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Cantități sporite 
de produse

Contribuind Ia buna apro
vizionare a populației cu can
tități sporite de produse, in- 
tr-o gamă sortimentală bo
gată, întreprinderile de in
dustrie ușoară din județul 
Alba au produs și livrat co
merțului, de la începutul a- 
nului, peste sarcinile de plan 
3 000 perechi de încălțămin
te, 83 000 perechi de ciorapi, 
49 000 articole de tricotaje și 
un însemnat număr de con
fecții din piele și articole de 
marochinărie. De asemenea, 
colectivul tinerei întreprin
deri de porțelan pentru me
naj din municipiul Alba Iu- 
lia a dat în același timp o 
producție suplimentară în 
valoare de peste 17 milioane 
lei.

Primiri la tovarășul
Nicolae Ceausescu

7

• Sculptorul turc 
Osman Makunluoglu

Intr-o atmosferă cordială, tovărășească, 
de înțelegere și respect reciproc, ieri au avut loc

CONVORBIRI OFICIALE ÎNTRE TOVARĂȘII 
NICOLAE CEAUSESCU Șl LE DUAN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
primit, vineri la amiază, pe 
sculptorul turc Osman Makun
luoglu, care face o vizită în 
țara noastră la invitația Uniunii 
Artiștilor Plastici.

La primire a participat tova
rășul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

Artistul turc a mulțumit căl
duros pentru întrevederea acor
dată și a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un bust al 
șefului statului român, subliniind 
că această lucrare a sa repre
zintă un omagiu adus personali
tății remarcabile a președintelui 
României, activității sale neobo-

site de militant revoluționar si’ 
strălucit om de stat, activitate 
pusă în slujba idealurilor liber
tății și dreptății sociale și națio
nale, a cauzei păcii, înțelegerii 
și cooperării între popoare.

împărtășind impresiile prile
juite de vizita în țara noastră, 
oaspetele a apreciat bogatele 
tradiții artistice ale . poporului 
român, dezvoltarea și realizările 
culturii românești contemporane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru opera de artă 
primită, arătînd că vede în a- 
ceasta o expresie a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre po
poarele român și turc.

Președintele Republicii Socia
liste România s-a întreținut 
cordial cu sculptorul turc, 
urindu-i noi succese în creația 
sa viitoare.

• llhan Cevik, directorul ziarului 
turc „Daily News“

La Palatul Republicii au in- 
^eput, în ziua de 14 noiembrie, 
convorbirile oficiale între tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și to
varășul Le Duan, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Celor ce Muncesc din Viet
nam.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii 

Manea Mănescu, membru al Co
mite lui Politic Executiv al C.C. 
al a*C.R., prim-ministru al 
guvernului, Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul educației și învățămîntu- 
lui, Ion Pățan, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului»<de Stat 
al Planificării. George . Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, Ion Florescu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice interna
ționale, Constantin Mitea, consi
lier al președintelui Republicii, 
Silviu Curticeanu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat, 
Ion Ciubotaru. director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, Tu
dor Zamfira, ambasadorul țării 
noastre la Hanoi.

Din partea vietnameză — to
varășii Le Thanh Nghi, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, viceprim-ministru al 
guvernului R. D. Vietnam, Ngu
yen Co Thach, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Nguyen 
Van Kha, adjunct al șefului Sec
ției Economice și Plan a C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, Le Khac. vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat 
pentru Plan, Nguyen Van Dao, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, Nguyen Thanh Ha, 
ambasadorul R. D. Vietnam la 
București. Dau Ngoc Xuan, se
cretar personal al primului se
cretar al C.C. al Partidului Ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
Nguyen Hung Dinh, secretar al 
viceprim-ministrului guvernului 
R. D. Vietnam. Luu Van Loi. a- 
sistent al ministrului afacerilor 
externe, Le Trang, director în 
Ministerul Afacerilor Externe.

în timpul convorbirilor, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Le 
Duan s-au informat reciproc a- 
supra activității și preocupărilor 
Partidului Comunist Român și 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, în legătură cu desfă
șurarea construcției socialisto în. 
cele două țări, apreciind că rea-; 
lizările obținute de România și 
Republica Democrată Vietnam în 
edificarea noii orînduiri contri
buie nemijlocit la întărirea for-

(Continuare în pag. a III-a)

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în onoarea tovarășului Le Duan

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
oferit, vineri, un dineu oficial în 
onoarea tovarășului Le Duan, 
prim-secretar al Comitetului

Central al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, Emil 
Pobu, Cornel Burtică. Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Du

mitru Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif 
Banc, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Ion Ioniță, pre
cum și Mihai Marinescu și An
gelo Miculescu, viceprim-miniș- 
tri ai guvernului, George Maco-

vescu, ministrul afacerilor ex
terne, membri ai C.C. al P.C.R. 
și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, ambasadorul țării noas
tre la Hanoi.

Au luat parte tovarășii Le 
Thanh Nghi, Nguyen Co Thach,

Nguyen Van Kha, Le Khac, 
Nguyen Van Dao, precum și 
ambasadorii Republicii Demo
crate Vietnam și Republicii 
Vietnamului de Sud la București, 
persoanele oficiale vietnameze, 

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de

caldă prietenie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Le Duan au rostit toasturi.

La încheierea toasturilor au 
fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Democrate Viet
nam și Republicii Socialiste 
România.

Toastul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate tovarășe Le Duan, 
Stimați tovarăși vietnamezi» 
Tovarăși,

Doresc, înainte de toate, să-mi 
exprim satisfacția de a vă avea 
ca oaspeți dragi ai României so
cialiste pc dumneavoastră, tova
rășe Le Duan, pe ceilalți mem
bri ai delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii De
mocrate Vietnam și să vă adre
sez un cordial salut tovărășesc 
din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, precum și din partea 
mea.

Vizii a pe care "'o faceți în 
România este o expresie a bu
nelor relații de prietenie, solida

ritate și colaborare care se dez
voltă continuu între partidele 
și popoarele noastre.

îmi amintesc cu multă plăce
re de vizita pe care am făcut-o 
în 1971 în Republica Democrată 
Vietnam — cînd poporul vietna
mez se afla în plin război pen
tru apărarea libertății și inde
pendenței patriei sale. Vizita fă
cută atunci a constituit o pu
ternică manifestare a solidarită
ții și prieteniei popoarelor și 
partidelor noastre. Ca~ și vizita 
dumneavoastră de astăzi, ea a 
marcat un moment important în 
dezvoltarea relațiilor frățești 
româno-vietnameze. In spiritul 
acestei prietenii și solidarități, 
poporul român a acordat între
gul său sprijin — material, eco
nomic, politic și diplomatic —

luptei drepte a Vietnamului 
pentru apărarea independenței 
și libertății sale, a militat în 
mod consecvent pe arena inter
națională pentru încetarea in
tervenției imperialiste și respec
tarea dreptului poporului viet
namez de a-și hotărî singur des
tinele. împreună cu țările socia
liste, cu toate popoarele iubitoa
re de pace și progres din în
treaga lume am salutat cu pro
fundă bucurie victoria strălucită 
dobîndită de poporul vietna
mez în această luptă grea și 
plină de sacrificii.

Doresc să menționez, totodată, 
că lupta poporului vietnamez a 
constituit un puternic sprijin și 
pentru poporul român, ca și

(Continuare în pag. a III-a)

Slatina — ca de altfel toate localitățile țării — iși întregește peisajul cu noi construcții. în fotografie, 
unul din cartierele noi de locuințe — Crișan II
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Toastul tovarășului
LE DUAN

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Dragi tovarăși români din con
ducerea de partid și de stat,

Stimați tovarăși,

Sîntem foarte fericiți că avem 
posibilitatea de a vizita frumoa
sa Românie, aducind cu noi aici 
mesajul bucuriei nețărmurite a 
poporului vietnamez care și-a 
cucerit recent independența, pă
șind acum pe calea reunificării 
complete a patriei, bucurie pe 
care dorim s-o împărtășim cu 
dumneavoastră, frați români 
care, de-a lungul anilor ce au 
trecut, ați acordat sprijinul și a- 
jutorul activ cauzei revoluțio
nare a poporului vietnamez.

înainte de toate, permiteți-mi 
să adresez Partidului Comunist

Român, Guvernului Republicii 
Socialiste România, stimatului 
tovarăș Nicolae Ceaușescu și 
poporului frate român, un salut 
de solidaritate, să exprim recu
noștința sinceră a Partidului Ce
lor ce Muncesc din Vietnam, a 
Guvernului Republicii Democra
te Vietnam și a poporului viet
namez.

Animat de sentimente pline de 
căldură, poporul vietnamez este 
entuziasmat de realizările stră
lucite pe care poporul român 
le-a obținut de-a lungul luptei 
sale revoluționare.

Cu mai bine de 30 de ani în 
urmă, folosind condițiile inter
naționale favorabile, poporul ro
mân a înfăptuit cu succes in
surecția armată antifascistă, pu- 
nînd apoi bazele unui stat de

tip nou, al oamenilor muncii. 
Sub conducerea Partidului Co
munist Român, valorificînd tra
dițiile de luptă dîrză, revoluțio
nară, poporul român a trecut 
peste numeroase dificultăți, a 
depus toate eforturile pentru 
vindecarea rănilor pricinuite de 
război, ducînd țara pe drumul 
socialismului. Bazindu-se pc su
perioritatea noului regim, pe 
propria sa forță, colaborînd cu 
țările socialiste, România s-a 
transformat dintr-o țară agrara 
înapoiată, cu o industrie mo
destă, într-o țară socialistă în
zestrată cu o industrie moder
nă, o agricultură dezvoltată, cu 
știință și tehnică avansate. în
fățișarea României a cunoscut

(Continuare în pag. a lll-a)
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• Trecem la înfăptui
rea concretă a 
tuturor hotăririlor 
Congresului

• Elevul de la sat tre
buie pregătit pen
tru meseriile viito
rului

• Săptămîna T.V.
® Sport

CAMPANIA 
AGRICOLĂ

DE TOAMNĂ
• în livezi, pregătiri 

intense pentru vii
toarea recoltă

• Zile decisive pentru 
încheierea arături
lor de toamnă

• Cantități sporite de 
furaje

Acum, cînd dimensiunile Forumului ti
nereții capâtâ din ce în ce mai mult pers
pectiva pe care o oferă scurgerea timpu
lui, trebuie, cred, sâ meditam încâ o dată și 
cu seriozitate la munca activistului. Este 
cunoscut, tînârul care poartă acest frumos 
titlu, de o noblețe cu totul aparte, căci 
prin profesia lui intră în contact cu toate 
profesiile țării, el, acel tînăr, are de jucat 
un foarte important rol în viața colectivită
ților de tineri. Sarcina lui este esențială 
într-o organizație modernă de tineret de 
tipul, de dimensiunile și cu obiectivele pe 
care le au organizațiile care ac
tivează în rîndul generațiilor noi 
din țara noastră.

Trebuie să medităm, cred, la 
munca activiștilor noștri în pri
mul rînd fiindcă, la data ținerii 
Forumului, ei sînt foarte tineri, 
au o experiență care abia 
începe să se acumuleze, fapt 
foarte important, de care trebuie să ținem 
neapărat seama. Fiind foarte tînăr, el, 
activistul organizației de tineret, tre
buie să fie mult și îndeaproape ajutat, 
îndrumat. Mai ales acum. Dar, ajutîndu-l, 
cea mai bună reușită va fi dacă-l vom de
termina să-și întoarcă el însuși privirile 
spre munca lui, să-i cunoască dimensiuni
le. Să-și înțeleagă răspunderile. Și să în
vețe că prima sa datorie este să învețe 
continuu. Nu fără justificare oameni dintre 
cei mai inteligenți ai tuturor timpurilor au 
considerat activismul în plan social drept 
una dintre formele superioare ale acțiunii 
umane, dar pentru aceasta se cere să-ți

Vineri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
llhan Cevik, directorul ziarului 
„Daily News'* din Ankara.

La întrevedere a participat to
varășul Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a înmînat șefului 
statului român volumul omagial 
„Ceaușescu și România — o ț^ră 
balcanică deschisă spre lume", 
arătînd că această lucrare a e- 
ditat-o în semn de înaltă consi
derație față de țara, noastră, 
față de președintele ei, perso
nalitate politică de seamă a vie

ții internaționale, care-șî con
sacră toată puterea de muncă 
prosperității și fericirii poporu
lui român, edificării unui cli
mat de pace, încredere și rod
nică colaborare în Balcani, în 
Europa, și în întreaga lume.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că publi
carea acestei cărți reprezintă o 
contribuție la mai buna cunoaș
tere a României, a realizărilor 
ei, a politicii sale de pace și 
cooperare, la întărirea legături
lor de prietenie dintre popoare
le noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a acordat, apoi, publicistului 
turc un interviu pentru ziarul 
„Daily News“ din Ankara.
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încheierea vizitei președintelui 
Consiliului de Miniștri 

ai Republicii Arabe Siriene, 
Mahmoud Al—Ayoubi

Din cronica întrecerii socialiste j

• OAMENII MUNCII din in
dustria județului Bacău au ridi
cat la peste 191 milioane lei 
valoarea producției marfă reali
zate peste sarcinile de plan la 
zi. Avansul de 70 de zile obți
nut în îndeplinirea sarcinilor 
cincinalului le va permite să 
producă suplimentar mărfuri în 
valoare de aproape 3,6 miliarde 
Iei.

• MUNCITORII ȘI SPECIA
LIȘTII întreprinderilor industri
ale din județul Neamț au înre
gistrat o depășire a sarcinilor de 
plan la zi cifrată Ia 235 mili
oane lei. Sporurile de producție 
realizate se regăsesc, între al
tele, în 16 000 tone țevi din oțel 
fără sudură, 500 tone piese tur
nate. 2 570 tone acid sulfuric, 
20 100 tone ciment, 4 280 m.c. 
prefabricate din beton ș.a.

• IN JUDEȚUL DOLJ, nu
mărul unităților industriale care 
și-au îndeplinit sarcinile de plan 
din cincinal a ajuns la 27. In
dustria acestui județ are în pre
zent un avans de 44 zile în rea
lizarea sarcinilor curente din 
cincinal. In primele zece luni 
din 1975 a fost realizată o pro
ducție industrială cu 1,5 miliarde 
lei mai mare, comparativ cu cea 
din perioada corespunzătoare a 
anului trecut și cu 125 000 000 
Iei superioară prevederilor de 
plan.

• ENERGETICIENII Termo
centralei Ișalnița au atins, în pe
rioada scursă din noiembrie, eei 
mai înalți indici de funcționare 
a agregatelor din ultimii doi 
ani. Pe această bază, cit și ea 
urmare a bunei activități din 
luna octombrie, ei au reușit să 
recupereze integral rămînerile

cunoști îndeaproape teritoriul în cazul 
de față generația tînără, din care faci parte 
și în cadrul căreia tu trebuie să fii, un fer
ment al necontenitului progres. Pe plan 
ideologic, profesional, sau moral. Docu
mentele partidului sînt bibliografia ta nu
mărul unu. Studiul lor nu este așa de sim
plu, căci cine abordează în profunzime — 
de pildă —. Programul partidului intră, de 
fapt, într-o academie : de la istorie la pro
iecțiile economice și sociale ale viitorului, 
inclusiv construirea omului. Vin apoi știin
țele moderne (economia politică, materia

A FI ACTIVIST
de Eugen Florescu

lismul dialectic, psihologia socială, peda
gogia socială, sociologia etc., etc.) fără de 
care ai fi în situația unui medic fără ste
toscop. Dacă te-ăi hotărît să lucrezi ca ac
tivist, dă-mi voie sâ mă uit în biblioteca ta, 
în caietele tale de lecturi, și-am să-ți spun 
care este nivelul muncii tale. Milioane de 
băieți și de fete, adică, practic, toți tinerii 
țării învață. Ești activist ? Trebuie să ai ce 
să le spui, spre ce să-i orientezi. Trebuie 
să dispui de argumentele cu care să-i con
vingi. Legat de aceasta : nu uita câ tinerii, 
în mod absolut firesc, pretinzînd să li se 
răspundă la „problemele lor" refuză să-și 
piardă vremea ascultînd de mai multe ori 
același lucru, mai ales lucruri de ei știute.

în urmă înregistrate în lunile 
precedente la unii indicatori 
principali ai planului economie, 
să ridice Ia 45 000 000 kWh can
titatea de energie electrică pro
dusă în plus de la începutul 
anului și să depășească cu 
10 000 000 kWh producția pe bază 
de lignit.

• ÎNTREPRINDEREA de va
goane „Meva“ din Drobeta-Tur- 
nu-Severin a ridicat la 57 mi
lioane lei valoarea producției 
marfă realizate peste plan de Ia 
începutul anului, sumă ce întrece 
prevederile din angajamentul 
anual suplimentat ce și l-au a- 
sumat în întrecerea socialistă 
muncitorii și tehnicienii de aici. 
Prin activitatea desfășurată, ei 
au reușit să realizeze în plus și 
să furnizeze beneficiarilor peste 
plan 58 vagoane de marfă pe 
patru osii, un volum important 
de piese de schimb și utilaje 
diverse.

• SILVICULTORII din jude
țele Mureș și Harghita — zone 
în care pădurile ocupă mari su
prafețe — anunță noi succese în 
acțiunile de refacere și dezvol
tare a patrimoniului forestier. Ei 
și-au îndeplinit sarcinile pe în
tregul an la împăduriri, reali
zed plantații noi pe 3 760 ha, cu 
peste 200 ha mai mult decît 
prevederile de plan. Silviculto
rii din această parte a țării, care 
și-au onorat sarcinile pe întregul 
cincinal încă de la începutul a- 
nului, au împrospătat cu planta
ții noi, din 1971 și pînă în pre
zent, 15 450 ha. In același timp, 
s-au făcut lucrări de întreținere 
și completări pe plantațiile ti
nere pe circa 90 000 ha de pă
duri.

Activitatea ideologică presupune aducerea 
noutății (de conținut, de formă) fără înce
tare.

Instrumentul tău imediat este convorbirea 
cu omul tînăr. Nu-i deloc neglijabil cum 
vorbești cu tînârul. Și mai ales dacă vor
bești, cînd vorbești și ce rezolvi din ceea 
ce el îți cere. Ca și la activistul de partid, 
adevăratul tău birou este terenul, cum se 
spunea, recent, intr-un articol din „Scîn- 
teia". Cu cel puțin 2—3 tineri trebuie să 
stai neapărat de vorbă, zilnic. Aceasta în
seamnă peste o mie de tineri pe an și re

prezintă mult mai mult decît 
participările pasive la o convo
care oarecare. Dar, pînă la
urmă, instrumentul de bază Fa
mine propriul tău exemplu.
Faptul dacă tu însuți pui mina 
pe lopată cînd se sapă uns^ 
șanț pe șantierul muncii pa
triotice. Dacă, la cor, la echipa 

de dansuri, sau la serile distractive ești și 
tu „unul dintre tineri", firește, cel mai activ... 
Dacă la învățâmîntul politic îl faci pe pro
pagandistul organizației să fie fericit că ești 
alături, știind că vei da lămuriri interesante... 
Dacă la construcția căminului pentru tineret 
pui inima tînărului care încă n-are locuință 
aproape de fabrică și lucrează ca s-o ridice 
mai repede... Dacă, pornind în excursie, ti
nerii te caută ca pe un coleg care se bu
cură de soare și de p’riveliștea țării...

E greu ?
Pot să-ți spun, în orice caz, că ai o mi

siune foarte frumoasă.
îți dorim succes !
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Să transpunem neabătut în viață indicațiile tovarășului
Nicolae Ceaușescu, așa cum a stabilit forumul tineretului comunist!

Trecem la înfăptuirea
concretă a tuturor

hotăririlor Congresului
Cind m-ăm întors de la congres, eu ideile cuvintării tovară

șului Nicolae Ceaușescu și cele ale dezbaterilor încă atit de 
proaspete în memorie, cele dinții griji au fost de a populariza 
cit măi larg și mai convingător lucrările forumului nostru po
litic in rindul tinerilor din combinat. N-am așteptat să-mi spună 
altcineva ce am de făcut, ci m-ăm gindit că, odată ce eu in- 
.Sumi participasem la congres, cel mai bun lucru era să-mi 
împărtășesc propriile impresii. De aceea am și începui prin 
participarea lă adunările deja programate pentru ă le vorbi ti
nerilor și a le explica în amănunt atît momentele sărbătorești, 
cit și sarcinile noastre de viitot. în același timp, am căutat ca 
la aceste dialoguri cu organizațiile să adaug o intensă muncă 
de afișare la locuri vizibile a ziarelor apărute in zilele Congre
sului, precum și o serie de dezbateri de lucru pe marginea 
cuvintării tovarășului Nicolae Ceaușescu și a raportului C.C. 
al U.T.C.

Acesta n-a fost insă decit un simplu început, un fel de punere 
in temă ce mi s-a părut utilă pentru a pregăti terenul unor 
acțiuni mai solid raportate la problematica congresului. Una 
dintre ele, pe care de asemenea am discutat-o și analizat-o deja 
in biroul comitetului U.T.C., este implicarea mult mai profundă, 
decît pină acum, a fiecărei organizații U.T.C. în procesul de 
producție și in urmărirea îndeplinirii propriilor angajamente 
economice. Cu alte cuvinte, am considerat că șl pentru noi pro
blema centrală este, așa cum a subliniat raportul la congres, 
necesitatea ca fiicare organizație U.T.C. să se simtă direct răs
punzătoare de munca tinerilor, de înfăptuirea integrală a sar
cinilor de plan.

Ceea ce am hotărît, în principal, in ședința de birou amintită, 
a fost să continuăm in același ritm și prin antrenarea tuturor 
organizațiilor realizarea obiectivelor înscrise într-o chemare de 
întrecere lansată de noi. în vară, în cinstea congresului U.T.C. ; 
să permanentizăm, așadar, angajamentele luate înainte de con
gres, reinnoindu-le și după aceea, fntre altele ne-am gindit să 
extindem organizarea unor formații de lucru și schimburi ale 
tineretului, îndeosebi în locurile in câte tinerii dețin ponderea 
numerică, pentru a putea măsura cu exactitate contribuția lor 
nemijlocită și a determina totodată o participare angajată a 
tuturor la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan. în ace
lași scop vrem să inițiem și o întrecere intre toate organizațiile 
U.T.C. din combinat, pe parcursul căreia cupa și fanioanele de 
organizație fruntașă vor fi periodic luminate celor mai bune 
colective. Această întrecere va constitui, desigur, numai o com
ponentă a murei competiții pe care o vom continua și noi sub 
deviza „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului re
voluției tehnico-științifici". O altă componentă va fi, in intenția 
noastră, și înființarea cercului tinerilor inventatori și inovatori, 
cu ajutorul căruia urmărim să facem din mișcarea de invenții 
și inovații un curent larg cuprinzător pentru promovarea noului 
in procesul de producție.

Scopul principal ăl tuturor acestor proiecte imediate este acela 
ca, prin implicarea mai hotărîtă a organizațiilor U.T.C. în pro
blemele economice, dezvoltăm răspunderea fiecărui tinăr 
față de locul său de muncă și sarcinile de plan, să asigurăm 
creșterea contribuției nemijlocite a tuturor tinerilor la reali
zarea obiectivelor majore ce preocupă întregul colectiv al com
binatului. Este .una din ideile de bază pe care am desprins-o 
din lucrările Congresului al X*lea al U.T.C. și la înfăptuirea 
căreia âm trecut încă din aceste zile.

Miile de ateliere organizate in 
școlile generale din județul Dolj 
și-au stabilit ca puncte de re
per : formarea la elevi a con
științei necesității muncii, do- 
bîndirea de către aceștia a de
prinderilor practice, a elemen
telor de gîndire tehnică. Plan 
de producție, venituri nete, ca
litate, sînt astăzi familiare ele
vilor nu numai ca termeni eco
nomici, ci. mai ales, ca realizări 
concrete, fie că este vorba de 
microîntreprindere. fermă sau 
atelier-școală.

Am vizitat cîteva școli gene
rale și licee din comunele ju
dețului Dolj. Sînt de-a dreptul 
impresionante puterea de mun
că a elevilor, gradul de inven
tivitate. capacitatea de a asimi
la cunoștințe- în domenii de care, 
altădată, copilul din sat nici 
măcar nu auzise. La Școala 
generală de 8 ani din Goicea, 
acum 10 luni, s-a amenajat în
tr-o sală veche un atelier dotat 
cu bancuri pentru lăcătușerie și 
mese de electrotehnică. La anul, 
fetele vor face electronică. Prin 
strădanii. Școala generală din 
Segarcea și-a încropit un atelie'r 
de tîmplărie. Copiii s-au mulțu
mit și cu o tejghea, bătrînă de 
o jumătate de secol. Important 
este, și directorul Eliade Boșo- 
nea are dreptate, că elevii fac 
ceva util, au sentimentul res
ponsabilității și satisfacția că 
nu-și irosesc timpul. Vizităm 
împreună cu Constantin Cănu- 
reci, directorul Liceului din Bâr
ca. atelierele de practică. Ca do
tare. puține cuvinte de spus, 
pentru că este destul de suma
ră. Altceva însă se cuvine evi
dențiat și anume că atelierele 
au fost construite de elevi, pro
fesori, maiștri. Tot ei au con
fecționat și bancurile. Recent, 
s-a terminat atelierul de sudu
ră. Planul de producție. în jur 
de 80 000 lei. va fi depășit. Fie
care din cei 736 de elevi (486 din 
clasele T— VIII) are partea sa 
de contribuție.

Am depășit faza pionieratului, 
a căutărilor. A venit timpul să 
ne punem întrebarea în ce mă
sură ateliereie-școală. îndeosebi

cele din mediul rural, realizea
ză pregătirea elevilor și, in ace
lași timp, orientarea lor în me
seriile viitorului. Vorbim despre 
dispariția deosebirilor * esențiale 
dintre sat și oraș, realitate obiec
tivă in construcția unei boi so
cietăți. Vorbim de repartizarea e-

muncă. Dar. el are un caracter 
mai puțin orientativ. Nu mai 
este necesar să facem pledoarie 
pentru tehnica nouă. Este ne
voie de o mai mare solicitudine 
față de elevii din școlile sătești, 
interesați de știință, tehnologie. 
Activitatea practică trebuie să

ELEVUL DE LA SAT
TREBUIE PREGĂTIT
PENTRU MESERIILE

VIITORULUI
chilibrată pe întreg teritoriul pa
triei a forței de muncă. în viito
rul cincinal, în anii care-i vor ur
ma, vor apare, așa cum este firesc, 
activități noi în ramurile de 
bază ale industriei, profesii noi. 
Electronica, electrotehnica, uti
laje perfecționate devin termeni 
tot mai uzuali. Pregătirea pen
tru stăpînirea unei astfel de 
tehnici trebuie să înceapă de la 
cea mai fragedă vîrstă și dez
voltată treptat. în școlile din 
comunele județului există și a- 
teliere de lăcătușerie (98). de 
tîmplărie (47), electrotehnică (9) 
etc. Există însă un mare număr 
de ateliere de croit-țesut-cusut- 
140. Aproape toate fetele prac
tică asemenea îndeletniciri, pe 
care —- sigur —■ este necesar să 
le cunoască, dar pe care le pot 
dobîndi în familie. în cercuri. 
Evident, lucrul manual realizea
ză. prin conținut, educarea prin

aibă în atenție opțiunile elevi
lor, posibilitățile lor. De la Li
ceul din Bârca foarte mulți 
elevi, după terminarea celor opt 
clase au plecat la licee electro
tehnice. Anual, 10—14 absolvenți 
devin studenți la Facultatea de 
fizică. Mulți elevi >ai Școlii ge
nerale din Segarcea activează 
in cercul de cârtinguri de la 
Casa pionierilor. Băieții din Ca- 
lopăr. pentru că n-au condiții 
în școală, fac lăcătușerie în ca
drul S.M.A.. alții învață condu
cerea. Sînt începuturi. Sînt stră
danii. Dacă însă tragem linia 
și adunăm, ajungem la conclu
zia că elevii din mediul rural 
cunosc, prin această modalitate 
concretă, destul de puțin despre 
industrie. O situație de neac
ceptat. Documentele de partid, 
realitatea de fiecare zi, ne înfă-

țișează satul contemporan care, 
datorită măsurilor stabilite, evoț 
luează spre devenirea sa în oraș. 
Iar marea industrie nu se face 
cu acul și croșeta. în atelierele- 
școală trebuie să se pună baza 
meseriilor viitorului, mai cu 
seam.ă pentru sectoarele defici
tare. Și. din păcate, nu există o 
asemenea preocupare. în orice 
școală săteasca te duci, elevii 
trag la pilă, din cînd^-în cind 
mai sudează... Există și nu-numai 
îrî acest județ o diferențiere 
nejustificată în însăși organiza
rea activității practice. Școlile 
de la orașe beneficiază de con
diții mai bune, pe cind cele de 
la sate sînt handicapate. Atelie
re necorespunzătoare, mai mult 
nedotate : cîteva menghine, ma
șini de cusut și ici-colo niște 
utilaje. Liceul din Bârca, patro
nat de S.M.A., C.A.P. și Coo
perativa de consum a primit în 
5 ani dotări de... 7 000 lei. Pen
tru atelierul de sudură s-a pri
mit de la’ Inspectoratul școlar 
județean o mașină de găurit, 5 
pile și 2 ciocane. Cam puțin ! 
Este foarte greu să faci mese
rie, dacă socotim, așa cum este 
normal, practica o inițiere socia
lă mult mai amplă. în această 
idee, ar trebui revăzut însuși 
sistemul de organizare al activi
tății productive în școlile de la 
sate. Despre acest lucru ziarul 
nostru a mai scris cu prilejul 
efectuării altor raiduri-anchetă» 
La ora actuală fiecare școală își 
face, așa cum poate, un „ate
lier". Sistemul este cu totul ine
ficient și apoi nici nu se poate 
face o dotare corespunzătoare. 
Ar trebui să se treacă la ame
najarea unor ateliere interșcola- 
re, acolo unde condițiile permit 
acest lucru. La Bârca. de pildă, 
ar putea veni elevii din Giur- 
gița și Goicea ; la Calopăr cei 
din Belcin și Sălcuța. S-ar putea 
organiza ateliere pe profile, cu 
meserii concordind cu dezvolta
rea economică a județului, a co
munelor. Aceasta ar duce la o 
pregătire într-o arie mai mare 
de profesii.

LIDIA POPESCU

CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNA

în livezi, pregătiri intense

pentru viitoarea recoltă

NICOLAE CRĂCIUN.
secretarul comitetului U.T.C. 

de la Combinatul chimic Craiova

Noi mărturii documentare
privind trecutul patriei

Muzeul de Istorie a Republi
cii Socialiste România, păstră
torul atîtor mărturii documen
tare privind trecutul patriei, 
străvechea civilizație a poporu
lui nostru 
dispoziția 
provenite 
și donații.

Muzeul „ __ ... __
unei ediții rare — ..îndreptarea 
legii" (1652). cunoscută și sub 
denumirea de ..Pravila lui Matei 
Basarab". precum și a unei în
tregi serii de documente (danii, 
procese do moșteniri $.a.). din 
secolele XVÎÎ—XVIII și semna
te de îdan Calimachi, Constan
tin Duca. Grigore Ghica. Radu 
Mlhnea. Ștefan Lăcustă. Mihai 
Racoviță, precum și mai multe 
scrisori ale unor partîcipanți la 
Războiul de independență de la 
1877. Un întreg lot de mărturii 
documentare (acte, scrisori, dis
cursuri) se referă la activitatea 
partidelor politice de la Sfîrși- 
tul secolului trecut și începutul 
vdacuîui nostru. De puțin timp, 
muzeul mai dispune și de două 
cărți rare, âparținînd cărturaru
lui Dimitrie Cantemir — „Isto
ria Imperiului Otoman", tipări
tă la Paris în 1743. și prima edi
ție în limba română a „Descrie
rii Moldovei", apărută Ia Piatra 
Neamț în 1825.

Vor putea ff cunoscute si

va pune, in curînd, la 
vizitatorilor noi piese 
din recente achiziții

â intrat în posesia

. „ r____ __ __________  _ 0
serie dd elemente inedite în le
gătură cu viața și activitatea 
științifică ft lui Traiân Vuia, ce 
se desprind din cuprinsul unor 
corespondențe originale semna
te de savant în perioada 1919— 
1947. Odată cu acestea, muzeul 
a intrat și în posesia unui set 
de fotografii ale marelui om de 
știință român, a unor documen
te privind activitatea Comitetu
lui Național Român de la Paris 
al cărui președinte a fost Tra
ian Vuia în vremea primului 
război mondial.

$f în sectorul lucrărilor de 
artă plastica s-au făcut noi achi
ziții. Legat de anul revoluțio
nar 1848. muzeul a intrat în po
sesia unei picturi în ulei repra- 
zentînd Adunarea de la Blaj din 
3—5 mai. iar din perioada ime
diat următoare, a unei litogra
fii originale de epocă, ilustrind 
deschiderea divanului ad-hoc al 
Țării Românești la 1857. Mai re
țin atenția două portrete în ulei 
înfățișînd pe Mihai Viteazul 
(semnate de D. Stoica și G. Ro
mano) și o pictură (autor V. Mi- 
hăescu) ce surprinde o sec
vență din timpul atacului de la 
Grivița (1877) al companiei con
duse dd Vftlter Mărăcineanu.

Marele maestru

s-a calificat pentru 
turneul interzonal

de șah
Turneul 2onal masculin 

de șah de la Vrața s-a în
cheiat cu victoria marilor 
maeștri Florin Gheorghiu 
(România) și Aleksandar 
Mătănovicl (Iugoslavia), ca
re au totalizat cite 9,5 punc
te din 15 posibile și s-au ca
lificat pentru turneul inter
zonal de anul viitor.

Marele maestru român 
Florin Gheorghiu termină 
neînvins (patru victorii și 11 
remize) acest dificil concurs, 
in care a demonstrat pe lin
gă o pregătire teoretică se
rioasă și un joc plin de fan
tezie. El încheie astfel cu un 
remarcabil succes actualul 
sezon competițional.

în vîrstă de 31 de ani. 
absolvent al Facultății de 
filologie, in prezent ziarist 
la „Scinteia tineretului". 
Florin Gheorghiu a fost in 
multiple rlnduri campion 
național, iar in ahul 1962 a 
cucerit 
mondial la juniori. In boga
tul său 
mai figurează, de asemenea, 
și participarea, în urmă cu 
trei ani, la turneul interzo
nal desfășurat in Brazilia.

Iată clasamentul final al 
turneului de la Vrața: 1—2. 
Florin Gheorghiu (România) 
și Matanovici (Iugoslavia) — 
cite 9,5 puncte : 3—5. Ma- 
tulovici (Iugoslavia), Sigur- 
jonsson (Islanda) și Sax 
(Ungaria) — cite 9 puncte; 
6—7. Ermenkov (Bulgaria) 
și Vogt (R. D. Germană) — 
cite 8.5 puncte ; 8. Ree (O- 
landa) — 8 puncte ; 9.
Wirthenson (Elveția) — 7,5 
puncte (1) : 10—11. Radulov 
(Bulgaria) și Neckar (Ceho
slovacia) — cite 7.5 puncte ; 
12. Bednarski (Polonia) — 
6.5 puncte (1) ; 13. Dueball 
(R. F. Germania) — 6.5
puncte; 14. Czerniak (Israel) 
— 5 puncte ; 15. Stroăbel 
(Austria) — 4 puncte .

titlul de campion
palmares sportiv

Doriți autoturisme, excursii peste hotare sau cîștiguri în bani ? Toate acestea 
le puteți obține participînd la

J. cv

tragerea excepțională
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T—r-
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se atribuie cistiguri in= AUTOTURISME, BANI, 
EXCURSII ÎN U.R.S.S., R D. GERMANĂ SI LA 

OLIMPIADA ALBĂ DE LA INNSBRUCK-AUSTRIA
Rețineți I Variantele de 15 lei participă la toate extragerile

fotbal: Echipa României 
pentru meciul cu Spania

Ieri a fost stabilită echipa ță
rii noastre care va începe me
ciul cu reprezentativa Spaniei, 
mîine. pe stadionul „23 August" 
din Capitală, începind de la ore
le 14, întîlnire contînd pentru 
Campionatul Europei. Iată un- 
sprezecele care ne-a fost comu
nicat : portar — Răchicanu ; fun
dași — Anghelini, Sătmăreanu 
II, Gabriel Sandu, Liicuță ; mij
locași — Dudu Georgescu, Dinu, 
Dobrin ; atacanți — Lucescu, 
Mircea Sandu, Zamfir. Rezerve: 
Moraru, Sameș. Dobrău. Iordă- 
noscu, Crișan. Kun.

Tricolorii s-au pregătit, cu a- 
siduitate, sub conducerea colec
tivului de tehnicieni^ format din 
antrenoru’ principal Valentin 
Stănescu și secunzii D. Nicolae- 
Nicușor (Dinamo), Emerich Je
nei (Steaua) și ă medicului Du
mitru Tomescu. Ei aliniază. în 
confruntarea decisivă de mîine, 
cea mai bună formație, cu jucă
torii cei mai in formă, dovedită 
în campionat și în cadrul pre
gătirilor comune, jucători ale că
ror calități se subordonează ce
rințelor omogenității și tacticii 
de joc stabilite și care se pre-

zintă într-o stare perfectă de 
Sănătate.

Seriozitatea cu care s-au pre
gătit, atmosfera de încredere 
care domnește în echipă, coeziu
nea sufletească dintre jucători, 
sînt cițeva din atributele care 
ne fâc .să sperăm într-o evolu
ție superioară și, în consecință, 
într-un rezultat favorabil care 
să ne dea posibilitatea să râmî- 
hem, cu șanse sporite. în cursa 
calificării. Sintem siguri că în
treaga echipă. întregul lot, își 
cunoaște, pe de-a-ntregul. răs
punderea pentru acest meci și 
pentru rezultat, și în scopul 
realizării obiectivului propus — 
victoria ’ —va lupta cu toată 
hotărirea, se va dărui, de la un 
capăt la altul al meciului, pînă 
la ultima picătură de . energie, 
apărînd CU abnegație și sporti
vitate prestigiul fotbalului nos
tru.

în această tentativă un rol im
portant îl âU spectatorii, tribu
nele care trebuie să-i susțină 
pe favoriți, ca de atîtea ori, cu 
încurajările lor fierbinți și fără 
contenire.

Din inimă, tricolori, succes !
C. V.

• Selecționata feminină de 
handbal a României a obți
nut o nouă victorie în ca
drul competiției internațio
nale „Cupa Silezia", care se 
desfășoară in orașul polonez 
Katowice, 
turneului, 
mance au 
de 19—14 
Suediei.

• Selecționata de bor (ti
neret) a României a ciștigat 
cu același scor: 6—5 cele 
două întilniri susținute 
Luton Town și Londra 
reprezentativa similară a An
gliei.

în ziua a doua a 
handbalistele ro- 
întrecut cu scorul
(14—8) formația

la 
cu

Pentru creșterea producției de 
fructe și îmbunătățirea calității 
lor este necesar ca încă din a- 
ceastă perioadă și apoi pe tot 
parcursul iernii să se execute 
cu înaltă răspundere toate lu
crările de întreținere impuse 
de tehnologia diferitelor specii 
de pomi fructiferi. Lucrătorii în
treprinderii agricole de stat 
Curtea de Argeș, imediat ce au 
recoltat și livrat beneficiarilor , 
întreaga cantitate de fructe, au 
trecut la aplicarea în practică 
a măsurilor stabilite de specia
liști. în primul rînd în ateliere
le unității s-au revizuit toate 
cele 45 de tractoare care au fost 
operativ dirijate la efectuarea 
în livezi a fertilizărilor, arătu
rilor, stropirilor și administra
rea îngrășămintelor naturale. 
Astfel, acum în toate cele opt 
ferme zoopomicole în care se 
află nu mai puțin de 110 mii 
pomi fructiferi, lucrările amin
tite se desfășoară din plin.

Ne-am oprit la ferma Tigveni. 
Și nu intîmplător. în primul 
rînd, prin cele 246 de hectare 
plantate cu pomi, este ferma cu 
cea mai întinsă suprafață, iar 
în al doilea rind, producția de 
mere din acest an a fost cu 110 
tone mai mare decît cifra pla
nificată, fapt ce atestă preocu
parea permanentă a oamenilor 
de aici, a specialiștilor pentru 
obținerea de recolte sporite de 
la un an la altul. Pentru ca și 
în anul 1976 ferma Tigveni să 
se înscrie printre fruntașe, încă 
de pe acum s-a trecut la efec
tuarea lucrărilor impuse de pe
rioada în care ne. aflăm. Arătu
rile de toamnă au început cu 
citeva zile în urmă. Mecani
zatorii Constantin Mutu, Nico
lae Bingă și Nicolae Mutu au 
întors brazdă pe aproape 50 de 
hectare livezi, lucrare aflată în 
continuă desfășurare. în ace
lași timp, rutieriștii Nicolae Mi
hai și Gheorghe Milca transpor
tă gunoiul de grajd din secto
rul zootehnic în plantațiile po
micole. în urma lor muncitorii 
Alexandru Ionescu, Vasile Roș
ea, Constantin Neț. Petre Gh. 
Popescu, Dumitru Iorga. Toma 
Bănuță administrează pomilor 
cantitățile prevăzute de îngrășă
minte naturale. Așa cum ne pre
cizează economistul fermei, to
varășul Gheorghe Drăghici, in 
această perioadă pomilor Ii se 
vor administra peste o mie tone 
gunoi de grajd și însemnate 
cantități de îngrășăminte chi
mice. Totodată pentru efectua
rea stropirilor de iarnă au fost 
pregătite soluțiile. Concomitent 
cu aceste măsuri, în livezi, sub 
îndrumarea directă a inginerei 
Ileana Stan, s-a trecut la execu-
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tarea tăierilor de corectare și re
generare a pomilor. Grija cu 
care se execută fiecare lucrare 
în fermele pomicole a unității a- 
gricole de stat din Curtea de 
Argeș dă garanția obținerii unor 
producții sporite și în anul 1976, 
asigurîndu-se prin aceasta îm
bunătățirea aprovizionării pbpu-s 
lației cu fructe.

OVIDIU MARIAN

Zile decisive 

pentru încheierea 
arăturilor de toamnă

Pe ogoare, activitatea conți-* 
nuă să fie concentrată la execu* 
tarea arăturilor pentru însămîn* 
țările de primăvară. Din datelă 
centralizate la 14 noiembrie re^ 
zultă că în unitățile agricole co* 
operatiste această lucrare a fost 
executată pe 73 la sută din su-* 
prafețele prevăzute. în județele 
Hunedoara. Bistrița-Năsăud, Su-» 
ceava și Maramureș, unității^ 
agricole cooperatiste au a* 
nunțat de acum terminare^ 
arăturilor, iar în județele 
Harghita, Sibiu, Cluj. Alba, 
Vîlcea, Dîmbovița, Tulcea și 
altele se ară acum ulti* 
mele suprafețe. Sînt rămasd 
în urmă cooperativele agricole 
din județele Ialomița, Ilfov, 
Dolj, Caraș-Severin. Galați^ 
Gorj și Timiș, unde sînt nece* 
sare măsuri pentru folosirea de* 
plină a tractoarelor și depășirea 
vitezei zilnice de lucru pentru 
terminarea grabnică a acestei 
lucrări pe toate terenurile pre
văzute. .

Cantități sporita*

In fermele zootehnice ale u- 
nităților cooperatiste din jude
țul Timiș s-au făcut pregătiri 
din timp menite să asigure bune 
condiții de hrănire și adăpostiră 
animalelor in perioada de iar
nă. Pentru aceasta, mecanizato
rii și țăranii cooperatori au recol
tat și însilozat pînă acum peste 
365 000 tone furaje, cu 100 000 
tone mai mult decît în ace
eași perioadă a anului trecut. 
Cantități sporite de nutrețuri au 
conservat cooperativele agrico
le de producție din Lenauheim, 
Biled, Lovrin și altele.

(Agerpres)

ÂPTÂMINA T.V.

Așa cum am mai anunțat și 
în ziarul de ieri, marți. 18 no
iembrie. Bucureștiul va fi gazda 
unui meci memorabil: în Pala
tul Sporturilor și Culturii, te- 
nismenul nr. 1 ai lumii pe anul
1973. Ilie Năstase, il va întîlni 
pe tenismenul nr. 1 al anului
1974, Jimmy Connors (S.U.A.). 
Cărțile de vizită ale celor două 
vedete mondiale — atît de bine 
cunoscute iubitorilor tenisului 
din țara noastră — sînt sufi
ciente pentru a sublinia nive
lul valoric și spectacular al 
acestei atractive întilniri. Fede
rația română de tenis, care or
ganizează acest meci, ne-a co
municat — ieri, în cadrul unei 
conferințe de presă — că întîl-

nirea va începe la orele 18 și 
se va desfășura pe o suprafață 
sintetică, de mateflex.

Importanta întîlnire va fi 
precedată și de alte con
fruntări la care își va da 
concursul și Spencer Segura, 
fiul celebrului jucător Pancho 
Segura, fostul antrenor al lui 
Jimmy Connors, care-1 însoțeș
te, în această călătorie, pe su- 
percampionul american. Se pre
conizează chiar o scurtă demon
strație de dublu mixt, cei doi 
campioni avînd drept partenere 
de joc pe jucătoarele noastre 
fruntașe, Virginia RuZici și Ma
riana Simionescu. C. V.

SÎMBĂTĂ, 15 NOIEMBRIE 1975
PROGRAMUL I

11.00 O viață pentru o idee. Elie 
Radu. 11,30 Eroi îndrăgiți de copii. 
12,00 Telecinemateca (reluare). 
14.00 Telex. 14.05 Orele lutului — 
documentar-artistic. 14,35 — Re
trospectivă în imagini. „Atletism 
1975“. 15,55 Vîrstele peliculei. 17,00 
Caleidoscop cultural-artistic — e- 
misiune de Informare și actuali
tate literară, teatrală, muzicală, 
plastică, cinematografică și a ac
tivității artistice de amatori. 17,20 
Club T vă invită la Cluj-Napoca. 
18,20 Poem reșițean (I). 19,20 1001
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Te- 
leenciclopedia. 20.45 Avanpremieră. 
20,50 Film serial : Mannix. 21,50 
Săptămîna sportivă. 22,00 întîlni- 
rea de la ora... 10. Magazin mu- 
zical-distractiv.
DUMINICA, 16 NOIEMBRIE 1975 

PROGRAMUL I
8,30 Deschiderea programului. 

Avanpremiera zilei. 8,40 Cravatele 
roșii. 9.35 Film serial pentru co
pii : .,Daklari“. 10.00 Viața satu
lui. 11,15 Aventura cunoașterii. 
11,45 Bucuriile muzicii. 12,30 De 
strajă patriei. 13,00 Telex. 13,05 
Album duminical. 13.55 Fotbal : 
România — Spania (campionatul 
european). Transmisiune directă 
de ia stadionul „23 August“. 17.30 
Drumuri în istorie. 17,50 Gala fil
mului de animație (VI). 18.40
Omul de lingă tine. 19.00 Lumea 
copiilor. 19,30 Telejurnal. Comen
tariul săptămînii. 20,00 Film artis
tic : Căsătorie — anul I — pro
ducție a studiourilor cinematogra
fice americane. Premieră pe țară. 
21,30 în orașul de pe Criș. 22.00- 
24 de ore. 22,10 Duminica sportivă»
PROGRAMUL II

10.00—11,30 Concertul orchestrei 
Filarmonicii ,.Banatul" din Timi-- 
șoara. 20,00 Eroi îndrăgiți de co
pii. 20,30 Ora melomanului. 21,30

15 — 21 noiembrie

Muzee și expoziții. 21,40 Film se
rial: Mannix.

LUNI, 17 NOIEMBRIE 1975 
PROGRAMUL I

16,00. Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Familia 
— o sumă de personalități — re- 
portaj-anchetă. 19.25 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. 20.00 Festivalul 
toamnei... Buzău 1975 — festival 
folcloric cu participarea tinerilor 
interpreți concurenți în emisiunea 
„Floarea din grădină". 20,55 Re
portaj T. De la fiecare după ca
pacitate. după posibilitățile sale. 
21.25 Roman-foileton : Familia
Thibault — Episodul 0. 22,10 24
de ore.
PROGRAMUL II

17.00 Telex. 17,05 Avanpremieră.
17.10 Noi, tinerii din România —
program de cîntece. 17,30 Film ar
tistic : Inculpatul 1040 — o pro
ducție a studiourilor argentiniene. 
Premieră TV. 18,50 Publicitate. 
18.55 Rapsodie bănățeană — spec
tacol susținut de artiști amatori 
din județul Timiș. 19,25 1001 de

• seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Film 
serial pentru copii : Daktari (re
luare). 20.25 Biblioteca pentru toți.
21.10 Telex. 21,15 Profil teatral : 
Dorin Sireteanu. 21,33 Inițiativa 
cetățenească în acțiune. 21.55 în
tîlnire cu balerina Cristina Hamei.

MARȚI, 18 NOIEMBRIE 1975 
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Cu bucurie 
zic — montaj literar. 10.20 File de 
dicționar. Medalion : Jiri Men
zel. Filmul artistic : Băiatul care 
caută fericirea (reluare). 12,10 Te
lex. 16,00 Teleșcoală. 16.30 Curs de 
limba franceză. 17.00 Telex. 17.05 
Muzică populară. 17,30 Actualita
tea cultural-artistică. Noutăți edi
toriale în librării. 17,50 Pentru

ÎNTREPRINDEREA de transport bucurești
CAUTĂ PENTRU CALIFICARE BĂRBAȚI ȘI FEMEI, 

ABSOLVENȚI AI ȘCOLII GENERALE, 
In Meseriile de :

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

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

• șoferi pentru troleibuz. Vîrsta 22—40 ani. Durata cursului 4 luni.
• conductori tramvai. Vîrsta 22—40 ani. Durata cursului 3 luni.

ÎNCADREAZĂ BĂRBAȚI ȘI FEMEI, 
PENTRU PREGĂTIREA LA CURSURI DE SCURTA DURATĂ, 

CA ȘOFERI PENTRU URMĂTOARELE AUTOVEHICULE :

TEATRUL SATIRIC MUZICAL 
„CONSTANTIN TĂNASE"

la sala SAVOI (Calea Victoriei nr. 33) 
ora 19,30

CER CUVÎNTUL
LA... DIVERSE !

sănătatea dumneavoastră. 18,06 
Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
gricultură. 18,4fr Bijuterii muzica
le. 19,00 Teleglob. Secvențe sue
deze — documentar. 19,20 1001 da 
seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Anche
ta T. Să facem mai mult și mai 
bine — raid în trei centre univer
sitare. 20,30 Publicitate. 20.35 Tea
tru liric. în ciclul ,,Capodopere". 
astă seară Orfeu (emisiunea a 
Il-a). 22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II
20,00 Film serial : Janosik. Episo^ 

dul VI. 20.45 Tezaur de cîntec ro
mânesc. Muzica deceniului opt. 
21.03 Telex. 21.10 Valea Teleajenu- 
lui — documentar TV. 21,30 Din 
filmoteca TV.
MIERCURI, 19 NOIEMBRIE 1975 

PROGRAMUL I
9.00 Teleșcoală. 10,00 Reportaj T 

(reluare). 10,30 Publicitate. 10,3.9 
T&ăti'u fecui't : „Pentru ca milioa
ne de candelabre" de Dan Cos- 
tescu. 11,10 Vetre folclorice (relua
re). 11,25 Teleobiectiv. 11,45 Telex. 
14.00 Fotbal : U.T.A. — Dinamo 
București (divizia A). Transmisiu
ne directă de la Arad. 15.50 Muji
că populară. 16,00 Teleșcoală. 16,30 
Curs de limba rusă. 17.00 Telex. 
17,05 Pentru timpul dv. liber 
vă recomandăm... 17.20 La vo
lan — emisiune pentru conducă
torii auto-. 17.30 Tragerea Prono- 
axpres. 17,40 Selecțiuni din ope
reta „O navă în larg" de Florin 
Comișel. 18.00 Priviri și umbre. 
18.55 Tribuna TV. 19.20 1001 de
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Revista 
economică TV. 20,30 Telecinemate
ca. Ciclul : Dosare ăle ecranului. 
„Zăpadă fierbinte" — o produc
ție a studiourilor cinematografice 
sovietice. Premieră TV. 22,10 24
de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Studio ’75. 20,20 Preferințele 
dv. muzicale sînt și preferințele 
noastre. Cîntec de toamnă. 21.00 
Telex. 21,05 Teierama. 21.35 Ro
man-foileton : Familia Thibault 
(reluare).

JOI, 20 NOIEMBRIE 1975 
PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16.30 Curs de 
limba germană. 17.oo Telex. 17.os 
Cabinet juridic. 17.25 Din țările 
socialiste. 17.35 Enciclopedie pen
tru tineret. 18.00 La porțile gîndu- 
lui. 18,30 Imn muncii — emisiune 
de cîntece. 18.45 universitatea TV.
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal.
20.00 Baladă pentru acest pămînt. 
Focuri vii în Vrancea. Documen
tar. 20.20 Concert simfonic al or
chestrei Radioteleviziunii. 
Revista literar-artistică 
Tinerețe, ani de aur — 
primă audiție. 22,10 24
PROGRAMUL II

20,00 Concert simfonic ______
trei Radioteleviziunii. 22,00 Pagini 
de umor : Ce vrăji a mai făcut 
nevasta mea.

VINERI, 21 NOIEMBRIE 1975 
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,45 Tragerea 
Loto. 18.55 Din lumea plantelor și 
animalelor. Albina românească.
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Univers științific. 20,20 Film 
artistic : Judo — o producție a 
studiourilor japoneze. Premieră 
TV. 21,45 Cadran economic mon
dial. 22,00 Ritm și melodie. 22.10 
24 de ore.
PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17.05 Amintiri de va
canță — muzică ușoară. 17.15 An
cheta T. Să facem mai mult și 
mai bine (reluare). 17,45 Tineri so
liști de muzică populară. 18.00 
Virstele peliculei. 19,05 Imagini co
regrafice românești. 19.20 lOOÎ de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Oaspeți 
In Studiourile de concert ale Ra
dioteleviziunii, 20.30 Viata econo
mica a Capitalei. Avanpremieră la 
1976. Azi : sectorul 3. 20.50 Telex.
20.55 Reportaj cu un reporter. 21.10 
Seară de operă Othello de Giu
seppe Verdi.

21.10
TV. 21.50 

melodii in 
de ore.

al orches-
I posesori ai permisului de conducere categoria B (persoane din 

București) pentru auto-taximetre.
> posesori ai permisului de conducere categoria C pentru auto- 

taximetru. autobuz sau troleibuz.
i posesori ai permisului categoria D pentru auto-taximetru, auto

buz sau troleibuz.

o
O 
o

ÎNTREPRINDEREA ASIGURA PE DURATA CURSURILOR 
URMĂTOARELE :

indemnizație sau retribuție conform prevederilor H.C.M. 2 105/1969; 
masă la cantină contra cost ;
cazare contra cost în cămine I.T.B. în măsura locurilor disponi
bile sau indemnizație pentru cazare conform 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 (IN BAZA LEGII 57 1974), DUPĂ CALIFICARE, 

ASTFEL :

șoferi auto-taximetru 
șoferi troleibuz
șoferi autobuz simplu 
șoferi autobuz articulat 
conductor tramvai

la încadrare
1 539
1 855
1 957
2 059
1 672

•după vechime
1 886 lei
2 273 Iei
2 702 Iei
2 801 Iei
2 049 lej

Biroul de Tnvățămînt I.T.B. din str.
12 19 30 int. 187 sau direct la Exploa-

Informații suplimentare la
Dr. Grozovici nr. 4, telefon : .......... .................. .........
tarea Transport Electric, Calea Dudești 184. telefon : 22 06 60 int. 3 
și Exploatarea Transport Autobuze, Calea Șerban Vodă 164. telefon : 
23 88 70.

Spectacol de music-hall de JACK FULGA
Scenete de ION BÂIEȘU și KARINTHY FRIGYES 

Muzica de GELU SOLOMONESCU, DAN ARDELEAN 
si NOROCEL DIMITRIU

Cu GICA PETRESCU (Artist emerit), H. NICOLAIDE (Artist emerit), 
HORIA CACIULESCU, CRISTINA STAMATE, ALEXANDRU LU- 
LESCU, NAE LAZĂRESCU, GEORGE ENACHE, LUCIA BOGA, 
ANA PETRIA, MARIA DRAGOMIROIU, ANCA LIANA. ANTON 

și ROMICA, NOROCEL DIMITRIU

Imitații : MIRCEA GRIGORE, TONINO ;i MARCO

O surpriză : DETECTIVUL NESS
BALETUL TEATRULUI TÂNASE. Soliști : TUDOSE MARTINICA, 

LUIZA LASLO, VIORICA CHIS, PĂSTOREL IONESCU
ORCHESTRA TEATRULUI TĂNASE 

Dirijor : DAN ARDELEAN
Coregrafia : SANDU FEYER, N. SEVER. CRISTINA ATANASIU 

Scenografia : VICTOR ȚAPU
Asistent costume : LILIANA REFERENDARU

Regia artistică : NICOLAE DINESCU



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 3 SlMBĂTĂ 15 NOIEMBRIE 1975

j

Toastul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

pentru toate popoarele lumii, in 
lupta pentru construcția socia
listă. împotriva imperialismului, 
pentru pace. Victoria Vietnamu
lui eroic — ca și victoriile do- 
bîndite de popoarele din Cam- 
bodgia și Laos — demonstrează 
încă o dată» în modul cel mai 
convingător, că nu există in 
lume forțe capabile să îngenun
cheze un popor care este hotărit 
să lupte și să-și apere ființa na
țională, dreptul la o viață liberă.

Ne bucură faptul că, după ani 
îndelungați de război, poporul 
vietnamez își poate îndrepta as
tăzi, în deplină libertate, întrea
ga sa energie și capacitate crea
toare spre vindecarea rănilor 
războiului, spre refacerea eco
nomiei și dezvoltarea țării pe. 
ealea socialismului. Așa cum au 
evidențiat convorbirile pe care 
le-am început astăzi, există 
largi posibilități ea — in noile 
condiții, ale trecerii poporului 
vietnamez. Ia munca pașnică de 
reconstrucție și dezvoltare a ță
rii sale — să amplificăm și mai 
mult colaborarea și cooperarea 
economică, tehnico-științifică și 
culturală româno-vietnameză, 
ridicînd astfel pe o treaptă su
perioară și dînd noi dimensiuni 
conlucrării și solidarității care 
s-au dezvoltat intre țările și po
poarele noastre. în acest sens 
apreciem că vizita dumneavoas
tră in România va constitui un 
moment de seamă care deschide 
noi perspective de întărire și 
dezvoltare pe multiple planuri a 
relațiilor dintre țările și parti
dele noastre, în interesul am
belor popoare, al cauzei genera
le a socialismului, progresului z 
și păcii.

Dragi tovarăși.
Trăim o epocă de mari trans

formări revoluționare, sociale și 
naționale, de schimbări profun
de in raportul internațional de 
forțe, de afirmare tot mai pu
ternică a voinței popoarelor de 
a fi deplin stăpine pe bogățiile 
naționale, pe destinele lor.

In realizarea acestor schim
bări, un rol important au jucat 
și joacă țările Sbcialiste, țările 
in curs de dezvoltare care își a*- 
firmă hotărîrea lor de a pune 
capăt vechii politici de domina
ție Imperialistă și colonialistă, 
masele largi populare, forțele 
progresiste de pretutindeni. De 
asemenea, lupta poporului viet
namez — ca și a celorlalte po
poare din Indochina — a avut 
un rol foarte important în de
terminarea schimbărilor care 
s-au produs pe plan internațio
nal. Ca rezultat al acestor 
schimbări, lumea cunoaște as
tăzi începutul unui curs nou, 
spre destindere și colaborare. 
Viața arată însă că niai există 
forțe care pot pune în pericol 
pacea și securitatea internațio
nală. De aceea, popoarele, for
țele antiimperialiste și progre
siste de pretutindeni trebuie 
să-și unească tot mai strîns e- 
forturile pentru a înlătura orice 
piedici și obstacole din calea 
destinderii, pentru a promova o 
politică nouă, do pace și cola
borare între națiuni.

Pornind dc la aceste realități, 
România întărește continuu 
prietenia și colaborarea cu toate 
tarile socialiste, cu țările în cur» 
dc dezvoltare și cu tinerele sta
te independente, extinde. In spi
ritul coexistenței pașnice, 
gaturile sale economice, 
nico-științifice și culturale 
toate țările lumii, fără deose
bire de orînduire socială. La 
baza relațiilor sale internațio
nale, România așază permanent 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, ale 
renunțării la forță și la amenin
țarea cu forța, respectării drep
tului fiecărui popor de a-și fău
ri soarta de-sinc-stătătdr.

încheierea cu succes a Confe
rinței generâl-europene și sem
narea documentelor de la Hel
sinki au marcat începerea unei 
etape noi, hotărîtoâre in lupta

le- 
teh- 

cu

pentru securitate și colaborare 
— aceea a transpunerii în viață 
a principiilor adoptate la con
ferință. în această direcție ș0 
impun măsuri concrete de 
dezangajare militară in vederea 
consolidării și dezvoltării destin
derii, de reducere a cheltuielilor 
pentru înarmări, de lichidare a 
bazelor militare străine și retra
gere a trupelor în granițele na
ționale, de desființare a blocu
rilor, precum și alte măsuri care 
să dea popoarelor garanția că se 
pot dezvolta libere, la adăpost de 
orice amestec și agresiuni din 
afară.

Considerăm că realizarea secu
rității și păcii în Europa va 
exercita o puternică influență 
pozitivă asupra întregii vieți in
ternaționale, pentru pace și co
laborare între toate popoarele.

Sîntem interesați în soluționa
rea pașnică a situației din Cipru, 
pentru dezvoltarea colaborării 
multilaterale in Balcani și 
transformarea acestei regiuni în
tr-o zonă a păcii și colaborării 
internaționale.

România se pronunță consec
vent pentru soluționarea pe ca
le politică, pașnică a tuturor 
conflictelor dintre state și a stă
rilor de încordare care mal 
există astăzi în lume.

Considerăm că trebuie inten
sificate eforturile pentru a se 
ajunge cit mai rapid la instau
rarea unei păci durabile și juste 
în Orientul Mijlociu, pornin- 
du-se de la retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile ocupate 
în urma războiului din 1967, de 
Ia necesitatea soluționării pro
blemei poporului palestinian în 
conformitate cu cerințele și as
pirațiile sale legitime, inclusiv 
de a-și constitui un stat național 
independent.

Ținind seamă de intensificarea 
cursei înarmărilor, de pericolul 
pe care îl reprezintă aceasta 
pentru pacea omenirii și de in
fluența pe care o exercită asu
pra dezvoltării economico-soci- 
ale, considerăm că trebuie să se 
amplifice eforturile tuturor po
poarelor pentru trecerea Ia mă
suri efective de dezarmare, pen
tru oprirea cursei înarmărilor și 
îndeosebi a înarmărilor nu
cleare.

Ne pronunțăm cu hotărire 
pentru rezolvarea problemelor 
subdezvoltării, pentru înlătura* 
rea din relațiile internaționale a 
vechii politici imperialiste, de 
inegalitate și asuprire care a dus 
Ia împărțirea lumii în țări săra
ce și țări bogate. Se impune 
realizarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, 
bazată pe egalitate și echitate, 
pe raporturi noi, cu adevărat 
democratice care să asigure pro
gresul mai rapid al tuturor ță
rilor și, în primul rînd, al țări
lor slab dezvoltate.

în epoca marilor cuceriri ști
ințifice trebuie să facem toiul 
ca realizările cunoașterii umane 
în toate domeniile să fie puse 
în serviciul progresului fiecărei 
națiuni, al întregii omeniri, să 
slujească bunăstării, fericirii și 
libertății popoarelor.

Soluționarea marilor probleme 
care preocupă astăzi omenirea 
impune participarea activă, în 
condiții de deplină egalitate, a 
tuturor statelor, fără deosebire 
de mărime sau orînduire socia
lă. și. fără nici o îndoială, în 
primul rînd a țărilor mici și mij
locii. a țărilor în curs de dez
voltare, a țărilor nealiniate — 
care constituie majoritatea sta
telor lumii și sînt nemijlocit in
teresate în realizarea unui cli
mat de pace și largă colaborare, 
în asigurarea progresului lor 
economic și social.

După părerea noastră, se Im
pune democratizarea generală a 
relațiilor internaționale# crește
rea mai substanțială a rolului 
Organizației Națiunilor Unite și 
altor organisme internaționale 
in viața politică contemporană» 
în organizarea și în activitatea 
Organizației Națiunilor Unite 
trebuie să se reflecte în 
mod mai corespunzător marile 
schimbări care au avut Ioc în 
dezvoltarea lumii contemporane, 
asigurindu-se participarea Ia în-

treaga ei activitate a tuturor 
statelor, în deplină egalitate. în 
acest sens regretăm poziția Sta
telor Unite care au împiedicat 
anul acesta intrarea Vietnamu
lui în O.N.U. Sîntem convinși 
însă că, în scurt timp, Vietna
mul va fi primit și va participa 
activ la activitatea Organizației 
Națiunilor Unite, adueîndu-și 
contribuția constructivă la solu
ționarea marilor probleme inter
naționale*

în rezolvarea problemelor 
complexe ale lumii contempora
ne, un rol important i) au par
tidele comuniste și muncito
rești, partidele socialiste, alte 
partide democratice, progresis
te, mișcările de eliberare națio
nală; toate forțele antiimperia
liste. De aceea. Partidul Comu
nist Român acționează pentru 
dezvoltarea largă a colaborării 
cu toate aceste forțe politice și 
pentru întărirea unității și co
laborării lor.

Sîntem bucuroși că Intre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Celor ce Muncesc din 
Vietnam există relații tovără
șești, de colaborare, în toate do
meniile de activitate. Am ferma 
convingere că și în viitor rela
țiile dintre partidele noastre — 
ca și dintre cele două țări și 
popoare — se vor dezvolta ne
contenit, în interesul reciproc, 
al cauzei socialismului, păcii și 
colaborării internaționale.

Doresc să exprim încă o dată, 
dragă tovarășe Le Duan, con
vingerea noastră că vizita dum
neavoastră va exercita o puter
nică influență și va constitui un 
moment important în dezvolta
rea acestei colaborări.

Vă rog, dragi tovarăși și prie
teni, să toastăm în sănătatea 
tovarășului Le Duan și a tu
turor oaspeților vietnamezi !

Să urăm poporului vietnamez 
prieten prosperitate și fericire !

Pentru prietenia, solidaritatea 
și colaborarea dintre țările și 
partidele noastre !

Pentru triumful cauzei socia
lismului, păcii și colaborării în 
lume I (Aplauze).

A V

u
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Toastul tovarășului
LE DU AN

(Umare din pag. I)

înnoiri radicale. Nivelul de viață 
al poporului se îmbunătățește 
continuu. Prestigiul și poziția 
Republicii Socialiste România în 
arena internațională cresc pe 
zi ce trece. Toate acestea au 
contribuit la întărirea puterii 
sistemului socialist mondial, la 
asigurarea păcii în Europa și în 
lume.

Realizările strălucite dobîndi- 
te in cei 31 de ani ce au trecut 
de Ia eliberarea țării sînt dovezi 
elocvente ale superiorității de
pline a socialismului, ale hăr
niciei în muncă și capacității 
creatoare a clasei muncitoare, a 
întregului popor român. Aceste 
realizări deschid noi și minuna
te perspective. Urăm, din toată 
inima, poporului frate român, 
ca, urmind directivele trasate 
cel de-al XI-lea Congres 
Partidului Comunist Român, 
obțină noi și mari succese în 
pera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
făcînd ca România să fie din ce 
în ce mai prosperă, iar poporul 
român să fie tot mai fericit. As
tăzi, bucuros de marea sa victo
rie, poporul vietnamez păstrea
ză pentru totdeauna în amintire 
faptul că partidul, guvernul și 
poporul român i-au acordat un 
sprijin activ și un ajutor pre
țios. Știm că în primăvara aces
tui an locuitorii Capitalei, ca și 
cei din întreaga țară au salutat 
cu căldură victoria completă a 
poporului vietnamez. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, alți condu
cători români de partid și de 
stat au afirmat că vor continua 
să acorde poporului vietnamez, 
care a intrat într-o nouă etapă, 
sprijin în reconstruirea țării.

Este o nouă și minunată ex
presie a solidarității și priete
niei care leagă de multă vreme 
popoarele celor două țări ale 
noastre, pe bază marxism-leni- 
nismului și a internaționalismu
lui proletar.

de 
al 
să 
o-

Dragi tovarăși,
După cum vă este cunoscut, 

de-a lungul a 30 de ani împuș
căturile n-au încetat să răsune 
nici o zi pe pămîntul vietnamez. 
Poporul nostru a fost nevoit să 
lupte fără răgaz, cu multiple 
privațiuni, opunînd de două ori 
rezistență patriotică extrem de 
eroică împotriva agresiunii im
perialiste, obținind izbînzi glo
rioase.

Victoria de însemnătate epo
cală in lupta împotriva imperia
liștilor americani, pentru salva
rea națională a poporului viet
namez, este o victorie străluci
tă a marxism-leninismului in
vincibil, a liniei politice, mili
tare și diplomatice a Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam, 
o confirmare a marelui adevăr 
rostit de președintele Ho Și Min 
„Nimic liu este mai prețios de
cît independența și libertatea". 
Aceasta este victoria comună a 
popoarelor celor trei țări — 
Vietnam, Laos și Cambodgla — 
prieteni apropiați în lupta în
delungată, pe viață și pe moar
te, impotriva dușmanului co
mun, pentru independența și li
bertatea fiecărei țări. Ea este o 
izbindă a solidarității militante, 
a ajutorului extrem de prețios 
dat de popoarele sovietice, de 
toate țările socialiste frățești, de 
mișcarea muncitorească și de 
mișcările de eliberare națională, 
o victorie a democrației și păcii 
in lume.

După ce au redobindit inde
pendența. reunificarea completă 
și definitivă a patriei, cele 45 
milioane de vietnamezi au intrat 
într-o eră nouă — cea în care 
întreaga țară avansează spre 
socialism. Aceasta este cea mai 
strălucită eră din cei 4 000 de 
ani de istorie a națiunii vietna
meze.

Sarcina este nobilă, perspec
tiva este extrem de luminoasă, 
dar în momentul 
să facem față
greutăți obicinuite de cei 30 de

actual trebuie 
numeroaselor

ani de război distrugător și de 
colonialism.

Poporul vietnamez este ferm 
hotărit să depună toată energia 
și voința sa pentru a spori mun
ca productivă, pentru refacerea 
și dezvoltarea economiei, creîn- 
du-și, pas cu pas, o viață nouă, 
pe toate planurile. Cu sprijinul 
și ajutorul țărilor socialiste, al 
prietenilor din lume, poporul nos
tru este ferm convins că va con
strui. în mod sigur, cu succes 
un Vietnam unit, socialist și va 
aduce o contribuție demnă la 
cauza revoluționară a popoare
lor lumii, așa cum a fost do
rința arzătoare a președintelui 
Ho Și Min și a întregului popor 
vietnamez.

Astăzi, ne bucurăm împreună, 
aici, pentru marile victorii ale 
celor două popoare, pentru dez
voltarea fructuoasă a solidarită
ții dintre Vietnam și România.

încrezător in viitorul luminos, 
în perspectiva strălucită a cau
zei revoluționare, Partidul Celor 
ce Muncesc din Vietnam și po
porul vietnamez sînt hotărîți să 
facă totul pentru consolidarea și 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare frățească dintre 
cele două popoare ale noastre.

Vă rog sa ridicăm paharul :
• Pentru victoria strălucită a 

poporului român în edificarea 
socialismului I

Pentru victoria strălucită a 
poporului vietnamez in lupta 
sa patriotică și în edificarea so
cialismului !

Pentru ca solidaritatea, pri
etenia și colaborarea frățească 
dintre poporul vietnamez și po
porul român să fie trainice !

Pentru solidaritatea dintre 
țările socialiste și mișcarea co
munistă și muncitorească inter
națională pe baza marxism-le- 
ninismului și a internaționalis
mului proletar I

în sănătatea stimatului to
varăș Nicolae Ceaușescu !

In sănătatea celorlalți tova
răși români din conducerea de 
partid și de stat !

în sănătatea tuturor tova
rășilor prezenți aici ! (Aplauzi)

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN a adresat CELUI DE-AL XXXIV-LEA CONGRES NAȚIO- 
NAI AL PARTIDULUI COMUNIST DIN MAREA BRITANII 
următoarea telegramă :

Dragi tovarăși.
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său 

general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm participanților la 
cel de-al XXXIV-lea Congres Național al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii britanici 
un cald salut, tovărășesc, împreună cu mesajul nostru de prietenie 
și solidaritate militantă.

Comuniștii români urmăresc cu mult interes și cu sentimente 
de solidaritate activitatea desfășurată de comuniștii britanici pen
tru apărarea intereselor oamenilor muncii, pentru consolidarea 
unității de acțiune a clasei muncitoare, a tuturor forțelor demo
cratice și progresiste din Marea Britanie interesate în apărarea 
intereselor fundamentale ale poporului britanic, în victoria cauzei 
progresului, democrației și socialismului.

Partidul Comunist Român acordă o înaltă prețuire contribuției 
Partidului Comunist din Marea Britanie la întărirea unității și 
solidarității internaționaliste a partidelor comuniste și muncito
rești, pe baza principiilor marxist-leniniste ale independenței, ega
lității în drepturi și neamestecului în treburile interne, ale res
pectării dreptului fiecărui partid de a-și defini în mod de sine 
stătător politica sa internă și externă, formele și mijloacele de 
acțiune în lupta împotriva imperialismului și a reacțiunii, pentru 
transformări economice și sociale, pentru consolidarea păcii și în
tărirea colaborării între toate popoarele lumii.

Cu prilejul Congresului, dorim să subliniem profunda satisfac
ție pentru evoluția ascendentă a raporturilor frățești intre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist din Marea Britanie. Tot
odată, ne exprimăm dorința de a dezvolta și în viitor relațiile de 
prietenie, colaborare și solidaritate internaționalistă dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Comunist din Marea Britanie, spre 
binele unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al 
tuturor forțelor antiimperialiste, în folosul întăririi și dezvoltării 
conlucrării dintre popoarele și țările noastre.

Ne este plăcut sâ relevăm, totodată, bunele relații statornicite 
pe multiple planuri între Republica Socialistă România și Marea 
Britanie. Dorim să reafirmăm hotărîrea României de a acționa 
și în viitor pentru amplificarea și diversificarea legăturilor poli
tice, economice, culturale și tehnico-științifice între țările noastre, 
pentru continuarea conlucrării lor pe tărîmul vieții internaționalej 
cu convingerea că aceasta corespunde intereselor popoarelor ro
mân și britanic, cauzei păcii, destinderii șl colaborării în Europa 
și în lume.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrări* 
lor Congresului, în înfăptuirea hotărîrilor ce le veți adopta, pre* 
cum și în activitatea ce o depuneți pentru împlinirea năzuințelor 
clasei muncitoare, ale poporului britanic, pentru triumful idealuri
lor păcii, democrației și socialismului.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România# 
MANEA MĂNESCU, a primit din partea primului ministru al Re
publicii Turcia, SULEYMAN DEMIREL, următoarea telegramă 1

Am fost foarte sensibil la amabilul dumneavoastră mesaj de 
felicitare trimis cu ocazia celei de-a 52-a aniversări a republicii, 
în numele guvernului turc și al meu personal, adresez Excelenței 
Voastre cele mai vii mulțumiri.

Exprim, la rîndul meu, convingerea că relațiile de prietenie 
dintre Turcia și România vor continua să se dezvolte în interesul 
celor două țări ale noastre, al cooperării în Balcani, în Europa 
și în lume.

Ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, a primit o 
telegramă de mulțumiri din 
partea ministrului de externe

al Turciei, Ihsan Sabri Caglay* 
angil, pentru felicitările adre
sate cu ocazia Zilei naționale a 
acestei țări.

începerea SESIUNEA primire Întrevedere

convorbirilor oficiale
COMISIEI MIXTE

GUVERNAMENTALE
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țelor socialismului, la sporirea 
influenței sale in lume.

Totodată, a fost relevată pro
funda satisfacție față de evolu
ția mereu ascendentă a relațiilor 
frățești dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Celor ce 
Muncesc din Vietnam, dintre 
România și R. D. Vietnam, co
respunzător intereselor funda
mentale ale partidelor, statelor 
și popoarelor noastre. A fost ex
primată dorința comună ca în 
noile condiții — cînd poporul 
vietnamez a trecut la reconstruc
ția pașnică și la unificarea țării 
— să se dezvolte colaborarea pe 
plan politic, economic, tehnico- 
științific și cultural, să se lăr
gească aria de cooperare și con
lucrare dintre cele două țări, în 
folosul și spre binele ambelor 
popoare, al cauzei socialismului 
și păcii în lume.

în numele Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam și al Gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam, tovarășul Le Duan a 
exprimat sincera recunoștință și 
sentimentele de gratitudine Par
tidului Comunist Român și se
cretarului său general, guvernu
lui și poporului român pentru 
solidaritatea manifestată, pentru 
ajutorul internaționalist acor
dat luptei poporului vietna
mez împotriva agresiunii impe
rialiste, pentru salvgardarea cu
ceririlor revoluționare, pentru 
apărarea ființei naționale și edi
ficarea socialistă a patriei.

Reafirmînd deosebita simpatie 
și satisfacție cu care întreaga 
noastră națiune a salutat mărea
ța victorie obținută de poporul 
vietnamez împotriva intervenției 
imperialiste și reacțiunii interne 
din Vietnamul de sud, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
poporul român va fi și în viitor 
alături de poporul vietnamez în 
opera sa de reconstrucție, de e- 
dificare a socialismului, in efor
turile sale de dezvoltare a țării 
pe calea progresului economic și 
social, pentru un Vietnam unit, 
independent și suveran.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Le Duan au proce
dat, totodată, la un schimb de 
vederi în probleme actuale ale 
vieții internaționale, ale mișcă
rii comuniste și muncitorești, ale 
întregului front antiimperialist.

S-a relevat că în perioada care 
a trecut de la precedentele con
vorbiri româno-vietnârrleze des
fășurate Ia Hanoi, în anul 1971, 
au avut loc profunde schimbări 
politice, economice și sociale pe 
plan internațional, ca urmare a 
afirmării creScînde a forțelor 
socialismului și păcii, a intensi
ficării luptei popoarelor, forțelor 
democratice și progresiste împo
triva imperialismului, colonialis
mului și neocoionialismului. S-a 
apreciat că la mutațiile în rapor
tul de forțe pe plan mondial o 
importantă contribuție au adus-o 
marile victorii ale poporului 
vietnamez, ale celorlalte popoare 
din Indochina.

A fost evidențiată necesitatea 
că toate forțele progresiste ale 
omenirii, și în primul rînd ță
rile socialiste, partidele comu
niste și ■ muncitorești, să întă
rească unitatea și colaborarea 
dintre ele, să acționeze cu tot 
mai multă vigoare pentru lichi
darea vechii politici imperialiste 
de dominație și dictat, pentru 
afirmarea plenară a dreptului 
popoarelor 
soarta lor. pe propriile bogății 
naționale, pentru statornicirea 
unei noi ordini economice și 
politice internaționale, a unui 
climat de pace și securitate, 
pentru lichidarea subdezvoltării, 
pentru stingerea focarelor de în
cordare și conflict, pentru reali
zarea dezarmării, pentru solu
ționarea pe cale politică a pro
blemelor complexe ale lumii de 
azi.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Le Duan au reafirmat hotărîrea 
partidelor, țărilor și popoarelor 
noastre de a-și aduce întreaga 
contribuție la întărirea unității 
țărilor socialiste, la intensifi
carea luptei popoarelor împo
triva imperialismului, pentru li
bertate și independență, pentru 
respectarea dreptului fiecărei 
națiuni de a-și făuri destinele 
în conformitate cu năzuințele 
sale de pace și progres.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovă
rășească, de înțelegere și res
pect reciproc.

de a fi stăpine pe

La București au început, vi
neri după-amiază, lucrările celei 
de-a IlI-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de cola
borare economică și tehnico- 
științifică dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Vietnam.

în spiritul convorbirilor care 
au avut Ioc între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Le Duan, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam, 
sînt examinate posibilitățile de 
dezvoltare și diversificare, in 
continuare, a colaborării econo
mice bilaterale, în diverse do
menii de interes comun, precum 
și a schimburilor comerciale pe 
perioada 1976—1980.

Delegația română la lucrări 
este condusă de tovarășul Paul 
Niculescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-minisțru al gu
vernului, iar delegația R. D. Vi
etnam de tovarășul Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam. viceprim-minisțru al 
guvernului.

Au fost prezenți Tudor Zam
fira, ambasadorul României la 
Hanoi. $i Nguyen Thânh Ha, 
ambasadorul R. D. Vietnam lă 
București.

Vineri seara, tovarășul Ion 
Pâțan, viceprim-minisțru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, a primit pe Agak 
Oktay Guner, subsecretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
din Turcia, care face o vizită 
în România. Au fost examinate 
posibilitățile concrete de dezvol
tare, în continuare, a schimbu
rilor comerciale și cooperării e- 
conomice între cele două țări.

VIZITE

(Agerpres)

Vineri dimineața, delegația 
parlamentară bulgară, condusă 
de tovarășul Vladimir Bonev, 
membru al Secretariatului C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele A- 
dunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria, a vizitat fa
brica de porțelan „Iris" din 
Cluj-Napoca și muzeul porțela
nului românesc amenajat în in
cinta întreprinderii. în continua
re a fost vizitat Complexul zoo
tehnic din comuna Mihai Vi
teazul, una din cele mai mo
derne unități de acest fel din 
țara noastră. Oaspeții bulgari au 
avut cuvinte de apreciere și pre
țuire la adresa colectivelor de 
muncă vizitate.

în cursul serii, 
Adunării Populare 
garia și membrii 
sosit la Brașov.

★
Aflat In vizită oficială în țara 

noastră, ministrul afacerilor ex
terne și cooperării din Republica 
Niger, căpitan Moumouni Djer- 
makoye Adamou, și persoanele 
oficiale care îl însoțesc au fă
cut, vineri, o călătorie în județul 
Prahova.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a avut, vi
neri după-amiază, o întrevedere 
cu Troadio Quiazon, ministrul 
comerțului din Filipine, care se 
află în țara noastră cu prilejul 
primei sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-filipi- 
neze de colaborare economică și 
tehnică.

A avut loc un schimb de ve
deri privind dezvoltarea relații
lor dintre cele două țări. în spi
ritul acordurilor și înțelegerilor 
stabilite cu ocazia vizitei pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Filipine, precum 
și în unele probleme interna
ționale de interes comun.

Au participat Raul Rabe, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Re
publicii Filipine la București, 
alte persoane oficiale.

ÎNAPOIERE

președintele 
a R. P. Bul- 
delegației au

Vineri seara s-a înapoiat in 
Capitală delegația de activiști 
ai P.C.R. condusă de Mihai 
Burcheșin. secretar al Comite
tului județean Dolj al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al Parti
dului Color ce Muncesc din 
Vietnam, a făcut o vizită pentru 
schimb de experiență în R. D. 
Vietnam.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost salutată 
de Gheorghe Arsene. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

PROTOCOALE

SA DEA CIT MAI MIJI T DIN CALITĂȚILE SALE4
A

— Am văzut la Constanța 
cargoul în lucru, al doilea 
.,55 000". Era uriaș și creștea 
treptat, treptat, ca un munte. în 
docurile uscate din port : sudo
rii navali fac alpinism la mar
ginea mării, pe proră. La noi 
este altfel. Produsele secției 
noastre'nu le-am văzut nicioda
tă in mărime naturală ; numai 
schițele de proiect și fotografi
ile din ziare m-au ajutat să-mi 
imaginez cum arata în realitate 
mașina de haldat ce o livrăm 
beneficiarului de la Rovinari ; 
o garnitură de tren nu ajunge 
ca să cuprindă întreg utilajul — 
„micuțul" pickamer al minerului 
de la Rovinari. Aici, dacă l-am 
asambla, n-âvem loc în uzină și 
nici în curtea fabricii, cupa 
balansează pe un front de 
40 m și e mai înaltă decît 
brațul oricărei macarale gigant; 
piesă cu piesă cintărește 600 to
ne. Intenționez să plec odată, în 
concediu la Rovinari s-o văd pe 
„cîmpul minier cum lucră". Lă
cătușul Gheorghe Chiotean lu
crează în secția a 9-a utilaje 
complexe, denumită și secția 
..programelor prioritare", denu
mire inspirată de un pasaj din 
Directivele Congresului al XI-lea 
al P.C.R. în care se menționea
ză dezvoltarea bazei energetice a 
țării prin „valorificarea com
bustibililor inferiori". La „Unio" 
se concep o parte din piesele 
mașinii gigant, pentru rest alte 
trei uzine fabrică piese pentru 
realizarea schițelor din proiect.

„Aici — ne spunea sudorul loan 
Tarța, secretarul organizației 
tT.T.C. — un tinăr ca să fie util, 
trebuie să dea totul din calități
le sale". Nu există la „Unio“ 
plafonare profesională ; lună de 
lună primim alte repere, execu
tăm alte produse, întreprinderea 
avind rolul de „mecanic șef" al 
rainurei extractive iar colecti
vul este un executant de elită al 
utilajelor miniere din bazinul 
Valea Jiului, Motru, Lupoaia.

am încheiat definitiv cincinalul, 
dar lucrul continuă ca să supli
mentăm producția pînă la finele 
anului cu 800 milioane lei. în- 
suflețitoarele cuvinte pe care eu 
le-am auzit chiar din sala Con
gresului — adresate tineretului 
român de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — de a fi la 
înălțimea sarcinilor pe care ni 
le ridică societatea noastră au 
găsit la „Unio" o expresie clară, 
viabilă. Prima formă de iniția-

OMUL AȘA CUM ll RECOMANDA MUNCA LUI

RoVinari. al industriei chimice 
și petrochimice. Limitele mes
chine ale lui „atîta pot" nu-și 
găsesc justificare și nici un te
mei. Cînd la ..Unio" Un tîflâr ar 
spune, ridicînd din umeri, „atîta 
pot" ar fi un semn că luna Vii
toare va da o producție de sla
bă calitate ; „atîta pot" este 
semnul abandonului, al necom
petitivului care se transferă și 
în plan etic ; renunțînd să îm
bunătățească caracteristicile ma
șinilor, abandonează el însuși 
autoperfecționarea, neobosita 
sete de cunoaștere, dorința de a 
fi mîine mai bun decît astăzi, 
învățătura este continuă ca un 
flux de tehnologii, neîntrerupt, 
mereu cu elemente noi — teh
nice. dar și etice, Peste 2 000 de 
tineri învață în liceele din uzi
nă și, toți învățăm la „școala 
muncii" din fabrică ! La 4 iulie

tivă personală este realizarea 
planului de producție. Unde se 
cunoaște omul mai clar, fără 
retușuri și sulimanuri, ca în 
muncă ? La forjerie era un meș
ter atît de priceput, încit în
chidea capacele ceasornicului de 
buzunar cu ciocanul pneumatic 
de 600 CP. Ucenicul său, Vasile 
Acs a învățat foarte bine me
seria de forjor, o practică cu 
dragoste și plăcere, nu spune 
niciodată că lucrează la forjerie 
ci la „artizanat". Calificare, con
știința muncii, a făcut ca pro
ductivitatea să crească de 20 
de ori față de anii ’60. Gheorghe 
Chioreânu, 
să-și vadă 
la Motru, 
va ajunge 
tot timpul . ,
școli, alte cursuri de calificare ; 
nu s-a oprit niciodată la „mi-a-

tînărul care vrea 
utilajul „cum lucră“ 
tot amină excursia, 
pînă atunci inginer ; 
citește, termină alte

junge", se află într-o continuă 
competiție cu sine însuși. Ingi
nerul Ovidiu Gheorghioiu — de 
la CEPROM — muncește zi și 
noapte în ștandurile de probe că 
să-și experimenteze „un vis" — 
o locomotivă de mină. Pentru 
locomotivă a renunțat la postul 
de asistent universitar. Fluxurile 
tehnologice se leagă printr-o 
suită de operațiuni tehnice, cei 
ce animă și înfrumusețează a- 
ceste tehnologii sînt uniți prin
tr-o aspirație comună elaborată 
obștesc, realizată obștesc. „Unio“ 
produce într-0 zi cit într-un an, 
anul 1950 ; în cincinalul viitor 
producția se dublează... Cum ? 
Intensificînd eforturile fizice ? 
Nu ar ajunge ! Nu creștea pro
ductivitatea muncii de 20 de ori 
daca oamenii nu învățau ( 
tinuu, avînd ca reper o 
înaltă de autodepășire !

Intensificarea eforturilor 
telectuale este o sarcină 
partid, impusă de condițiile 
ciâle, obiective și de proiectele 
societății socialiste. Cine poate 
citi aceste proiecte, și cine le 
poate transpune în viață, dacă 
nu cei harnici și pricepuți

„Unio" este o întreprindere 
de producție cu program priori
tar. Livrează utilaje gigant pen
tru construcțiile socialismului. 
Pe plan educativ, „Unio" este 
o stație-pilot, care formează și 
instruiește cadre pentru societa
tea socialistă.

con- 
cotă

Un bogat sortiment

de articole

electrotehnice
și de folosința

îndelungată

ÎN MAGAZINELE

COOPERATIVELOR

DE CONSUM

in-.1 
de 

so-

ION MARCOVICI

Zi de zi, lucrătorii cooperației 
de consum își concentrează e- 
forturile pentru a asigura înfăp
tuirea hotărîrilor partidului pri
vitoare la aprovizionarea în tot 
mai bune condiții a populației 
îndeosebi din mediul rural.

Expunînd un bogat și variat 
sortiment de mărfuri, de la cel 
de cerere curentă pînă la cel 
de cerere rară, bunuri de folo
sință îndelungată, Supercoop-u- 
rile, magazinele universale și 
specializate ale cooperației de 
consum satisfac exigențele unui 
tot mai mare număr de cumpă
rători. Semnificativă în această

unui nivel de trai ridicat. Așa, 
de exemplu, ritmul mediu anual 
de creștere a desfacerilor de ar
ticole cultural-spoVtive-turism 
este de 20" 0, la televizoare și 
frigidere 17%, la aparate de ra
dio 19%> mașini de spălat rufe 
15°o etc.

Venind în intimpinarea cerin
țelor, rețeaua comercială co
operatistă este bine aproviziona
tă eu un bogat sortiment de 
mărfuri electrotehnice și de fo
losință îndelungată pentru dota
rea locuințelor. Multe dintre a- 
cestea, cum sînt : aparatele de 
radio, televizoarele, mașinile de

/ privință este dinamică acclerată spălat rufe, mașinile de cuSut, 
\ a desfacerii mărfurilor specifice aspiratoarele de praf, din pro-

ducție internă, pot fi cumpăra
te in condiții deosebit de a- 
vantajoase și cu plata în rate.

Pe măsura sporirii veniturilor 
și a numărului de locuințe noi, 
atît la orașe cit și la sate, o 
creștere importantă a vînzărilor 
s-a înregistrat in ultimul timp 
și în ceea ce privește mobila.

In magazinele și în raioanele 
specializate aparținînd coopera
ției de consum s-au organizat 
expoziții cu vînzare, unde cum
părătorii găsesc diferite modele 
de garnituri de mobilier pentru 
dormitoare, sufragerii, bucătării 
etc., care pot fi cumpărate, de 
asemenea, cu plata în rate.

La București s-au încheiat, 
vineri la amiază, lucrările celei 
de-a V-a Sesiuni a Comisiei mix
te româno-daneze de cooperare 
economică, industrială și tehnică. 
Au fost analizate, cu acest pri
lej, stadiul relațiilor economice 
dintre cele două țări, precum și 
măsurile ce urmează a fi între
prinse pentru impulsionarea a- 
cestora. De ambele părți a fost 
subliniată importanța punerii in 
aplicare a prevederilor Actului 
final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa.

în încheierea lucrărilor, Marin 
Trăistaru, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, și A- 
age Lommer, vicepreședinte al 
Comitetului danez pentru coope
rare economică și industrială, au 
semnat protocolul celei de-a V-a 
sesiuni a Comisiei mixte. Docu
mentul prevede dezvoltarea coo
perării tehnice și industriale in 
domeniile construcțiilor dc ma
șini, chimiei, și petrochimiei, e- 
ncrgeticii, transporturilor, agri
culturii etc., inclusiv prin consti
tuirea de societăți mixte comer
ciale și de producție, pe baza 
posibilităților pe care le oferă 
economia celor două țări. Se 
prevede, de asemenea, reali
zarea unor acțiuni de cooperare 
pe terțe piețe, prin construirea 
în comun a unor obiective in
dustriale.

Cu această ocazie a fost para
fat și Acordul pe termen lung 
de colaborare economică, indus
trială,- tehnologică și științifică 
intre guvernul Republicii Socia
liste România și guvernul Rega
tului Danemarcei.

★
La Ministerul 'Agriculturii și 

Industriei Alimentare a fost 
semnat, vineri, Protocolul celei 
de a doua ședințe de lucru a 
grupei de experți în cercetarea 
științifică din cadrul Comisiei 
mixte româno-vest-germane 
pentru colaborare științifică și 
dezvoltare tehnologică. Docu
mentul prevede temele comune 
de cercetare în domeniile agri
culturii, silviculturii și indus
triei alimentare pe anul 1976 și 
in perspectivă pină in 1980.



încheierea vizitei președintelui consiliului 
DE MINIȘTRI AL REPUBLICII ARABE SIRIENE, 

- - - - - - - - - - -  MAHMOUD Al-AYOUBI - - - - - - - -
Vineri s-au încheiat cbnvor^ 

birile oficiale dintre primul mi
nistru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, Manea Mă- 
nescu, și președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii A- 
rabe Siriene, Mahmoud Al-A
youbi. Cei doi prim-miniștri au 
examinat stadiul realizării ac
țiunilor de cooperare economi
ca în scopul îndeplinirii obiec
tivelor convenite de președinții 
celor două țări.

Cei doi șefi de guverne au 
semnat apoi Protocolul cu pri
vire la realizarea în bune con- 
ciitiuni a acțiunilor de coope
rare economică dintre România 
și Siria, pentru dezvoltare și 
diversificară a schimburilor co
merciale.

Tn cadrul aceleiași ceremonii. 
Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, și Mohammad 
Itnadi, ministrul economiei și 
comerțului exterior, au semnat 
Programul comun de măsuri 
privind cooperarea în produeția 
industrială și schimburile co
merciale : Acordul privind îm- 
jlortul de fosfați din Siria ;

în cadrul înțelegerii dintre 
președintele Republicii - Socialis
te România. Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez El-Assad, eu pri
vire la întilnirile periodice, de 
lucru, ale primilor miniștri ai 
celor doua țări, la invitația pri
mului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Măneseu, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Arabe Siriene, Mahmoud 
Al-Ayoubi, a făcut o vizită ofi
cială de prietenie în Republica 
Socialistă România, îatre 10 și 
14 noiembrie 1975.
.în timpul vizitei, președintele 

Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Arabe Sirie
ne, Mahmoud Al-Ayoubi, cu 
care a avut o convorbire prie
tenească. Oaspetele a inmînat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
un mesai de prietenie din partea 
secretarului general al Partidu
lui Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Sirie
ne, Hafez El-Assad, împreună 
cu cele mai călduroase salutări 
și urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului român 
prieten urări de pace și prospe
ritate, de noi succese pe calea 
edificării, socialismului. La rîn- 
dul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, a ru
gat pe oaspetele sirian să trans
mită președintelui Hafez EI- 
Assad salutul său prietenesc. în
soțit de calde urări de sănătate 
și fericire personală, iar pentru 
poporul sirian prieten urări de 
progres, pace și noi succese pe 
calea dezvoltării și progresului, 
de realizare a aspirațiilor sale 
naționale.

în timpul șederii în România, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Arabe Sirie
ne și persoanele care l-au înso
țit au Vi2itat obiective economi
ce și social-culturale din _ mu
nicipiul București și din jude
țele Prahova și Brașov. Pretu
tindeni. oaspeții s-au bucurat de 
o primire călduroasă și priete
nească, specifică relațiilor de 
strînsă prietenie și colaborare 
statornicite între cele două tari 
și popoare.

între primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, Manea Măneseu, și 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Arabe Sirie
ne, Mahmoud Al-Ayoubi, au 
avut loc convorbiri oficiale des
fășurate într-un spirit de prie
tenie, cordialitate, înțelegere și 
respect reciproc.

La convorbiri au participat :
— din partea română : Emil 

Drăgănescu, viceprim-ministru 
al guvernului, președintele păr
ții române în Comisia mixtă 
româno-siriană de cooperare 
economică și tehnică, Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale, Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei. Ion Șt. Ion., se
cretar general al Consiliului de 
Miniștri, Ștefan Nicolae. prim- 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării econo
mice internaționale, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Vasile Răuță, vice
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, Enache Sîr- 
bu. șeful Departamentului îm
bunătățiri funciare din Ministe
rul Agriculturii și Industriei 
Alimentare. Emilian. Manciur, 
ambasadorul României la Da
masc. Marcel Dinu, director în 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Petru Cormoș, director în Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Interna
ționale ;

— din partea siriană : Soubhi 
Kahale, ministrul Barajului de 
pe Eufrat, Nourallah Nouralah, 
ministrul planului, Mohammad 
Imadi, ministrul economiei, 
Shteoui Seifo, ministrul indus
triei, Walid Al Mouallem, am
basadorul Siriei la București, 
Issan Al Halou. viceministru al

Aide-memoire-ul privind utili
zarea creditului prevăzut în A- 
cordul de credit comercial din 
19 octombrie 1972.

Emil Drăgănescu, viceprim- 
ministru al guvernului, și Nou- 
rallah Nouralah, ministrul pla
nului, au semnat Programul eo- 
mun de măsuri privind desfășu
rarea tratativelor, definitivarea 
și semnarea documentelor de 
colaborare pentru realizarea tu
turor obiectivelor de cooperare 
prevăzute în Acordul din 1972.

Angelo Miculescu, viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei a- 
limentâre, și Mohammad Imadi, 
ministrul economiei și comerțu
lui exterior, și Soubhi Kahale, 
ministrul Barajului de pe Eu
frat, au semnat Programul co
mun de - măsuri privind coope
rarea în domeniul agriculturii.

De asemenea, Dan Rădulescu, 
adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, și Shte- 
oui Seifo, ministrul industriei, 
au semnat Acordul privind îm
bunătățirea calității fosfaților 
din Siria, iar Vasile Potop, di
rectorul general al Radiotelevi- 
ziunii Române, și Walid AI- 
Mouallem, ambasadorul Siriei la 
București, — Acordul de coope

COMUNICAT COMUN
planului, Michel Abdoulah, vi
ceministru al agriculturii și re
formei agrare, Mohammad Al 
Dick. director general al 
UNICHIM, Yassine Al Tabbaa, 
director general al rafinăriei 
Banias. Mahmoud Al Zouaubi, 
director G.H.A.B.. Abdel Ghani 
Izziddine, director general al 
întreprinderii zootehnice, Abdel 
Karim Atassi, director în Minis
terul Afacerilor Externe.

Prim-miniștrii român și sirian 
s-au informat reciproc asupra 
rezultatelor obținute de țările 
lor în procesul dezvoltării eco
nomice și sociale. Ei au luat 
notă cu satisfacție de succesele 
dobîndite de popoarele român 
și sirian pe calea dezvoltării in- 
deoendente, de sine stătătoare.

Cei doi prim-miniștri au con
statat cu satisfacție că raportu
rile de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și popoare 
s-au dezvoltat continuu, pe mul
tiple planuri, subliniind însem
nătatea Declarației solemne co
mune semnată de președinții 
celor două țări la București, la 
7 septembrie 1974. O înaltă pre
țuire a fost dată modului remar
cabil în care conducătorii celor 
două state, Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis
te România, și Hafez El-Assad, 
președintele Republicii Arabe 
Siriene, au promovat și conso
lidat legăturile de prietenie din
tre România și Siria, dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Baas Arab Socialist, 
dintre popoarele român și si
rian. întîlnirile de la București 
șî Damasc, acordurile șî hotărî- 
rile luate de cei doi președinți 
prieteni au dat un puternic im
puls dezvoltării acestor relații, 
dez voi tare ce coresounde atît in
tereselor popoarelor român șî 
sirian, cît si cauzei nScii și co
operării internaționale.

Examinînd cu atenție modul 
în care se aplică înțelegerile în
cheiate în domeniul cooperării 
economice, prim-miniștrii român 
și sirian au constatat cu plăcere 
că acestea se înfăptuiesc cu suc
ces și au exprimat hotărîrea gu
vernelor lor de a face totul pen
tru a asigura în continuare 
transpunerea lor în practică în 
condiții cît mai bune.

Cele două părți au constatat 
cu satisfacție că în ultimul an 
schimburile comerciale au spo
rit considerabil. Un rol însem
nat în extinderea acestor schim
buri îl are Acordul comercial pe 
termen lung. Intrat în vigoare 
de la 1 ianuarie 1975.

Analizînd pe larg stadiul co
operării româno-siriene, cei doi 
prim-miniștri au constatat că 
obiectivele convenite împreună 
de cele două părți se realizează 
în bune condiții. Ei au analizat 
stadiul lucrărilor la rafinăria 
Banias, complexul de îngrășă
minte triplusuperfosfatice, ex
plorarea și exploatarea unor pe
rimetre petrolifere, lucrări de 
îmbunătățiri funciare, precum și 
la alte proiecte industriale și 
agricole.

Cei doi prim-miniștri au sem
nat un Protocol cu privire la mă
surile ce urmează a fi luate in 
continuare pentru derularea în 
bune condițiuni a acțiunilor de 
cooperare în curs și pentru în
cheierea celor aflate în stadiul 
de negociere. în anexă la acest 
Protocol, au fost aprobate pro- 

^grame comune privind realiza
rea acțiunilor de cooperare în 
producția industrială, dezvolta
rea schimburilor comerciale și 
realizarea acțiunilor de coope
rare în domeniul agriculturii, 
în timpul vizitei au fost semna
te, de asemenea, următoarele 
documente :

a) Acord privind importul de 
către Republica Socialistă Româ
nia de fosfați din Republica 
Arabă Siriană.

b) Acord privind îmbunătăți
rea calității fosfaților din Repu
blica Arabă Siriană.

c) Aide-memoire privind uti
lizarea creditului prevăzut în 
Acordul de credit comercial din 
19 octombrie 1972.

d) Planul de colaborare în do
meniul radioteleviziunii pe anii 
1976—1977.

în același timp, părțile au 
hotărît ca organele de resort 
din cele două țări să continue 
tratativele în vederea încheie
rii de acorduri și înțelegeri în 

rare în domeniul radioteleviziu- 
nii.

în alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, primul ministru al guver
nului român a spus : „Cred că 
am reușit să analizăm împreună 
în mod profund stadiul relații
lor dintre țările noastre și eu 
deosebire al celor economice, a- 
doptînd o serie de măsuri pen
tru traducerea în viață a acțiu
nilor de cooperare asupra că
rora au convenit președinții 
Nicolae , Ceaușescu și Hafez El 
Assad, obiective de o deosebită 
importanță pentru dezvoltarea 
economică a Siriei și României". 
Vorbitorul a apreciat importan
ța deosebită a documentelor 
semnate, exprimîndu-și convin
gerea că transpunerea în prac
tică a obiectivelor economice 
stabilite cu acest prilej va con
tribui la întărirea relațiilor de 
cooperare economică și priete
nească dintre România și Siria.

în cuvîntul său, premierul si
rian a exprimat satisfacția sa 
profundă pentru cinstea de a fi 
fost primit de președintele 
Nicolae Ceaușescu și a subliniat 
eă bunele relații existente între 
cele două țări se bazează pe 
marea încredere, respectul re

domeniile următoare : sănătate 
publică ; cooperare cultural-ști- 
ințifică ; promovarea și garan
tarea investițiilor ; evitarea 
dublei impuneri ; poștă și tele
comunicații ; acordarea de asis
tență juridică ; cercetare știin
țifică și dezvoltare tehnologică.

în cursul discuțiilor, cei doi 
prim-miniștri au relevat puter
nica dezvoltare și diversificare 
pe care o înregistrează relațiile 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Baas Arab 
Socialist, fapt de natură să con
tribuie la apropierea dintre cele 
două țări și popoare.

Cele două părți au dat o a- 
preciere pozitivă relațiilor ro
mâno-siriene în domeniile ști
inței, culturii, învățămîntului 
și au subliniat hotărîrea lor de 
a dezvolta și diversifica cola
borarea în aceste domenii, de 
a încuraja relațiile directe în
tre instituțiile specializate din 
cele două țări.

în cursul discuțiilor, cei doi 
șefi de guverne au realizat un 
schimb de vederi cu privire la 
situația internațională. Ei au 
apreciat că pe plan mondial au 
loc mari transformări, se in
tensifică lupta pentru dezvol
tarea independentă, de sine 
stătătoare a națiunilor, se ma
nifestă tot mai evident voința 
popoarelor de a trăi în liberta
te și pace. în aceste împreju
rări se impune cu necesitate 
consolidarea conlucrării între 
toate statele lumii, indiferent 
de orînduire, mărime, grad . de 
dezvoltare și potențial, partici
parea activă și contribuția tu
turor țărilor la soluționarea 
principalelor probleme inter
naționale, tn interesul cooperă
rii și păcii.

Cei doi prim-miniștri au sub
liniat că relațiile interstatale 
trebuie să se bazeze pe princi
piile universal recunoscute ale 
dreptului internațional și, în
deosebi, respectarea indepen
denței și suveranității naționa
le, deplina egalitate în drep
turi. neamestecul în treburile 
interne, integritatea teritorială, 
inadmisibilitatea dobîndirii de 
teritorii prin forță- și inviola
bilitatea frontierelor, dreptul 
inalienabil al fiecărui popor de 
a-și alege în mod liber orîn- 
duirea pe care o dorește, pre
cum și căile dezvoltării sale 
economice și sociale. în con
formitate cu propriile sale in
terese.

Cele două părți au reafirmat 
hotărîrea lor de a acționa cu 
fermitate pentru edificarea u- 
nei noi ordini economice și po
litice internaționale, de natură 
să elimine vechile forme de re
lații de inechitate și exploata
re și să stabilească raporturi 
noi, democratice, bazate pe res
pectarea dreptului sacru al fie
cărei națiuni la dezvoltare eco
nomică și socială independen
tă, asigurîndu-se respectarea 
deplină a dreptului fiecărui po
por de a dispune liber de bogă
țiile sale naturale, în confor
mitate cu rezoluțiile pertinente 
ale Organizației Națiunilor Uni
te. Cele două părți au subliniat 
că toate problemele referitoare 
la instaurarea unei noi ordini 
economice și politice interna
ționale, inclusiv problematica 
resurselor de materii prime și 
energiei, trebuie să fie exami
nate într-un cadru adecvat, cu 
participarea tuturor țărilor in
teresate, pe baza deplinei ega
lități în drepturi și a avantaju
lui reciproc.

Primul ministru Manea Mă- 
nescu a reafirmat solidaritatea 
militantă a României socialiste 
cu lupta popoarelor arabe pen
tru realizarea aspirațiilor lor 
naționale, pentru integritatea 
teritorială și dezvoltarea lor 
economică independentă și a 
subliniat contribuția adusă de 
țările arabe la cauza păcii și 
înțelegerii internaționale.

Examinînd situația din Ori
entul Apropiat, cei doi prim- 
miniștri și-au exprimat profun
da preocupare față de persis
tența menținerii de către Is
rael a teritoriilor arabe ocupa
te în 1967, care constituie o 
sursă de permanentă încordare, 
conținînd în sine pericolul de 
reluare a ostilităților militare. 
Prelungirea încordării în zonă 

ciproc și adevărata prietenie 
dintre președinții României și 
Siriei. După ce a arătat că gu
vernul său acordă o deosebită 
importanță relațiilor cu Româ
nia, oaspetele a mulțumit, în 
numele Republicii Arabe Sirie
ne, pentru ajutorul acordat de 
România, ajutor de natură a 
contribui la construirea unei Si
rii noi. „îmi face o deosebită 
plăcere să spun, acum, după ce 
am semnat aceste importante 
documente, că rezultatele con
vorbirilor noastre sînt foarte 
bune, că eforturile depuse de 
noi au condus la rezultate ex
celente, care vor face ca mîine 
să găsim în Siria un număr de 
obiective realizate în comun cu 
România, repartizate pe întregul 
teritoriu al țării mele — roade 
ale cooperării noastre".

★
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Arabe Si
riene, Mahmoud Al-Ayoubi, 
care, la invitația primului mi
nistru al guvernului român, Ma
nea Măneseu, a făcut o vizită 
oficială în țara noastră, a pără
sit, vineri după-amiază, Capita
la.

constituie o amenințare pentru 
pacea și securitatea interna
țională.

Cele două părți au relevat în
grijorarea țărilor lor care con
stată continuarea situației ex
plozive care domnește în pre
zent în Orientul Mijlociu. Ei 
au subliniat necesitatea impe
rioasă de a intensifica eforturi
le în scopul realizării unei so
luții juste și durabile a conflic
tului din regiune. Părțile au re
afirmat urgența examinării pro
blemelor fundamentale ale con
flictului și în primul rînd cau
za justă a poporului palesti
nian. Cei doi prim-miniștri au 
scos în evidență necesitatea 
extremă de a se depune ur
gent eforturi serioase în scopul 
asigurării aplicării Rezoluției 
338 a Consiliului de Securitate 
și a celorlalte rezoluții perti
nente ale Organizației Națiu
nilor Unite pentru a se ajunge 
Ia o pace justă și durabilă care 
să se bazeze pe retragerea Is
raelului din toate teritoriile 
arabe ocupate în 1967 și pe ga
rantarea drepturilor naționale 
ale poporului palestinian, in
clusiv a dreptului său la auto
determinare.

Cei doi prim-miniștri au rea
firmat că Organizația Națiuni
lor Unite — atît Adunarea ge
nerală, cît și Consiliul de Secu
ritate — trebuie să aibă un rol 
mai important în reglementarea 
conflictului din Orientul Mijlo
ciu. Ei au apreciat că toate 
părțile interesate trebuie să 
depună eforturi pentru a per
mite Organizației Națiunilor U- 
nite să-și joace din plin rolul 
său în acest domeniu.

Părțile au reiterat poziția ță
rilor lor cu privire la Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei, 
singurul reprezentant legitim al 
poporului palestinian. Ele au 
salutat rezoluția recentă a Adu
nării Generale a O.N.U. — prin
tre coautorii căreia s-au numă
rat și România și Siria — rezo
luție care cere ca Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei- să 
fie invitată să participe la toate 
eforturile și la toate deciziile 
care privesc instaurarea păcii 
în Orientul Mijlociu.

Părțile au salutat încheierea 
cu succes a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa 
și au apreciat că este imperios 
necesară transpunerea în viață 
a principiilor și celorlalte pre
vederi ale Actului final al Con
ferinței, ceea ce prezintă o 
deosebită importanță în viața 
continentului european, cu in
fluențe binefăcătoare asupra re
lațiilor intereuropene. Cei doi 
prim-miniștri au subliniat legă
tura care există între securita
tea europeană și securitatea și 
cooperarea internațională, inclu
siv în regiunea Mării Medite- 
rane și. în mod deosebit, în 
Orientul Mijlociu.

Cei doi prim-miniștri au sub
liniat rolul important pe care 
îl au țările în curs-de dezvol
tare, țările nealiniate, în discu
tarea și reglementarea proble
melor complexe ale vieții inter
naționale contemporane, în de
plină egalitate și cu asigurarea 
respectării intereselor legitime 
ale fiecărui popor. Președintele 
Consiliului de Miniștri al Siriei 
a apreciat în mod pozitiv par
ticiparea României ca invitat la 
Conferința ministerială a țărilor 
nealiniate de Ia Lima și a men
ționat sprijinul țării sale pentru 
participarea României în forme 
corespunzătoare la activitatea

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
Mx4NEA MĂNESCU, a primit din partea președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Arabe Siriene, MAHMOUD AL- 
AYOUBI, următoarea telegramă :

Părăsind țara dumneavoastră, sînt fericit să vă transmit cele 
mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului român prieten 
mult progres și prosperitate.

Vă asigur, Excelență, că prietenia dintre președinții noștri, din
tre popoarele și țările noastre se dezvoltă și se întărește continuu.

Vă rog să primiți mulțumirile noastre pentru eforturile făcute 
în timpul vizitei și al convorbirilor avute. Sînt recunoscător pentru 
amabilitatea și generozitatea dumneavoastră.

Doresc poporului prieten al României, sub conducerea președin
telui Nicolae Ceaușescu, progres și succes deplin.

Oaspetele a fost însoțit de 
Soubhi Kahale, ministrul Bara
jului de pe Eufrat, Nourallah 
Nouralah. ministrul planului, 
Mohammad Imadi. ministrul e- 
conomiei și comerțului exterior, 
Shteoui Seifo, ministrul indus
triei, Issan Al Halou, vicemi- 
nistru al planului, Michel Ab- 
doulah, viceministru al agricul
turii și reformei agrare.

La plecare, pe aeroportul in
ternațional Otopeni, împodobit 
cu drapelele de stat ale celor 
două țări, o gardă militară a 
prezentat onorul. Au fost into
nate imnurile de stat ale Siriei 
și României.

Șeful guvernului sirian a fost 
salutat de Manea Măneseu, pri
mul ministru al guvernului, E- 
mii Drăgănescu, Mihai Marines
cu și Angelo Miculescu, vice- 
prim-miniștri, Florea Dumitres
cu, ministrul finanțelor, Ion Șt. 
Ion, secretar general al Consi
liului de Miniștri, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, de alte persoane o- 
ficiale.

Erau de față Emilian Manciur, 
ambasadorul României la Da
masc, și Walid Al-Mouallem, 
ambasadorul Siriei Ia București.

mișcării de nealiniere. Primul 
ministru Manea Măneseu a apre
ciat în mod deosebit sprijinul 
acordat țării sale în acest do
meniu de către Republica Arabă 
Siriană prietenă.

Cele două părți și-au expri
mat satisfacția față de victoriile 
realizate în ultimii ani de miș
cările de eliberare națională pe 
continentul african și au reafir
mat solidaritatea celor două 
țări cu eforturile depuse de că- 
tre țările africane pentru con
solidarea independenței lor na
ționale șî economice, ca și în 
lupta lor pentru eliminarea tu
turor rămășițelor colonialismu
lui. discriminării rasiale și poli
ticii de apartheid practicate de 
autoritățile din Rhodezia și A- 
frica de Sud. Ei au afirmat 
voința celor două țări de a 
acorda în continuare sprijinul 
lor luptei popoarelor contra re
gimurilor rasiste și contra tu
turor formelor de discriminare 
rasială.

Cei doi prim-miniștri au sub
liniat necesitatea adoptării de 
măsuri eficace în vederea înce
tării cursei înarmărilor, pentru 
realizarea dezarmării generale și 
totale, în primul rind a dezar
mării nucleare. Ei au subliniat 
necesitatea creării de zone de- 
nuclearizate în diferite regiuni 
ale lumii.

Părțile au subliniat importan
ța pe care Republica Socialistă 
România și Republica Araba 
Siriană o acordă creșterii rolu
lui Organizației Națiunilor Unite 
în menținerea păcii și securității 
internaționale. în extinderea 
cooperării dintre state conform 
principiilor dreptului internațio
nal. Pentru ca O.N.U. să devină 
cu adevărat un instrument efi
cient de punere în aplicare a 
principiilor și declarațiilor pe 
cere le-a elaborat, partea ro
mână și partea siriană consideră 
că toate statele trebuie să-și 
intensifice consultările și schim
burile de păreri, să-și concen
treze toate eforturile spre de
mocratizarea relațiilor interna
ționale.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Arabe Si
riene a exprimat sincere și căl
duroase mulțumiri primului 
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România pentru 
primirea cordială care i-a fost 
rezervată, simbol al prieteniei 
dintre cele două țări și popoare.

Primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia a transmis primului mi
nistru al Republicii Arabe 
Siriene felicitări cordiale și 
călduroase cu ocazia celei de-a 
V-a aniversări a Mișcării 
de redresare, pe care o sărbă
torește poporul arab prieten la 
16 noiembrie 1975.

Ținînd seama de directivele 
date de președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hafez 
El-Assad. cei doi prim-miniștri 
au hotărît să continue întîlni
rile periodice pentru a analiza 
modul în care se realizează în
țelegerile încheiate în domeniul 
cooperării economice, pentru i- 
dentificarea de noi posibilități 
de cooperare. în acest sens, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Arabe Si
riene, Mahmoud Al-Ayoubi, a 
invitat pe primul-ministru al 
Guvernului Republicii Socialis
te România, Manea Măneseu, sa 
facă o vizită oficială de priete
nie în Republica Arabă Siriană. 
Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data vizitei urmînd a 
fi stabilită ulterior.

Națiunile Unite

Sprijin larg pentru obiectivul 
creșterii rolului O.N.U. în lume 

în comitetul pentru problemele juridice al Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite continuă dezbaterile asupra 
punctului — înscris în urma inițiativei românești —- privitor 
la creșterea rolului O.N.U. și asupra raportului Comitetului 
ad-hoc pentru Carta Națiunilor Unite — organism creat de 
Adunarea Generală pentru a studia oportunitatea avansării de 
propuneri și sugestii de. măsuri vizînd îmbunătățirea documen
tului fundamental al organizației.

Reprezentantul Columbiei, 
Diego Vargas, a subliniat că una 
din modalitățile cele mai efici
ente pentru creșterea rolului 
și eficienței O.N.U. în viața eco
nomică și politică mondială 
constă în restructurarea meca
nismului organizației, adaptarea 
funcțiunilor sale la cerințele și 
așteptările popoarelor lumii. 
Statele mici și mijlocii — a ară
tat el —- doresc să aibă și ele un 
c.uvînt hotărîtor de spus în de
ciziile majore care se adoptă cu 
privire Ia problemele ce afectea
ză pacea și securitatea tuturor, 
întărirea rolulpi organizației în 
lume trebuie, de asemenea, rea
lizată prin aducerea în fața 
O.N.U. a tuturor problemelor 
care confruntă statele lumii. 
Schimbările în structura orga
nizației nu sînt necesare numai 
pentru considerente juridice și 
nolitice. ci și pentru faptul că 
Adunarea Generală are un rol 
important de jucat în edificarea 
unei noi ordini economice inter
naționale.

Berta Vega, reprezentantul 
Perului, a subliniat că O.N.U. 
trebuie să reflecte transformări
le mari care au avut loc în 
lume și noile preocupări ale sta
telor membre. Evoluțiile din pe
rioada postbelică au dus la 
crearea unei noi structuri în re
lațiile internaționale, care erau 
imposibil de anticipat în anii 
elaborării Cartei. El a propus 
formarea unui grup de experți 
care să contribuie la Identifica
rea căilor vizînd remedierea 
unor deficiențe ale Cartei care 
îmoiedică organizația să-și înde
plinească misiunea ce i-a fost 
încredințată de popoare — men
ținerea păcii mondiale.

Reprezentantul Bulgariei, Ghe- 
ro Grozev, s-a pronunțat pen
tru eliminarea colonialismului, 
neocolonialismului. apartheidu
lui și retragerea tuturor trupe
lor străine din Coreea de Sud. 
El a cerut normalizarea situa
ției din Cipru, reglementarea 
conflictului din Orientul Apro
piat, transpunerea în viață a re
zoluțiilor și hotărîrilor ultime
lor două sesiuni extraordinare 
ale O.N.U., adoptarea de măsuri 
pentru dezvoltarea statelor în 
curs de dezvoltare, destinderea
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• CEA MAI ÎNDEPĂRTATA GALAXIE? Cea mai îndepărtată 
galaxie, cunoscută pînă nu de mult, se află la 5 miliarde 
ani lumină. Byron Spinrad, profesor de astronomie la Uni
versitatea din Berkeley, California, a descoperit o galaxie și 
mai îndepărtată. Ea se află în nordul constelației Pleiadelor, 
la circa 8 miliarde ani lumină distanță de Pămînt. Numele ga
laxiei: 3 C123. Conținînd mii de miliarde de stele, 3 C123 se 
îndepărtează de noi cu o viteză considerabilă cu puțin mai 
mică decît jumătatea vitezei luminii și este de 5—10 ori mai 
mare decît Calea Laptelui, care conține ea însăși vreo sută de 
miliarde de stele. Semnalele radio captate din direcția acestei 
galaxii sînt de 6 ori mai puternice decît cele emise de alte 
galaxii gigantice • HlRTIE DIN PIATRA. La prima vedere 
pare paradoxală însăși îmbinarea acestor cuvinte. Totuși o 
astfel de hîrtie există, ea fiind realizată de specialiștii de la 
Institutul de cercetări pentru industria celulozei și hîrtiei din 
Ucraina. Tehnologia preparării noului material se deosebește 
de cea obișnuită. Ca materie primă se folosește bazaltul iar 
din masa de bazalt topit se obțin fibre care stau la baza „hîr
tiei de piatră". Calitățile acestui tip neobișnuit de hîrtie per
mit ca ea să fie folosită în special în astfel de domenii ale 
tehnicii unde se cere o înaltă rezistență a materialelor la căl
dură, această hîrtie „arzînd“ la o temperatură de peste 800°C. 
• PRO ȘI CONTRA „CONCORDE". La Washington a fost dat 
publicității raportul privind caracteristicile avionului superso
nic de pasageri „Concorde" și efectele zborurilor sale asupra 
mediului înconjurător. Concluziile raportului arată că apara
tul franco-britanic produce la decolare, la puterea maximă a 
motoarelor, un zgomot de două ori mai puternic decît avio
nul american „Boeing-707" dar. la o distanță de 3 km de punc
tul de aterizare, nivelul sonor al zgomotului celor două aparate 
este identic. La sol „Concorde" produce vibrații de cinci ori 
mal puternice decît „Boeing-707", iar la aterizarâ șl deco
lare emite de patru ori mai mult oxid de carbon decît „Boeing- 
707" și de zece ori mai mult decît „DC-10". Se precizează că 
zborurile unei flote importante de aparate „Concorde" ar pu
tea provoca distrugerea unei părți a păturii de ozon din stra
tosfera șl ar putea favoriza înmulțirea numărului de cazuri 
de cancer al pielii. Din acest punct de vedere însă, zborurile 
pe care urmează să le efectueze în viitorul, apropiat 
tip de avioane companiile „Air France" și „Zriti™ _____
vor avea efecte neînsemnate q VARIOLA PE CALE DE DIS
PARIȚIE. Medicul Donald Henderson, însărcinat de Organiza
ția Mondială a Sănătății (O.M.S.) să conducă campania de li
chidare a variolei, a declarat, în cadrul unui interviu acor
dat la Geneva, că această boală va fi eliminată pînă în luna 
aprilie a anului viitor. Tn Bangladesh s-a pus recent capăt va
riolei, a precizat Donald Henderson. Au mal fost înregistrate 
o serie de cazuri în trei regiuni îndepărtate din Etiopia. Pro
gramul, pentru care s-a alocat 83 milioane dolari, a fost lan
sat în anul 1967 și s-a axat în primul rînd pe efectuarea de 
vaccinări.
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• LA rafinăria de la Haldia a 
fost pusă in funcțiune o primă 
unitate în cadrul blocului insta
lației de ulei, construcție caro 
se realizează in colaborare cu 
țara noastră. La scurt timp după 
pornire, instalația a intrat în 
regim normal de funcționare.

Specialiștii români aflați pe 
șantierul rafinăriei de la Haldia 
acordă, de asemenea, asistență 
tehnică la lucrările de construc
ții și montaj pentru punerea în 
funcțiune și a altor obiective in
dustriale indiene de acest gen.

Încheierea Congresului 
„Humanismo 
renovando"

• LA Roma au luat sfirșit lucră
rile Congresului internațional cu 
tema „Humanismo renovando" 
(Pentru reînnoirea umanismului) 
organizat de Academia interna
țională de propagandă culturală, 
cu sediul în capitala Italiei.
• LA BREMEN, firma vest- 

germană „Marco Polo" a deschis 
un nou magazin de produse ro
mânești livrate în R. F. Germa
nia de către industria locală și 
cooperația meșteșugărească. 

cooperării internaționale, men
ținerea și consolidarea păcii și 
securității lumii.

Samuel Nicol (Sierra Leone) 
a subliniat importanța și aten
ția pe care țara sa o acordă 
creșterii rolului Organizației Na
țiunilor Unite în viața economi
că și politică internațională 
prin efectuarea unor îmbunătă
țiri în structura acestui impor
tant for mondial. El a cerut o 
îmbunătățire a Cartei O.N.U.. 
pentru a o aduce în pas cu ce
rințele contemporaneității, cu 
schimbările majore care au avut 
loc în lume în ultimele trei de
cenii, și a subliniat, de aseme
nea, necesitatea creșterii efici
enței Consiliului de Securitate, 
pentru a se ridica la înălțimea 
sarcinilor majore care îi stau în 
față în apărarea și consolidarea 
păcii și securității internaționale.

DAMASC 14 — Generalul En- 
sio Siilasvuo, comandantul for
țelor de observatori O.N.U. din 
Orientul Mijlociu, a sosit la Da
masc. pentru a discuta cu auto
ritățile siriene o serie de pro
bleme legate de viitorul man
datului forțelor O.N.U. din 
Golan.

Populația sud-vietnameză salută 
cu entuziasm Conferința consultativă 

pentru reunificarea națională
Agenția de presă „Eliberarea" 

relevă că populația din Repu
blica Vietnamului de Sud salută 
cu entuziasm Conferința consul
tativă politică pentru reunifica- 
rea națională pe linie de stat a 
Vietnamului. în ultimele zile, la 
Saigon și în alte localități s-au 
desfășurat mitinguri în cadrul 
cărora participanții — muncitori 
din diverse întreprinderi indus
triale și agricole, cadre ale ar
matei, organizații de masă — 
își exprimă dorința de reunifi- 
care a țării și convingerea că
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• IN PREZENT, în Irlanda 
de Nord, pe lingă incidentele 
provocate de elementele ex
tremiste din organizațiile ce
lor două comunități religioase 
— catolică și protestantă — 
s-a deschis un nou „front", ai 
cărui principali combatanți 
sînt cele două fracțiuni ale 
Armatei Republicane Irlan
deze (I.R.A.) aripa „provizo
rie" și cea „oficială".

La Belfast se apreciază că 
această rivalitate internă este 
rezultatul unei dispute asu
pra unor „zone de influență" 
în capitala Ulsterului. Se știe 
de altfel, scrie agenția Fran
ce Presse. că diferitele orga
nizații, atît ale catolicilor, cît 
și ale protestanților, „prote
jează", prin diferite metode, 
bănci , magazine, restaurante, 
obținînd în acest fel o bună 
parte din resursele lor.

Componența 
guvernului angolez

• PREȘEDINTELE Republicii 
Populare Angola, Agostinho 
Neto, a desemnat pe Lopo do 
Nascîmento în funcția de prim- 
ministru al guvernului țării —

Convorbiri 
economice 

roniâno-engleze
în continuarea vizitei pe care 

o întreprinde în Marea Britanie, 
delegația economică română, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, a avut, în cursul zile
lor de joi și vineri, întîlniri de 
lucru cu conducerile întreprin
derilor din Rugby, Wetstone și 
Chelmsford aparținînd firmelor 
„G.E.C. Turbine Generators 
LTD.", „G.E.C. Reactor Equip
ment L.T.D." și „Marconi", con
sacrate examinării unor noi po
sibilități de schimburi comer
ciale și de cooperare cu țara 
noastră. De asemenea, au fost 
analizate căile concrete de co
operare cu organizațiile econo
mice românești.

Vineri după-amiază, au fbst 
semnate, cu firmele ..Rolls Roy
ce", „General Electric Com* 
pany", „Dowty Group" și altele, 
documente privind cooperarea 
în producție în domeniul indus
triei aeronautice, componente
lor și echipamentelor pentîți 
centrale nuclearo-electrice, 
dustriei de mașini-unelte grele, 
utilajelor hidraulice etc.

Cu prilejul semnării documen
telor respective, de ambele părți 
s-a exprimat speranța că acestea 
vor contribui la dezvoltarea și 
diversificarea raporturilor dintre 
România și Marea Britanie pe 
o bază reciproc, avantajoasă și 
de durată. < 

actualele convorbiri în acest scop 
se vor încheia cu succes. Par- 
ticipanții se angajează să facă 
totul pentru a continua activita
tea revoluționară, munca și pro
ducția, pentru a contribui la 
construcția economică.

Conferința consultativă politică 
primește numeroase mesaje de 
felicitare și urări de succes.

în cadrul unui miting desfă
șurat la Saigon, Comitetul de le
gătură al budiștilor patrioți a 
salutat Conferința consultativă 
politică în problema reunificării.

ORIENTUL 
APROPIAT

CAIRO 14. — Trupele israeli- 
ene s-au retras, vineri, din zona 
exploatării petroliere egiptene 
Ras Sudar, din Sinai, ăl cărei 
control a fost preluat de forțe
le O.N.U.

Duminică, forțele O.N.U. vor 
ceda locul administrației egip
tene. Evacuarea zonei în care 
se află zăcămîntul de la Ras 
Sudar, cu o producție zilnică de 
circa 4 000 barili de țiței, este 
prima retrocedare teritorială is- 
raeliană din cadrul aplicării ce
lui de-al doilea acord interimar 
de dezangajare egipteano-israe- 
liană în Sinai. Cel mai mare 
dintre zăcămintele petrolifere 
egiptene ocupate de armata is- 
raeliană în 1967, — cel de la 
Abu Rodeis — se prevede că va 
fi retrocedat Egiptului la 30 no
iembrie a.c.

Ultima etapă importantă a 
aplicării acordului de dezanga
jare — evacuarea teritoriului din 
centrul Sinaiului în care se află 
trecătorile Giddi și Mitla — este 
programată pentru începutul 
anului viitor.

BEIRUT 14. — Situația în ca
pitala Libanului a continuat, 
vineri, să fie încordată, ca ur
mare a valului de răpiri care 
s-au declanșat miercuri. După 
cum relatează agențiile de pre
să, pe străzile orașului au rea
părut grupuri de oameni înar
mați. Schimburile de focuri de 
vineri au cauzat moartea a trei 
persoane și rănirea a patru.

Incidentele au avut loc chiar 
în momentul în care fusese con
vocat Comitetul superior de 
coordonare pentru a discuta 
măsurile ce urmează să fie lua
te spre a se pune capăt nume
roaselor luări de ostatici.

s-a anunțat Ia Luanda, capitala 
noului stat independent african, 
care și-a proclamat indepen
dența la 11 noiembrie. Din gu
vernul condus de premierul 
Lopo do Nascimento fac parte : 
Ico Carreira — ministrul apără
rii, Carlos Rochas — ministrul 
planificării și de finanțe, Jose 
Eduardo — ministrul relațiilor 
externe, maior Nito Alves — 
ministru de interne, Jean-Philip- 
pe — ministrul informațiilor, 
Diogene Boavida — ministru al 
justiției, și David Aires Machado 
— ministru al muncii.

Willy Brandt reales 
președinte al P.S.D.G.
• CONGRESUL Partidului So- 

cial-Democrat din R. F. Ger
mania, ale cărui lucrări se des
fășoară la Mannheim, a proce
dat, vineri, la alegerea organe
lor conducătoare ale partidului, 
în funcția de președinte al 
P.S.D. a fost reales, cu o majo
ritate de 407 voturi, din cele 
418 exprimate, Willy Brandt. Cu 
același număr de voturi, Helmut 
Schmidt, cancelarul federal al 
R.F.G., a fost desemnat vicepre
ședinte al P.S.D., împreună cu 
Hans Koschnick, primarul ora
șului Bremen.
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