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Vizita delegației de partid și guvernamentale 
a Republicii Democrate Vietnam,

Președintele Mcolae Ceaușescu 
a primit scrisorile de acreditare 

a noului ambasador
condusă de tovarășul Le Duan

"9

al Republicii Zambia
, La Invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Ro
mân, a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român,
fireședintele Republicii Soci a- 
iste România, și a Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
joi la amiază a sosit în țara 

| noastră, într-o vizită oficială de
I prietenie, o delegație a Partidu

lui Celor ce Muncesc din Viet
nam și a Guvernului Republicii

| Democrate Vietnam, condusă de
. tovarășul Le Duan, prim-secre-

tar al Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam.

Așa cum poporul vietnamez a 
primit, acum patru ani, cu caldă 
și frățească prietenie vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu. în 
felntea unei delegații de partid 
șiguvernamentale, în R.D. Viet
nam. tot astfel poporul nostru 
salută astăzi, cu profundă 
bucurie și satisfacție, vizita to
varășului Le Duan, a celorlalți 
oaspeți vietnamezi în România, 
eveniment care reprezintă un 
nou moment de seamă in cro
nica relațiilor de prietenie și 
solidaritate dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

Din clipa cînd au pășit pe 
pămîntul țării noastre, solii 
poporului vietnamez s-au bucu
rat de o entuziastă și însufle
țită întâmpinare.

r ...Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Otopeni. împodo
bit festiv, în această dimineață. 
Deasupra salonului oficial se 
aflau portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Le Duan, 

, încadrate de drapelele de stat 
ale celor două țări. Pe mari 
pancarte erau înscrise urările : 
..Bun venit în Republica Socia
listă România delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Democrate Vietnam, 
condusă de tovarășul Le Duan, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam", „Să se 
dezvolte și să se întărească 

' prietenia frățească și colabora
rea multilaterală dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Celor ce Muncesc din Viet
nam, dintre. Republica Socialis
tă România și Republica De
mocrată Vietnam".

La ora 12,45 aeronava a ate
rizat pe pista aeroportului.

La coborîrea din avion, tova
rășul Le Duan este salutat cu 
multă căldură de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cei doi conducători de partid 
își string îndelung mîinile. se 
îmbrățișează cu bucuria reve
derii, de această dată pe pă- 
mintui românesc.

în întâmpinarea înalților oas
peți au venit, de asemenea, to
varășii Manea Mănescu, Emil 

ta ©obu. Cornel Burtică, Emil 
* Drăgănescu, Janos Fazekas,

Paul Niculescu, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Ștefan Andrei, Nicolae 
Giosan, Ion Ioniță, Mihai Ma
rinescu. viceprim-ministru al 
guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, conducători de in
stituții centrale și organizații 
obștești, generali.

Erau prezenți ambasadorul 
României la Hanoi, Tudor Zam
fira, ambasadorul R.D. Vietnam’ 
Ia București, Nguyen Thanh 
Ha, și ambasadorul Repu
blicii Vietnamului ’ de Sud, Lam 
Van Luu.

Se aflau de față șefi ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați în țara noastră, precum și 
corespondenți ai presei străine.

Tovarășul Le Duan este în
soțit în această vizită-de tova
rășii Le Thanh Nghi, membru 
al Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam, vice
prim-ministru al Guvernului 
Republicii Democrate Vietnam, 
Nguyen Co Thach, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Nguyen Van Kha. adjunct al
șefului Secției economice și
plan a Comitetului Central al
Partidului Celor ce Muncesc din
Vietnam. Le Khac. vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Plan, și Nguyen Vari 
Dao. adjunct al ministrului co
merțului exterior.

Un grup de- pionieri .oferă 
buchete de flori tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Le Duan.

Ceremonia continuă cu pre
zentarea onorului de către gar
da militară. Sînt intonate apoi 
imnurile de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Democrate Vietnam. în semn 
de salut, răsună 21 de salve de 
artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Le Duan trec în revistă garda 
de onoare.

Pe aeroport, mii de oameni 
ai muncii din întreprinderile și 
instituțiile Capitalei își mani
festă entuziast satisfacția pen
tru vizita solilor poporului 
vietnamez, pentru reîntâlnirea 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Le Duan. Se scan
dează numele celor doi con
ducători de partid, se aclamă 
pentru prietenia româno-vietna- 
meză, se dă expresie sentimen
telor frățești pe care și le nu
tresc reciproc popoarele noastre.

Numeroși studenți vietnamezi, 
aflăți la studii și specializare 
în țara noastră, salută cu de
osebită bucurie pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Le Duan.

Cei doi conducători de partid 
părăsesc aeroportul, într-o ma
șină escortată de motocicliști.

(Continuare In pag. a lll-a)
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Întrevedere Intre tovarășul nicolae ceaușescu 
SI TOVARĂȘUL LE DUAN
7 9

Tovarășul Le Duan, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, a făcut, 
joi după-amiază, o vizită pro
tocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România.

La întrevedere au participat 
tovarășii Manea Mănescu, 

membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, 
Paul Niculescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., viceprim-minis
tru al guvernului, ministrul e- 
ducației și învățămîntului.

A luat parte, de asemenea, 
tovarășul Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al
C.C. al Partidului Celor ce 

Muncesc din Vietnam, vice
prim-ministru al guvernului 
R. D. Vietnam.

Schimbul de vederi pe care 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Le Duan l-au avut în această 
zi premergătoare convorbirilor 
oficiale s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, 
de stimă și înțelegere recipro
că, sub semnul dorinței co

mune de a extinde și întări 
relațiile de solidaritate și co
laborare multilaterală dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre, de a dezvolta conlu
crarea dintre ele, atît pe tărî- 
mul construcției socialiste din 
cele două țări, cît și în dome
niul vieții internaționale, pen
tru triumful cauzei socialismu
lui și păcii în lume.

în ziua de 13 noiembrie a.e. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, la Palatul 
Consiliului de Stat, pe Alberto 
Nkanda Kalyati, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Repu
blicii Zambia în țara noastră.

în cadrul ceremoniei de pre
zentare a scrisorilor de acredi
tare au luat cuvîntul ambasado
rul Alberto Nkanda Kalyati și 
președintele Republicii Socia

RĂSPUNDERE SPORITĂ 
PENTRU BUNUL MERS 

AL PRODUCȚIEI
Faptele de muncă ale tineri

lor. inițiativele și acțiunile des
fășurate in aceste zile de către 
organizațiile U.T.C. din între
prinderi, de pe șantierele de 
construcție evidențiază eforturi
le uteciștilor, hotărîrea lor de 
a-și spori contribuția la înde
plinirea și. depășirea sarcinilor 
de plan. Asemenea fapte, iniția
tive și acțiuni — răspunsuri di
recte la chemările Congresului 
al X-lea al U.T.C. — pot fi con
semnate* aproape la fiecare loc 
de muncă. La întreprinderea de 
mecanică navală din Galați, de 
pildă, tinerii din organizația 
U.T.C. de la construcții metalice 
și aparataje electrice au fost 
prezenți duminică, 9 noiembrie, 
la o amplă acțiune desfășurată 
în sprijinul producției, reali- 
zind lucrări în valoare de pes
te 150 000 lei. Cu acțiuni proprii, 
pentru o mai bună organizare a 
producției și folosirea integrală 
a capacităților de producție, se 
înscriu și tinerii de pe platfor
ma Combinatului siderurgic Ga
lați. La turnătoria mixtă, de 
pildă, formatorii Mihai Crean
gă și Aurel Vornicescu reușesc 
să-și îndeplinească planul zilnic 
în numai 6 ore și jumătate iar

Au îndeplinit cincinalul
• COLECTIVUL ÎNTRE

PRINDERII „VICTORIA" DIN 
CÂLAN a îndeplinit prevederi
le planului cincinal la producția 
globală. Din calculele estimati
ve rezultă că furnaliștii, turnă
torii și cocsarii din cadrul a- 
cestei vechi unități siderurgice 
vor realiza pînă la finele anu
lui o producție industrială su
plimentară sarcinilor stabilite 
pe perioada 1971—1975 în valoa
re de peste 108 milioane lei, 
materializată în livrarea, peste 
prevederi, economiei naționale a 
38 000 tone fontă pentru turnă
torii, 19 000 tone utilaje de tur
nare pentru industria metalur
gică, însemnate cantități de pie
se de schimb și alte produse. 
De menționat că Ia întreprin
derea de la Călan anul acesta, 
cu același număr de furnale, se 
produce cu 40 la sută mai multă 
fontă decît in ultimul an al 
cincinalului precedent. 

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut o con
vorbire prietenească și cordială 
cu ambasadorul Republicii Zam
bia, Alberto Nkanda Kalyati.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare și la con
vorbire au participat George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, și Silviu Curticeanu, se
cretar prezidențial și al Consi
liului de Stat.

echipa condusă de Romeo Mi- 
halache produce peste plan, 
pină la sfîrșitul schimbului, 
1 500 kg piese. Cu depășiri ase
mănătoare se prezintă și ceilalți 
tineri printre care Marin Suru, 
Anghel Bucur și Nicolae Sișcă.

Nici tinerii constructori de pe 
șantierele de investiții din Ga
lați nu sint mai prejos în a- 
ceastă mare întrecere. Dumini
că am putut consemna o am
plă participare a tinerilor de la 
Trustul județean de construcții 
și de la Grupul școlar de con
strucții pentru executarea unor 
lucrări de finisare la noile 
blocuri de locuințe din micro- 
raionul 20, pentru recuperarea 
unor importante cantități de ma
terial lemnos și cărămidă. în 
fruntea celor 500 de tineri elevi 
și muncitori erau și de această 
dată secretarii U.T.C. Ștefan 
Iconaru’ Constantin Bocu și Ro- 
dica Topliceanu. Acțiunile lor 
au în vedere și un alt obiec
tiv : crearea condițiilor pentru 
ca patru noi cămine pentru ne- 
familiști să fie’ predate benefi
ciarilor cu 10 zile înainte de ter
men.

I. CHIRIC

• ALTE CINCI STAȚIUNI 
DE MECANIZARE A AGRI
CULTURII DIN JUDEȚUL 
DOLJ — Segarcea, Calopăr, Fi- 
liași, Vîrtop și Circea — au a- 
tins cotele finale ale principa
lilor indicatori de plan din 
acest an. Numărul stațiunilor 
pentru mecanizarea agriculturii 
din acest județ care au raportat 
pînă în prezent realizarea pre
vederilor de plan pentru ulti
mul an al cincinalului a ajuns 
astfel la 15. Avansurile cîștiga- 
te permit mecanizatorilor să e- 
xecute în plus, în cooperative
le agricole de producție, diferi
te lucrări în valoare de 15 mi
lioane lei, succes ce se înregis
trează în condițiile reducerii cu 
1,5 milioane lei a cheltuielilor 
de producție sub nivelul pla
nificat.

(Agerpres)
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Să transpunem neabătut în viată
indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu,

așa cum a stabilit forumul tineretului comunist

Experiența pozitivă, 0 ,,SĂPTĂMÎNĂ

RECORD**

inițiativele valoroase BOGATĂ 
ÎN REALIZĂRI

mai bine fructificate!
neîn-Hotăriți să transpună 

tîrziat in practică sarcinile tra
sate de Congresul, al X-lea al 
U.T.C., tinerii de la întreprin
derea mecanică ..NicOlihâ“ din 
Iași și-au prdpus ca principal 
obiectiv mai buna Valorificare 
a experienței pozitive acumu
late. a initiativelot verificate in 
..proba de fdC.“ ă întrecerii 
uteciste. ..In acest scop — rte 
spune Petru Lăcătușii, secreta
rul comitetului U.T.C. — ne-am 
propus să aprofundam și să 
extinderii toate acțiunile. ini
țiativele care și-au doVedit efi- 
cignța, să declanșăm altele 
pentru a mări cît mai mult 
contribuția tinerilor la realiza- 
i eâ integrală, la înâlt nivel ca
litativ. a sarcinilor de plan. 
Anăiiza atentă la care am su
pus întreaga activitate de pînă 
acum, nu am făcut-o deci pen- 
tiu a âvidențiă rezultatele, cu
noscute și apreciate, ci pentru 
a găsi acele modalități prin 
care putereâ de intervenție a 
organizației U.’T.C., eficiența 
acțiunilor întreprinse în dome
niul producției §â crească din 
ce în, ce mai mult**.

Unâ dirt problemele impor
tante asupra căreia s-a insis
tat în rrtod deosebit, relevin- 
du-se rolul activ pe care tre
buie . să-1 manifeste organizația 
U.T.C,. a constituit-o aceea a 
folosirii cu randament rtlaxim, 
la îritfee.ga capacitate^ â mași
nilor și utilajelor. Și nu întâm
plător. Creșterea cu numai un 
procent a indicelui, de utilizare 
a’, acestora echivalează aici cu 
o -producție suplimentară în 
valoare de peste 600 000 lei pe 
ân. Tocmai dd aceda. relevîri- 
du-se contribuția tinerilor la 
oeșterCa în ultimglc 5 luni a 
indicelui de utilizare âl mâșini- 
ldr cu peste 3 la sută, s-a in
sistat asupra necesității conti
nuării CU o și mai mare perse
verență a inițiativei comitetului 
U.T.C., privind organizarea unui 
concurs destinat tinerilor cars 
reunesc să asigure cea mai-efi
cientă folosire a mașinilor și 
utilajelor la care lucrează. In
teresul deoseb’t pe care fiecare 
muncitor il manifestă pentru 
cucerirea fanionului cu inscrip
ția „Utilaje folosite la capaci
tatea maximă** ca și rezultatele 
bune obținute recomandă, din 
plin, permanentizarea acestei 
întreceri la care participă â- 
proape 1 000 de tineri. Tot pen
tru a mări timpul de funcțio
nare âl rnașinilor. tinerii de la 
sectorul mecano-energetic și-au

propus, și au reușit. Să reducă 
în medie cu aproape 2 zile du
rata reparațiilor planificate. In 
aceft sCop. ei au efectuat pînă 
acum murică patriotică în spri
jinul producției în valoare de 
peste 506 000 lei. ..Și în acest 
domeniu al îmbunătățirii cali
tății reparațiilor, al reducerii 
în continuare a durâtei lor de 
efectuare putem face mai mult 
— Ud spune Petru Agrisoroaiei, 
secretarul organizației U.T.C. de 
la secția reparații. Pentru â- 
ceasta. am hotărit ca toți ti
nerii din sectorul de reparații 
să urmeze cursuri intensive de 
perfecționare profesională**.

O altă direcție principală de 
acțiune a organizației U.T.C. o 
constituie reducerea consumu
lui de metal, valorificarea su
perioară a acestuia. In acest 
scop, propunerile au vizat ex
tinderea la nivelul tuturor sec
țiilor întreprinderii a inițiativei 
tinerilor de la sectorul debi- 
tare-pregătire intitulată „Să 
gospodărim eficient fiecare ki
logram de metal**. S-ă stabilit 
că numai printr-o croire judi
cioasă a tablei, prin șablOnârea 
tuturor pieselor și folosirea

marginilor de tablă, în anul 
viitor, uteciștii din întreprin
dere vor putea economisi circa 
400 tone de metal. La rindul 
său. comisia profesional-științi- 
iică de curind înființată în în
treprindere și-a propus să for
meze colective de tineri spe
cialiști care sa descopere noi 
surse de economisire a metalu
lui și să proptină soluții con
crete în acest sens.

Cum se poate vedea, la ni
velul fiecărei organizații s-au 
stabilit deja obiective concrete, 
s-au conturat principalele ac
țiuni menite să ducă ia mate- 
i iâlizăreâ neîntârziată a hotă- 
ririlOr Congresului al X-lea al 
U.T/C. Ele vizează îndeplinirea 
exemplară de către fiecare ute- 
cist a sarcinilor ce le revin la 
lecui de muncă, perfecționarea 
profesională a tuturor tinerilor 
la nivelul exigențelor viitorului 
cincinal, utilizarea integrală a 
capacităților de producție și a 
fondului de timp. întărirea dis
ciplinei tehnologice și asigura
rea unei înalte eficiențe â acti
vității de producție.

IUSTIN MORARU

Reallzărîior obținute 
de colectivul I.P.L. „23 
August” din Tg. Mureș, 
între care cea mai im
portantă o constituie în
deplinirea incă din luna 
aprilie a.c. a prevederi
lor planului cincinal, ti
nerii i-au mai adăugat, 
de curind, încă una la 
fel de prețioasă. „Este 
vorba, ne spune tovară
șul Franclsc Tzatz, loc
țiitorul secretarului co
mitetului U.T.C., de rea
lizarea de către cei 700 
dc tineri din întreprin
derea noastră a unei 
producții suplimentare 
în valoare de 300 000 
lei. Acest succes a fost 
obținut în cadrul „săp
tămânii record” organi
zate in perioada desfă
șurării lucrărilor Con
gresului ai X-Iea al 
U.T.C. Acum, după ana
liza rezultatelor obținu
te în zilele întrecerii, 
avem satisfacția să con
statăm că, în toată a- 
ceastă 
existat
care să fi dat rebuturi 
sau care să nu-și fi rea
lizat norma prevăzută. 
Sintem hotărîti să men
ținem în continuare a- 
celași ritm înalt”.

M. B.

perioadă, nu a 
nici un tînăr

CAMPANIA AGRICOLA
Nimic din ce poate fi folosit ca furaj

să nu rămînă pe timp!
care 

Mure?

Crește „contul 
economiilor"

Prețioasa inițiativă a „Contu
lui de economii** a dus. în 
numeroase unități industriale, 
14 importante reduceri ale con
sumurilor de energie âîectriCâ. 
combustibili, metale și material 
lemnos. în județul Arad, între
prinderile constructoare de ma
șini. de pildă, âu înregistrat o 
eCdnorhie totală ce depășește 
6(10 tone de metal, cele de pre- 
lUCrăre a lemnului — ăproape 
9 000 mo 1 material letrinoS, iar 
cete textile — mai mult de 
14000 kg fire de bumbâc peh- 
tfu țesături. în aceiași timp, 
întreprinderile industriale de 
construcții Și de transporturi 
din aceșt județ au economisit 
peste 13 000 tone combustibil și 
aprOâpe 8 milioane kWh OnergiO 
electrica.

Măsurile aplicate pînă acum 
în unitățile industriale din ju
dețul pentru folosirea
mai eficientă a energiei ter
mice șl a deșeurilor lemnoase, 
eu asigurat creșterea cantități
lor de energie secundară recu
perată lă peste 42 lâ sută din 
tdtâlul acestor resurse energe
tice.

Interesul deosebit pe 
cooperatorii județului 
l-au acordat dezvoltării Zooteh
niei a determinat în ultimii 
arii O substanțială creștere a 
efectivelor de animale. De aici 
și necesitatea unei Thai sub
stanțiale preocupări din partea 
tuturor lucrătorilor din agricul
tură pentru 
furajerO lft nivelul 
realizarea 
producției 
prevăzute, 
apropie. ___ __  __ ___
punct de vedere situația in uni
tățile agricole ale județului ?

La direcția 
țeană. 
inginer 
cti baza 
moăzâ : 
perioadă 
titățile 
sînt mai 
sută, au 
tru ca fiecare unitate agricolă, 
fiecare consiliu intercoopera- 
tist Să adună de pe cîmp și 'Să 
prepare tot ceea ce poâte con
stitui hrană furajeră. Ca o 
noutate. în acest an. în 19 con
silii intercoopetatiste am tfe- 
ctit la însllozarea ciocălăilor de 
porumb în amestec cu borhot 
și colete de sfeclă. Tot în ve
derea acoperirii necesarului de 
furaje în unele cooperative care 
au avut de suferit de pe urma 
inundațiilor am contractat cu 
IJECOOP-ul 20 000 tone fîn“.

într-adevăr. situația întâlnită 
îft citeva unităti agricole de pe 
Vălea Mureșului confirmă aten
ția sporită pe care cooperatorii 
o aedrdă asigurării unor canti
tăți tot mai mari de furaje. 
Zeci dc atelâje, maȘini și com
bine lucrează la tăiatul și 
transportul cocenilor de po
rumb de pe ultimele suprafețe, 
a coletelor de sfeclă, a borho
tului de la fabrica de zahăr. 
La consiliul intercodperatisț 
Gornâști inginerul-șef Paul 
Szakacs ne prOZifită situația 
depozitării furajelor în unită-

asigurarea bazei 
impus de 

șl chiar depășirea 
dc lapte și carne 

Anotimpul rece se 
Cate este din acest

• i agricolă jude- 
tovarâșul Tiberiu Gali, 
principal, responsabil 

furajeră, ne infor- 
„Deși față de aceeași 
a anului trecut, cari- 

depozitate și însilozate 
mari cu circa 20 la 

fost luate măsuri pen-

țilft consiliului. Fată de 2 325 
' tone fin planificate S-au depo
zitat 2 791 tone. O depășire de 
300 tone se înregistrează și la 
fursijele ‘ grosiere. în schinib, 
încă nu s-a realizat integral 
planul de insilozări. Tocmai de 
aedea. 100 de cooperatori avînd 
la dispoziție 40 de atelaje. 5 
camioane, combine de recoltat 
furaje au fost concentrați la 
C.A.P. din Petelea și Pădureni 
unde Insilozează zilnic 200—250 
tene. La C.A.P. Ernei unde 
planul inițial de finuri, sucu
lente Și grosiere a fost realizat 
și chiar depășit, acțiunea de* 
însilozare continuă.

— Pentru a putââ administra 
o rație îmbunătățită. celor pestej***; 
900 vite ale cooperativei — nd1 
spune ing. Anton 
însiloza încă 600 
coceni în amestec 
sfeclă de zahăr.

Siko — Von»' 
tone ciocăiăi, 
cu tăieței de

Spiritul gospodăresc nu lip
sește nici in unitățile agricole 
din raza consiliului intorcoope- 
j atișL Rușii Munți. Plusul de 
peste 9 000 tone finuri. 1 000 
tone siloz nu constituie motiv 
de odihnă, de neglijare a re
surselor existente îrică pe cîmp. 
Echipe de tineri participă 
nic la tăiatul și transportul 
cenilor la Brâncovenești. 
leni, Fîlea. în același timp, 
îndrumarea organizațiilor 
partid, a consiliilor populare se 
desfășoară acțiunea de achi
ziționare a finului de la mem
bru, cooperatori și ceilalți cetă- 
Uhl.ai comunelor, în acest 
-sens^la Răstolnița,. Lunca Bra
dului;* Deda s-au înființat 

unde S-au 
noiembrie,

Deda s-au 
^Uiictâ de achiziții 

predat. pînă la 1 
peste 400 tone fîn.

MIRCEA

zil- 
co-

de

BORDA

PIESE DE SCHIMB
LA DOMICILIU

Magazinul DIODA din București, B-duI 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 atit 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

Oricît de sumară, o privire 
retrospectivă în trecutul muzicii 
noastre relevă faptul semnifi
cativ că aproape nu există mo
ment important al istoriei noas
tre care să nu-și fi aflat în 
creația de cîntece, reflectări 
emoționante, documente sonore 
pilduitoare în sensul angajării 
social-pdlitice și patriotice a 
muzicii și muzicienilor.

Muzica corală a urmat același 
drum. Să ne amintim de cînte- 
cele lui Ciprian Porumbescu, 
ale lui Gavriil Musicescu și ale 
lui Dimitrie Gh. Kiriac, ale lui 
Alexandru Flechtenmacher și 
Gheorghe Dima, ale lui Gheor- 
ghe Cucu și Ion Vidu — pentru 
a ne referi la înaintași — și vom 
avea imaginea unor preocupări 
artistice, unei activități crea
toare într-adevăr pilduitoare 
pentru destinul social-politic și 
educativ-patriotic, al muzicii 
românești. Exemple de acest fel 
s-ar mai putea da încă multe, 
toate mărturisind vocația deli
berat militantă a creației noas
tre de cîntece născute pe fon
dul luptei pentru mai bine, dînd 
glas eroismului poporului, spi
ritului Său de abnegație și sa
crificiu. O antologie a acestei 
creații, chiar și riguros selec
tivă, ar indica o cantitate de 
lucrări valoroase de ordinul su
telor de piese (poate mai mul
te 1) rod al efortului creator pe 
care compozitori și poeți l-au 
depus și îl depun cu stăruință 
și atașament față de idealurile 
artei noastre militant-revoluțio- 
nare.

Una dintre acțiunile notabile 
în acest domeniu a fost și re
cent încheiatul Festival âl cin
tecului pentru tineret și Stu- 
dențf, acțiune organizată de Co
mitetul Central al U.T.C., 
U.A.S.C.R., Radioteleviziuneâ 
Română și Uniunea compozito
rilor și care a deveilit, în final, 
o tribună de lansare a unor 
cîntece. deosebit de valoroase 
prin simplitatea și frumusețea 
limbajului lor muzical, prin no
blețea mesajului lor politic și 
patriotic.

Cîntccul coral, prin specificul 
său de a antrena la practicarea 
muzicii colective mari de ti
neri, constituie o treaptă deose
bit de importantă în acțiunea de 
educație muzicală Ia scara în
tregii societăți și, în plus, con
tribuie la solidarizarea morală, 
in „cuget și simțiri”, a masei de 
interpret!, care prin unire de 
glasuri și inimi în ansambluri 
artistice omogene, iși însușesc 
și dau glas unor idei si senti
mente nobile, iși dezvoltă gus
tul pentru frumos.

Racordul $i mai riguros âl â- 
cestui gen muzical la criteriile 
educative, politice $i sociale, 
specifice culturii de maSâ în 
lumina documentelor celui de-ol 
Xl-îea Congres ăl partidului, â 
cuvîntării tovarășului NICOLAE

CEAUȘESCU Ia ședința de des
chidere a Celui de-al X-lea 
Congres al U.T.C. și a ce
lei de-a X-a Conferințe a 
U.A.S.C.R.. impune. în conti
nuare, o și mai susținută acti
vitate de creație, la care să 
participe cei mai valoroși „dintre 
compozitorii noștri indiferent 
de ..specialitatea lor de bază”, 
ca să-i spun astfel și cei mai 
valoroși poeți. Mărturie stau 
succesele în domeniul muzicii 
corale ale festivalului recent în
cheiat ; există încă serioase re
surse nefolosite în elaborarea 
cintecului patriotic. Este încă

Să fiu clar înțeles. Nu voi 
nega succesele impresionante 
dobîndite de compozitorii noștri 
in acest domeniu, succese că
rora cîntecele fazei finale ale 
Festivalului cintecului pentru 
tineret și studențî le-au adăugat 
noi pilde de talent, pricepere și 
dăruire în materie.

Dar nîci nu pot afișă aerul 
mulțumirii depline atîta vreme 
cît unii dintre compozitorii

CÎNTECUL
DE MASĂ,

REVOLUȚIONAR
factor al educației

artistice și patriotice
insuficientă investigarea poten - 
țialului melodic și ritmic oferit 
de fondul creației noastre fol
clorice. Din această cauză cîn- 
tecele întemeiate pe împletirea 
limbajului folcloric-național cu 
cel al cintecului muncitoresc, al 
cintecului revoluționar interna
ționalist, ocupă încă în peisajul 
creației de gen un loc nu pe 
măsura cerințelor și a posibili
tăților existente. Formulele 
compoziționale orientate îndeo
sebi pe marș sau imn imprimă 
de asemenea accentele unei 
oarecari monotonii de limbaj, 
dau senzația unei activități de 
creație mai puțin elaborate, 
meșteșugărești, fără căldura 
inspirației autentice.

noștri, continuă să aibă o atitu
dine rezervată față de cre,ația 
de cîntece, atîtl vreme cit mai 
apar, preluate uneori fără dis* 
cernămînt, unele texte lipsite de 
forța de convingere educaționa
lă, rime forțate ale unor cuvin
te banale, fără substanță poeti
că și fără forța de percuție ne
cesară pe cârc o pot avea cu
vintele sau imaginile-idee. De 
asemenea nu putem fi mulțu
miți văzind că peisajul tematic 
al repertoriului de cîntece Cu
prinde incă puține sau foarte 
puține teme și subiecte din via
ta elevilor — cîntece de orien
tare profesională, de pildă — ca 
și din viața tineretului de la 
sate. Sînt puține cintecele de

meserii, la fel, pentru tinerii 
din fabrici, uzine : cele card să 
reflecte specificul muncii înzdi- 
verse ramuri ale- industriei; a- 
griculturii etc.

- Creația de cîntece pentru ti
neret este condiționată și de 
modul în care ea este finalizată 
în plan social, de modul cum 
se difuzează, cum se tipărește, 
într-un cuvint. de felul cum a- 
junge în practica muzicală e- 
fectivă a tineretului.

Inițiativele Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist de a pune pe discuri 
cele mai valoroase cîntece apă
rute sînt exemple pozitive și 
în acest sens. Au fost editate în 
ultimii ani. în mii de exempla
re, șase discuri extrem de bine 
venite pentru îmbogățirea re
pertoriului ansamblurilor corale 
de tineret. Astfel de inițiative 
se cet continuate. Consider 
că sînt încă puține coru
rile de tineret capabile să 
desfășoare o activitate per
manentă, de un nivel artistic 
corespunzător, iar cele care e- 
xistă nu sînt întotdeauna înde
ajuns îndrumate pentru a-și 
lărgi gama repertorială potrivit 
cerințelor diversității tematice 
și stilistice. Se știe că poten
țialul artistic-interpretativ al e- 
levilor este uriaș. Festivalul 
desfășurat în vara acestui an în 
stațiunea Năvodari și, de fapt 
pe tot litoralul, la care au fost 
antrenați aproape 5 000 de elevi 
a fost pilduitor în acest sens. 
Virtuțile artistice ale elevilor nu 
pot fi însă cultivate numai cu 
prilejul unor ocazii speciale, ci 
se impune o activitate sistema
tică de durată, marcată de con
fruntări periodice cu publicul. 
Corul esie, după părerea mea, 
treapta cea mai importantă a 
educației muzieale formai prin 
capacitatea sa de a antrena 
mase largi de tineri.

în fine, cred că și critica mu
zicală ar trebui să acorde o a- 
tenție mai mare activității co
rale în toate sistemele (învăță- 
mînt. cultură, sindicate) pentru 
a interveni competent și ope
rativ la îndrumarea creației și 
interpretării, pentru a stimula 
interpreții.

înalta menire social-educativă 
a muzicii și, în cadrul acesteia, 
în special a creației și interpre
tării corale, corespunde pe de
plin vocației artistice a tineriik 
lor, dorinței lor de perfecțio
nare morală, nevoii de îmbogă
țire a orizontului lor spiritual. 
Se cuvine să ridicăm această 
activitate la noi cote d« exigen
ță artistică și politică.

VASILE DONOSE

Expoziții inspirate de actualitate
și din trecutul

în citeva 'marl centre culturale 
ale țării, iubitorii artelor plas
tice vor fi invitați, în cutînd. lâ 
vernisajul unor interesante ex
poziții personale și colective.

„Peisajul nou al patriei*4 este 
tema expoziției de pictură con
temporană românească pe Care 6 
va găzdui. începînd de la 15 no
iembrie, Muzeul județean din 
Deva. Lucrările selecționate din 
patrimoniul Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste poartă 
semnătura unor valoroși artiști. 
Sub titlul „Maramureș 1975“. lâ 
Galeriile de Attă din Baia Mare. 
Filiala din localitate a Uriytniî 
Artiștilor Plastici Vâ organiză 6 
expoziție județeană. întrunind 
creațiile realizate de artiștii 
maramureșeni în ultimul an,

glorios al patriei
manifestarea va prilejui o nouă 
afirmare a potențialului artistic 
âl acestui centru de tradiție in 
viață culturală a țării. La Tg. 
Mureș, sub genericul „File de 
istorie în grafica românească*', 
se vâ deschide o expoziție cu- 
prinzînd lucrări inspirate din 
lupta revoluționară a poporului 
nostru pentru libertate socială 
și independență națională. Sînt 
oglindite, de asemenea, aspecte 
din realizările obținute de țara 
noastră în construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
După ce a putui ii vizitată lâ 
Iași, expoziția „Momente și fi* 
guri din istoria patrie)**, reunind 
lucrări de pictură, Vâ fi găzdu
ită. cu începere de la 25 noiem
brie, de Muzeul județean 
Vaslui.

SORTIMENT BOGAT DE MĂRFURI DE SEZON
In magazinele cooperației de consum

în ultimii ani, concomi
tent cu construirea de noi 
unități turistice (hanuri, 
moteluri^ cabane etc.), con
stituind tot atîtea puncte 
de atracție în cele mai pi
torești tone ale țătii noastre, 
cooperația de consum și-a 
Sporit considerabil rețeaua 
Comercială și de prestări 
servicii în mediul rural.

Dar mai important poate 
decit numărul considerabil 
de magazine este gradul de 
funcționalitate al noilor u- 
nități, organizate pe prin
cipiul formelor moderne de 
VînZate — autoservirea și 
alegerea liberă a mărfu
rilor.

In majoritatea comunelor 
noastre s-au construit în ul
timii ani complexe comer
ciale, magazine universale, 
Supercoop-uri, dotate cu 
mobilier și utilaje moderne, 
care asigură o folosire in
tensivă a spațiilor comerci-

ale și o suprafață de expu
nere mult sporită.

Bine aprovizionate cu un 
bogat și variat sortiment 
de mărfuri industriale, de 
la cele de cerere curentă, 
la cele de cerere rară, arti-

cole de folosință îndelun
gată, unitățile cooperației 
de consum satisfac exigen
țele unui număr tot mai 
mare de cumpărători.

Este suficient să arătăm 
că în anul 1975 volumul

mărfurilor desfăcute prin 
rețeaua comercială a coo
perației de consum este cu 
peste 10 la sută mai mare 
decit în anul 1974.

In aceste zile magazinele 
Cooperativelor de consum o- 
feră o gamă largă de arti
cole de îmbrăcăminte pen
tru sezonul rece — confec
ții din diferite țesături mo
derne, tricotaje, galanterie, 
încălțăminte călduroasă — 
precum și numeroase arti
cole electrotehnice și de 
uz gospodăresc — televi
zoare, aparate de radio, ma
șini de spălat rufe, mașini 
de cusut, aspiratoare de 
praf, radiatoare etc. ÎN FO
TOGRAFIE : Supercoop-ul 
din comuna 
folosință în 
brie a c.

La demisol este organizat 
un magazin alimentar, la 
parter articole electrice și 
metalo-chimice, iar la etajul 
I. textile, confecții, încăl
țăminte, galanterie.

Vidra, dat în 
luna octom-

La Fundata, pe drumul
Cîmpulungului

însemnări de EMIL MÂNU
Dacă pot fi determinate 

comparativ citeva „capodo
pere” ale peisajului româ
nesc, aceea de la Fundata 
este, în mod incontestabil, 
una din ele. Pentru călătorul 
ce pornește de la Bran, prin 
Moieciu de Jos, pe drumul 
vechi al Cîmpulungului, se 
deschide în fiecare clipă me
reu altă priveliște, culminind 
eu serpentina, ce duce spre 
satul turistic Fundata.

Cine urcă pe virful unui 
masiv muntos simte plăcerea 
materială, dusă pînă ia sen
zație, a peisajului pe care o- 
chiul îl stăpînește. Această 
voluptate statică devine mo
bilă, devine un film extraor
dinar, aici la Fundata. Dacă 
cineva ar încerca să materia
lizeze în culori acest film, 
produsul ar constitui un, a- 
proape, incredibil miraj al 
naturii românești. Casele îți 
dau impresia că te afli in
tr-un spațiu mioritic etern, 
cu alternanțe de alb pur și 
de verde crud, iar oamenii, 
ehiar dacă nu mai au toți 
vestmintele dacilor, se înca
drează organic in acest pei
saj de păduri și pajiști alter
nante.

N-am văzut pînă acum 
nici un pliant dedicat acestui 
sat turistic, în care se ține 
din cînd în cînd un festival 
folcloric, poluat de un spirit 
artizanal, coafât pe gustul u- 
rtui public mondenizat forțat.

Am întâlnit pe drumurile a- 
câstui sat dc basm vechi ro
mânesc și călători striviți de 
sublimitatea peisajului (unul 
din ei era, prin 1956, G. Că- 
llnescu), am întilnit tineri în 
extaz care sesizau în aerul 
ozonat al locurilor liniștea în 
stare elementară din poemele 
lui Blaga. Dar am mai întâl
nii și oameni veniți la ..iarbă 
verde” ca să joace table, în 
sunetul strident al tranzisto- 
rilor, după ce alergaseră cu 
mașina, deranjați de serpen
tinele ce le ofereau prea 
multă complicație vizuală. 
Mitul mașinii e incompatibil 
cu mitul muntelui...

Marele și vechiul drum al 
Branului, după ieșirea din 
Fundata, spre Orații, între 
Dealul Sasului și Podul Dîm
boviței, a devenit azi un joc 
îndrăzneț de serpentine ; in 
trecut, pe vremea convoaie
lor comerciale ce duceau 
marfă din Brașov în Țara 
Românească, era un drum 
săpat în stâncă, iar pentru co- 
borîre, . trăsurile și căruțele 
cu coviltir erau legate cu o 
funie groasă.

Un arhitect foarte învățat 
îmi vorbea de poluarea peisa
jului printr-o arhitectură ar
bitrară ; iot el mi-a relatat 
faptul că omul acesta de la 
munte are simțul arhitectu
ral al peisajului : nu poate 
construi monștri de zid sau 
de lemn ; el gîndește, chiar 
dacă și-a schimbat costumul 
sau viața, în conformitate cu 
legile peisajului în care tră
iește și-n care au trăit stră
bunii lui. Acest „orizont spa
țial*' rezidă nu numai în de
cența cromatică a costumelor 
și arhitecturilor, dar și-n spi
ritul conservativ, în sens bun, 
al artei din bătrîni. Dacă lo
cuitorii Branului sau Moie- 
ciului au împrumutat de la 
sași linia porților sau a ca
selor așezate uneori prea la 
șosea, cu grădini mici și lipi
te în care au aclimatizat 
trandafirul și gladiolele, aici, 
la Fundata, casele sînt plasate 
într-o insulă de verde intens, 
același în toate anotimpurile 
prielnice vegetației.

Agronomii și pomicultorii 
din Moieciu se străduiesc să 
realizeze m>i specii de mere, 
într-o pepinieră organizată 
după cele mai moderne tra
tate practice, oamenii din 
Bran se mindresc cu muzeul 
și castelul pe care Ie vizitează 
sute de turiști în fiecare zi 
— cei din Fundata sînt numai 
conservatorii unui peisaj unic 
pe care nu-1 strică, nu-1 al
terează și acest lucru n-a fost 
îndeajuns subliniat pină a- 
cum.

ÎNTREPRINDEREA de transport bucurești 
CAUTĂ:

ÎNTREPRINDEREA „TIMPURI NOI"

Bărbați și femei in virstâ de 18-45 ani pentru a-î pregâti în 
funcția de încasatori vehicule transport în comun și pentru con
trolori de circulație și bilete.

- Durata cursurilor pentru încasatori este de 2 sâptâmîni și 
se primesc absolvenți ai școlii generale. Dupâ încadrare 
primi o retribuție tarifara de 1 580 lei/208 ore.

- Durata cursurilor pentru controlori este de 21 zile și se 
mese absolvenți de liceu. Dupâ încadrare, în primele 6 luni 
primi o retribuție târifarâ de 1 427 lei/208 ore.

în aceastâ perioadâ cursanții beneficiază de masâ contra 
cost la cantina întreprinderii și cazare in căminele muncitorești 
numai in lirtiita locurilor disponibile.

înscrierile se fac zilnic la Exploatarea Transport Electric din 
Calea Dudești 184, telefon: 22 06 60 int. 3 și Exploatarea Trans
port Autobuze din Calea Șerban Vodă nr 164, telefon: 23 88 70 
pentru încasatori și la Secția Depanarea și Dispecerizarea Cir
culației, Str. Pitar Moș nr. 2, telefon 12 65 40. pentru controlori.

vor

pri- 
vor

cu sediul in București, Splaiul Unirii nr. 185, sector 4, mij
loace de transport: tramvaie 1, 22, 26 și 17 pină la stația 

Timpuri Noi,

încadrează de urgență muncitori calificați 
în meseriile

Turnători formatori: fontă 
neferoase

Curățitori sablaiorl 
Dezbătători
Găuritori — filetatori 
Strungari la strung paralel 
Bohrwerkișii

Frezori 
Rectificatori 
Lăcătuși ajustori 
Lăcătuși montaiori 
Sudori
Vopsitori

pot încadra muncitori caliHcdți din toate județele țârii, eu

CASA DE CULTURĂ A SECTORULUI 1

BUCUREȘTI

ANUNȚĂ
DESCHIDEREA URMĂTOARELOR CURSURI r

Se
condiția sâ prezinte la sediul întreprinderii noastre, fișa de li
chidare, carnetul de ffluneâ, adeverința de la C.A.P. fi celelalte 
acte de stare civilâ.

întreprinderea asigură masă contra cost șl cazare la câminul 
de nefamiliști. încadram numai bărbați.

Doritorii se pot adresa zilnic la sediul întreprinderii între 
orele 6,30—14 30 tau la telefon: 21 61 60 — interior 191—142.

• DACTILOGRAFIA - SECRETARIAT TEHNIC (15 zile, o lună 

ți două luni) • COSMETICA • CROITORIE - dimineața e DE
PANARE RADIO T.V. • AUTOAPĂRARE • BALET (copii) • ACOR
DEON ; CHITARĂ ; BATERIE • LIMBI STRĂINE : engleza, ger

mana (adulți și copii) • REGIE - FILM (regizori : L. Bratu și Gh. 
Turcu) • OPERATORIE și TEHNICA CINEMATOGRAFICA • FOTO 

și DIAPOZITIVE alb-nogru și color.

Informații la Casa de cultură, sectorul I. str. Slătinetmv 
nr. 16, telefon : 1198 68.



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 3 VINERI 14 NOIEMBRIE 1975

Vizita delegației de partid și guvernamentale
a Republicii Democrate Vietnam,
condusă de tovarășul Le Duan

■»

({Jrmare clin pag. I)
României și

La Monumentul eroilor luptei
pentru libertatea poporului

p a patriei, pentru socialism

(Agerpres)

în frumoase 
încing, apoi,

de bucuroșteni, 
se oprește in

La intrarea în București, ca 
■ji pe marile artere ale Capi
talei, unde sînt arborate dra
pelele de stat ale României și 
R.D. . Vietnam, regăsim aceeași 
caldă atmosferă, aceeași mani
festare a prieteniei profunde 
care, leagă poporul român și po-* 
porul vietnamez. Mulțimea a- 
clamă neîntrerupt, împărtășin- 
du-și satisfacția pentru legătu
rile strinse, frățești, sUbilita in
tre cele două partide, țări și 
popoare, adeziunea deplină la 
politica marxist-leninistă a 
partidului și statului nostru, 
sentimentele de dragoste față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de stimă și prețuire față de to
varășul Le Duan.

Străbătând culoarele vii for
mate -din miile 
colbâna oficială 
Piața Scînteii.

Ațfc'i,. în semn

Vietnam li se oferă garoafe ro
șii, cravate și insigne pionie
rești.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Le Duan, ceilalți conducători 
ai partidului și statului nostru, 
membrii delegației de partid 
și guvernamentale vietnameze 
străbat pe jos piața, răspund cu 
căldură manifestărilor pline de. 
simpatie ale mulțimii.

Numeroase grupuri coregra
fice și corale prezintă sugestive 
momente artistice inspirate din 
bogatul folclor românesc și viet
namez.
.în centrul pieței, studenți 

sportivi alcătuiesc cu trupurile 
lor o piramidă în mijlocul că-

reia înalță îngemănate drape
lele de stat ale ~ '
R.D. Vietnam.

Tineri și tinere 
costume naționale 
o tradițională horă, în care se 
prind și cei doi conducători de 
partid.

în această atmosferă de un 
vibrant entuziasm, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Le Duan se îndreaptă spre re
ședința rezervată solilor poporu
lui vietnamez.

Aici, între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Le Duan 
a avut loc o scurtă convorbire 
desfășurată într-o ambianță de 
caldă prietenie.

T E L E G RAMĂ
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAț 

CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Turcia, 
FAHRI S. KORUTURK, următoarea telegramă :

Am primit cu mare plăcere mesajul de felicitare pe care ați avut 
amabilitatea să mi-1 adresați cu prilejul celei de-a 52-a aniversări 
a Republicii Turcia.

Țin să vă exprim mulțumirile mele călduroase și cele mai bune 
urări de fericire personală și de prosperitate poporului român 
prieten. ...

Sînt, la rîndul meu, încredințat că relațiile de prietenie și bună 
vecinătate, fundamentate pe principiile enunțate in Declarația co
mună semnată recent La București, se vor dezvolta continuu, în 
interesul țărilor noastre, al păcii și securității în Balcani, in Europa 
și în lume.

Vizita președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Arabe 
Siriene, Mahmoud Al-Ayoubi

Continuarea convorbirilor oficiale
Joi după-amiază, au continuat 

convorbirile oficiale dintre pri
mul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Ma
nea Mănescu, și președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Arabe Siriene, Mahmoud 
Al-Ayoubi.

Pe baza concluziilor și propu
nerilor rezultate din discuțiile 
purtate în grupele mixte de lu-

★
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Arabe Si
riene, Mahmoud Al-Ayoubi, a 
fost, joi dimineața, oaspete
le constructorilor de trac
toare din Brașov. Primul mi
nistru sirian și persoanele' ofi
ciale care îl însoțesc au vizitat 
principalele sectoare de produc
ție ale întreprinderii, unde au ur
mărit procesul de fabricare al 
tractoarelor românești.

Pe platoul marii unități a

cru, constituite pe ministere, cei 
doi șefi de guverne au examinat 
concret, pe fiecare acțiune de 
cooperare, măsurile ce urmează 
a fi întreprinse de cele două 
părți în vederea realizării inte
grale a acordurilor încheiate.

Convorbirile au decurs într-o 
atmosferă de lucru, de înțele
gere reciprocă.

★
avut loc apoi o prezentare a 
celor mai noi tipuri de trac
toare. Tot aici, primului miniS'- 
tru sirian i-au fost prezentate 
și o gamă variată de autovehi
cule, începînd de la autoturisme 
de oraș pînă la autocamioane 
de mare tonaj, produse în țara 
noastră.

în aceeași zi oaspeții airieni 
au vizitat fermele întreprinde
rii agricole de stat Prejmer.

Lucrările sesiunii Comisiei
mixte guvernamentale

româno-filipineze
de colaborare economică

și tehnică

Aței,'/în semn de adîncă cin
stire, tovarășului Le Duan i se 
oferă cheia de aur a orașului.

Luînd cuvîntul, tovarășul Ion 
Gheorghe, prim-vicepreședinte 
al Comitețului Executiv al Con
siliului popular al municipiului, 
a spus.: „în numele Comitetului 
municipal de. partid și al- Con-, 
siliiilui. popular,' al. -tuturor - lo-; 
cuitOrilOr 'brâșuluî:‘'Bucițțești, vă 
rog ; să-mi,- îngăduiți, sijrnate to-; 
varășe Le Duan, prim secretar'1 
al ComitețUjui Central 'al'‘parti
dului. Celof ce“Muî)cesc din Viet
nam,' yă . âjtyesez dumnea- 
vOasțț-ăL ț!'el'££iălțj,^oaspeți' ,viet
namezi, ' țip.., cordial salut și o 
călduroasă' urâre de bun venit 
in capitala Republicii’ Socialiste 
România..

Doresc, de asemenea, să mă 
foloșesc de acest prilej pentru 
a saluta cu deosebită stimă și 
respect pe secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, conducătorul 
iubit al partidului și poporu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

:-în numele cetățenilor Bucu- 
teștiului, vă rugăm, mult sti
mate tovarășe Le Duan, să pri
miți cheia orașului nostru, ca 
simbol al înaltei stime și pre
țuiri pe care o acordăm eroicu
lui popor vietnamez, dumnea
voastră personal, al prieteniei 
și solidarității frățești dintre 

■ partidele, țările și popoarele 
noastre";

Mulțumind, tovarășul Le Duan 
a spus : ..Sînt deosebit de feri
cit că am posibilitatea de a vi
zita frumoasa dumneavoastră 
țară, minunatul oraș București.

în numele Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, al Gu
vernului. Republicii . Democrate 
Vietnam, al poporului nostru, 
adresez Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporului 
român, mulțumirile cele mai 
călduroase pentru ajutorul a- 
cordat în lupta noastră împo
triva imperialismului american 
și edificarea socialismului în 
țara noastră. Poporul nostru 
păstrează întotdeauna vie în 
amintire vizita făcută de to- 
vârâșul Nicolae Ceaușescu, sen
timentele de recunoștință pen
tru ajutorul primit din 
poporului român.

Am convingerea că 
această vizită prietenia 
partidele și popoarele noastre se 
va întări și mai mult".

Grupuri" de tineri oferă tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și Le 
Duan buchete de flori. Se scan
dează ..Ceaușescu — Le Duan". 
Cei doi conducători de partid 
răspund cu căldură la ovațiile 
entuziaste ale mulțimii.

în aceeași atmosferă de pu
ternică însuflețire, coloana de 
mașini străbate șoseaua Kise- 
leff, pînă la Piața Aviatorilor. 
Aici, mii de bucureșteni întâm
pină cu aceeași aleasă stimă și 
considerație pe cei doi condu
cători de partid.

La intrarea în piață, micii 
ttfompetiști pionieri dau sem
nalul pentru onor.

în fața drapelului României, 
pioniera Daniela Dima, coman
dant de detașament, prezintă 
raportul. Secretarului general al 
Partidului Comunist Român și 
primului secretar al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din

Joi după-amiază, tovarășul Le 
Duan, prim-secretar al Comite
tului Central'al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam, â de
pus, în semn de omagiu, o 
coroană de . flori Ia .Monu
mentul eroilor»- luptei. .'pentru 
libertatea popasului și a patriei, 
pentru socialism.

împreună qu înaltul oaspete, 
și-au â'd'Us ' omagiul lor, celor 
care au luptat pentru înaltele 
idealuri ale poporului român, 
membrii delegației Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam 
și a Guvernului Republicii De
mocrate Vietnam, tovarășii : Le 
Thanh Nghi, Nguyen Co Thach, 
Nguyen Van Kha, Le Khac și 
Nguyen Van Dao.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Paul Niculescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul educației și învățămîntului, 
Ion Catrinescu, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ion Gheorghe, mem
bru al C.C. ăl P.C.R., prim-vice- 
președinte al Comitetului Exe-

cutiv al Consiliului popular mu
nicipal București, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor ■ externe, general colo
nel Marin Nicolescu, adjunct 
al ministrului apărării naționale, 
generali/și ofițeri superiori, alte 
persoaiie oficiale. ’

Erau prezenți ambasadorul 
României la Hanoi, Tudor Zam
fira, și ambasadorul R. D. Viet
nam la București, Nguyen Thanh 
Ha.

La sosire, o companie militară, 
aliniată pe platoul din fața mo
numentului, a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Democrate 
Vietnam.

După depunerea coroanei, a- 
sistența a păstrat un moment de 
reculegere.

A fost vizitată apoi rotonda 
monumentului.

în încheierea solemnității, per
sonalitățile vietnameze și române 
au primit defilarea gărzii de 
onoare.

MIVDA i
PRIMIRE

Joi la amiază, tovarășul Ion 
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, a primit pe Khos- 
row Pakdaman. ministru adjunct 
la Ministerul Transporturilor și 
Drumurilor din Iran.

C.C. al P.C.R., adjunct al minis
trului apărării naționale și se
cretar al Consiliului Politic Su
perior al Armatei, a plecat spre 
Conakry, unde, la invitația C.C. 
al Partidului Democrat din Gui
neea și a guvernului Republicii 
Guineea, va participa la festivi
tățile prilejuite de cea de-a V-a 
aniversare a victoriei poporului 
guineez asupra agresiunii impe
rialiste.

Un meci de mare 
atracție pentru 

amatorii de tenis 
din Capitală

NASTASE
CONNORS

partea

prin 
dintre

VIZITA SOSIRE

Joi la amiază a sosit în Capi
tală Troadio Quiazon, ministrul 
comerțului din Filipine, pre
ședintele părții filipineze în Co
misia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-filipineză de colaborare 
economică și tehnică, pentru a 
participa la lucrările primei se
siuni

La 
peni,

a comisiei.
sosire, pe aeroportul Oto- 
oaspetele a fost * “

★
întîmpi-

după-amiază, La
”5” ' ‘ ’ au

Palatul
__ ___ , __ început 

primei Sesiuni a Co- 
guvernamentale

Joi
din Piața Victorie^, 
lucrările . 
misiei mixte „„ româno-filipineze de colaborare 
economică și tehnică. Delegația 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România este condu-

nat de Ion Pățan. viceprim-mi
nistru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, 
președintele părții române în 
comisie, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Râul Rabă, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Republicii Filipine la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

să de Ion Pătau, viceprim-mi
nistru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, iar 
delegația guvernamentală a Re
publicii Filipine — de Troadio 
Quiazon. ministrul comerțului 
al acestei țări.

Convorbiri româno-nigeriene
Tovarășul Ion Pățan, vice- 

prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, a primit joi după-amia
ză pe ministrul afacerilor ex
terne și cooperării al Republicii 
Niger, căpitan Moumouni Djer- 
makoye Adamou.

Cu acest prilej, au fost dis
cutate inițierea uno-r acțiuni de 
cooperare de interes reciproc, 
in special în domeniile minier 
și agricol, precum și realizarea 
de schimburi comerciale bilate
rale.

★
La Ministerul Afacerilor Ex

terne au continuat, joi dimi
neața, convorbirile oficiale în
tre ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Romă-

nia, George Macovescu, și mi
nistrul afacerilor externe și co
operării al Republicii Niger, că
pitan Moumouni Djermakoye 
Adamou.

A avut loc un schimb de opi- 
nii în probleme de interes co
mun ale vieții politice interna
ționale.

La convorbiri, desfășurate în
tr-o atmosferă prietenească, au 
luat parte Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, funcționari superiori 
din M.A.E.. precum și persoa
nele oficiale care îl însoțesc pe 
oaspete în vizita în țara noas
tră.

SPORT «SPORT «SPORT • SPORT

★
în cursul dimineții de joi, mir 

nistrul afacerilor externe și coț 
operării din Republica Niger și 
persoanele oficiale care il în
soțesc au depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor lupT 
tei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

Oaspeții din Niger au vizi
tat apoi întreprinderea ..Semă
nătoarea" și cartierul Drumul 
Taberei din București.

• Echipa de fotbal F.C. Ar
geș Pitești, aflată în turneu în 
Bulgaria, a jucat la Pernik cu 
formația locală Minior, care 
activează în prima divizie a 
campionatului. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 3—3.

Delegația parlamentară bul
gară. condusă de tovarășul Vla
dimir Bonev, membru al Secre
tariatului C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Adunării Populare 
a R.P. Bulgaria, care, la invi
tația Marii Adunări Naționale, 
face o vizită oficială 
noastră, a sosit joi, la 
po'ca.

în cursul dimineții. 
Consiliului popular al _ 
Cluj, oaspeții bulgari au avut o 
întrevedere cu Ștefan Mocuța, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, președintele Comite
tului Executiv al Consiliului 
popular județean. în continuare 
a fost vizitată întreprinderea 
„Unirea", unitate profilată în 
construcția de mașini textile, noi 
cartiere de locuințe și instituții 
sociale și culturale din munici
piul Cluj-Napooa.

în aceeași zi, președintele Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular al județului Cluj a ofe
rit un dineu în onoarea oaspe
ților din țara vecină și prietenă.

PLECARE

in țara
Cluj-Na-
la sediul 
județului

Joi dimineața, o delegație ro
mână condusă de general-maior 
Gheorghe Gomoiu, membru al

Joi dimineața a sosit în Ca
pitală o delegație a orașului 
Nampho din Republica Popu
lară Democrată Coreeană, con
dusă de Pek Ciong Hîp. pre
ședintele Comitetului adminis
trativ orășenesc, care va face o 
vizită de prietenie in munici
piul Galați. La sosire, pe aero
portul Otopeni, delegația a fost 
întâmpinată de Vasile Cojocarii, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului popular al municipiului 
Galați, și loan Botar, secrqțar 
general al I.R.R.C.S.

Au fost de față reprezentant! 
ai ambasadei R. P. D. Coreene 
la București.

MASĂ ROTUNDĂ
Joi, la sediul A.D.I.R.I. a avut 

loc o masă rotundă, la care a 
vorbit Lefkos Clerides, pre
ședintele Asociației Juriștilor 
din Cipru, fost ministru de jus- 

al revistei 
de drept", 

Ciprului, 
internațio-

tiție, redactor șef 
..Tribuna cipriotă 
despre „Problema 
problemă de drept 
nai".

(Agerpres)

Marți, 18 noiembrie ama
torii de tenis din Capitală vor 
avea prilejul să urmărească 
meciul dintre campionul ro
mân Ilie Năstase și ameri
canul Jimmy Connors. în
tâlnirea se va desfășura pe un 
teren special amenajat în in
cinta Palatului Sporturilor și 
Culturii. Cei doi jucători ur
mează să sosească la Bucu
rești în cursul zilei 
minică, venind de la

★
Biletele de intrare . 

acest meci, care va începe la 
ora 18,00, s-au pus In vînza- 
re începind de astăzi la a- 
genția C.C.A., agenția Loto- 
Pronosport din pasajul sub
teran al Universității și ca
sele de la Palatul Sporturilor 
și Culturii.

de du- 
Londra.

pentru

• Două surprize au fost înre
gistrate în primele meciuri ale 
sferturilor de finală din cadrul 
turneului internațional de tenis 
contînd pentru „Cupa Dewar". 
Eddie Dibbs (S.U.A.) l-a elimi
nat cu 6—4, 6—2 pe Arthur 
Ashe (S.U.A.), iar Buster Mot- 
tram (Anglia) a cîștigat cu 6—1, 
6—0 jocul cu. cehoslovacul Jan 
Kodes. în sferturile de finală, 
campionul român Ilie Năstase 
urmează să-1 întîlnească pe Ha- 
roon Rahim (Pakistan), în timp 
ce Connors. (S.U.A.) va juca în 
compania lui Mitton (R.S.A.).

• în turneul zonal masculin 
dc șah de la Vrața s-au dispu
tat partidele întrerupte în run
dele anterioare. Iată rezulta
tele înregistrate : Bednarski — 
Ermenkov 1—0 ; 
Czerniak 1—0 ; 
Czerniak 1—0.

înaintea ultimei runde, 
clasament conduc marii maeș
trii Florin Gheorghiu (Româ
nia), Sigurjonsson (Islanda) și
Matanovici (Iugoslavia) Cu cîte 
9 puncte, urmați de Ermenkov 
(Bulgaria) și Sax (Ungaria) — 
cîte 8.5 puncte, Matulovici (Iu
goslavia) — 8 puncte.

In ultima rundă. Florin 
Gheorghiu îl va întâlni pe Sax, 
Sigurjonsson pe Czerniak, Ma
tanovici pe Radulov, iar Er
menkov va juca cu Vogt.

Neckar
Matulovici

în

• După cum s-a mai anun
țat, campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Iugosla
viei se vor desfășura între 20 și 
22 noiembrie în orașul Liu- 
bliana. Organizatorii acestei 
tradiționale competiții au de
semnat-o ca principală favorită 
a concursului feminin pe jucă- 
toarea româncă Maria Alexan
dru. Urmează, în tabloul favo
ritelor, Hellman (Suedia), Pala- 
tinus (Iugoslavia), Hammers- 
ley (Anglia), Lotaler (Ungaria), 
Grof ova (Cehoslovacia), Berge- 
ret (Franța) și Hendriksen 
(R. F. Germania). Favoriții 
turneului masculin sînt iugo
slavii Stipancici și Surbek, sue-

dezul Bengtsson și chinezul 
Li Peng.

în competiția masculină pe 
echipe vor juca formațiile R. P. 
Chineze, Cehoslovaciei, Suediei 
și Iugoslaviei, iar în cea femi
nină, selecționatele R. P. Chi
neze, Cehoslovaciei, Ungariei 
și Iugoslaviei.

• La Katowice au început în
trecerile celei de-a șaptea edi
ții a „Cupei Sileziei" la hand
bal, competiție 
an, participă 
feminine, ale

la care, în acest 
reprezentativele 

Cehoslovaciei,

SiRomâniei, Suediei, Poloniei 
selecționata secundă a Polo
niei.

în partida inaugurală, hand
balistele românce au întâlnit 
formația secundă a Poloniei, 
în fața căreia au cîștigat cu 
scorul de 15—9 (7—5). Cele
mai bune jucătoare din echipa 
României au fost Simona Ar- 
ghir (4 goluri), Cristina Petro- 
vici și Doina ” 
goluri).

Intr-un alt meci, prima re
prezentativă a Poloniei a între
cut cu scorul de 18—17 (13—10) 
formația Cehoslavaciei.

• în localitatea olandeză 
Veendam s-a disputat meciul 
dintre selecționatele Olandei 
și Franței coiitînd pentru pre
liminariile turneului olimpic de 
fotbal (grupa a patra europea
nă). Fotbaliștii francezi au ter
minat învingători cu scorul de 
3—2 (0-1).

Următorul med al acestei

Furcoi (cîte 3

la 3 de- 
Franței 

propriu,

grupe se va disputa 
cembrie, cînd echipa 
va întâlni, pe teren 
formația României.

• Peste 40 000 de
au urmărit meciul dintre echi
pele Portugaliei și Cehoslova
ciei, disputat la Porto în cadrul 
grupei I a campionatului eu
ropean de fotbal. Partida s-a 
încheiat la egalitate : 1—1
(1—1). Oaspeții au deschis sco
rul în minutul 7 prin Ondrus, 
iar în minutul următor Nene a 
înscris golul egalizator.

• Cursa ciclistă de șase zile, 
desfășurată pe velodromul aco
perit din Miinchen, a fost cîști- 
gată de cuplul Rene Pijnen 
(Olanda) — Guenter Haritz 
(R.F. Germania), cu 206 puncte. 
I-au urmat, la un tur, perechile 
Eddy Merckx — Patrick Sercu 
(Belgia) și Wilfried Peffgen — 
Albert Fritz (R.F. Germania). 
La ultima reuniune au asistat 
peste 12 000 spectatori.

• După consumarea a șase 
runde, în turneul internațional 
feminin de șah de la Halle (R.D. 
Germană) conduc maestrele 
Irina Levitina (U.R.S.S.) și Bri
gitte Hofmann (R.D. Germană), 
cu cîte 4 puncte, urmate de Ves- 
mina Șikova (Bulgaria) — 3.5 
puncte și. o partidă întreruptă. 
Emilia Chiș (România), care în 
runda a șasea a remizat cu po
loneza Jurcinska. ocupă locul 
nouă, cu 2,5 puncte.

spectatori

• Joi seara, la Praga s-a dis
putat a doua întîlnire interna
țională amicală de hochei pe 
gheață dintre echipele Ceho
slovaciei și U.R.S.S. Hocheiștii 
sovietici au terminat învingă
tori cu scorul de 4—1 (1—0, 3—1, 
0—0).

TEATRUL SATIRIC- 
MUZICAL „CONSTANTIN 

TANASE"

prezintă la Palatul sportu
rilor ii culturii

Tramvaie: 12, 17, 22, 26. 
Troleibuze: 82, 87, 92. Au
tobuze: 31, 32, 44, 75, 120.

Sîmbătă, 15 noiembrie 
1975. ora 18, și duminică, 
16 noiembrie 1975, orele 11 

și 18
Concertul-spectacol de 

muzică ușoară

„OAMENI !„. IUBIȚI-NE 
CA SINTEM FLORI"

de Gloni Dimitriu, Ma
rius Țeicu și Mihai Con- 
stantineseu.

Cu: Mihai Constanti- 
nescu, Olimpia Panciu, Zoe 
Cimpcanu, Marius Țeicu, 
Marina Voica. Invitați : 
Stela Popescu. Ștefan Bă
nică, Jean Constantin, Geiu 
Manolacbe.

Formația vocal-instru- 
mentală „Depold" (loan 
Depold. Eugen Bauer, Ro
berts Honorits, Ladislau 
Borkicsj Ladislau Acs).

Comentariu umoristic : 
Gioni Dimitriu. Conduce
rea muzicală: Marius Țeicu.

Biletele se găsesc la Casa 
de bilete a Teatrului „C. 
Tănase", telefon 15 56 78.1a 
difuzor!! din instituții și în
treprinderi.



NAȚIUNILE UNITE

„Interesele păcii și securității
cer ca, înainte de toate, să
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„Scînteia tineretului"
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se pună capăt cursei 
înarmărilor nucleare"

Convocarea

Congresului

Au început dezbaterile asupra punctului românesc 
„Consecințele economice și sociale ale cursei inarmă* 
rilor ți efectele sale profund dăunătoare asupra păcii 

și securității în lume'*

U.T.C. din R.P. Ungară

Unul dintre cele mai importante puncte de referință ale dez
baterilor tie politic^ generală din Comitetul pentru problemele 
politice și de securitate asupra celor 19 puncte ale capitolului 
dezarmării îl constituie „Consecințele economice șl sociale ale 
cursei înarmărilor și efectele sale profund dăunătoare asupra 
păcii și securității în lume" —■ punct adus de România, după 
cum se știe, în atenția și preocupările O.N.U.

Luind cuvîntul în cadrul dez
baterilor, reprezentantul Româ
niei în acest comitet, ambasado
rul Constantin Ene, a subliniat 
că, de la întocmirea, in anul 
1974, de către secretarul gene
ral al O.N.U. a raportului asu
pra consecințelor economice și 
sociale ale cursei înarmărilor, 
situația in acest domeniu a con
tinuat să se deterioreze, ritmul 
creșterii cheltuielilor ■ militare 
sporind, în ultimii 5 ani; de pa
tru ori mai repede decit în de
ceniul trecut, ajungind la con
siderabila sumă de 300 de mi
liarde dolari. O profundă îngri
jorare o creează amploarea pe 
care a luat-o cursa înarmărilor 
nucleare, dezvoltarea, diversifi
carea și acumularea de arma
ment nuclear însumind o uriașă 
forță de distrugere în masă. A- 
cumularea în continuare a unui 
asemenea potențial de distruge
re nu numai că nu mai poate 
adăuga nimic la securitatea na
țională, ci, din contra, pune in 
pericol securitatea tuturor na
țiunilor.

România, a continuat vorbito
rul, împărtășește convingerea 
larg exprimată că interesele pă
cii și securității cer ca, înainte 
de toate, să se pună capăt 
cursei: înarmărilor nucleare și 
susține, de aceea, cu toată fer
mitatea ca în negocierile de de
zarmare să se acorde cea mai 
înaltă prioritate dezarmării nu
cleare. Perfecționările tehnolo
gice ale armamentului nuclear 
încep să fie guvernate tot mai 
puțin, de necesități de securi
tate și tot mai mult de punerea 
la punct a unor noi sisteme de 
armament. Cercetarea-dezvolta- 
rea militară se află într-un 
continuu proces de autodepășire 
a propriilor descoperiri, condu
cted, în practică, la o multipli
care și o perfecționare la infi
nit a efectelor distrugătoare ale 
celor mai noi cuceriri ale ge
niului uman. Cursa înarmărilor 
îmbracă astfel un pronunțat ca
racter vertical, armele devenind 
tot mai perfecționate, mai ra
pide, mai precise, mai penetran
te și mai automatizate. Jumă
tate din totalul oamenilor de 
știință și al inginerilor angajați 
in cercetări și aproximativ 40 la

sută din fondurile alocate de 
toate națiunile lumii cercetării 
științifice și dezvoltării tehnice 
silit utilizate în scopuri mili
tare. In context, reprezentantul 
român a evidențiat necesitatea 
unui program concret de redu
cere în etape a bugetelor mi
litare, începîndu-se cu bugetele 
țărilor mari, puternic înarmate, 
care trebuie să-și reducă, fon
durile bugetare destinate cerce- 
tării-dezvoltării ce alimentează 
competiția tehnologică a înar
mărilor.

Vorbind apoi despre incompa
tibilitatea de structură dintre 
cursa înarmărilor și noua ordine 
economică internațională, amba
sadorul român a arătat că chel- 

’ tuielile militare reprezintă o 
grea povară pentru toate po
poarele lumii, frinted progresul 
economic și social, dezvoltarea 
cooperării între state și consti
tuind un obstacol în calea efor
turilor pentru rezolvarea celor
lalte probleme de care depind» 
viitorul omenirii.

Rcferindu-se la ritmul nego
cierilor de dezarmare, nepermis 

, de încet față de escaladarea per
fecționării armamentului, amba
sadorul C. Ene a subliniat câ 
tergiversarea tratativelor, imobi
lismul in care se găsesc în mo
mentul de față le condamnă în 
mod obiectiv la ineficientă, în- 
trucît pe parcursul negocierilor 
pot apărea noi arme, care pot 
lipsi de obiect tratativele 
începute pe alte baze și în alte 
condiții.

In încheiere,f reprezentantul 
tării noastre s-a pronunțat în 
favoarea reactualizării studiului 
secretarului general al O.N.U. 
asupra consecințelor cursei înar
mărilor. arătînd că această ar 
răspunde nevoii de informare 
continuă a guvernelor și opiniei 
publice internaționale -privind 
situația existentă pe planul 
dezarmării. De asemenea, el a 
apreciat că o cerință fundamen
tală a desfășurării unor nego
cieri eficiente de dezarmare o 
constituie mobilizarea tuturor 
statelor, a tuturor popoarelor, a 
unor forțe sociale tot mai largi 
pentru o acțiune fermă, angaja
tă în vederea înfăptuirii dezar
mării.

La Budapesta a avut loc, 
la 12 noiembrie, o plenară 
lărgită a Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist din R. P. Ungară. 
La propunerea lui Laszlo 
Marothy, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., 
prim-se^retar al C.C. al 
ILT.C.U., plenara a adoptat 
hotărîrea privind convocarea 
celui de-al IX-lea Congres 
al organizației pentru luna 
mai 1976, informează agenția 
M.T.I.

< român al minelor, petrolului
* și geologiei

Președintele Consiliului Su
prem al Revoluției, șeful statu
lui și guvernului Republicii 
Malgașe, Didier Ratsiraka. l-a 
primit pe Ion Bogdan, adjunct 
al ministrului minelor, petrolu
lui și geologiei, președintele păr
ții române la cea de-a doua se
siune a Comisiei mixte guver
namentale de cooperare econo
mică și tehnică româno-malga- 
șă ale cărei lucrări se desfășoa
ră. în prezent, la Tananarive.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republi
cii Socialiste România, reprezen
tantul român a transmis șefului 
statului malgaș un mesaj de

prietenie și urări de sănătate și 
de prosperitate poporului mal
gaș.

Mulțumind; președintele Di
dier Ratsiraka a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
cald salut de prietenie, urări de 
sănătate deplină și de fericire, 
precum și ripi succese în activi
tatea pe care o desfășoară pen
tru binele și prosperitatea po
porului român.

La întrevedere au fost pre- 
zenți ministrul afacerilor extern» 
al Republicii Malgașe, R. Tiand- 
raza, precum și Petre Țăranu, 
însărcinat cu afaceri a.i. al 
României la Tananarive.

Pentru intensificarea cooperării europene

adoptate la Helsinki
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMAN LA PRIMA 

REUNIUNE A GRUPULUI DE LUCRU PERMANENT PRIVIND 
DEZVOLTAREA SOCIALĂ ÎN EUROPA

La Geneva are Ioc prima reu
niune a grupului de lucru per
manent privind dezvoltarea so
cială în Europa, în cadrul căreia 
se examinează tendințele sociale 
urmînd să se stabilească acțiu
nile ce vor fi întreprinse în ca
drul programului european al 
O.N.U. de dezvoltare socială.

Intervenind in dezbateri, re
prezentantul român Gheorghe 
Tinea a subliniat dorința țării 
noastre de a intensifica coope
rarea cu celelalte țări europene 
în cadrul programului. în acest 
context, el a făcut referiri la re
centul seminar organizat la Pi
tești privind industrializarea în 
zonele rurale.

în continuare, vorbitorul a 
insistat asupra semnificației 
politice a programului, a- 
rătind necesitatea ca acesta să 
se angajeze cu mai mult curaj și 
perseverență în căutarea și gă
sirea unor noi metode de lucru, 
să organizeze reuniuni și alte 
acțiuni care să-i‘permită să con
stituie un factor activ de inten
sificare a cooperării europene în 
spiritul principiilor și hotărîrilor 
adoptate în cadrul Conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa.

în continuare, vorbitorul a e- 
vidențiat

în cadrul programului, a unor 
acțiuni pe plan subregional. El 
a menționat posibilitatea organi
zării unor reuniuni pe teme pri
vind problemele dezvoltării so
ciale în țările balcanice. Româ
nia, a arătat reprezentantul ță
rii noastre, sprijină organizarea 
unor astfel de acțiuni.

Puncte de vedere similare au 
exprimat și reprezentanții Gre
ciei și Iugoslaviei, țări membre 
ale grupului de lucru. Repre
zentantul Greciei a anunțat în 
cadrul aceleiași ședințe dorința 
țării sale de a găzdui un seminar 
al țărilor balcanice pe o temă 
de interes specifică pentru a- 
cestea.

In prezența președintelui Re
publicii Peru, Francisco Mora
les Bermudez, la Lima a avut 
loc deschiderea Tîrgului Inter
național al Pacificului. La ediția 
din acest an sint reprezentate 
întreprinderi din 38 de țări.

Prin exponatele prezentate, 
Republica Peru oferă o imagine 
convingătoare a dezvoltării in
dustriale, asigurată cu contribu
ția esențială a sectorului public. 
Un loc semnificativ îl ocupă 
produsele a 25 de întreprinderi 
de proprietate socială.

România participă Ia acest 
tîrg cu exponate ilustrind dez
voltarea unor ramuri de bază 
ale economiei naționale, între 
care construcția de mașini, elec
tronica, electrotehnica și chimia.

Pavilionul României a fost vi
zitat de ministrul peruan al co
merțului, Luis Arias Graziani.

utilitatea organizării,

Conferința internațională 
de solidaritate cu

în capitala Greciei au început, 
joi, lucrările Conferinței inter
naționale de solidaritate cu po
porul chilian, la care participă 
reprezentanți ai opiniei publice, 
ai mișcărilor democratice și pro
gresiste din numeroase țări.

Din România participă o dele
gație condusă de acad. Eugen 
Jebeleanu.

Noua ordine economică
și piața materiilor prime

produse- 
înregis- 
prezent,

Prețurile 
lor de bază 
trează, în 
fluctuații extreme, po
trivit modului în care 
evoluează cererea și 
oferta pe piețele in
ternaționale. Creșterii 
considerabile a pre
țurilor la materiile 
prime — exportate, în 
general, de statele în 
curs de dezvoltare — 
din perioada 1973-1974 
i-a urmat o reducere 
masivă. Ia sfîrșitul a- 
nului 1974 și începu
tul lui 1975. în luna 
iunie, aceleași prețuri 
care. în perioada de 
boom, sporiseră cu 
130 la sută, au scăzut 
cu 37 la sută, compa
rativ cu nivelurile în
registrate anterior.

Ziarul scrie că, in 
concluzie, toate prin
cipalele materii prime, 
in afara petrolului — 
căruia i-a crescut pre
țul de patru ori — ră
ni in la bunul plac al 
pieței mondiale, care 
continuă să Ie regle
menteze prețurile în 
virtutea cererii și a 
ofertei. Dar această 
situație nu a fost ni
ciodată favorabilă ță
rilor în curs de dez
voltare, chiar și în 
ultimii ani, cind au 
crescut prețurile ma-

teriilor prime. Căci, 
prin ele însele, pre
țurile nu valorează 
mare lucru, datorită 
faptului că puterea de 
cumpărare a monezi
lor în care sini achi
tate (in special dola
rul american) s-a de
preciat rapid. Chiar 
ținînd cont de

de țărilelor obținute
în curs de dezvoltare 
din exportul lor de 
materii prime. O po
sibilitate, în acest do
meniu, ar reprezen
ta-o reglementarea si
tuației de pe piețele 
materiilor prime prin 
acorduri asupra pro
duselor. Un program

voltare, a! cărei obiec
tiv de export peniru 
un produs de bază nu 
ar fi atins, ar primi o 
compensație corespun
zătoare. Un mecanism 
de acest gen (insă nu
mai pentru exporturi
le totale, nu numai 
pentru cele ale pro
duselor de bază)
xistă deja in cadrul 
Fondului Monetar In
ternațional. Dar el 
este foarte limitat și 
puțin utilizat, în pre
zent, căci plățile pen
tru acoperirea defici-

e-

Un articol din
,,Le Monde Diplomatique'"

ferea din perioada 
1973-1974, puterea me
die de cumpărare a 
veniturilor dobîndite 
de țările în curs de 
dezvoltare din expor
tarea produselor lor 
primare (excluzînd 
petrolul) a crescut din 
1960 într-un ritm ri
dicol de 0,5 la sută 
pe an.

Aceste cifre dove
desc necesitatea unei 
acțiuni urgente pentru 
protejarea puterii de 
cumpărare a venituri-

în acest sens este dis
cutat, în prezent, de 
Conferința O.N.U. pen
tru Comerț și Dezvol
tare (UNCTAD). Un 
alt mijloc 
reprezenta 
prețurilor 
de bază in 
cele ale 
manufacturate. De a- 
semenea, ar putea fi 
înființat un sistem in
ternațional de acope
rire a deficitului, prin 
intermediul căruia o 
țară în curs de dez-

l-ar putea 
indexarea 

produselor 
raport eu 
produselor

făcute 
unor

telor nu sint 
decit sub forma 
împrumuturi pe ter
men scurt, care 
buie rambursate 
trei sau cinci ani, 
o dobindă de L _ 
sută. în această situa
ție, puține țări în curs 
de dezvoltare pot ape
la la un asemenea 
sistem.

După cum arată cei 
care doresc o restruc
turare completă a ac
tualei ordini econo
mice mondiale

tre- 
în 

, cu 
6 la

de care opoziția din
tre țările exportatoare 
și cele consumatoare 
de materii prime riscă 
să atingă dimensiuni 
și piai mari, este ne
cesar ca statele indus
trializate să accepte, 
între altele, o modifi
care a actualului me
canism de funcționare 
a Fondului Monetar 
Internațional. S-ar a- 
vea în vedere, in 
sens, eliminarea 
telor impuse, în 
zent, drepturilor 
tragere ale unei , 
indiferent care, redu
cerea dobinzilor la ni
velul taxelor percepu
te de Asociația inter
națională pentru dez
voltare (0,75 la sută), 
efectuarea rambursării 
după cinci ani de ia 
primirea împrumutu
lui și numai a unei 
sume echivalente cu 
jumătate din surplu
sul anual de dxport, 
în raport cu obiectivul 
fixat, acordarea unor 
ajutoare efective, fără 
rambursare, celor mai 
sărace țări în curs de 
dezvoltare și, în sfîr- 
șit, calcularea tuturor 
cifrelor referitoare la 
export în termeni reali 
(adică în termenii pu
terii de cumpărare a 
exporturilor in raport 
cu costul importuri
lor). în acest mod, 
s-ar putea contribui, 
desigur, Ia ameliora
rea securității econo
mice a statelor în curs 
de dezvoltare.

poporul chilian
Conferința își propune să re

afirme simpatia, solidaritatea și 
largul sprijin internațional de 
care se bucură lupta poporului 
chilian împotriva dictaturii, să 
dea expresie cerinței ferme a 
opiniei publice internaționale de 
a se aplica efectiv și imediat re
zoluția Adunării Generale a 
O.N.U., care prevede eliberarea 
tuturor deținuților politici și re
stabilirea drepturilor fundamen
tale ale omului și a libertăților 
democratice în Chile.

înaintea începerii dezbaterilor, 
pe stadionul Panionios, din ca
pitala elenă, a avut loc un mare 
miting de solidaritate, la care 
a vorbit Hortensia Allende, vă
duva fostului președinte Salva
dor Allende.

acest 
limi • 
pre- 

de 
țâri,
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nița Nițescu — elevă a Liceului 
de muzică nr. 1 din București. 
22.00 Povestiri din Pădurea Nea
gră Reportaj TV.

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : Scala 
(orele 9.15; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) , Excelsior -(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).

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

UNDE ESTE COMPANIA A 7-A î 
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20), Aurora (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15), Flamura
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15).

POLIȚISTA : Luceafărul (orela 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Festival (orele 8; 11,15; 13.30; 16; 
18.15; 20.45).

Săptămîna 
CASA DIN 
(orele 9,30;
20.30) .

FLACARA ■; Victoria (orele 8; 12; 
16; 19,30).

MARELE GATSBY t Patria (O- 
rele 9.30; 12,30: 16.15. 19.30), Bucu
rești (orele 8,30; 11,15; 14; 17;
19.45).

MASTODONTUL : Central (orele 
8,15; 11,30;

filmului 
sud — 

11,45; 14;

13.30; 16;

mexican : 
Capitol 

16; 18,15;

Tomis (orele 8; 11,15; 13.30; 15,45; 
18: 20.15)

TENTAȚIA : Doina (ora 20).
ALBA CA ZAPADA Șl 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; 20,15).

CELE MAI BUNE MOMENTE CU 
STAN ȘI BRAN : Grivița (orele 9; 
11; 13; 16: 18; 20), Gloria (orele 
»: 11; 13; .15; 17: 19; 20.45).
1 MUȘCHETARUL ROMAN : Da
cia (orele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15) , Arta (orele 11; 15,30: 17.45; 
20).

FERMA LUI CAMERON e 
eegi (orele 15,45; 18: 20,15).

PACALA : Unirea (orele
19.15) .

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR I 
Lira (orele 15.30; 19).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PAMINTULU1 ; Drumul Sării (o- 
rele 15.30; 19).

TNFRÎNGEREA LUI I». WILKT- 
SON : Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) .

FLUVIUL FARA ÎNTOARCERE : 
Giulești (orele 9; 11,13; 13.30; 15,45; 
18: 20,45).

CANTEMIR Î Cotroeenl (orele 10; 
12; 14; 16: 18; 20), Viitorul (orele 
15,45; 18; 20,15).

su
it;

MIREASA LUI ZANDY S
(orele 15.30: 17.45; 20)

DRAGOSTE LA 16 ANI î Crfngași 
(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 î Cos
mos (orele 14,30; 16.30; 18.30: 20.30).

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

EVADAREA ; Moșilor (orele 
15,30: 18; 20,15).

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

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA î 
Vitan (orele 15.30: 18: 20.15).

DELICT DIN DRAGOSTE : Ra
hova (orele 8; 11.30: 15.30; 17,45; 
20)

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

gleză. 17,00 Emisiune în limba 
germană. 18,35 Din lumea plan
telor și animalelor. 19,10 Film do
cumentar. 19,20 1001 de seri: „Bu- 
nica“ de B. Șt. Delavrancea. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Teleobiectiv. Ciție 
și ce împiedică afirmarea gîndirii 
tehnice proprii? 20,20 File de dic
ționar. Medalion: regizorul Jiri 
Menzel. Filmul artistic „Băiatul 
care caută fericirea**. Premieră pe 
țară. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL t

PROGRAMUL 1

1(5.00 Teleșcoală. Școala contem
porană. 16,30 Curs de limbă en-

17.00 Telex. 17.05 Anchetă so
cială TV. 17,40 Emisiune de edu
cație estetică. Interferări: muzi
ca și poezia (I). 18,05 Cîntece ale 
zilelor noastre. Selecțiuni din pri
ma ediție a Festivalului -pintecu
lui -pentru tineret și studenți — 
București 1975. 18,20 Vîrstele pe
liculei.. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 Baletul „Raimon- 
da“ de' Glazunov. Interpretează 
ansamblul de balet al Teatrului 
Mare/Academic de Stat din Mos
cova. 21.10 Telex. 21,15 Viața eco
nomică a Capitalei. Avanpremie
ră la 1976. Azi •- sectorul 2. 21.35 
Treptele afirmării. Pianista Lumi-
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Un nou stat membru al O.N.U
1NSUIELE COMORE

FRANȚA — Aspect de la e 
demonstrație organizata de 
șomeri parizieni in fața 
Agenției naționale pentru 
utilizarea forței de muncâ.

Adunarea Generală a Organi
zației Națiunilor Unite a apro
bat, miercuri, printr-un consens 
cvasigeneral, recomandarea Con
siliului de Securitate privind 
admiterea Insulelor Comore ca 
membru al O.N.U. < Rezoluția 
Adunării Generale reafirmă ne-

★
Arhipelagul Comore — denu

mit și „Insulele Parfumului" t 
datorită producției de plante a- 
romate — este situat in sud- 
estul Africii, în Oceanul Indian, 
la nord-vest de Insula Mada
gascar. Are o suprafață de 2 236 
kilometri pătrați și o populație 
de aproximativ 300 000 de locui
tori. Arhipelagul este compus 
din patru insule principale: 
Grande Comore (unde se află 
și capitala, Moroni), Anjouan, 
Moheli și Mayotte. Ocupația 
principală a locuitorilor este a- 
gricultura, cultivindu-se cu pre
cădere trestia de zahăr, orezul, 
nucile de cocos, copra, vanilia, 
tisâlul etc.

Istoria colonială a arhipelagu
lui începe in 1841, cind sulta
nul din Mayotte a plasat insula 
sub protectorat francez, aceasta 
extinzindu-se treptat, pentru a 
include în 1886 Insula Moheli, 
iar in 1892 — Anjouan și Gran
de Comore. In anul 1919, arhi
pelagul este atașat, din punct de 
vedere administrativ, la Mada
gascar devenind în 1958 „teri
toriu de peste mări" al Franței; 
el capătă, în 1961, o anumită 
autonomie internă.

La 6 iulie 1975, cu 33 de vo
turi favorabile și șase abțineri, 
deputății din cele patru insule 
au proclamat unilateral inde
pendența acestui teritoriu. Deci
zia a urmat referendumului din 
22 decembrie 1974, prin care 
populația Comorelor optase ma-

eesitatea respectării unității și 
integrității teritoriale a Arhipe
lagului Comorelor.

Prin admiterea Insulelor Co- 
more în Organizația Națiunilor 
Unite, numărul membrilor or
ganizației mondiale se ridică la 
143.

mondiale «e ridică la

Măsuri represive 
în Spania

* ★
95,56 Za sută din vo-siv — eu -- ----

furi — pentru independență.
In aceeași lună — iulie — 

este constituit primul guvern al 
noului stat independent, după ce 
Camera Deputaților devenise 
Adunarea Națională și alesese in 
funcția de șef de stat pe Ah
med Abdallah. La 3 august anul 
acesta un Comitet revoluționar, 
prezidat de Said Mohammed 
Jaffar, a preluat atribuțiile su
preme în stat.

Comunicatul comun 
bulgaro-iugoslav

Ministrul afacerilor externe 
al R.P. Bulgaria. Petăr Mlade- 
riov, și-a încheiat vizita ofi
cială în R.S.F. Iugoslavia. Co
municatul comun publicat cu 
acest prilej exprimă satisfacția 
părților pentru progresul cola
borării dintre R.S.F.I. și R.P.B., 
precum și dorința dezvoltării 
și extinderii în continuare a 
relațiilor în domeniile politic, 
economic și cultural pe baza 
principiilor egalității, respectă
rii suveranității și integrității 
teritoriale, respectului reciproc și 
neamestecului în treburile in
terne. S-a căzut de acord ca 
părțile să stabilească metodele 
și căile în vederea examinării 
și rezolvării problemelor dez
voltării îh continuare a relații
lor reciproce, inclusiv în pro
bleme controversate.

Știrile transmise de agențiile 
de presă informează că autori
tățile spaniole au procedat la noi 
măsuri represive împotriva per
soanelor acuzate sau bănuite de 
apartenență la organizații poli
tice interzise de regimul fran- 
chist. Astfel, un comunicat ofi
cial al poliției, reluat de agen
țiile Associated Press, anunță c« 
de la 27 august — dată la care 
a intrat în vigoare o lege care 
aduce noi îngrădiri libertăților 
cetățenești — au fost arestate 
peste 400 de persoane, printre 
care membri ai Partidului Co
munist din Spania și ai altor 
organizații declarate ilegale de 
autorități. Cele mai multe ares
tări — 130 de persoane — au fost 
efectuate la Barcelona.

Numai în ultimele zile, la Gra
nada, după cum informează a- 
genția FRANCE PRESSE. au 
fost arestate 37 de persoane, 
dintre care 10 sînt acuzate că 
fac parte din Partidul Comunist 
sau din celelalte formațiuni po
litice ce alcătuiesc Junta Demo
cratică din Spania. Cei arestați 
sînt acuzați, de asemenea, de 
organizare a unor „grupuri clan
destine" la Universitatea din 
Granada și de a se fi aflat în 
posesia unor „materiale de pro
pagandă'4 și utilaj pentru tipă
rirea de manifeste.

Alte arestări au fost operate 
Ia Madrid și Barcelona.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• AGENȚIA CHINA NOUA 
informează că președintele Mao 
Tzedun s-a întilnit joi cu U Ne 
Win, președintele Republicii So
cialiste a Uniunii Birmane, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
care se află în vizită în R. P- 
Chineză. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire cordială, prie
tenească.

șura activitatea în calitate de 
bancă de comerț exterior a sta
tului laoțian.

„SEARA CULTURALA 
ROMANEASCA" LA OSLO

• LA 13 NOIEMBRIE, Papa 
Paul al VI-Iea l-a primit pe 
Gyorgy Lazar, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Un
gare, într-o audiență privată, a- 
nunță agenția M.T.I. în cursul 
convorbirii, printre altele, păr
țile și-au exprimat dorința de a 
îmbunătăți, în continuare, rela
țiile reciproce.

• AGENȚIA 
anunță că. după 
nit, președintele 
ale Americii, ~ __ ___ , . _
face o vizită în Republica Popu
lară Chineză în perioada 1—5 de
cembrie 1975.

CHINA NOUA 
cum s-a conve- 

Statelor Unite 
Gerald Ford, va

• ÎN PREZENȚA UNUI 
NUMEROS public, la Oslo 
a avut loc o „seară culturală 
românească", în cadrul că
reia pictorul Snorre Ander
sen, directorul „Casei artiș- 
știlor plastici", a vorbit des
pre monumentele din nordul 
Moldovei, iar poeta Astrid 
Andersen și actorul Bjarne 
Andersen au recitat din li
rica românească contempo
rană. în continuare a fost 
prezentat filmul „Vechi ca
pitale românești". Manifes
tarea s-a bucurat de un 
deosebit succes.

este determinată de motive de 
sănătate.

William Douglas, în vîrstă de 
77 de ani, a fost numit mem
bru al Curții Supreme de pre
ședintele Franklin Delano Roose
velt, în anul 1939, devenind 
astfel judecătorul cu cea mai 
îndelungată activitate neîntre
ruptă in forul juridic suprem al 
Statelor Unite.

• IN CURSUL LUNII 
OCTOMBRIE, Spania a in- 
registraț un deficit comer
cial record — de 708,8 mi
lioane dolari — s-a anun
țat. oficial, la Madrid. în le
gătură cu aceasta, se men
ționează că importurile au 
avut o valoare de 1.5 mi
liarde dolari, iar exporturi
le, care au scăzut cu 34 la 
sută, comparativ cu nivelul 
lunii precedente — de 776.1 
milioane dolari. în ansam
blu, exporturile realizate în 
luna octombrie au acoperit 
numai 52,3 la sută din cos
tul importurilor pe aceeași 
perioadă.

• COMITETUL ADMINIS
TRATIV revoluționar popular 
din Vientiane a naționalizat Ban
ca indochineză — cea mai mare 
instituție bancară particulară 
din Laos. în viitor, această in
stituție financiară își va desfă-

• JUDECĂTORUL WILLIAM 
DOUGLAS, membru al Curții 
Supreme a S.U.A., și-a anunțat 
demisia, precizi'nd, într-o scri
soare adresată președintelui 
Gerald Ford, că această decizie

Situația din Beirut 
s-a deteriorat

Teatrul de Operetă : VICTORIA 
ȘI-AL EI HUSAR — ora 19,30; 
Teatrul Național (Sala Mare) : 
DANTON — ora 19,30; (Sala 
Mică) : TAKE, IANKE ȘI CADÎR 
— ora 19,30: Teatrul „Lucia Stur- 
dza Bulandra** (Schitu Măgurea- 
nu) : FERMA — ora 19.30: (Sala 
Studio) : TITANIC VALS — ora 
19,30; Teatrul „C. I. Nottăra" (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19.30; (Sala Studio) : HAMLET — 
ora 19; Teatrul Giulești : STEAUA 
FARA NUME — ora 19.30; Teatrul 
de Comedie ; MUSAFIRUL CARE 
N-A SUNAT LA UȘA — ora 19,30; 
Teatrul Mic: , SUBIECTUL ERA 
TRANDAFIRIT — ora 19,30; Tea
trul ..Țăndărică" (Sala Academia) : 
UN BAIAT ISTEȚ ȘI UN REGE 
NĂTĂF-LEȚ —- ora 17; Teatrul 
,.c. Tănase“ (Sala Savoy) : UITE 
CA NU TAC — ora 19,30: (Sala 
Victoria) : CAVALCADA COME
DIEI — ora 19;30; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : PE ACEST 
PĂMINT — ora 19,30; Circul 
București : CE VRĂJI MAI FACE 
JOSEFINI — ora 19,30.

După mai mult de ® 
săptămină de acalmie, si
tuația din capitala Liba
nului s-a deteriorat 
nou într-o oarecare 
sură, cu începere 
miercuri, noaptea.

în cîte'va puncte'ale orașului 
s-au înregistrat schimburi, de 
focuri . soldate cu -cirpa '.„-Zece ' 
morți. /De asemenea, a crescut 
brusc 'numărul de răpiri/—- circâ^ 
150. de oameni au fost luați os
tatici —/ miercuri și joi — de 
grupurile înarmate care au rea
părut pe străzile Beirutului. Ma
joritatea acestora au fost însă 
eliberați datorită eforturilor au
torităților, dar soarta celorlalți 
este nesigură.

Drept urmare, magazinele, in
stituțiile, băncile și sălile de 
spectacol, care își reluaseră ac
tivitățile aproape normal in ul
timele zile, au fost joi închise, 
iar circulația pe străzi s-a redus 
simțitor.

Premierul Rashid Karame a 
convocat, în legătură cu aceste 
incidente, o reuniune de urgență 
a comisiei pentru încetarea fo
cului, din care fac parte liderii 
grupărilor rivale libaneze.
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| • MAREE NEAGRĂ ÎN CANALUL M1NECTI. în urma cioc
nirii unui petrolier liberian cu o‘ navă britanică, apele Mării 

I Minecii au fost poluate pe o suprafață de peste 11 kmp. Din 
petrolierul avariat s-au scurs aproximativ 3 000 tone de pe- 

I trol, pe care valurile il poartă spre țărmurile Kentului și ale
Bretagne-ei. Nava engleză „Diligent" a început deja lupta îm- 

( potriva mareei negre, împrăștiind deasupra uriașei pete mari 
cantități de detergenți • BABILONUL VA FI RESTAURAT. 

I Guvernul irakian a acordat un prim credit (de aproximativ
355 milioane franci francezi) pentru restaurarea Babilonului, 

I străveche capitală a lui Nabucodonosor și a Semiramidei. Pro
iectul â fost încredințat Institutului italo-irakian de arheolo- 

1 gie și va fi realizat sub direcția centrului de săpături arneo- 
' logice din Torino • BICICLETA ELECTRICA. Un fost as al 

1 curselor automobilistice de formula 1, britanicul Graham Hill, 
a prezentat publicului o bicicletă cu totul deosebită. Aceasta 

.. funcționează cu acumulatori electrici care se reîncarcă în timpul 
coboririior. Bicicleta prezentată de Hill este extrem de eco- 
nomicoasă, parcurgerea a 40 de km costînd numai 1 penny
• TREI LUNI DE URCUȘ. O expediție iugoslavă condusă de
Ales Kunaver a reușit ascensiunea vîrfului Makalu / (8 481 me
tri) din masivul . Himalaia, pornind de pe versantul sudjc, 
De notat este și faptul că peri’oi manța a cerut trei luni de 
zile de urcuș, plecarea din Delhi avînd loc in luna august, 
iar sosirea la destinație te... noiembrie • EXISTĂ VIAȚA 
PE ALTE PLANETE ? Savantul american John Billingham a 
ajuns la concluzia că există forme superioare de viață pe 
alte planete și că probabil ele sînt foarte răspîndite. Multe 
dintre civilizațiile extraterestre sînt mult mai vechi decit a 
noastră, a precizat el. Dealtfel, civilizația care s-a dezvoltat
pe Pămînt este cea mai tînără dintre cele care dispun de 
mijloacele științifice și tehnice necesare pentru a comunica.
Pămîntenii au început investigația galaxiei de care aparțin
doar cu 10—15 ani în urmă. John Billingham si-a exprimat
speranța . în stabilirea de contacte cu civilizațiile ’ extraterestre 
ip urmă utilizării unor radiotelescoape și mai perfecționate
• ATENȚIE LA PĂSĂRI ! Un avion ,,DC-10“, aparținînd com
paniei americane ..Overseas National Airways", a explodat 
miercuri pe aeroportul „Kennedy" din New York. Acciden
tul s-ar fi datorat unor păsări care au pătruns într-unul din 
reactoarele aparatului, relatează agenția France Presse. Un pur-

= tător de cuvint al companiei a informat că motorul a ex- 
, plodaț înainte ca avionul să cadă pe pista de decolare. Pi
lotul a reușit să imobilizeze aparatul, din care au fost ime
diat evacuate cele 139 de persoane, ce se aflau Ia bord. Sta
rea sănătății majorității pasagerilor este bună, cu excepția a 
patru persoane care au suferit arsuri ușoare. De asemenea, 
au fost răniți ușor cinci polițiști ai aeroportului care au in
tervenit în operațiunile de salvare > SURPRIZELE IERNII. Nin
soarea care a căzut miercuri în landul vest-german Hessen 
a blocat aproximativ 10 000 de automobile și camioane pe ar
terele de circulație din această regiune. Potrivit aprecierilor 
poliției locale, aceasta se datorează fantului că șoferii au fost 
surprinși de zăpadă, neechipindu-și Vehiculele cu pneuri spe
ciale. Pe anumite tronsoane ale autostrăzilor Kassel-Frankfurt 
și Kassel-Fulda, coloanele de autovehicule au atins o lungime 
de 20 de kilometri. Echipele de Cruce Roșie au depus mari 
eforturi pentru a aproviziona cu băuturi calde și pături pe 
automobiliștii imobilizați, dintre care mulți își epuizaseră re
zervele de benzină lăsînd motoarele te funcțiune pentru a se 
încălzi.
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