkuang, una 
din provinciile cele mai afec
tate. în ultimele zece luni, 
aici s-au refăcut 240 kilome
tri de șosele, 200 de poduri 
și s-au construit numeroase 
instalații pentru irigații. A 
fost reconstruit în întregime 
aeroportul din Fonsavan, si
tuat în Valea Ulcioarelor.

După mulți ani de război 
s-au restabilit. în întreaga 
țară, comunicațiile poștale, 
telegrafice și telefonice.

varășul Le Duan, pcim*secre-  
tar al Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam.

16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limbă germană. 17,00 Telex. 17.05 
Artiști amatori în studio. 17,23 Din 
țările socialiste. 17,35 Muzica. Emi
siune de actualitate muzicală. 18.00 
Enciclopedie pentru tineret. 18,25 
Atenție la... neatenție! 18,45 Uni
versitatea TV. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20.00 Reflector. 
Emisiune de Mircea Giosanu. 20.20 
Imagini . coregrafice românești.
20.30 Mai aveți o întrebare? Mi
turi, legende, adevăruri. 21.10 in
terpretul preferat: Margareta Pîs- 
laru. 21,25 Revista Iiterar-ârtistică 
TV. 22,10 24 de ore.
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20,00 Metamorfoza soarelui. Re
portaj TV. 20,15 Cîntecele noastre, 
țării le-ne|iinăm. 20.40 Drumuri în 
istorie: Posada. 21,00 Moment fol
cloric cu Angelica Stoican. 21,10 
Telex. 21,15 Concertul orchestrei 
simfonice a RadiOteleviziunli (par
tea a ll-a). Dirijor Ion Baciu. în 
program : C. Saint-SaSns — Sim
fonia a III-a. 21,55 Pagini de 
umor: „Ce vrăji a mai făcut ne
vasta mea“.
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/ riția dinozaurilor.H S 
ț fosilelor descoperite

I
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• FAMILIA FOSTULUI PREMIER JAPONEZ EISAKU SATO 
a hotărît să ofere suma de 62 000 dolari — reprezentînd contrar va
loarea premiului Nobel pentru pace, atribuit în 1974 lui Eisaku 
Sato — pentru instituirea unui fond al Universității Națiuni
lor Unite. Fundația va fi patronată de soția fostului premier 
și administrată de ministerele de externe și al educației ale 
Japoniei. Fondul va fi folosit pentru finanțarea cercetărilor 
întreprinse de Universitatea O.N.U. și pentru apariția publi
cațiilor sale • SCHELETE DE ACUM ......... ............ .....
ANI. Oamenii de știință chinezi 
scheletele fosile ale unor mamifere 
ani. Specialiștii consideră că ele ... ............... ......... .......
șase grupe de animale și 15 specii . dispărute, ^ jvjulte. schele*  
te se află în stare foarte ' bună, ceea ce a 'permis reconsti
tuirea*  animalelor. Ele aparțin perioadei paleocenului. la în
ceputul erei cenozoice, în momentul în care — afirmă specia
liștii — speciile de mamifere au început să se diversifice. In 
istoria vieții pe pămînt, acest moment corespunde cu dispa
riția dinozaurilor. Specialiștii chinezi apreciază că studierea 

va contribui la clarificarea istoriei evo
luției lumii organice • CARGOUL „“7.2777.3
FITZGERALD» S-A SCUFUNDAT ÎN APELE LACULUI SUPE
RIOR, la 35 km de țărmul nordic

60 MILIOANE DE 
au descoperit, recent, 
de acum 60 milioane de 

aparțin unui număr de

AMERICAN „EDMUND

. . - .---- .. ---------- al statului Michigan, în
timpul unei puternice furtuni care a generat valuri de 8 m. 
Membrii echipajului au pierit. Anterior, serviciile de coastă 
declaraseră nava drept dispărută. Cercetările efectuate la lo
cul naufragiului au permis descoperirea unor pete de ulei și 
a .unor resturi ale epavei • INTERVENȚIE PE RINICHI ÎN 
AFARA CORPULUI. Secția de urologie â .spitalului de chirur
gie de pe lingă Universitatea dm Heidelberg (Republica Fe
derală Germania) a elaborat și perfecționat, in colaborare cu 
Institutul de iriedicină nucleară de pe lingă Centrul Oncologic1 
din Heidelberg, un procedeu de diagnostic care permite .deter
minarea capacității de funcționare a diferitelor zone ale ri
nichiului după prelevarea sa temporară. Medicii au aplicat noul 
procedeu asupra unui pacient în vîrstă de peste șaizeci de 
ani, căruia i s-a extras singurul rinichi pentru a fi ’reimplart- 
tat după extirparea unei tumori • INTERZIS ADULTELOR. Pe 
porțile Bienalei de artă de la Paris se afla afișată’. într-una 
din zile, inscripția: „Astăzi — numai pentru copiii sub 15 ani“. 
Organizatorii au luat această inițiativă mai ales pentru a oferi, 
copiilor mai multă libertate în exprimarea liberă a opiniilor 
lor, fără ca adulții să le influențeze în vreun fel. Această ini
țiativă le-a fost inspirată de experiența Muzeului de artă mo
dernă din Amsterdam. S-a constatat astfel că micuții-vizita
tori- sînt receptivi și emit opinii foarte valoroase privind arta 
modernă • LA BORDUL CARGOULUI PANAMEZ „EURY- 
PYLUS“ aflat la circa 500 de mile sud de portul american 
,.San Diego**  s-a produs o explozie care a provocat un puter
nic incendiu precum și moartea a patru marinari. După ce a 
încercat timp de 12 ore să stingă flăcările, echipajul a fost 
nevoit să abandoneze nava. Supraviețuitorii au fost salvați de 
un cargou grec care naviga în apropiere. Cauzele accidentu
lui nu au putut fi elucidate.
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