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• O NOUA unitate in
dustrială prahoveana — a 
50-a — și-a onorat angaja
mentele asumate pe anul in 
curs. Este vorba de Combi
natul petrochimic de la Brazi 
— întreprindere care prelu
crează mai mult de jumătate 
din producția de țiței a țârii 
și al cărei colectiv a reali
zat, în plus, dc la începutul 
anului, derivate de țiței eva
luate la circa 350 milioane 
lei, ciștigînd astfel un avans 
de peste o lună în realizarea 
cincinalului.

• PÎNA la jumătatea lunii 
noiembrie, 18 mari unități 
economice mureșene, între 
care întreprinderea de eiec- 
trocentrale, „Republica** din

Reghin, Combinatul „Azo- 
mureș“ Tg. Mureș, întreprin
derea de reparat auto, și-au 
onorat de pe acum angaja
mentele asumate pe întregul 
an. Aceste unități au pus 
suplimentar la dispoziția e- 
conomiei naționale, in pe
rioada scursă din acest an, o 
producție globală industrială 
in valoare de 220 milioane 
lei.

La rîndul lor. cele trei ter
mocentrale de la Iernut, 
Fîntînele și Tirnăveni, jude
țul Mureș, au încheiat bilan
țul celor 10 luni și jumătate 
scurse din acest an cu im
portante realizări.

• PESTE 350 de hectare 
terenuri situate în perime

trele fostelor cartiere Balta, 
Cicani și altele, din bazinul 
carbonifer Rovinari, au fost 
amenajate și transformate in 
ultimii ani în livezi, podgo
rii, precum și pentru cultura 
cerealelor. După indicațiile 
cadrelor didactice de la Fa
cultatea de agricultură a 
Universității din Craiova și 
a specialiștilor întreprinderii 
constituite în acest scop, te
renurile respective au f®st 
nivelate, fertilizate și lucrate 
după tehnologii speciale, 
fapt ce a permis obținerea 
unor producții ce întrec de 
2—3 ori media înregistrată 
in unitățile vecine. în final, 
în această zonă vor fi redate a- 
griculturii circa 30 000 hectarț.
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MARELE MITING 
AL PRIETENIEI 

ROMÂNO-VIETNAMEZE
Relațiile de profundă stimă, 

de strînsă colaborare și solida
ritate dintre țările, partidele și 
popoarele noastre și-au găsit o 
vibrantă expresie în ’marele mi
ting organizat, luni, în Capitală, 
cu prilejul vizitei oficiale de 
prietenie pe care o face în (ara 
noastră delegația Partidului Ce
lor ce Muncesc din Vietnam și 
a Guvernului Republicii Demo
crate Vietnam, condusă de to
varășul Le Duan, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Celor ce Muncesc din Viet
nam.

Această entuziastă manifesta
re a prieteniei a avut loc, în 
modficațiv. la puțin timp 
după semnarea importantelor 
documente româno-vietnameze.

...Sala Palatului Republicii So
cialiste România — ora 11,30.

în ovațiile și aplauzele însu
flețite ale miilor de participanți 
la miting, iau Ioc în prezidiu to
varășii Nicolae Ceaușescu și Le 
Duan.

De asemenea. în prezidiu iau 
loc tovarășii Manea Mănescu, 
Ștefan Voi tec. Emi l Bobu, Cor
nel Burtică. Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas. Petre Lupu. Paul 
Niculeseu, Gheorghe Oprea. 
Gheorghe Pană. Ion Pățan. Du
mitru Popescu. Gheorghe Radu
lescu. Leonte Răutu. Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Iosif Banc, Ion

Cuvîntarea tovarășului
«ICUEAE CEAUȘESCU

Cuvîntarea tovarășului 
LE DUAN

Stimate tovarășe Le Duan, 
Dragi tovarăși vietnamezi, 
Tovarăși și prieteni.

Avem azi deosebita bucurie să 
ne întâlnim, în cadrul acestui 
miting al prieteniei, cu înalții 

soli ai eroicului popor vietna
mez, de care poporul român 
este legat prin puternice senti
mente de stimă, prietenie și so
lidaritate comunistă revoluțio
nară. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Doresc ca, în numele conduce
rii de partid și de stat, al între
gului popor român, precum și în 
numele meu, să salut din toată 
inima delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii De
mocrate Vietnam, condusă de 
tovarășul Le Duan, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, și să adresez un cor
dial mesaj de prietenie poporu
lui frate vietnamez. (Aplauze 
puternice, urale).

întregul nostru popor apre
ciază vizita dumneavoastră în 
Republica Socialistă România, 
dragi oaspeți vietnamezi, ca o 
nouă expresie a bunelor relații 
româno-vietnameze, a colaboră

Ursu, Mihai Marinescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
Virgil Teodorescu, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale, 
președintele Uniunii Scriitorilor, 
George Macovescu. ministrul a- 
facerilor externe, Tudor Zamfi
ra. ambasadorul țării noastre în 
R.D. Vietnam, Florida Ghită, 
muncitoare la întreprinderea de 
confecții și tricotaje București, 
Liliana Enache. studentă la In
stitutul de construcții din Ca
pitală.

In prezidiu au mai luat loc to
varășii Le Thanh Nghi, mem
bru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Ce
lor ce Muncesc din Vietnam, vi- 
ceprim-ministru al Guvernului 
R.D. Vietnam. Nguyen Co Thach, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, Nguyen Van Kha, 
adjunct al șefului Secției econo
mice și plan a Comitetului Cen
tral al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam. Le Khac, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Plan. Nguyen Van 
Dao, adjunct al ministrului co
merțului exterior. Nguyen 
Thanh Ha. ambasadorul R. D. 
Vietnam la București, precum 
și amabașadorul Republicii Viet
namului de Sud în țara noastră, 
Lam Van Luu.

In sală sînt prezenți membri 
supleanți ai Comitetului Politic 

rii'’Și solidarității militante din
tre partidele și țările noastre, 
bazate pe încredere șî prețuire 
reciprocă, pe principiile atotbi
ruitoare ale marxism-leninismu- 
lui. (Aplauze puternice).

Prietenia româno-vietnamezâ 
are tradiții îndelungate ; ea s-a 
dezvoltat și s-a ridicat pe o 
treaptă superioară în condițiile 
înfăptuirii revoluției și construc
ției socialiste din țările noastre. 
Solidaritatea româno-vietnameză 
a căpătat un caracter și mai ac
tiv, s-a manifestat și mai pu
ternic atunci cind Vietnamul a 
devenit obiectul intervenției im
perialiste. Poporul român, cu- 
noscind din propria sa experien
ță dominația străină, fiind ne
voit să ducă ei însuși lupte gre
le, timp de secole, pentru apăra
rea ființei naționale, a libertă
ții și independenței patriei, a 
înțeles și înțelege pe deplin, 
sprijinind activ, lupta celorlalte 
popoare împotriva asupririi 
străine, pentru eliberare națio
nală și socială. România socia
listă a acordai poporului vietna
mez. în tot decursul războiului, 
întregul său sprijn material, po-
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Executiv al C.C. al P.C.R., mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
vechi militanți ai mișcării co
muniste și muncitorești din țara 
noastră, conducători de institu
ții centrale și organizații ob
ștești, reprezentanți ai vieții 
noastre științifice și culturale, 
generali, oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile Ca
pitalei.

Sint de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Printre participanți se numără 
și tineri vietnamezi aflați la 
studiu și specializare în Româ
nia.

In aceste momente sărbăto
rești. Sala Palatului este împo
dobită festiv. Sint arborate dra
pelele de partid și de stat ale 
celor două țări, care încadrează 
portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Le Duan. Pe fond 
purpuriu este înscrisă urarea 
„Trăiască prietenia frățească, 
solidaritatea și colaborarea mul
tilaterală dintre poporul român 
și poporul vietnamez".

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

Tovarășul Ion Gheorghe, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-vi- 
cepreședinte al Comitetului Exe

Stimate tovarășe Nicolae 
C c a u ș e sc u,

Dragi tovarăși și prieteni,

Cele câteva zile ce s-au scurs 
de la sosirea în România au fost 
adevărate zile de mare sărbătoa
re ale prieteniei vietnamezo-ro- 
mâne. Partidul, guvernul și po
porul român, în spiritul vechilor 
lor tradiții de ospitalitate, au re
zervat delegației noastre o pri
mire solemnă și apropiată. în
trevederile și convorbirile care 
au avut loc între conducătorii 
celor două țări ale noastre, des
fășurate într-o deplină unani
mitate de vederi asupra tuturor 
problemelor discutate, au relie
fat hotărirea comună de a in
tensifica și extinde și mai mult 
relațiile de solidaritate și de co
operare între Vietnam și 
România. (Aplauze însuflețite, 
îndelungi).

Astăzi, în atmosfera de pri
etenie a acestui miting solemn, 
încercăm o marc emoție față de 
sentimentele calde ale tovarăși
lor și prietenilor români, față 
de cuvintele frumoase ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu rosti
te la adresa cauzei revoluționare 

cutiv al Consiliului popular mu
nicipal, a declarat deschis mi
tingul oamenilor muncii din Ca
pitală consacrat prieteniei din
tre popoarele și țările noastre, 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Celor ce Mun
cesc din Vietnam.

In uralele și ovațiile entuzias
te ale participanților la miting, 
iau cuv intui tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul LE 
DUAN, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam.

Cuvîntările tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Le Duan sînt ur
mărite cu deosebită atenție, cu 
profund interes și subliniate in 
repetate rînduri cu vii și pu
ternice aplauze, cu urale. Asis
tența a scandat, cu înflăcărare 
„Ceaușescu-Le Duan“, „Româ- 
nia-Vietnam".

în aclamațiile celor de față, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Le Duan se îmbrăți
șează cu căldură, saluta, cu 
mîinile strîns unite, miile de 
participanți la miting, care îi 
ovaționează îndelung. Sînt re
afirmate cu putere sentimentele 
frățești, de solidaritate militan
tă care s-au statornicit și se în
tăresc continuu între partidele, 
țările și popoarele noastre.

a poporului nostru. (Vii și puter
nice aplauze).

Mai întîi, permiteți-mi ca, în 
numele Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, al Guver
nului Republicii pemocrate Vi
etnam și al poporului vietnamez, 
să adresez un salut de solidari
tate, împreună cu recunoștința 
noastră sinceră, Partidului Co
munist Român, stimatului tova
răș Nicolae Ceaușescu, guvernu
lui și poporului român care au 
acordat de-a lungul anilor un 
sprijin activ cauzei revoluționare 
a poporului vietnamez. (Aplau
ze puternice, urale).

Poporul român, cu perseveren
ța sa revoluționară, cu vechea 
sa cultură, a străbătut numeroa
se etape de luptă, a scris pagini 
istorice glorioase, făcînd ca țara 
sa să progreseze continuu.

Pentru a cuceri independența 
și libertatea patriei, clasa mun
citoare și poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, au luptat cu fermitate 
împotriva fascismului hitlerist și 
a valeților acestuia, sfidînd te
roarea, reprimarea, privațiunile

(Continuare în pag. a lll-a) 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Le Duan, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Partidului ■ -Celor - ce Muncesc 
din Vietnam, au semnat; ’ litrii 
dimineața. Declarația comună 
româno-vietnameză.

După semnare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Le Duan 
și-au strîns cu căldură mîinile, 
s-au îmbrățișat.

în cadrul aceleiași solemnități, 
tovarășii Ion Pățan, viceprim- 
ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, și Le 
Thanh Nghi, viceprim-ministru 
al Guvernului R.D. Vietnam, au 
semnat Acordul privind schim
burile de mărfuri și plăți pe

DINTRE TOVĂRĂȘII
NICOLAI CEAUSESCU SI If DUAN
La Palatul Republicii Srau în

cheiat, în ziua de 17 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

Manifestări oma

giale consacrate 

sărbătoririi a 500 

de ani de existen

ță a satului Călu- 

găreni, județul Bo

toșani și a 200 de 

ani de activitate a 

Școlii Poiana, din 

județul Ialomița

Telegrame adresate 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist 
Român, tovarășului 

Nicolae Ceaușescu

ÎN PAGINA a 2-a 

anii 1976—1980 și Acordul de co
operare și credit între Guvernul 
Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Democrate 
Vietnam pentru realizarea unor 
obiective industriale în R. D. 
Vietnam. Tovarășii Paul .Nicu-. 
lțscu. viceprim-ministru al gu
vernului, și Le Thanh. Nghi au 
Șjpmnat, apoi, Protocolul Șesiunii 
ă treia a Comisiei mixte guver
namentale de colaborare econo
mică și tehnico-științifică din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată 
Vietnam.

La ceremonia semnării docu
mentelor au participat tovarășii 
Manea Mănescu, Ștefan Voitec, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Pe

dului Celor ce Muncesc din 
Vietnam.

La încheierea convorbirilor au 
participat tovarășii Manea Mă
nescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guver
nului, Paul Niculeseu, membru 
al Comitetului Politic Executiv

Județul Dolj a îndeplinit 
planul cincinal

Cu profunde sentimente de 
dragoste și devotament față de 
patrie și partid, față de dum
neavoastră, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, organi
zația județeană Dolj a P.C.R. 
raportează cu mîndrie patrioti
că, în numele tuturor celor ce 
muncesc pe aceste străvechi me
leaguri românești, că astăzi, 17 
noiembrie 1975, planul cincinal 
la producția industrială a fost 
îndeplinit în județul nostru.

Pentru noi, evenimentul aces
ta constituie o adevărată sărbă
toare, el consemnînd un mare 
succes pe care comuniștii l-au 
obținut ca răspuns la îndemnul 
însuflețitor și indicațiile. pre
țioase pe care dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, ni 
le-ați dat în momente deosebite 
ale activității noastre.

Convingerea exprimată de 
dumneavoastră la marea aduna
re populară din municipiul Cra
iova, în anul 1974, că oamenii 
muncii din județul Dolj, vor face 
totul pentru a îndeplini în cele 
mai bune condiții marile sarcini 
pe care le au și că vor obține 
succese tot mai mari în reali
zarea cincinalului înainte de 
termen, se confirmă și cu acest 
prilej. Ne-am străduit și ne-am 
mobilizat toți ca unul să valo
rificăm intens baza noastră ma
terială. întreaga energie și cana- 
citate de care dispunem. Men
ționăm cu satisfacție că a- 
vansul de 44 zile cîștigat ne va 
permite să obținem suplimentar 
o producție industrială de peste 

tre Lupu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană. Dumitru Po
pescu, Gheorghe Radulescu, 
Leonte Răutu. Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Iosif Banc, Mihai Da- 
lea, Mihai Gere, Ion Ursu, Mi
hai Marinescu, viceprim-minis
tru al guvernului, George Maco
vescu, ministrul afacerilor ex
terne. mimbri ai C.C. al P.C.R., 
conducători ai unor instituții 
centrale, ambasadorul României 
lâ Hanoi.

Au luat, de asemenea, parte 
tovarășii Nguyen Co Thach, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Nguyen Va» Kha, ad
junct al șefului Secției econo
mice și plan a C.C. al Partidu
lui Celor ce Muncesc din Viet
nam, Le Khac, vicepreședinte 

al C.C. al P.C.R., viceprim-mi
nistru al guvernului, ministrul 
educației și învățământului, iar 
din partea vietnameză — tova
rășul Le Thanh Nghi, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, viceprim-ministru al 
guvernului R.D. Vietnam.

2,2 miliarde lei, concretizată în 
produse deosebit de necesare e- 
conomiei noastre naționale cum 
sînt : aparataj electric de înaltă 
tensiune,' motoare electrice, în
grășăminte chimice, mașini agri
cole, confecții textile, ulei co-

Telegrama adresată 
Comitetului Central 

al Partidului 
Comunist Român, 

tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

mestibil șî alte produse ale in
dustriei alimentare. La export, 
unde planul cincinal a fost rea
lizat încă din luna iulie a.c.. 
avansul cîștigat ne va permite 
să livrăm suplimentar pe piața 
externă produse industriale în 
valoare de aproape 600 milioane 
lei valută. Adăugind la acestea, 
rezultatele bune Obținute în spo
rirea productivității muncii, re

al Comitetului de Stat pentru 
Plan, Nguyen Van Dao, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior, Nguyen Thanh Ha, am
basadorul Republicii Demo
crate Vietnam în România, ce
lelalte persoane oficiale vietna
meze, precum și Lam Van Luțb 
ambasadorul Republicii Vietna
mului de Sud la București.

în încheierea solemnității, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Le 
Duan s-au felicitat și și-au ex
primat satisfacția pentru docu
mentele semnate, manifestîn- 
du-și convingerea că ele vor 
marca un moment important în 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie, solidaritate și colaborare 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

ASTĂZI, IA POSTURILE 
DE RADIO Șl TELEVIZIUNE

Astăzi, în jurul orei 9,45, 
posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite di
rect ceremonia plecării de
legației Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam și a 
Guvernului Republicii Demo
crate Vietnam, condusa de to
varășul Le Duan, prim-secre
tar al Comitetului Central 
al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, care, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și a Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, a efectuat o vizită 
oficiala de prietenie în țara 
noastră.

ducerea consumurilor specifice 
concretizate in economii de 16 
mii tone metal. 520 mii tone 
combustibil convențional și .210 
milioane KWh energie electrică, 
diversificarea și modernizarea 
producției, precum și creșterea 
continuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al oamenilor 
muncii, avem astfel întregită i- 
maginea eforturilor și împliniri
lor noastre.

în prezent, organele și organi
zațiile de partid, colectivele de 
oameni ai muncii, — se scrie in 
telegrama Comitetului județean 
Dolj al P.C.R. — depun o in
tensă și rodnică activitate pen
tru pregătirea temeinica a vii? 
torului cincinal, o nouă etapă în 
dezvoltarea impetuoasă a patriei 
noastre, în care ne propunem să 
obținem noi și importante suc
cese.

Străduindu-ne permanent să 
ne făurim viitorul, așa cum stră
lucit a fost prefigurat în Pro
gramul partidului, noi, comuniș
tii și ceilalți oameni ai, muncii 
din județul Dolj, ne reînnoim 
angajamentul ferm ca,. împreună 
cu eroicul nostru popor și sub 
conducerea înțeleaptă a partidu
lui. a dumneavoastră personal, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să muncim 
neobosit, cu pasiune și totală 
dăruire pentru a contribui din 
plin la făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
scumpa noastră patrie — Repu
blica Socialistă România.
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Tinerii muncitori 
în sprijinul 

elevilor de la sate
In urmă cu cîteva luni, Biroul 

Comitetului județean Mehedinți 
al U.T.C. a inițiat o amplă miș
care cu caracter patriotic edu
cativ privind dotarea ateliere
lor școală din mediul rural. Răs- 
punzînd chemării, organizațiile 
U.T.C. din marile întreprinderi 
s-au angajat să realizeze în a- 
fara orelor de program și din 
materiale economisite 10 000 
scule, cu care să doteze 45 de 
școli, dintre care 35 cu seturi 
complete. S-au stabilit sarcini 
concrete pe organizație, schimb 
și tînăr. Acțiunea vizează două 
mari obiective : crearea unor 
condiții optime pentru instrui
rea tehnico-productivă a elevilor 
de la sate și valorificarea supe
rioară a deșeuri
lor. Fundamen
tul său l-a con
stituit înțelege
rea necesității 
ca fiecare orga
nizație și tînăr 
să participe la 
creșterea pre
gătirii viitoare
lor generații de 
muncitori. An
gajamentul a fost realizat și de
pășit. La Școala generală nr. 2 
din comuna Pătule, dintr-un 
grup de 20 de elevi, 15 lucrează 
cu scule confecționate de ute- 
cistii din marile întreprinderi.

Constantin Trușcă. directorul 
școlii, apreciază acțiunea ca fi
ind de o mare utilitate. „Recent 
am organizat un atelier de lăcă- 
tușerie, astfel incit. în curind. 
activitatea se va desfășura în 
cele mai bune condiții". Aceleași 
aprecieri din partea tînărului 
maistru Tiberiu Bîrdat de la 
Școala generală din comuna 
Gruia, la școlile din Cujmir sau 
Gemeni, Broșteni sau Vlădoaia.

Zilele trecute, cu sprijinul co
mitetului județean U.T.C. 
organizat o
care au participat secretarii 
mitetelor U.T.C, din marile în
treprinderi ale naunicipiului Dro- 
beta-Turnu Severin. S-a discutat 
despre modul cum a fost orga- 
r'zată acțiunea și despre per
manentizarea ei. Concluzia care 
s-a desprins vizează faptul că 
acțiunea nu a fost încheiată o- 
dată cu îndeplinirea angajamen
tului. Ea va continua, ca obiec
tiv principal. în cadrul întrecerii 
„Tineretul — factor activ în

Inițiativa Comitetului 
județean Mehedinți 

al U.T.C.

realizarea cincinalului revoluției 
tehnico-științifice".

Veronica Matei, președinta 
Consiliului elevilor de la comi
tetul județean, ne relata că în 
acest an școlar se vor executa 
încă 10 000 scule cu un grad mai 
mare de tehnicitate, dispozitive, 
bancuri etc.

La întreprinderea de vagoane, 
fiecare utecist s-a angajat să 
confecționeze 2 scule (ciocane, 
ace de trasat, dornuri, cadre de 
fierăstraie). Săptămînal, secreta
rii organizațiilor U.T.C. pe sec
ție și schimb au raportat înde
plinirea angajamentelor. „Așa 
am reușit, sublinia Octavian 
Manafu. secretarul comitetului 
U.T.C., să depășim angajamen

tul asumat, con
fection ind 2 000 
«cule diferite*'.

„Contribuția 
noastră, relata 
Mircea Mazilu, 
secretarul comi
tetului U.T.C. de 
la Șantierul na
val, s-a mate
rializat în 2 500 
de scule. Anul 

acesta vom mai realiza 1 000. 
La noi, acțiunea a cuprins 
nu numai pe uteciști. Maiștrii 
Ion Cerbu, Ion Haimana, Ghe- 
orghe Mihuțoniu au execu
tat planurile, le-au multiplicat, 
au asigurat asistența tehnică ne
cesară. Deseori au rămas după 
orele de program pentru ca tot 
ce realizăm noi să fie de cea 
mai bună calitate. Anul acesta 
ne gîndim să extindem contri
buția la dotarea școlilor. Vom 
repara unele utilaje, ca, de 
exemplu, mașini de găurit, poli- 
zoare, generatoare și transforma
toare de sudură, pe care le vom 
trimite școlilor din mediul rural".

într-una din secțiile întreprinderii de calculatoare din București
Foto : VASILE RANGA

Manifestări omagiale
Satul Călugăreni, aparținînd 

comunei Ungureni, județul Bo
toșani, a împlinit 500 de ani de 
existență. Cu acest prilej, a 
avut loc o adunare festivă, în 
încheierea căreia participanții 
au adoptat textul unei telegra
me adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUSESCU, în care se spune 
printre altele : In acest moment 
de emoționantă retrospectivă,- 
mîndri de evenimentul ce-1 tră
iește localitatea noastră, ne a- 
țintim privirile spre viitorul pe 
care îl vedem în înfăptuirea 
Programului partidului.

Pă$im în al șaselea secol al 
vechimii atestării documentare 
a localității noastre dar. tot
odată. într-un nou cincinal, care 
va reprezenta o altă treaptă a 
creșterii bunăstării noastre ma-

LA RÎMNICU-VÎLCEA

teriale și spirituale, a mersului 
nostru spre făurirea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te. Este un moment potrivit să 
vă asigurăm, iubite tovarășe se
cretar general, că vom depune 
toate eforturile pentru ca, îm
preună cu locuitorii comunei, 
județului, ai țării întregi, să fim 
la înălțimea sarcinilor ce ne re
vin din Programul adoptat de 
cel de-al XI-lea Congres al 
partidului.

★
Cadrele didactice și elevii, 

împreună cu părinții și genera
țiile de absolvenți ai școlii Po
iana — cea mai veche unitate 
de învățămînt de pe teritoriul ju
dețului Ialomița —, prezenți la 
jubileul sărbătoririi a 200 de ani 
de activitate, au adresat o te
legramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se 
spune între altele : Ca urmare 
a preocupărilor constante ale 
partidului și statului pentru asi
gurarea celor mai bune condiții

de muncă și învățătură tinere
tului școlar, comuna noastră 
dispune de o bază didactico- 
materială corespunzătoare prin 
extinderea spațiului de școlari
zare cu noi săli de clasă și ame
najarea de laboratoare moderne, 
cabinete* și ateliere care ajută 
substanțial la creșterea gradului 
de instruire și lărgire a orizon
tului de cunoaștere al elevilor, 
la pregătirea lor temeinică în 
vederea integrării mai rapide în 
activități utile societății.

Vă asigurăm, mult iubite tova
rășe secretar general, că vom 
face tot ce depinde de noi pentru 
a răspunde prin fapte indicați
ilor pe care le-ați dat recent de 
la înalta tribună a forumului po
litic al tineretului privind reali
zarea unui învățămînt revoluți
onar strîns legat de viață, de 
producție, pentru a da patriei, 
societății, cetățeni demni, cu 
un larg orizont de cultură, capa
bili să mînuiască și să foloseas
că noile cuceriri ale științei și 
tehnicii, spre binele poporului 
și continua înflorire a României 
socialiste.

masă rotundă

La C.C.H. s-au confecționat 
r..„ 575 scule, cu 260 peste angaja
ta ment. iar la C.P.L. — 1 000 scu- 

co- le. în final, uteciștii de la C.P L. 
vor asigura atelierelor școală de 
Ia safe 1 900 de scule. S-au con
fecționat 500 cozi de ciocane, 
200 cozi de șurubelnițe, 100 ace 
de trasat, dălți, dornuri etc.

.Mii de uteciști din întreprin
derile județului Mehedinți și-au 
propus să contribuie astfel la 
dotarea atelierelor școală din 
mediul rural. Este o acțiune va
loroasă, de mare utilitate.

LIDIA POPESCU

FRUCTUOS SCHIMB 
DE EXPERIENȚĂ

Timp de două zile, 
la sfîrșitul săptămâ
nii anterioare, patru
zeci tineri uteciști de 
la I.C.M.R. Reșița au 
fost oaspeți ai comi
tetului U.T.C. de la 
cunoscuta întreprin
dere craioveană „E- 
lectroputere". întîl- 
nirea a prilejuit un 
fructuos schimb de 
experiență asupra 
formelor și metode
lor folosite de orga
nizația U.T.C. în an

trenarea tinerilor la 
realizarea și depă
șirea sarcinilor pro
fesionale, in edu
carea lor prin muncă 
și pentru muncă. 
Acțiunea a debutat 
ci vizitarea fabrici
lor aparataj mașini 
electrice rotative și 
locomotive, a moder
nei secții de trans
formatoare» unde se 
realizează cele mai 
mari produse electro
tehnice românești, 
precum transforma

torul de 400 MWA. 
Organizația U.T.C. a 
fabricii de locomoti
ve i-a invitat pe 
oaspeți la o seară cul- 
tural-distractivă. A 
doua zi tinerii reși- 
țeni au fost însoțiți 
la un tur al orașu
lui, prezentîndu-li-se 
principalele obiective 
și realizări social-e- 
conomice și culturale 
ale Craiovei. Schim
bul de experiență va 
continua în ' cetatea 
de foc a Reșiței.

Cercetări ale tinerilor speologi
In tabăra de vară a cercului 

de speologie „Focul viu" al 
B.T.T. una dintre echipele de 
speologi care au activat In Mun
ții Banatului a descoperit o peș
teră de aproape 2 km. lungime, 
deosebit de interesantă din

punct de vedere științific. Peș
tera a fost cartată în totalitate, 
iar echipele specializate de speo
logi amatori au început o ac
tivitate susținută de cercetare, 
avind drept scop cunoașterea 
cit mai exactă a acestui obiec
tiv speologic.

ÎNTREPRINDEREA „AUTOBUZUL" 

BUCUREȘTI,

str. OSTROV Nr. 3, sectorul 5, 

încadrează de urgență :

• mecanici locomotivă L.D.H. la manevră :

• șoferi pe autocamioane ;

• macaragii pod rulant;

Pentru relații adresați-vă la Serviciul Personal, 

telefon : 2393 20 interior 116 sau Ia 2312 32.

ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ

A AGRICULTURII

Șl INDUSTRIEI ALIMENTARE BUCUREȘTI,

Calea Giulești 1, Sectorul 7, încadrează maiș

tri construcții mașini prelucrări prin așchiere și 

electricieni.

Relații telefon 49 42 45/125.

Decada
artei culte

La Rîmnicu Vîlcea a avut 
loc vernisajul expoziției a- 
nuale de artă plastică vîl- 
ceană. Un mare număr de 
invitați ai artelor plastice 
prezenți la expoziție a apre
ciat în mod deosebit lucrările 
prezentate de tînărul pictor 
Pe,tre Bardașu (Cînt vechi, 
File de istorie), Maria Crișan 
(Ctitor al formelor noi, Aripi 
și Perpetuum mobile), Eca- 
terina Topa (Nuntă la moți, 
Scoarțe), Olimpiu Orza (Por
tret de fată. Peisaj). Tot 
în cadrul „Decadei artei cul
te", organizată la Rîmnicu 
Vîlcea între 9—18 noiembrie, 
s-a desfășurat cel de-al 3-lea 
concurs interjudețean de in
terpretare a muzipii culte 
„Armoniile toamnei" la care 
au participat peste 40 con- 
curenți din 18 județe ale ță
rii. Printre manifestările or
ganizate în această săptă- 
mînă de către Comitetul ju
dețean al U.T.C.. Comitetul 
județean pentru cultură și e- 
ducație socialistă .și Comite
tul județean de îndrumare a 
creației populare și a mișcă
rii artistice de masă, mai 
notăm : lansarea. în prezența 
a numeroși poeți, scriitori, 
critici, actori din întreaga 
tară, a cărții ..Starea de iu
bire", cel de-al 2-lea volum 
de versuri al tînărului poet 
George Țărnea. spectacolul 
muzical-coregrafic „Flori vîl- 
cene", spectacolul „Răpirea 
din serai" prezentat de Opera 
română din București, des
chiderea programului de. ci
nematecă stagiunea 1975— 
1976, concertul extraordinar 
al corului „Madrigal", pre
miera de teatru ..înainte de 
revărsatul zorilor". piesa 
scriitorului Doru Motoc.

NICOLAE MILITARU

IIT»SPOHT
Cu meciul de duminică se în

cheie încă un capitol din activi
tatea naționalei de fotbal. După 
cum s-a văzut, oferindu-ne un 
nou prilej de insatisfacție. în- 
trucit obiectivul propus, cel mai 
important obiectiv al fotbalului 
nostru — calificarea în etapa 
superioară a Campionatului eu
ropean — n-a fost îndeplinit, 
n-a fost onorat, considerăm ne
cesar să fie analizate cauzele 
pentru care n-am putut promo
va în această competiție inter
națională de prestigiu. starea 
fotbalului nostru, în general. 
Pentru că nu ne poate fi indife
rent faptul că de mai mulți ani 
de zile, mai exact după parti
ciparea Ia turneul final al C.M. 
din Mexic și la sferturile de fi
nală ale C.E. ediția trecută, fot
balul nostru, la nivelul repre
zentării internaționale, atît în ce 
privește reprezentativa primă, 
cît și celelalte echipe naționa
le— de tineret și juniori — și 
chiar echipele de club în „cu
pele europene", nu reușesc să 
treacă de prima etapă a confrun
tărilor internaționale, avind 
comportări slabe sau mediocre, 
părăsesc scena pe ușa de servi
ciu.

Evident, echipa noastră, în a- 
cest meci decisiv, cu Spania, a 
jucat slab. Dar calificarea n-a 
fost pierdută duminică. Pentru 
că și în cazul unei victorii, este 
prea puțin probabil că practi- 
cînd acest fel de joc, prestînd 
un astfel de fotbal, am putea 
realiza, la Glasgow, un rezultat 
favorabil. Calificarea am pier
dut-o în meciul cu Danemarca, 
de la Copenhaga — unde am lă
sat partenerilor de joc un punct, 
singurul de altfel pe care l-au 
cîștigat în 6 partide ! — și în 
meciul cu Scoția de la Bucu
rești. Cu cele 2 puncte și cu vic
toria de duminică, normală după 
opinia noastră, astăzi echipa ar 
fi fost virtual calificată. Dar 
nu s-a putut. Nu s-a putut pen
tru că echipa noastră nu știe să 
cîștige, n-a fost învățată acest 
lucru, dă dovadă, în meciurile 
hotărîtoare, de o lipsă de efica-

citate exasperantă, practică 
un fotbal dezorganizat» haotic, 
cu acțiuni intîmplătoare, nu 
construiește cu luciditate, în 
scopuri ofensive, acțiuni clare 
care să aibă finalizări concrete. 
Aceste slăbiciuni •— în atac, ca 
și în apărare — s-au evidențiat 
pregnant și în meciul de dumi
nică. Principala carență a na
ționalei rămîne, în continuare, 
însă, lipsa oricărei idei sau con

Întreprinderea de transport bucurești
CAUTĂ PENTRU CALIFICARE BĂRBAȚI $1 FEMEI, 

ABSOLVENȚI AI ȘCOLII GENERALE, 
IN MESERIILE DE t

• șoferi autobuz, auto-taximetru șl troleibuz (policalifieare) 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. Virata 22—40 ani. Durata cursului 4 luni.
• conductori tramvai. Vîrsta 22—40 ani. Durata cursului 3 luni.

ÎNCADREAZĂ BARBATI ȘI FEMEI.
PENTRU PREGĂTIREA LA CURSURI DE SCURTA DURATA, 

CA ȘOFERI PENTRU URMĂTOARELE AUTOVEHICULE :

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.
posesori al permisului categoria D pentru auto-taximetru, auto
buz sau troleibuz.

ÎNTREPRINDEREA ASIGURA PE DURATA CURSURILOR 
URMĂTOARELE :

DUPĂ MINUTUL 45
S-ar putea să greșesc și. în 

orice caz, s-ar putea și s-ar prea 
putea sa exagerez, dar reporta
jul de duminică seara al Rodicăi 
Rarău (Omul de lingă tine, de
dicat familiei Rovența de pe 
platforma Rovinari) mi s-a pă
rut, cum ar spune G. Cătlnescu, 
„aproape o capodoperă". „Aproa
pe", pentru că au existat in re
plicile reporterei cîteva note 
false (de familiaritate exagera
tă) și pentru că investigația ar 
fi putut merge mai departe. În
lăturând orice accent de idilism. 
Dar a fost cu siguranță un mic 
film zguduitor, și aceasta din 
cel puțin două motive.

în primul rind. reportera a 
căutat și a știut să-și găsească, 
pentru emisiunea ei, niște eroi 
adevărați, capabili să ne capteze 
atenția prin lucruri de cea mai 
mare însemnătate. Există cre
dința că, la urma urmei, despre 
orice om de pe stradă se poate 
vorbi la televiziune, un bun re
porter fiind in stare să desco
pere la fiecare dintre noi măcar 
o particularitate simpatică (sau 
antipatică), măcar un gest, mă
car un surîs. Așa este, dar în- 
tr-o societate există surîsuri 
importante și surîsuri neglija
bile. Maria Rovența este trac- 
toristă pe un tractor gigant, Ion 
Rovența excavatorist pe un uti
laj uriaș, în valoare de o sută 
douăzeci de milioane de lei, tint 
împreună de douăzeci de ani, au 
doi copii, și-au clădit o casă. 
Cind s-a căsătorit, Maria avea 
nouăsprezece ani, iar el. proba
bil, ceva mai mult. Cam asta 
ar fi tot, în afară de un amă
nunt, pe care-l subliniază direc
torul, ți el de douăzeci de ani 
acolo : ei sînt „cei mai". Și a- 
cest „cei mai" se bizuie pe ma
șinile neobișnuite de care răs
pund fiecare, pe atitudinea fată 
de tovarășii de muncă, pe modul 
în care îți cresc copiii, pe com
portarea lor întotdeauna cinsti
tă și demnă. Doi eroi ideali. 
Există asemenea eroi ? în lite
ratură, ei ne apar cam necon
vingători. Dar în viață ? Ei 
bine, ți în viață ne apar la în
ceput tot astfel: nu ne vine să 
credem. Dar cind credem, elnd 
sîntem în sfîrșit convinși că da,

aceștia sînt intr-adevăr niște oa
meni grozavi, ce bucurie ! „Sîn- 
tgți căsătoriți de douăzeci de 
ani și vă simțiți legați unul de 
celălalt ca ți în prima zi. Care-i 
taina unei căsătorii ?" o întreabă 
reportera pe Maria Rovența. 
„Taina ? Păi noi ne-am luat din 
dragoste". „Am auzit că, în tim
pul lucrului, o mulțime de trac
toriste tinere, ve care le-ați în
vățat meserie, vin să le dați 
sfaturi. Nu vă deranjează ?"

CRONICA T.V,
de FLORIN MUGUR

„Cum o să mă deranjeze ? Eu 
le iubesc." $1 îi dau lacrimile. 
Sau mie ? vorbește fiica, elevă, 
eu un chip care scînteiază de 
inteligență șt de bunătate : „Azi 
dimineață ?• Am făcut curățenie, 
am făcut mîncare pentru mămi
ca și tăticu și m-am apucat de 
lecții." Cind era foarte tinără, 
Măriei i t-a oferit să lucreze 
intr-o cofetărie. A preferat 
tractorul și nu l-a mai lăsat : 
„Femeile pot face orice ! Mie 
asta-mi place." E robustă, are 
fata arsă de vinturi, brațe de 
bărbat „O mai iubești, Ion Ro
vența ? „E cea mai duioasă..."

Rodica Rarău a știut despre 
cine să ne vorbească și a mai 
știut, în al doilea rind, să-și 
lase eroii să ne spună ei, în fe
lul lor, ceea ce aveau de spus. 
Cu fraze mai simple și mai fru
moase, femeia. Cu fraze uneori 
convenționale, „de ședință", băr
batul. Așa sînt ei și așa ne-au 
fost înfățișați, cu inerentele șo
văieli de exprimare ale oricărui 
ins puțin intimidat de aparatele 
televiziunii, eu acele șovăieli din 
care s-a născut și o replică de o 
intensă poezie. „După douăzeci 
de ani de căsnicie, cum îți vezi 
astăzi soția, Ion Rovența 7" 
„După douăzeci de ani de căsni
cie, eu îmi văd astăzi soția ca

și la început, și poate și mai 
mult." Să vezi pe cineva nu mai 
bine, ci mai mult, cu fiecare pri
vire...

Și pentru că a venit vorba 
despre poezie, să nu uităm un 
moment din reușitul Club T la 
Cluj-Napoca, acela în care Vic
tor Felea, poet de prestigiu și 
prieten înțelept al tinerilor au
tori la început de drum, ne-a 
prezentat pe omul de lîngă el, 
„un adolescent palid și timid 
din munții Orăștiei", cu cîteva 
poeme „de-o îndrăzneală neîn
chipuită". Adolescentul, Petru 
Romoșan. care ședea intr-adevăr 
alături de rafinatul poet, mi s-a 
părut și mie o mare speranță 
și-mi pare rău că nu am putut 
nota decît finalul unui poem 
despe Decebal : „Doar el nemu
ritorul, neștiutul / rîde și plinge 
singur în munți".

...în minutul 45 al partidei 
România-Spania eram conduși 
cu 1—0 și numai spre reportaje 
pitorești nu ne ducea gindul. Și 
totuși, Cronicarul cotidian al lui 
Aristide Buhoiu a reușit pentru 
cîteva minute să ne facă să 
uităm ce văzusem înainte și 
să-l urmărim pe profesorul pen
sionar Alexandru Tohăneanu, 
autor al unui „jurnal" original 
în care, începînd de la 25 august 
1962, fără nici o zi lipsă, și-a 
notat — în cuvinte și prin de
sene făcute cu stiloul — tot ce-a 
văzut mai important în București 
și In alte locuri din România. 
„Timp foarte frumos. Imediat 
după amiază am pornit iarăși cu 
bicicleta", scrie undeva, în una 
din cele optsprezece mii de pa
gini. Vedem un desen al podului 
de peste Timiș, o clădire din 
Covasna, cabana Piatra Arsă. Si 
din nou o însemnare : „Timp 
foarte frumos. Am primit un te
lefon de la Popescu". Ce subiect 
interesant și ce greu e să gă
sești săptămînal, așa cum face 
eu ingeniozitate Aristide Buhoiu, 
un asemenea subiect ! Și e păcat 
că s-au făeut auzite W unele 
fraze cam bombastice. Oricum, 
„cronicarul săptămînal* ne-a fă
cut cunoștință cu o personali
tate.

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. 2 105'1969 ; 
legitimație de călătorie pe mijloace de transport în comun I.T.B.

RETRIBUȚIA TARIFARA PENTRU PROGRAM NORMAL 
DE 201 ORE (!N BAZA LEGII 57/1974). DUPĂ CALIFICARE.

ASTFEL :
DE 201 ORE (IN BAZA

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

Informații suplimentare la
Dr. Grozoviei nr. 4, telefon :

Ia încadrare
1 539
I 855
1 957
2 059

1 672

după vechime
1 886 lei
2 273 lei
2 702 lei
2 804 lei

2 049 lei

Biroul de învățămînt I.T.B. din str. 
__ ______________ 12 19 30 int. 187 sau direct la Exploa
tarea Transport Electric. Calea Dubești 184. telefon : 22 06 60 int 3 
și Exploatarea Transport Autobuze. Calea Șerban Vodă 164. telefon : 
23 88 70

nuri de măsuri, se discută 
ore în șir, în ședințele acestui 
organism de conducere, organi
zare și orientare a activității 
fotbalistice, dacă tot nu se pun 
în aplicare, nu se face nimic și 
nimeni nu este tras la răspun
dere ? Trebuie să ne explicăm 
eșecurile și prin prisma altor 
realități. Fluctuațiile în echipa 
națională. încercarea și renun
țarea eu ușurință la unii jucă
tori, instabilitatea structurii de 
bază a „ll“-lui tricolor, nu sînt 
ultimele probleme acute. Apoi, 
ce se întimplă că de mai mulți 
ani de zile nu mai apar talente

Și fotbalul 
are nevoie

cepții de joc. Tot ce fac jucă
torii noștri pe teren poartă pe
cetea întîmplării, hazardului, 
realizările echipei rezidă în rea
lizările personale ale jucătorilor 
și nu sînt efectul unei organi
zări a jocului potrivit unei tac
tici prestabilite. Cîndva s-au ex
primat lui Angelo Niculescu cri
tici severe față de o anume idee 
de joc imprimată echipei. Am fi 
foarte bucuroși să putem critica 
și acum ideile tactice ale selec
ționerului Valentin Stănescu, 
dar de 3 ani de zile, de cind se 
află la cîrma 
reușit să și le 
altfel, cu acest 
juns la punctul 
gic al echipei : 
corespunzătoare 
ționale. Conducerea tehnică a 
echipei, datorită unor rezul
tate. în aparență, satisfăcă
toare, bune pentru „palmares", 
dar nesemnificative în esența 
lor, s-a complăcut să lase echi
pa să joace sub semnul impro
vizației, persistând într-o stereo
tipie de joc demodat și demult 
depășit, deuarte de ceea ce în
țelegem prin fotbalul modern, 
criticat de fiecare dată în presă 
și în ședințele Biroului federal. 
Antrenorii lotului, colegiul cen
tral al antrenorilor n-au ela
borat o orientare tactică de 

în funcție de calități- 
și capacitățile jucătorilor 

noștri, nu s-a elaborat acel stil 
propriu promis de mult în 
ședințele Biroului federal. De 
ce se mai fac, atunci pla-

naționalei, n-a 
cristalizeze. De 
subiect, am a- 
cel mai nevral- 
pregătirea ne- 

a echipei na-

tinere remarcabile, eare 
poată înlocui, cind e cazul, 
pe selecționabilii care dacă 
nu astăzi, mîine nu-și mai jus
tifică selecționarea. S-a văzut 
că. datorită accidentării a doi ti
tulari, Dumitru și Cheran —-un 
handicap greu, desigur — au 
fost descoperite unele posturi în 
echipă pînă la ultimele zile, for- 
țînd improvizațiile. Trebuie vă
zut, însă, că și atunci cind apar 
asemenea „speranțe", ele se 
pierd pe drum, se plafonează 
încă înainte de a cunoaște con
sacrarea internațională. Există 
explicații, cauze mai profunde 
care trebuie analizate temeinic, 
cu maximă responsabilitate. Nu 
este un secret pentru nimeni că 
unii dintre jucătorii noștri, chiar 
titulari ai echipelor reprezenta
tive, nu dau randamentul de 
care ar fi în stare, pentru că 
forma sportivă, potențialul lor 
fizic și moral sînt subminate de

9 viață nu întotdeauna înscrisă 
In normele conduitei sportive. 
Adeseori abateri de la normele 
vieții și eticii sportive, cunos
cute și de cluburi și de federa
ție, în loc să fie discutate și 
sancționate sever și la timp, au 
fost mușamalizate. Dacă vom 
continua să mergem pe a- 
ceastă cale, a compromisu
rilor în fotbal, nu vom reu
și să ne menținem nici măcar 
la nivelul actual. De mai multă 
vreme se critică valoarea scă
zută, calitatea precară a meciu
rilor din campionat și Federa
ția, C.N.E.F.S. nu întreprind ni
mic. în afara asigurărilor 
că lucrurile se vor îndrepta.

Dacă a sosit momentul să ne 
întrebăm de ce Federația întâr
zie să facă, într-adevăr, ordine 
în domeniul de care răspunde, 
să elaboreze și să pună în apli
care concepții clare și măsuri 
viabile privind îmbunătățirea 
calitativă a activității fotbalis
tice, nu putem trece cu vederea 
faptul eă antrenorii federali, cei
lalți activiști ai Federației se 
invîrtesc toată ziua prin birou
rile din strada Vasile Conta, de- 
plasîndu-se rar pe la cluburi, 
fae rapoarte despre nimic, plea
că în străinătate la cursuri de 
perfecționare, în schimburi de 
experiență, să vizioneze meciuri 
ca să-și cunoască adversarii, să 
vadă fotbal de clasă, de unde se 
întorc doar cu însemnări perso
nale, fără să valorifice nimic 
din ceea ce văd și află, din ceea 
ce este nou în materie, nu con
tribuie profesional și competent 
la progresul fotbalului nostru.

Dișeutind din perspectiva vii
torului. a împlinirilor pe care le 
așteaptă Iubitorii fotbalului din 
țara noastră de la acest sport 
îndrăgit, considerăm că se sim
te nevoia unui curent proaspăt, 
capabil să imprime dinamismul 
necesar și gustul performanței 
în rlndul tuturor jucătorilor.

VASILE CABULEA

Astăzi, partida de tenis llie Hăstase-Jlnw Connors

-.W.V.V.VAV.V

• IN SALA SPORTURILOR 
de la Floreasca va avea loc as
tăzi un interesant cuplaj inter
național de baschet. In primul 
meci, de Ia ora 17,00, echipa se
lecționată „1 August" din R.P. 
Chineză va juca în compania 
formației Rapid, urmînd ca în 
continuare echipa masculină a 
clubului oaspete să primească 
replica formației Steaua. Valoro
șii jucători din R.P. Chineză vor 
evolua și miercuri în aceeași sală 
unde vor intilni echipa clubului 
Dinamo (ora 18,30). în deschide
re de la ora 17 echipa feminină 
„1 August" va avea ca parte
neră de joc o selecționată divi
zionară.

In continuarea turneului pe 
care-l întreprind în țara noas
tră echipele „1 August" din R.P. 
Chineză vor evolua la Brașov și 
Cluj-Napoca.

• DUPĂ desfășurarea ultime
lor turnee internaționale de te
nis clasamentul „Marelui pre
miu al F.I.L.T," se prezintă ast
fel : 1. Guillermo Vilas (Argen
tina) 850 puncte ; 2. Manuel O- 
rantes (Spania) — 719 
3. Bjorn Borg (Suedia) 
puncte ; 4. Arthur Ashe 
— 540 puncte ; 5. llie
(România) — 485
6. Jimmy Connors (S.UA.) —
470 puncte; 7. Raul Ramirez (Me
xic) — 402 puncte : 8. 
Panatta (Italia) -» 383 
9. Eddie Dibbs (S.U.A.) 
puncte ; 10. Jan Kodes 
slovacia) — 358 puncte;__.....
me Fillol (Chile) — l-rr .puncte. 
Viitoarele turnee ale „Marelui 
premiu al F.I.L.T." se vor des
fășura săptămina aceasta la Jo
hannesburg și Calcutta. Primii 8 
clasați se califică pentru „Tur
neul campionilor", programat în
tre 30 noiembrie și 7 decembrie 
la Stockholm.

puncte ; 
— 560
(S.U.A.) 
Năstase 
puncte ;

Adriano 
puncte ;
— 360
(Ceho- 

11. Jai-

Amatorii de tenis din Ca
pitală vor avea prilejul să 
urmărească astăzi, la Palatul 
sporturilor și culturii, o in
teresantă partidă internațio
nală între llie Năstase și 
cunoscutul jucător american 
Jimmy Connors. în deschi
dere, va avea loc o partidă

demonstrativă între Spencer 
Segura, fiul celebrului ju
cător sud-american Pancho 
Segura, și campionul de ju
niori al României, Marian 
Mîrza. Programul va începe 
la ora 16,30. Meciul Năsta
se — Connors va fi transmis 
la televiziune, începînd de la 
ora 17,30.

• LA POZNAN s-a disputat 
al doilea meci internațional a- 
mical de handbal masculin din
tre prima reprezentativă a Po
loniei și selecționata secundă a 
României. Partida s-a încheiat 
la egalitate ; 17—17 (7—8). Cei 
mai buni jucători ai echipei ro
mâne au fost Cezar Drăgăniță și 
Alexandru Folker. care au în
scris cîte cinci puncte. Celelalte 
puncte au fost realizate de Gra- 
bovschi (4), Boroș (2) și Bota.

• TURNEUL internațional de 
tenis de la Hong Kong a fost 
cîștigat de jucătorul american 
Tom Gorman, care l-a învins în 
finală, cu 6-™-3, 6—1, 6—1 pe 
compatriotul său Alex Mayer.

6—1

MINISTERUL INDUSTRIEI CHIMICE 
CENTRALA INDUSTRIALA DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 

COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 
VALEA CĂLUGĂREASCA, JUDEȚUL PRAHOVA, 

ÎNCADREAZĂ IMEDIAT :

ÎNTREPRINDEREA „timpuri noi
Șef birou transporturi, vechime minimum 7 ani — Irigi* 
ner de profesie exploatare câi ferate și activitate la 
C.F.R. sau în sectorul transporturi C.F.U. din unități in* 
dustriale.
Tehnicieni pentru incârcâri-descârcâri și exploatare C.F.U. 
Șef stație C.F.U. cu stagiu in C.F.R.
Impegați mișcare C.F.U.
Mecanici exploatare locomotive L.D.H.

.Electricieni și mecanici întreținere locomotive L.D.H.
Veghetori vagoane, manevranți vagoane, șef manevră va
goane, lăcătuș revizie vagoane.
Picher și șef de echipa întreținere linii C.F.U.
Șoferi și mecanici întreținere auto și 
Buldozeriști.
Operatori chimiști. 
Muncitori necalificați pentru munca în 
vederea calificării in meseriile de mai 
tori chimiști.
- Remunerație conform legislației in vigoare.
C.I.C. Valea Călugărească, telefon : 1 08 00, interior 234 

sau 233.

• I• I• .

DIESEL

regie și acord în 
sus și ca opera-

cu sediul in București. Splaiul Unirii nr. 165. sector 4 
mijloace de transport : tramvaie 1. 22. 26 și 17 pini la stafia

Timpuri Noi,

încadrează de urgență muncitori calificați 
în meseriile :

Turnători formatori : fontă 
și neferoase
Curățitori sablatorl 
Dezbătători
Găuritori — filetatori 
Strungari la strung paralel

Bohrwerkiști 
Frezori 
Rectificatori 
Lăcătuși ajusfori 
Lăcătuși montatori 
Sudori
Vopsitori•

Se pot încadra muncitori calificați din toate județele țării 
cu condiția sâ prezinte la sediul întreprinderii noastre fișa de 
lichidare, carnetul de munco, adeverința de la C.A.P. și cele
lalte acte de stare civilă.

întreprinderea asigură masă contra cost și cazare la că
minul de nefamiliști. încadrăm numai bărbați.

Doritorii se pot adresa zilnic la sediul întreprinderii intre 
orele 6.30—14,30 sau la telefon: 216160 — interior 191 — 142

L

S.UA
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Marele miting al prieteniei româno-vietnameze
Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntarea tovarășului
LE DUAN

(Urmare din pag. I) 
litic, militar, diplomatic și mo
ral, militînd cu toată fermitatea 
și energia pentru încetarea in
tervenției străine, pentru res
pectarea dreptului poporului 
vietnamez de a se dezvolta li
ber și independent, potrivit pro
priei sale voințe. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Poporul nostru a salutat cu 
profundă bucurie și satisfacție 
măreața victorie istorică obți
nută de poporul frate vietnamez 
în această luptă. Această victo
rie se înscrie ca un aport de 
cea mai mare însemnătate în 
lupta împotriva politicii impe
rialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste ; noi considerăm că 
eroica luptă a poporului viet
namez a constituit un sprijin și 
pentru poporul nostru, pentru 
cauza socialismului in general, 
pentru apărarea dreptului fiecă
rui popor de a-și decide de 
sine stătător propriile desti
ne, pentru cauza colaborării 
și păcii. (Aplauze puternice, în
suflețite). Exemplul eroic al 
Vietnamului demonstrează, încă 
o dată, în modul cel mai con
vingător, că nimeni și nimic nu 
poate infringe voința unui po
por hotărît să lupte, să facă 
orice sacrificii pentru apărarea 
ființei sale naționale, a dreptu
lui sacru de a trăi liber și nea- 
tirnat, de a-și asigura dezvolta
rea pe calea progresului, a so
cialismului. (Aplauze puternice).

In prezent, poporul vietnamez 
își consacră eforturile și energia 
creatoare activității de construc
ție pașnică, refacerii și dezvol
tării rapide a economiei, conso
lidării independenței, edificării 

’unui Vietnam liber și pnit, de
mocratic, prosper, socialist.

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a adresa Partidului Ce
lor ce Muncesc din Vietnam, în 
frunte cu tovarășul Le Duan, 
guvernului și întregului popor 
vietnamez de 45 000 000 de oa
meni, urarea caldă de a obține 
succese tot mai mari în reuni- 
ficarea rapidă a țarii, în edifi
carea societății socialiste pe pă- 
mîntul Vietnamului, în împlini
rea năzuințelor de progres și 
pace ale intregulu^ popor viet
namez. (Aplauze puternice, în
suflețite).

Dragi tovarăși și prieteni viet
namezi.

Vizita dumneavoastră în 
România are Ioc în momentul 
cînd poporul român încheie cu 
succes planul cincinal 1971— 
i975'.’ Avefn satisfacția să rele
văm că, pe ansamblu, acest cin
cinal se realizează cu 5 luni mai 
devreme față de Directivele 
Congresului al X-lea și cu circa 
2 luni înainte față de prevederi
le maxime ale cincinalului. In 
acești cinci ani s-au dezvoltai 
economia, știința și cultura, s-a 
ridicat nivelul de trai material 
și spiritual al poporului — obiec
tiv fundamental al politicii 
partidului, țelul suprem al soci
etății noastre socialiste. Tot
odată, am dezvoltat și perfecți
onat democrația noastră socialis
tă, cadrul organizatoric și poli
tic de participare a oamenilor 
muncii la elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului și sta
tului, Ia conducerea societății. 
Am acționat ferm pentru apli
carea în viață a principiilor eti
cii și echității socialiste, pentru 
formarea omului înaintat — con
structor al noii orinduiri.

Toate marile realizări pe care 
le-am obținut sini rodul muncii 
eroice a clasei muncitoare, a 
țărănimii și intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, a în
tregului popor, care, strîns unit, 
urmează cu încredere nestră- 
• îutată Partidul Comunist Ro
mân. (Aplauze puternice, însu
flețite). Aceste succese demon
strează în mod elocvent justețea 
politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru, care aplică în 
mod creator adevărurile genera
le la realitățile concrete ale 
României, conlucrează strîns cu 
alte țări socialiste, folosește ex- 
fieriența pozitivă din alte țări 
n condițiile României, în scopul 

de a obține un progres cit mai 
rapid al țării noastre pe calea 
socialismului. (Vii și îndelungate 
aplauze).

Ne aflăm acum în pragul unui 
nou cincinal, 1976—1980, care, 
prin amploarea obiectivelor și 
sarcinilor pe care le cuprinde, 
va marca o etapă hotărîtoare in 
dezvoltarea și modernizarea 
forțelor de producție ale tării, 
în înflorirea economiei, științei 
și culturii, în satisfacerea tot 
mai deplină a cerințelor de viață 
ale maselor largi populare, in 
înfăptuirea Programului elaborat 
de Congresul al XI-lea al parti
dului, de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare victorioasă a Româ
niei spre comunism. (Aplauze 
puternice, îndelungi).

Dragi prieteni și tovarăși,
Am avut, în aceste zile, con

vorbiri rodnice. în cadrul aces
tora au fost exprimate dorința 
și hotărirca comună de a dezvol
ta și consolida in continuare pri
etenia și colaborarea dintre 
partidele și popoarele noastre, 
au fost evidențiate noi posibili
tăți de a intensifica relațiile po
litice, economice și culturale, co
operarea în producție, schimbul 
de experiență și sprijinul reci
proc în construcția socialismului, 
înțelegerile Ia care am ajuns, 
documentele semnate astăzi — 
între care și Declarația comună 
— constituie un nou moment is
toric în dezvoltarea relațiilor ro
mâno-vietnameze, asigurînd ri
dicarea pe un plan superior a 
colaborării noastre reciproce, în 
interesul ambelor partide și po
poare, a propășirii economice și 
sociale a țărilor noastre, a cau
zei socialismului, progresului și 
păcii în lume. (Aplauze puter
nice).

în cursul convorbirilor cu to
varășul Le Duan am abordat și 
probleme legate de evoluția vie
ții internaționale actuale, de dez
voltarea mișcării comuniste și 
muncitorești. Doresc să sublini

ez cu satisfacție identitatea de 
păreri manifestată în aprecierea 
marilor probleme cu care se 
confruntă astăzi omenirea. Po
poarele român și vietnamez, cele 
două partide, sînt dornice să con
lucreze tot mai strîns și pe arena 
mondială și, împreună cu cele
lalte țări socialiste, cu forțele 
iubitoare de pace și progres de 
pretutindeni, cu toate popoarele, 
să-și aducă contribuția activă la 
instaurarea unei politici noi, a 
noii ordini economice, la pacea 
și colaborarea internațională. 
(Aplauze însuflețite)

Dragi tovarăși și prieteni,
Trăim într-o epocă de profun

de transformări revoluționare, 
sociale și naționale, de schim
bări adînci în raportul Interna
țional de forțe. Se afirmă cu tot 
mai multă vigoare voința po
poarelor de a trăi libere, de a fi 
deplin stăpîne pe bogățiile na
ționale, pe propriile destine. In 
realizarea marilor schimbări pro
duse în lume, un rol important 
au avut țările socialiste, mișca
rea revoluționară comunistă și 
muncitorească, forțele progre

siste. antiimperialiste de pretu
tindeni, precum și lupta și vic
toriile poporului vietnamez, ale 
celorlalte popoare din Indochina. 
(Aplauze puternice)

Ca rezultat al acestor schim
bări, al luptei forțelor la care 
m-am referit, in viața interna
țională s-au conturat, în ultimii 
ani, pași spre destjndere. Nu 
putem însă uita nici un moment 
că în lume există încă forțe care 
pot pune în pericol acest curs 
nou, pacea și colaborarea mon
dială. De aceea se impune in
tensificarea luptei pentru unirea 
eforturilor popoarelor în vederea 
consolidării și dezvoltării cursu
lui destinderii, pentru instaura
rea unor relații noi, de egalitate 
și respect, a noii ordini econo
mice internaționale, pentru de
mocratizarea relațiilor dintre 
statele lumii. Viața demon
strează cu putere că instau
rarea păcii și securității in
ternaționale este condiționată 
de așezarea relațiilor in
ternaționale pe bâza principiilor 
deplinei egalități in drepturi, 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in tre
burile interne și avantajului re
ciproc, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța, respectă
rii dreptului fiecărui popor de 
a-și decide singur calea evoluți
ei sociale și politice. România 
promovează ferm aceste princi
pii in relațiile sale cu celelalte 
state, militează consecvent pen
tru generalizarea lor in întrea
ga viață internațională. (Vii 
aplauze).

Ca țară socialistă, România 
dezvoltă continuu relațiile cp 
toate țările socialiste, militează 
activ pentru întărirea unității 
acestora, pentru intensificarea 
colaborării lor in lupta consa
crată făuririi socialismului și 
comunismului in fiecare țară, 
pentru cauza securității și păcii 
în lume. Contribuția cea mai 
prețioasă a popoarelor noastre 
la creșterea forțelor socialismu
lui, a prestigiului și influenței 
sale în lume, la întărirea luptei 
mondiale pentru pace, este edi
ficarea cu succes a orînduirii 
socialiste în fiecare țară, accele
rarea progresului economic, teh
nic, științific și cultural al fie
căreia din țările noastre, dez
voltarea colaborării și solidari
tății dintre ele. (Aplauze puter
nice)

România acordă, de asemenea, 
o importanță deosebită extinde
rii colaborării multilaterale și 
întăririi solidarității cu țările in 
curs de dezvoltare, cu tinerele 
state care sf-au eliberat de do
minația străină și au pășit pe 
calea propășirii economieo-soci- 
ale independente. In același 
timp, lărgim relațiile și colabo
rarea în diferite domenii de 
activitate cu țările capitaliste 
dezvoltate, cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orinduire 
socială. Participăm activ la di
viziunea internațională a mun
cii, la schimbul de valori mate
riale și culturale, la eforturile 
generale pentru soluționarea 
marilor probleme de care depind 
pacea, progresul și securitatea 
omenirii contemporane.

România militează în mod 
ferm pentru instaurarea unui 
climat trainic de pace și secu
ritate în Europa. încheierea cu 
succes a Conferinței general-eu- 
ropene a constituit un moment 
istoric în viața popoarelor Eu
ropei, deschizînd perspectiva 
instaurării pe continentul nos
tru a unor relații noi, de 
colaborare, securitate și pace. 
Esențial este acum să se treacă 
la transpunerea în viață a prin
cipiilor adoptate în documentele 
semnate de țările participante 
la Conferința de la Helsinki. In 
această direcție se impune, în 
primul rînd, să se acționeze în 
mod concret pentru dezangaja

rea militară pe continentul nos
tru. Am în vedere necesitatea 
reducerii cheltuielilor pentru 
înarmare, a lichidării bazelor 
militare străine și retragerii 
tuturor trupelor în granițele na
ționale, a abținerii de la orice 
demonstrație de forță sau acțe 
de intimidare militară, a des
ființării blocurilor militare, pre
cum și alte măsuri care să dea 
popoarelor europene garanția că 
se vor putea dezvolta libere, in 
deplină securitate, la adăpost de 
orice agresiune sau ingerințe 
din afară. Realizarea unor mă
suri de dezangajare militară 
este o cerință esențială pentru 
consolidarea și dezvoltarea 
cursului destinderii, pentru în
făptuirea securității europene, 
pentru pace în întreaga lume. 
Aceasta corespunde intereselor 
tuturor popoarelor europene, 
popoarelor întregii lumi. (A- 
plauze puternice).

Situată în Balcani, țara noas
tră militează pentru transfor
marea acestei regiuni într-o 
zonă a bunei vecinătăți și a co
laborării pașnice, fără arme nu

cleare și baze militare străine. 
In acest context ne pronunțăm 
pentru soluționarea pe calea 
tratativelor a situației din Ci
pru, astfel incit să se asigure 
respectarea suveranității și in
dependenței acestui stat, convie
țuirea pașnică a celor două co
munități cipriote.

Țara noastră acționează cu 
toată energia pentru soluționa
rea pe cale pașnică, politică, a 
conflictelor și stingerea focare
lor de încordare care mai există 
astăzi între state in kime._ Sjn- 
tem interesați să se ajungă cit 
mai rapid la soluționarea pașni
că a conflictului din Orientul 
Mijlociu, prin retragerea Israe
lului din toate teritoriile arabe 
ocupate in urma războiului din 
1967, prin rezolvarea problemei 
poporului paiestiuian în concor
danță cu interesele sale legitime 
— inclusiv dreptul de constituire 
a unui stat independent — prin 
asigurarea independenței și su
veranității tuturor statelor din 
această zonă.

România consideră că o pro
blemă crucială pentru pacea și 
progresul omenirii contempora.- 
ne este înfăptuirea dezarmării 
generale și in primul rinei a 
dezarmării nucleare. Nu poate 
exista destindere și securitate 
atita timp cit continuă cursa în
armărilor, cit in arsenalele sta
telor se acumulează cantități tot 
mai mari de arme de diferite 
tipuri. Iată de ce considerăm 
necesar să se treacă cit mai 
grabnic la înghețarea și redu
cerea bugetelor militare, la in
terzicerea, reducerea treptată și 
apoi lichidarea armamentului 
nuclear, la crearea de zone lip
site de arme nucleare, precum 
și la alte măsuri de dezarmare 
și dezangajare militară. Româ
nia se pronunță pentru negocie
rea și încheierea unui tratat de 
dezarmare generală și completă, 
sub un strict control internațio
nal — și, totodată, pentru con
vocarea unei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. con
sacrată dezarmării. . Prin lupta 
fermă a tuturor popoarelor se 
poate înlătura spectrul unui nou 
război mondial, omenirea poale 
fi eliberată de uriașa povară a 
cheltuielilor militare, pot ii a- 
sigurate pacea și progresul in
ternational.

Un imperativ major al epocii 
contemporane este lichidarea 
grabnică a subdezvoltării. Tre
buie să se facă totul pentru li
chidarea urmărilor politicii im
perialiste și colonialiste de asu
prire și exploatare a altor po
poare, de împărțire a lumii in 
țări bogate și sărace. Conside
răm că acest deziderat major se 
poate înfăptui numai prin in
staurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, bazate pe 
egalitate și echitate, pe dreptul 
tuturor popoarelor de a fi stă
pîne pe bogățiile proprii și de a 
avea acces neîngrădit la cuceri
rile științei și tehnicii moderne. 
Mariie descoperiri ale cunoaște
rii umane trebuie puse in slujba 
accelerării dezvoltării economi- 
co-sociale a tuturor națiunilor, 
și în primul rînd a țărilor ră
mase în urmă, a asigurării unui 
înalt nivel de civilizație întregii 
omeniri. (Vii aplauze).

Soluționarea problemelor com
plexe cu care se confruntă o- 
menirea cere participarea ac
tivă la viața internațională, în 
condiții de deplină egalitate, a 
tuturor statelor, indiferent de o- 
rinduire socială, de mărime, de 
forță economică sau militară. Un 
rol deosebit în această privință 
revine țărilor mici și mijlocii, 
țărilor nealiniate — profund in
teresate in democratizarea vie
ții internaționale, în înfăptuirea 
unor relații noi, de egalitate și 
respect intre state.

Apreciem că o contribuție e- 
sențială la rezolvarea probleme
lor complexe ale vieții interna
ționale, la instaurarea unor ra“ 
porturi noi intre state poate și 
trebuie să aducă Organizația 
Națiunilor Unite. România se 
pronunță pentru sporirea rolu
lui Organizației Națiunilor Uni
te în viața internațională, pen
tru ca O.N.U. să reflecte in mod 
mai corespunzător noile reali
tăți ale lumii de azi, asigurînd 
cadrul propice pentru participa
rea tuturor popoarelor la dez
baterea și soluționarea proble
melor complexe, Ia asigurarea 
progresului și păcii.

In acest context, sprijinim în 
mod ferm dezideratul legitim al 
poporului vietnamez de a-și o- 
cupa cit mai curind locui ce i 
se cuvine în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite.

Ne exprimăm solidaritatea cu 
aspirațiile îndreptățite de uni
tate ale poporului coreean, spri
jinim propunerile Republicii 
Populare Democrate Corenee 
menite să ducă la Împlinirea 
idealului național de unificare 
pașnică și independentă a Co
reei.

România este hot&rîtă să-și 
aducă și în viitor contribuția 
activă la soluționarea construc
tivă a marilor probleme ale 
vieții internaționale, conlucrînd 
strîns cu toate popoarele, cu 
forțele progresiste, iubitoare de 
pace de pretutindeni. Avem 
convingerea că popoarele român 
și vietnamez vor conlucra strîns 
în viitor in soluționarea pro
blemelor internaționale (Vii și 
îndelungi aplauze).

Dragi prieteni și tovarăși,
In lumea de azi, un rol im

portant în lupta pentru pro
gres social și pace, în transfor
marea revoluționară a societății, 
îl au partidele comuniste și 
muncitorești. Partidul Comu
nist Român dezvoltă legături 
tot mai strînse de prietenie, so
lidaritate și colaborare cu toate 
aceste partide, își aduce contri
buția activă la întărirea conti
nuă a unității mișcării comunis
te și muncitorești pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, 
care presupune egalitate depli
nă în drepturi, neamestec în 
treburile interne» respectarea 
dreptului fiecărui partid de a-și 
stabili de sine stătător linia po
litică, strategia și tactica revo
luționară corespunzător condi
țiilor concrete în care își desfă
șoară activitatea. (Aplauze pu
ternice).

Sîntem deosebit de bucuroși 
că între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Celor ce Mun
cesc din Vietnam exista relații 
cordiale și tovărășești. Avem 
deplina convingere că aceste 
raporturi vor cunoaște și în vi
ilor o dezvoltare intensă, în in
teresul întăririi continue a 
prieteniei, colaborării și solida
rității româno-vietnameze, a 
cauzei socialismului, păcii și 
securității internaționale. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Partidul Comunist Român în
treține relații de colaborare cu 
toate organizațiile politice ale 
clasei muncitoare, cu partidele 
socialiste și social-democrate, 
cu mișcările de eliberare națio
nală, cu partidele de guvernă- 
niint ale tinerelor state inde
pendente, cu toate forțele avan
sate, democratice, care luptă 
pentru progres și pace în lume.

Considerăm că in situația ac
tuală este necesară întărirea 
continuă a unității tuturor aces
tor forțe, atîț pe plan național 
cit și pe pian internațional, 
deoarece numai astfel ele vor 
putea juca un rol activ, îndepli- 
njndu-și misiunea in transfor
mările și înnoirile, pe baze de
mocratice, ale societății în lupta 
pentru pace, pentru colaborare 
internațională. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni, 
în încheiere, doresc să ex

prim încă o dată satisfacția 
conducerii partidului și statului 
nostru pentru rezultatele reali
zate cu prilejul vizitei delega
ției de partid și guvernamentale 
vietnameze, în frunte cu tova
rășul Le Duan. Consider că a- 
cestea vor deschide minunate 
perspective pentru o colaborare 
tot mai trainică între partidele 
și popoarele român și vietna
mez. (Vii și puternice aplauze).

Aș dori să vă rog, tovarășe 
Le Duan, dragi oaspeți vietna
mezi, să transmiteți comuniști
lor, tuturor oamenilor muncii 
din țara dumneavoastră, salutul 
călduros și frățesc, sentimentele 
de prietenie și solidaritate in
ternationalists ale comuniștilor 
și poporului român, împreună 
cu urarea noastră de a obține 
noi și tot mai mari realizări in 
înfăptuirea cit mai grabnică 
a unității depljne a țării, in edi
ficarea socialismului in Viet- 
n?m, îp făurirea unei patrii în
floritoare, unite și independen
te, in asigurarea bunăstării și 
fericirii poporului vietnamez 
prieten. (Aplauze puternice pre
lungite, se scandează „România 
— Vietnam").

Trăiască prietenia și colabo
rarea frățească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Celor ce Muncesc din Vietnam, 
dintre poporul român și poporul 
vietnamez ! (Aplauze puternice; 
urale).

Să se întărească necontenit 
unitatea țărilor socialiste, a par
tidelor comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor progre
siste, antiimperialiste ! (Aplauze 
puternice, urale).

Să triumfe politica de colabo
rare internațională intre toate 
statele lumii ! Să triumfe pacea 
pe planeta noastră ! (Aplauze 
puternice ; urale și ovații. Cei 
prezenți în sală aclamă puter
nic pentru prietenia, solidari
tatea și colaborarea dintre po
porul român și poporul vietna
mez, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Celor ce 
Muncesc din Vietnam ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
Le Duan — România — Viet
nam").

(Urmare din pag. I)
și sacrificiile. In anul 1944, în 
condițiile internaționale extrem 
de favorabile, poporul român 
s-a ridicat cu arma in mină, în
făptuind insurecția armată anti
fascistă, cucerind puterea, care 
a devenit a poporului, deschizînd 
astfel o eră nouă in istoria glo
rioasă a națiunii române, era 
construirii socialismului. (Apla
uze puternice, prelungite).

Animat de voința de a se spri
jini pe propriile sale forțe, cu 
spiritul său de abnegație în 
muncă, poporul român a trecut 
peste numeroase dificultăți în 
înlăturarea urmărilor grele ale 
războiului, construind și conso- 
lidind pas cu pas noul regim 
social. Contind pe forța sa pro
prie, cu colaborarea țărilor so
cialiste frățești, poporul român 
a obținut succese deosebit de 
mari. Dintr-o țară agricolă îna
poiată, cu o industrie modestă, 
România a devenit, după mai 
bine de 30 de ani de ipuncă har
nică, o țară socialistă dotată cu 
o industrie modernă din care 
unele ramuri-cheie au cunoscut 
o dezvoltare puternică, precum 
și cu o agricultură de mare pro
ductivitate, cu un înalt grad de 
mecanizare. Cu toate că a fost 
lovit de mari inundații, care au 
provocat multe pagube, poporul 
român, depunind eforturi deose
bit de mari, a reușit să realizeze 
planul cincinal 1971—1975 cu 
două luni înainte de termen, 
marcind un nou succes, deose
bit de remarcabil, in construc
ția socialismului în România. 
(Aplauze puternice, însuflețite).

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

Ca prieten și tovarăș al po
porului român, poporul vietna
mez se bucură profund pentru 
realizările dumneavoastră, pe 
care le consideră ca ale lui pro
prii. Comuniștii și poporul viet
namez doresc din toată inima ca 
poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
frunte cu stimatul tovarăș 
Nicolae Ceaușescu, să înfăptu
iască cu succes hotărîrile celui 
de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, să ob
țină noi și strălucite realizări în 
construirea victorioasă a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Dragi tovarăși și prieteni,
Popoarele noastre s-au legat 

de multă vreme în mod solidar, 
de cei care au același ideal — 
al construirii socialismului și 
comunismului. In cursul anilor 
ce au trecut, poporul român a 
sprijinit activ cauza revoluțio
nară a poporului vietnamez, atîț 
în lupta sa de rezistența, pen
tru salvarea națională, cit și in 
construirea socialismului, cons’i- 
derind lupta poporului vietna
mez drept opera sa proprie. To
varășul Nicolae Ceaușescu de
clara că „poporul vietnamez și-a 
vărsat sîngele nu numai pentru 
el însuși". Congresele al lX-lea, 
al X-lea și al XI-lea ale Parti
dului Comunist Român au a- 
doptat hotărîri importante pri
vind sprijinul față de poporul 
vietnamez, in lupta sa și după 
victorie. In forme variate, po
porul român a fost întotdeauna 
aiături de poporul vietnamez, 
față de care și-a manifestat 
sentimentele sale de solidarita
te. Sprijinul și ajutorul dum
neavoastră au contribuit la în
tărirea potențialului poporului 
vietnamez, incurajîndu-1 în lup
ta sa pină la victoria finală. 
După restabilirea păcii în Viet
nam, tovarășii români au decla
rat că ajută in continuare țara 
noastră în vindecarea rănilor de 
război, in refacerea și dezvolta
rea economiei, in normalizarea 
vieții poporului nostru. Nume
roși specialiști români își a- 
duc contribuția la reconstrucția 
fabricii de ciment din Haifong, 
ca și la alte obiective, ajutin- 
du-ne la proiectarea reconstruc
ției orașelor Namdinh și Php 
Ly, grav distruse în timpul răz
boiului. In România, profesorii 
români, în școli și întreprinderi, 
au pregătit cu dragoste și afec
țiune tineri vietnamezi, mii de 
cadre tehnice, științifice, munci
tori calificați pentru Vietnam.

Aceste gesturi frumoase și ac
țiuni pline de semnificație con
stituie o expresie a prieteniei 
frățești ce leagă cele două 
popoare vietnamez și român. 
(Aplauze puternice).

Vă rugăm, dragi tovarăși și 
prieteni români, să primiți și cu 
această ocazie recunoștința sin
ceră a partidului, guvernului și 
poporului vietnamez. (Vii și pu
ternice aplauze).

Sîntem ferm convinși că prie
tenia frățească dintre poporul . 
vietnamez și poporul român va 
râmiqe veșnică, pentru că ea se 
bazează pe marxism-leninism 
și internaționalismul proletar, 
pentru că ea a fost încercată în 
decursul luptelor revoluționare 
duse de popoarele celor două 
țări ale noastre. (Aplauze pu
ternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
In obținerea victoriei străluci

te, poporul nostru a trebuit să 
străbată 30 de ani de luptă con
tinuă împotriva agresiunii impe
rialismului.

Așa cum vă este cunoscut, în 
anul 1945, cînd armata sovietică 
a obținut măreața vjetorie asu
pra fascismului în Europa și in 
Asia, poporul vietnamez s-a ri
dicat să înfăptuiască cu succes 
Revoluția din August, întemeind 
Republica Democrată Vietnam, 
primul stat al muncitorilor și al 
țăranilor în Asia de sud-est, 
deschizînd o eră nouă în istoria 
Vietnamului — era independen

ței, libertății și socialismului. 
(Aplauze îndelungi).

Dar colonialiștii francezi nu 
s-au împăcat cu înfrîngerea su
ferită, invadînd din nou țara 
noastră, cu intenția de a-și im
pune încă o dată dominația a- 
supra poporului vietnamez. Răs- 
punzînd apelului de salvare na
țională lansat de președintele 
Ho Și Min — „Mai ijine să sa
crificăm totul decît să trăim în 
sclavie", poporul vietnamez, din 
Sud pînă în Nord, a dus cu per
severență rezistența, fiind ho- 
țărît să apere cuceririle Revolu
ției din August. Cu voință dîrză 
și neînduplecată, poporul viet
namez a cucerit victorie după 
victorie, și pînă la urmă a obți
nut victoria istorică de la Dien 
Bien Phu, eliberînd deplin ju
mătate din țară, făcind ca Nor
dul țării să înainteze spre socia
lism. (Aplauze puternice, însu
flețite).

In același timp, în Sudul ță
rii, imperialiștii americani au 
căutat prin toate mijloacele să 
înlăture pe colonialiștii fran
cezi ; ei au ocupat Sudul țării, 

transformindu-i într-o colonie 
de tip nou și o bază militară 
a Statelor Unite ale Americii, 
divizind astfel timp îndelungat 
țara noastră. Ei au folosit tot 
felul de strategii și tactici, de la 
„războiul special" pină la „răz
boiul local", de la agresiunea 
directă împotriva Vietnamului 
de Sud, cu peste o jumătate de 
milion de mHitari americani și 
ai sateliților cu peste un milion 
de soldați ai regimului marione
tă, pînă la sălbaticele bombar
damente aeriene asupra Vietna
mului de Nord. Ei au folosit 
toate felurile de armament mo
dern, afară de cele atomice. 
Uneltirile lor au constat în fo
losirea forței armelor pentru a 
îngenunchia poporul vietnamez, 
pentru lichidarea cuceririlor in
dependenței sale naționale și ale 
socialismului în Vietnam și, tot
odată, pentru a stăvili și a îm
pinge înapoi independența na
țională și socialismul in Asia de 
Sud-Est. A învinge această a- 
gresiunc era pentru poporul 
vietnamez nu numai in interesul 
vital ai ființei sale, ci, totodată, 
o datorie față de mișcarea revo
luționară mondială. De aceea, 
Vietnamul a devenit locul ce
lei mai aprige înfruntări istorice 
dintre imperialismul războinic, 
ccl mai încăpățînat, cu unui din 
cele mai puternice potențiale e- 
conomice și militare din lagărul 
imperialist, pe de o parte, și 
forțele independenței naționale, 
democrației și socialismului, pe 
de altă parte.

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

Aplicînd creator marxism-le- 
ninismui in condițiile Vietna
mului, partidul nostru a elabo
rat linia și metoda revoluționară 
justă de a ridica sus steagul in
dependenței naționale și al socia
lismului, de a îmbina forțele in
dependenței naționale cp ceje 
ale socialismului, de a mobiliza 
forțele întregului popor și, tot
odată, simpatia și ajutorul fraților 
și prietenilor din lume, ceea ce a 
creat o putere conjugată pentru 
a lupta și a învinge. Noi am 
organizat un război popular de 
dimensiuni fără precedent, am 
îmbinat lupta militară cu cea 
politică și diplomatică, ofensiva 
forțelor armate cu răscoale ale 
maselor populare. Noi am apli
cat, întotdeauna, strategia ofen
sivă și, totodată, am știut să cu
cerim pas cu pas victoria și să 
obligăm inamicul să dezescala- 
deze treaptă cu treaptă, înain- 
tînd spre victoria totală. (Aplau
ze puterhi.ee).

In lumina acestei linii juste, 
cu ajutorul mare și efectiv din 
partea Uniunii Sovietice și al 
altor țări socialiste, cu aproba
rea și sprijinul puternic al miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, al mișcării de e- 
liberare națională, al țărilor ne
aliniate și al forțelor iubitoare 
de pace din lumea întreagă, po
porul vietnamez a obținut suc
cesiv victorii după victorii, după 
cum urmează : în anul 1968, a- 
gresorii au fost obligați să pună 
capăt pecopdițiopat bombarda
mentelor asupra Vietnamului de 
Nord ; in anul 1973, agresorii au 
fost obligați să retragă total 

trupele expediționare din Viet
namul de Sud ; in primăvara 
anului curent, am zdrobit tru
pele marionetă cu peste 1 mili
on de militari, eliberind pe de
plin Vietnamul de Sud, reali
zând astfel integral testamentul 
sacru al președintelui Ho Și Min.

Trecînd prin numeroase sa
crificii și privațiuni, poporul 
nostru a încheiat glorios bătălia 
patriotică cea mai lungă, cea 
mai grea și cea mai măreață din 
istoria luptei sale împotriva a- 
gresiunii străine, pentru inde
pendență națională, pentru uni
ficarea completă și definitivă a 
patriei. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Victoria Vietnamului consti
tuie o victorie strălucită a mar- 
xism-Ieninismylui invincibil» i~ 
deologia cea mai măreață a epo
cii noastre. Aceasta este o vic
torie a solidarității indestructi
bile a popoarelor celor trei țări, 
Vietnam, Laos și Cambodgia, 
care, de cîteva decenii, s-au unit 
cot la cot, în lupta împotriva 
dușmanului comun, pentru obți
nerea independenței șl libertății 

fiecărei țări, pentru pacea în 
Asia de Sud-Est și în lume. 
Victoria Vietnamului este victo
ria comună a țărilor socialiste, 
a clasei proletare internaționale, 
a forțelor de independență na
țională, de democrație și pace 
din întreaga lume. (Vii aplauze).

Poporul vietnamez va păstra 
pentru totdeauna în memoria sa 
aprobarea profundă și ajutorul 
prețios al poporului frate român, 
care a contribuit la această mare 
victorie a sa. (Aplauze puterni
ce, îndelungi).

I’rin semnificația sa epocală, 
victoria Vietnamului a înfundat 
și mai mult imperialismul îp 
mlaștina crizei sale. In același 
timp, forțele socialiste se dez
voltă tot mai puternic, mișcările 
de independență națională și 
mișcarea muncitorească interna
țională se află în ofensivă, de- 
terminînd imperialismul să se 
retragă pas cu pas, răsturnin- 
du-1 dintr-o parte in alta. Vic
toria măreață a poporului viet
namez, împreună cu victoria mă
reață a popoarelor laoțian și 
cambodgian, a demonstrat că in 
prezent, datorită raportului de 
forțe în lume, imperialismul nu 
poate să încalce nici o palmă de 
pămînt din oricare țară socia
listă. nu poate să oprească miș
carea de eliberare națională, nu 
poate să împiedice mersul îna
inte al țărilor pe drumul socia
lismului. (Aplauze puternice). 
Poporul vietnamez este întot
deauna conștient că revolut)? 
vietnameză este parte integrantă 
a revoluției mondiale și orice 
victorie a revoluției din Vietnam^ 
este strîns legată de aprobarea 
și sprijinul popoareloi* lumii.

In ceea ce ne privește, Parti
dul Celor ce Muncesc din Viet
nam și poporul vietnamez, ca și 
în trecut, în prezent și in viitor, 
continuă să sprijine puternic o- 
pera de construire a socialismu
lui a țărilor frățești, să sprijine 
mișcarea comunistă și muncito
rească internațională, să sprijine 
lupta popoarelor din Asia, Afri
ca și America Latină împotriva 
imperialismului, colonialismului, 
pentru pace, independența națio
nală, democrație și progres so
cial» (Aplauze puternice),

Guvernul Republicii Democrate 
Vietnam salută succesele obți
nute în iupta pentru pace și 
securitate în Europa, exprimate 
în rezultatele pozitive ale Confe
rinței pentru securitate și coope- 
rare europeană. Aceste rezultate 
pozitive creează condiții pentru 
întărirea in continuare a păcii, 
securității și cooperării egale in 
drepturi inire toate statele con
tinentului european,

înfăptuind testamentul pre
ședintelui Ho Și Min, Partidul 
Celor ce Muncesc din Vietnam, 
împreună cu celelalte țări socia
liste frățești, cu mișcarea comu
nistă și muncitorească interna
țională, va face totul pentru în
tărirea unității, sprijinului și în
trajutorării reciproce, în spiritul 
internaționalismului proletar, fă
cind astfel ca inaltul ideal al 
marxism-leninismului să triumfe 
in mod strălucit. (Vii aplauze).

Poporul vietnamez sprijină cu 
hotărîre lupta poporului chinez 
pentru eliberarea Taiwanului, 
parte integrantă a teritoriului 
Republicii Populare Chineze ; 
sprijină lupta poporului coreean 
pentru retragerea completă a 
trupelor americane din Corepa de 
Sud, pentru reunificarea paș
nică și independentă a patriei 
sale fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze).

Poporul vietnamez sprijină cu 
hotărîre lupta popoarelor din 
Așia de Sud-Est pentru inde
pendența națională, pace și neu
tralitate adevărată, pentru retra
gerea totală a trupelor ameri
cane și desființarea bazelor Sta
telor Unite ale Americii din a- 
ceastă regiune. (Aplauze).

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

Poporul vietnamez sprijină cu 
hotărîre lupta Partidului Comu
nist din Spania, a forțelor de
mocratice și a poporului spaniol 
împotriva regimului fascist al lui 
Franco, pentru impulsionarea 
procesului de democratizare. 
(Aplauze).

Poporul vietnamez salută eu 
căldură independența Angoleî și 
dorește din inimă poporului an
golez noi victorii în opera sa re
voluționară. (Aplauze).

Poporul vietnamez sprijină cu 
hotărîre lupta dreaptă a popoa
relor arabe pentru retragerea 
completă a trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate de 
acestea, pentru respectarea drep
turilor legitime ale poporului 
palestinian. (Aplauze).

Poporul vietnamez sprijină cu 
hotărîre lupta eroică dusă de 
poporul chilian împotriva regi
mului dictatorial al lui Pinochet 
și cere punerea în libertate ne- 
întîrziată a tovarășului Luis Cor- 
valan și a altor patrioți chilieni. 
(Aplauze).

Stimați tovarăși șl prieteni,
In prezent, cu bucurie nemăr

ginită, 45 milioane de compa- 
trioți ai noștri intră într-o nouă 
eră, era construirii socialismului 
în întregul Vietnam, deplin in
dependent și unit. Această pe
rioadă este cea mai glorioasă in 
istoria de 4 000 de ani a națiu
nii vietnameze. Poporul nostru 
are o perspectivă deosebit de 
strălucită, un viitor luminos. în 
prezent fnsă, în fața Iui stau 
sarcini deosebit de grele, pentru 
că țara noastră a fost grav dis
trusă în timpul celor 30 de ani 
de război.

Numai In Vietnamul de Sud, 
colonialismul a lăsat urmări ex
trem de grave : o economie care 
a servit exclusiv războiului dc 
agresiune, complet dependentă 
de străinătate ; o treime din 
forța de muncă nu are de lucru ; 
sute de mii de orfani și multe 
alte probleme sociale negative.

Timp de mai bine de doi ani, 
poporul din nordul țării a mun
cit cu pasiune pentru vindeca
rea rănilor de război și a obți
nut rezultate remarcabile în re
facerea și dezvoltarea economiei.

Vietnamul de Nord cunoaște 
o puternică atmosferă de între
cere în muncă și în producție, 
de pregătirea intrării în noul 
plan cincinal, în accelerarea 
construirii socialismului.

în Vietnamul de Sud, poporul 
nostru depune toate eforturile 
pentru refacerea și dezvoltare? 
producției, pentru normalizarea 
vieții, întărirea ordinii și sec .ri- 
țății, creind treptat o viață tiouă 
in toate domeniile.

Pentru construirea socialismu
lui într-o țară agricolă înapoia
tă cum este Vietnairr.i, trebuie 
să desfășurăm, în ejelași timp, 
cele trei revoluții cea a rela
țiilor de producție, a tehnicii și 
științei, precum și cea ideologică 
și culturală, îr vederea construi
rii unei noi societăți, a unei noi 
economii si a omului nou ; tre
buie să acordăm o atenție deo
sebită industrializării socialiste, 
sarcina centrală a întregii peri- 
o- de de tranziție.

Cu ajutorul și colaborarea ță
rilor socialiste frățești și al prie
tenilor din lume, poporul viet
namez va învinge cu certitudine 
toate dificultățile, va înainta cu 
pași siguri in construirea cu suc
ces a unui Vietnam unit și so
cialist, contribuind astfel în mod 
activ Ia cauza revoluției popoa
relor lumii. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși și prieteni.
Cu prilejul acestei mari adu

nări deosebit de cordiale, trans
mitem sentimentele călduroase 
și urări de succese tuturor prie
tenilor români din întreaga țară, 
care muncesc cu entuziasm pen
tru înflorirea patriei și o viață 
tot mai fericită.

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

Dumneavoastră, dragi tovarăși 
și prieteni, puteți fi convinși că 
Partidul Celor ce Muncesc din 
Vietnam și poporul vietnamez 
vor face totul pentru ca priete
nia și colaborarea frățească din
tre țările noastre să se consoli
deze și să se dezvolte cu fie
care zi tot mai mult. (Aplauze 
puternice, îndelungi).

Trăiască prietenia frățea.scă și 
solidaritatea militantă dintre 
Partidul Celor ce Muncesc din 
Vietnam și Partidul Comunist 
Român, dintre poporul vietnamez 
și poporul român ! (Aplauze, 
urale)'.

Trăiască solidaritatea dintre 
țările socialiste și mișcarea co
munistă și muncitorească inter
națională, pe baza marxism-le
ninismului și internaționalismu
lui proletar ! (Aplauze, urale).

Trăiască marxism-leninismul 
invincibil ! (Aplauze, urale).

Trăiască internaționalismul 
proletar î (Aplauze, urale. Cei 
prezenți în sală aclamă îndelung 
pentru prietenia și colaborarea 
româno-vietnameză. Răsună pu
ternice ovații și urale, se scan
dează îndelung „Ceaușescu—Le 
Duan r— România — Vietnam !">,

puterhi.ee


Vizita delegației de partid
și guvernamentale a R. D. Vietnam

Convorbiri 
cambodgiana 

tailandeze

Spectacol de gală La întreprinderea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Le Duan au asistat 
luni seara, la Opera Română 
din Capitală, la un spectacol de 
gală, organizat de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste 
în onoarea delegației Partidului 
Qelor ce Mpnceșc din .Vietnam 
și a Guvernului Republicii De
mocrate Vietnam.

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu. Stefan Voitec. Emil 
Bobu, Cornel Burtică. Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas. Petre 
Lupu, Paul Niculescy, Gheor
ghe Pană. Ion Pățan. Dumitru 
Popescu. Gheorghe Radulescu. 
Iosif Uglar. Hie Verdeț. Mihai 
Gere. George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, mem
bri ai C C. al P.C.R. și ai gu
vernului. conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de artă și cul
tură. ambasadorul țării noastre 
la Hanoi, un numeros public.

Au participat, de asemenea, 
tovarășii Le Thanh Nghi, Ngu-

Nguyen Van
Nguyen Van

yen Co Thach, 
Kha, Le Khac.
Dao. Nguyen Thanh Ha. amba
sadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești. celelalte®* persoane oficiale 
vietnameze, precum și ambasa
dorul Republicii Vietnamului de 
Sud în țara noastră. Lam Van 

, Luu.
în sală se aflau tineri vietna

mezi care studiază în România.
Erau de față șefi de misiuni 

diplomatice acreditați în țara 
noastră.

Apariția în loja oficială a to
varășilor Nicolae Ceaușescu și 
Le Duan este salutată cu însu
flețite aplauze și urale. Se scan
dează cu entuziasm „Ceaușescu- 
Le Duan";

Sînt intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Spectacolul a prezentat. într-o 
succesiune de momente muzi
cale și coregrafice. asDecte sem
nificative din activitatea crea
toare a popoarelor noastre care 
își făuresc o viață nouă, con-

TELEGRAME
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

» adresat CELEI DE-A VI-A CONFERINȚE A PARTIDULUI 
AFRO-SHIRAZI din Zanzibar, următoarea telegramă :

Lucrările celei de-a Vl-a Conferințe a Partidului Afro-Shirazi 
din Zanzibar ne oferă prilejul plăcut de a vă transmite, în numele 
Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și al întregului popor român, un călduros salut, 
împreună cu cele mai bune urări de succes.

Conferința Partidului Afro-Shirazi are loc într-o etapă in care 
lumea contemporană cunoaște profunde și semnificative mutații 
politice și economice, schimbări rapide în raportul de forțe pe 
plan internațional, în care se intensifică lupta popoarelor împotriva 
vechii politici imperialiste de asuprire, inegalitate și dictat, pentru 
dreptul de a fi pe deplin stăpîne pe bogățiile naționale, pe desti
nele lor. pentru lichidarea definitivă a colonialismului, a practici
lor neocolonialiste, a politicii de discriminare rasială și apartheid, 
pentru triumful cauzei păcii, libertății, independenței naționale și 
progresului social.

Soluționarea. în interesul tuturor popoarelor, a marilor pro
bleme cu care se confruntă astăzi omenirea impune mobilizarea 
și intensificarea luptei unite a tuturor forțelor păcii și progresului 
social, a întregului front antiimperialist, pentru o politică de secu
ritate și colaborare între popoare, pentru stingerea tuturor focare
lor de încordare și război, pentru lichidarea subdezvoltării, pentiu 
instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale, 
bazată pe relații cu adevărat democratice între state, pentru făuri
rea unei lumi mai bune și mai drepte.

Relovind cu deosebită satisfacție evoluția ascendentă a rela
țiilor dintre partidele și popoarele noastre, dintre Republica So
cialistă România și Republica Unită Tanzania, me exprimăm con
vingerea că, acționind in spiritul convorbirilor și acordurilor con
venite între conducătorii color două state, la București și Dar es 
Salaam, raporturile dintrb țările iîoastîte, ...conlucrarea dintre ele 
pe arena internațională se vor dezvolta și amplifica tot mai mult, 
spre binele popoarelor noastre, al unității forțelor antiimperialiste, 
în folosul luptei pentru edificarea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

struiesc cu succes orînduirea 
socialistă. El a constituit, tot
odată. o caldă manifestare a 
prieteniei frățești româno-viet- 
nameze.

Programul a început în mod 
sugestiv cu cantatele „Partidul 
s-a născut cu primăvara" și 
..Cîntec de slavă Partidului Ce
lor ce Muncesc" — omagii 
aduse Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam.

Au urmat cîntece închi
nate luptei revoluționare a cla
sei noastre muncitoare, patriei 
socialiste. S-a interpretat, în 
limba vietnameză, o lucrare co
rală care evocă lupta eroică și 
îndelungată a poporului vietna
mez împotriva dominației străi
ne, pentru eliberare națională, 
pentru socialism.

Cunoscute melodii și jocuri 
populare românești au alternat 
armonios cu creații din bogatul 
folclor vietnamez.

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

La reușita spectacolului ?i-au 
adus contribuția corul, colecti
vul de dansuri și orchestra de 
muzică populară ale Ansamblu
lui artistic „Rapsodia Română", 
reprezentanți de frunte ai artei 
interpretative din

Artiștilor le-au 
flori din partea 
Nicolae Ceaușescu 
șului Le Duan.

tara noastră, 
fost oferite 
tovarășului 

și a tovară-

„23
din Capitală

Le Thanh Nghi. 
Biroului Politic al 
Central al Partidu-

Tovarășul 
membru al 
Comitetului 
lui Celor ce Muncesc din Viet
nam, viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam, a vizitat, luni după- 
amiază. însoțit de tovarășul 
Paul Niculescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru 
guvernului. întreprinderea 
August" din Capitală.

în cursul vizitei, oaspetele a 
urmărit procesele de fabricație, 
interesîndu-se de modul 
este organizată producția, 
performanțele și calitățile 
produse realizate aici, cum 
locomotivele Diesel-hidraulice și 
utilajele pentru fabricile de ci
ment. în acest cadru, s-au evocat 
posibilitățile de cooperare din
tre uzina bucureșteană și bene
ficiari din Republica Democrată 
Vietnam.

Tovarășul Le Thanh Nghi a 
avut cuvinte de apreciere față 
de succesele colectivului bucu- 
reștean.

al
„23

cum 
de 

unor 
sint

★
Luni dimineața 

Protocolul privind 
de mărfuri și plăți 
nele Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Democrate 
Vietnam, pe anul 1976.

Documentul a fost semnat de 
Ion Florescu, adjunct al minis
trului comerțului exterior și co
operării economice internațio
nale, și Nguyen Van Dao. ad
junct al ministrului comerțului 
exterior al R.D. Vietnam.

s-a semnat 
schimburile 

între guver-

Realizarea unui Vietnam reunit jn Italia a aparat 

volumul

„România 1907, marea 
răscoală a țăranilor11

Riuniti" din 
colaborare cu 

istorice

Vizita delegației
parlamentare bulgare

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA, 
Regele Marocului, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări de la dobîndirea indepen
denței Marocului, vă adresez. în numele poporului român, al Con
siliului de Stai și al meu personal, cele mai sincere felicitări, urări 
de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate po
porului marocan.

Folosesc această ocazie deosebita pentru a exprima convingerea 
că relațiile de prietenie dintre statele noastre se vor dezvolta con
tinuu. spre binele celor două popoare, în interesul cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat Maiestății Sale, QABUS BIN SAID, sulta
nul Omanului, următoarea telegramă :

Aniversarea Zilei naționale a Sultanatului Oman îmi oferă plă
cutul prilej de a transmite Maiestății Voastre cordiale felicitări 
și cele mai bune urări pentru sănătate și fericirea dumneavoastră 
personală, pentru bunăstarea și progresul poporului omanez. Tmi 
exprim speranța că relațiile romăno-omaneze se vor dezvolta în 
continuare în folosul țărilor și popoarelor noastre.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, Nicolae Giosan, 
a primit un mesaj <je mulțumire 
din partea președintelui Consi
liului Național al Republicii 
Austria, Anton Benya, pentru 
felicitările ce i-au fost adresate 
cu ocazia realegerii in această 
funcție.

★
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socialis
te România. Nicolae Giosan. a 
adresat o telegramă de felici

tare președintelui Adunării Na
ționale a Republicii Islamice 
Mauritania. Abdoul Aziz Sail, 
cu ocazia alegerii sale în aceas
tă funcție.

★
Cu ocazia Zilei naționale a 

Sultanatului Oman, ministrul a- 
facer'ilor externe al Republicii 
Socialiste România. George Ma- 
covescu, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului aface
rilor externe al Omanului, Keiss 
Al-Zawawi.

Ati EXISĂ
iNTlLNlRE

Luni seara, tovarășul Tlie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit pe Bran- 
ko Mikulici, președintele C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Bosnia 
și Herțegovina, care, la invitația 
C.C. al P.C.B.. face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

SOSIRI
Luni dimineața a sosit în Ca

pitală o delegație a Partidului 
Congolez al Muncii, condusă de 
Pierre N’Ze, membru al Birou
lui Politic, secretar al Comite
tului Central, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită de 
prietenie în țara noastră. Din 
delegație fac parte Charles 
Ngouoto, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.M., vice- 
prim-ministru și ministru al a- 
griculturii și zootehniei, Denis 
Sassou Ngouesso, secretar al 
C.C. al- P.C.M., președintele Co
misiei pentru Armată și Secu
ritate a C.C. al P.C.M., Jean- 
Jules Okabando. prim-secretar 
al C.C. al U.J.S.C. (Organizația 
tineretului), Albert Lemba. A- 
medee Malonga și Marcel 
Touanga. activiști.

La sosire, delegația a fost sa
lutată de Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Gheorghe Necula. mem
bru al Colegiului Central de 
Partid, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., general-maior Constan
tin Olteanu- membru supleant 
al C.C. al P.C.R., adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. Radu 
Enache. membru supleant al 
C.C. al P.C.R.. secretar al 
C.C. al U.T.C., și Constantin Va- 
siliu. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Luni după-an>iază, tovarășii 
Iosif Banc, Gheorghe Necula, 
general maior Constantin Oltea
nu. Radu Enache, Constantin 
Vasiliu s-au întîlnit cu delegația 
Partidului Congolez al Muncii.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații și de ve
deri privind dezvoltarea relați
ilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două partide, țări și 
popoare.

★
Luni a sosit în Capitală o de

legație a Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, condusă de to
varășul Ante Budimir. secretar 
în Comitetul Executiv al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Bosnia 
și Herțegovina, care, la invitația 
C.C. ai P.C.R.. face o vizită de 
schimb de experiență în țara 
noastră.

★
Luni dimineață a sosit în Ca

pitală o delegație de activiști ai 
P.C.U.S., condusă de tovarășul 
M. F. Nenașev, adjunct al șefu
lui Secției Propagandă a C.C. al 
P.C.U.S., care, la invitația C.C. 
al P.C.R.. va efectua o vizită 
pentru schimb de experiență în 
țara noastră.

PLECARE

Membrii delegației parlamen
tare bulgare, condusă de tova
rășul Vladimir Bonev, membru 
al Secretariatului C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Adunării 
Populare a R.P Bulgaria, care, 
la invitația M.A.N., fac_.o vi
zită oficială în țara noastră, au 
fosț luni dimineață' oaspeți ai 
județului Prahova. împreună 
cu tovarășul Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele M.A.N., și 
Ion Circei. prim-secretar al 
Comitetului județean Prahova 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, parla
mentarii bulgari au vizitat în
treprinderea de sere și Uzina 
de utilaj petrolier „1 Mai" din 
Ploiești.

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

Oaspeții au fost călduros sa
lutați de tovarășii Stelian Teo
dorescu. directorul tehnic al în
treprinderii. și Gherghina Păun, 
sudor electric. A luat apoi cu- 
vîntul tovarășul Ion Cîrcei, ca
re a evocat adincile prefaceri 
ce au avut loc în anii construc
ției socialiste în cele două țări 
vecine și prietene. subliniind 
că comunitatea orînduirii, a țe
lurilor a ridicat pe un plan su
perior tradiționalele legături de 
prietenie dintre partidele și 
popoarele noastre, colaborarea 
multilaterală româno-bulgară. 
Această prietenie și colaborare, 
a arătat vorbitorul. slujește 
atît intereselor celor două po
poare, cit și cauzei generale a 
socialismului și păcii. în cuvîn- 
tul său. conducătorul delegației 
parlamentare bulgare, tovarășul 
Vladimir Bonev. s-a referit pe 
larg la succesele obținute de 
poporul bulgar în anii construc
ției socialiste. în continuare, 
vorbitorul a relevat relațiile de 
prietenie, colaborare frățească 
dintre cele două partide, țări 
și popoare, și a subliniat efor
turile pe care Republica Popu
lară Bulgaria și Republica So
cialistă România le depun pen
tru întărirea păcii și securității 
în Balcani. în Europa și în în
treaga lume.

Vorbitorii au reliefat înalta 
semnificație a întîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov. subliniind că de fiecare 
dată ele au marcat momente 
majore în evoluția mereu as-

cendentă a prieteniei și cola
borării româno-bulgare, stabi- 
lindu-se importante acorduri și 
înțelegeri care au deschis mi
nunate perspective colaborării 
fructuoase dintre cele două țări 

- vecine și prietene.
★

In onoarea delegației parla
mentare din R.P. Bulgaria, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular județean 
Prahova a oferit, luni, un 
dejun.

★
Cu prilejul vizitei în țara 

noastră a delegației parlamen
tare bulgare, condusă de tovară
șul Vladimir Bonev. membru al 
Secretariatului C.C. al P.C. Bul
gar. președintele Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, am
basadorul Republicii Populare 
Bulgaria la București, Ivan 
Abagiev. a oferit, luni seara, 
un cocteil.

Au luat parte tovarășii Cor
nel Burtică, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Leonte 
Răutu. membru al Comitetului 
Politic 
P.C.R.. .
mâne în Comisia mixtă guver
namentală româno-bulgară de 
colaborare economică și tehni- 
cc-științifică. Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Marii Adu
nări Naționale. Aneta Spornic 
și Virgil Teodorescu. vicepre
ședinți ai M.A.N.. Nicolae Mă
nescu și Radu Păun, miniștri, 
Corneliu Mănescu. președintele 
grupului român al Uniunii In
terparlamentare. Nicolae Guină. 
președintele Asociației de prie
tenie româno-bulgară. Constan
tin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, președinți 
de comisii ale M.A.N.. oameni 
de știință, generali ai forțelor 
noastre armate, deputati.

Executiv al C.C. al 
președintele nărții ro-

CRONICA
T

Ieri a plecat în R.P. Bul
garia o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist, con
dusă de tovarășul Viorel Vi- 
zureanu, adjunct de șef de 
secție la Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comu
nist, care va participa la un 
seminar european pe proble
me ale tineretului rural.

{Qnema
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Luni dimineața a plecat la 
Berlin o delegație de activiști 
ai P.C.R., condusă de Gheorghe 
Barbu, șef de sector la C.C. al 
P.C.R.. care, la invitația C.C. al 
P.S.U.G., face o vizită în schimb 
de experiență în R. D. Germană.

A apărut nr. 4/1975 
al revistei 

„Viitorul social"

O ANCHETA : Scala (orei* 
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.30).

MARELE GATSBY : Sala Pala
tului (orele 17.15; 20.15). Capitol (o- 
rele 9,45: 12.45; 16.15; 19.15), Patria 
(orele 9.30; 12,30; 16.15; 19.30) Favo
rit (orele 9.15; 12.15; 16.15; 19.15).

LEGĂTURA PIERDUTA : Tim
puri Noi (orei* 9; 11; 13; 15,15;
17,30 ; 19.30)

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13.45: 16;
18.15; 20.30). Melodia (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30). Modern (o- 
rele 9: 11; 13.15; 15.30; 17.45; 20).

CAZUL A AVUT UN DEZNO- 
DĂMINT FERICIT : Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) . București (orele 9; 11.15;
13: 16.15: 18-30; 20.30)

POLIȚISTA : Festiva! (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). Fero
viar (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15;
20.30)

MASTODONTUL ; Floreasca (o- 
rele 9; 11.15: 13,30: 16; 18,15; 20.30), 
Aurora (orele »; 11.15; 13.30; 15.45; 
18: 20.15).

MUȘCHETARUL ROMAN : Vic
toria (orele 9.15: 11.30: 13.45; 16; 
18.15; 20.30). Bucegi (orele 15,45; 18; 
20), Cotroceni (orele 10; 12; 14; 16; 
18; 20)

DOAMNA ȘI VAGABONDUL î 
Doina (orele 9,30; 11.15; 13; 14,45; 
16.30; 18,15: 20).

CANTEMIR : Drumul Sării (o-

Raportul prezentat de conducătorul delegației 
Vietnamului de nord în cadrul lucrărilor Conferin
ței politice consultative de la Saigon.

în cadrul lucrărilor primei se
siuni a Conferinței politice con
sultative pentru reunificarea 
națională pe linie de stat a Viet
namului. conducătorul delegației 
Vietnamului de nord, Truong 
Chinh. membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam, pre
ședintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam, a prezentat un raport. 
După ce este relevată lupta ero
ică a poporului vietnamez pen
tru independență, libertate și 
reunificare națională, în raport 
se subliniază că asemănările po
litice, economice și sociale din
tre cele două părți ale Vietna
mului sînt fundamentale și de
terminante. Problema care se 
pune în prezent, a precizat ra
portorul. este de a consolida și 
a desăvîrși trăsăturile deja co
mune între cele două zone și a 
înlătura, progresiv, deosebirile 
în procesul revoluției socialiste 
și edificării socialismului. A de
săvîrși reunificarea țării presu
pune desăvîrșirea unității siste
melor politic și social, a struc
turilor economice, a raporturilor 
de producție, a compoziției soci
ale. a organizării de stat, a con
stituției și a legislației, a cultu
rii și ideologiei. Tn prezent, a 
spus vorbitorul, trebuie accele
rată reunificarea națională pe 
linie de stat. în continuare, 
Truong Chinh a menționat că 
realizarea acestui obiectiv tre
buie să aibă la bază participarea 
liber consimțită și voluntară a 
ponorului vietnamez.

După părerea delegației Viet
namului de nord, obiectivele ac
tualei sesiuni a Conferinței po
litice consultative trebuie să fie 
următoarele : organizarea unor 
alegeri generale în vederea de
semnării unei singure Adunări 
Naționale pe întreaga țară ; 
fixarea numărului total al de- 
putaților Adunării Naționale, a 
numărului pentru fiecare zonă 
și stabilirea organismelor res
ponsabile cu organizarea scru
tinului .

Pentru prima sesiune ^viitoa
rei Adunări Naționale sen^ropu- 
ne următoarea ordine de zi : pre
zentarea de către Consiliul na
țional electoral a rezultatelor 
alegerilor generale și verificarea 
deplinelor puteri ale deputaților;

raportul asupra elaborării unui 
proiect de constituție a Vietna
mului unificat și stabilirea co
mitetului de redactare a acestui 
proiect, stabilirea datei la care 
Adunarea Națională se va reuni 
pentru a discuta și ratifica noua 
Constituție ; alegerea organelor 
conducătoare ale statului ; sta
bilirea numelui țării, a emble
mei, drapelului național, a im
nului național și a capitalei ță
rii ; modalitățile de lucru ale or
ganismelor de stat pînă la apro
barea noii Constituții.

„Editori 
Roma, în 
Institutul de studii 
?i social-politice din Bucu
rești, a scos recent de sub 
tipar lucrarea „România 
1907, marea răscoală a țăra
nilor".

Volumul, însumînd 600 de 
□agini, se adaugă altor nouă 
lucrări publicate de „Editori 
Riuniti". 
editorial 
italian posibilitatea 
noască cele mai semnificati
ve momente ale luptei po
porului român pentru liber
tate națională și dreptate 
socială, pentru construirea, 
sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a socie
tății socialiste în țara noastră.

Acest 
oferă

ansamblu 
publicului 
i să cu-

Reprezentanți ai Cambodgiei 
și Tailandei, reuniți în localita
tea cambodgiana Poipet. exami
nează căile de îmbunătățire a 
schimburilor comerciale și de 
dezvoltare a colaborării econo
mice — anunță postul de radio 
Bangkok.

Reuniunea de Ia Poipet — re
levă agențiile de presă — a fost 
precedată de o întrevedere care 
a avut loc în cursul aceleiași 
zile între vicepremierul cambod
gian Ieng Sarv și ministrul tai- 
landez al afacerilor externe, 
Chartichai Choonhavan. După 
cum se știe, cu prilejul recentei 
vizite la Bangkok a vicepremie- 
rului cambodgian. Ieng Sary, 
Cambodgia și Tailanda au sem
nat un acord privind restabili
rea relațiilor diplomatice dintre 
cele două țări și au convenit ca 
pînă la redeschiderea ambasa
delor la Pnom Penh și Bangkok 
să fie inaugurate două oficii de 
legătură la Poipet (Cambodgia) 
și Aranyaprathet (Tailanda), 
care să faciliteze realizarea s- 
cordurilor intervenite în cadrul 
convorbirilor oficiale dintre re
prezentanții celor două țări.

REUNIUNE 
A CABINETULUI 

LIBANEZ

Comunicat privind începerea reuniunii 
Comisiei redacționale pentru 

pregătirea Conferinței partidelor 
comuniste și muncitorești din Europa

Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

A fost de față Hans Voss. am
basadorul R. D. Germane la 
București.

La 17 noiembrie 1975, a în
ceput la Berlin reuniunea Comi
siei redacționale, constituită la 
întîlnirea pregătitoare de la 
Budapesta, a Conferinței parti
delor comuniste și muncitorești 
din Europa.

La ședința de deschidere a 
Comisiei redacționale au parti
cipat reprezentanți ai 26 de 
partide comuniste și muncito
rești europene. Din partea 
Partidului Comunist Român, la 
lucrările reuniunii participă o 
delegație condusă de tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

★
Luni, la sosirea pe aeroportul 

central din capitala R.D.G., 
delegația P.C.R. a fost întîmpi- 
nată de Hermann Axen, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G.. precum și de 
activiști ai C.C. al P.S.U.G. A 
fost prezent ambasadorul Româ
niei in R.D.G.. Vasile Vlad.

La plecarea din București, pe 
aeroportul Otopeni, au fost pre- 
zenți tovarășul Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic

pentru

Cabinetul libanez s-a întrunit 
luni, sub președinția premieru
lui Rashid Karame, în cadrul 
discuțiilor fiind abordate o serie 
de aspecte privind evoluția si
tuației interne. La întrevedere 
au participat, de asemenea, o 
serie de experți în probleme e- 
conomice și financiare, între ca
re guvernatorul Băncii Centrale 
a Libanului. Principalele puncte 
asupra cărora s-a îndreptat a- 
tenția celor prezenți la dezba
teri au fost constituite de o 
serie de reforme economice și 
sociale susceptibile să contribuie 
la consolidarea procesului de 
normalizare a situației și reve
nire la calm.

Comisiei permanente C.A.E.R 
folosirea energiei atomice
in scopuri pașnice

La Moscova 
de-a 29-a ședință a 
permanente C.A.E.R. pentru fo
losirea energiei atomice în sco
puri pașnice, la care au parti
cipat delegațiile țărilor membre 
ale C.A.E.R., precum și repre
zentanți ai unor organizații in
ternaționale ale țărilor socia
liste.

Comisia a examinat probleme
le care decurg pentru ea din 
hotărîrile Sesiunii a XXIX-a a 
C.A.E.R. și ale Comitetului Exe
cutiv al Consiliului, rezultatele 
lucrărilor de colaborare privind

a avut loc cea 
Comisiei

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT*PE SCURT* PE SCURT

• LA VARȘOVIA a avut loc 
o întrevedere intre Edward Gie- 
rek. prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și Alvaro Cunhal, se
cretar general al P.C. Portughez, 
sosit în vizită în R.P. Polonă.

lej pentru o trecere în revistă 
a importantelor succese obți
nute în dezvoltarea capitalei 
țării.

• LA KYOTO s-au deschis, 
luni, lucrările Congresului in
ternațional al oamenilor de ști
ință asupra mediului înconju
rător, la care participă savanți 
din peste 30 de țări. Congresul, 
organizat cu sprijinul Progra-

mului O.N.U. pentru 
înconjurător și al altor 
nisme internaționale, 
nează probleme privind 
baterea poluării și 
mediului.

mediul 
orga- 

exami- 
com- 

protejarea

• LA 17 NOIEMBRIE poporul 
albanez a sărbătorit cea de-a 
31-a aniversare a eliberării Ti
ranei de către Armata de eli
berare națională albaneză, pri-

La 18 noiembrie este sărbă
toarea națională a statului 
Oman.

• Situat în extremitatea sud- 
estică a Peninsulei Arabice, în 
vecinătatea Oceanului Indian, 
Omanul a reprezentat, în de
cursul anilor, o zonă de contact 
a civilizațiilor mesopotamiană, 
indiană și iraniană. Date isto
rice arată că, după secolul al 
VII-lea, Mascat-ul — denumirea 
de atunci a Omanului — a fost 
califat arab. Ocupat de portu
ghezi între 1508—1650, din 1891 
Omanul devine, de facto, protec
torat britanic. Tn 1913, Omanul 
și-a proclamat independența.

• Pînă în 1964 — anul des
coperirii unor importante zăcă
minte de petrol — Omanul se 
afla într-o stare de subdezvol
tare anacronică, pe plan social 
menținîndu-se chiar unele prac
tici ale sclavagismului. In

Oman

• ÎN JAPONIA a fost scoasă 
de sub tipar prima ediție a o- 
perelor complete ale lui Karl 
Marx și Friedrich Engels. Lu
crarea, editată în 41 de volume, 
cuprinde numeroase lucrări ca
pitale, articole, scrisori, adnotări 
ale clasicilor marxismului tra
duse pentru prima oară în limba 
japoneză.

crearea reactorilor energetici de 
mare putere pe bază de neutroni 
termici și rapizi și propunerile 
privind colaborarea în continua
re în scopul introducerii acestor 
reactori, precum și rezultatele 
obținute în cadrul colectivului 
internațional temporar de cerce
tări științifice pentru fizica 
reactorilor.

Comisia a examinat, de ase
menea, stadiul lucrărilor pri
vind dezvoltarea specializării și 
cooperării multilaterale interna
ționale în producția de izetopi 
în baza convenției semnate d« 
țările membre ale C.A.E.R.. fo
losirea metodelor pe bază de 
izotopi radioactivi și a tehnicii 
radiațiilor în diferite ramuri ale 
economiilor naționale ale țărilor 
membre ale C.A.E.R.

In legătură cu toate proble
mele examinate. Comisia a 
adoptat recomandări corespun
zătoare.

Ședința Comisiei s-a desfășu
rat. într-o atmosferă de colabo
rare. prietenie și 
ciprocă.

înțelegere re-

NOI ARESTĂRI IN SPANIA

CONVORBIRI 
ISLANDEZE IN

ANGLO-
PROBLEMA

PESCUITULUI

prezent acest stat reprezin
tă unul din producătorii de 
petrol din regiune. în 1974 
au fost extrași 106 milioane 
de barili de petrol ; pentru 1975 
s-a prevăzut o creștere a aces
tei producții cu 20 la sută. Re
zervele totale ale tării sînt esti
mate la 5,25 miliarde de barili. 
Cifre semnificative indică ritmul 
dezvoltării din ultimii trei ani : 
sporirea terenurilor productive 
de la 40 000 la 100 000 hectare, 
construirea unei rețele de șosele 
asfaltate de sute de kilometri, 
darea în folosință a unui aero
port modern, dezvoltarea siste
mului de învățămînt și a asis
tenței medicale.

• Stabilirea, in cursul anului 
trecut, de relații diplomatice în
tre România și Oman răspunde 
dorinței reciproce de a dezvolta 
relații de prietenie și colaborare 
în folosul ambelor țări și po
poare, al coperării și păcii in 
lume.

• CONTINUÎND prigoana îm
potriva forțelor democratice din 
Spania, autoritățile franchiste au 
procedat la noi arestări. La Ma
drid, relatează agențiile de pre
să, au fost arestați 
bri ai Comitetului 
Partidului Comunist, 
Spania. La Jaen, în
niei, au fost arestați, 
menea, 20 de membri ai Parti
dului Muncii, între care trei fe
mei.

șase mem- 
Central al 
interzis in 

sudul Spa
de ase-

D. I.

rele 15,30 20,15), Cosmos (ore
le 15.30; 18; 20.15)

UNDE ESTE COMPANIA A7-A?: 
Excelsior (orele 9; 11.15, 13,30;
16: 18.15; 20.30), Tomis (orele 9; 
11.15; 13.30: 15.45: 18; 20,15).

FLACARA : Ferentari 
15.30; 19).

ULTIMUL ACT : Grivița 
9.30: 12: 15; 17.30: 20)

ELIXIRUL TINEREȚII î 
(or^le 16; 18; 20).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PĂMÎNTULUI : Dacia (orele »; 
12.30: 16; 19).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Viitorul (orele 15.30; 18; 
20).

SE MAI ÎNTÎMPLA MINUNI : 
Volga (orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18. 20), Gloria (orele 9: 11.15; 13.30; 
16; 18,15: 20.30).

ANA ȘI COMANDORUL : Mio
rița (orele 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 
20.15).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Flamura (o- 
rele 9, 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20.15).

EVADAREA : Vitan (orele 15,30; 
18; 20.15).

FLUVIUL FARA ÎNTOARCERE: 
Unirea (orele 16; 18; 20).

OCHII SHIVANEI : Lira 
15.30: 19)

FERMA LUI CAMERON : 
Iești (orele 9; 11,15; 13,30; 
18; 20,15)

(orele

(orele

Pacea

(orele

Giu- 
15,45;

NOAPTEA ARTIFICIILOR S
Cringași (ora 17).

CALVARUL UNEI FEMEI î Arta 
(orele 14: 16; 18; 20).

RĂZBOI Șl PACE (seriile I—II): 
, Rahova (orele 15,30; 19).

DE CE ESTE UCIS UN MA
GISTRAT : Moșilor (orele 11; 
13.15: 15.30: 18; 20)

TENTATIA : Munca (orele 16).
SECRETUL PLANETEI MAIMU

ȚELOR : Munca (orele 18 ; 20,15).
ÎNFRÎNGEREA LUI L. WILKI- 

SON : Popular (orele 15,30; 18; 
20,15)

A FOST ODATA UN HOLLI- 
WOOD : Flacăra (orele 15,30;, 19).

PICIUL - TRlNTORII ; Pro
gresul (orele 16: 18: 20).

PROGRAMUL I

9.00 
Iară 
zic... 
triei 
țară.

Teleșcoală (televiziune șco- 
integrată). 9.20 Cu bucurie 
Montaj literar dedicat pa- 
socialiste. 9,40 Imagini din

Tn jurul orei 9,45 î Transmi
siune directă de Ia ceremonia 
plecării delegației de partid și 
de stat a Republicii Democrate

Vietnam, condusă de tovarășul 
Le Duan — prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Celor ce Muncesc, care la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii Socia
liste România și a guvernului 
Republicii Socialiste România, 
a întreprins o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

10,15 Imagini din țară. 10.20 
File de dicționar. 12.10 Telex. 12.15 
închiderea programului. 16,00 Tele- 
școală. Științe sociale (Consulta
ții). 16.30 Curs de limba franceză. 
17.00 Telex. 17.05 Muzică popu
lară. 17,30 Tenis. Ilie Năstase — 
Jimmy Connors — meci de
monstrativ. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Ancheta T 
facem mai mult și mai bine". __
Publicitate. 20.35 Teatru liric. Tn 
ciclul „Capodopere...", astă seară 
„Orfeu“ (emisiunea a Il-a). 22,10 
24 de ore. 22.30 închiderea pro
gramului.
PROGRAMUL II

20.00 Film serial : „Janosik". 
20.45 Tezaur de cîntec românesc. 
21.05 Telex. 21,10 Valea Teleajenu- 
lui — documentar TV. 21.30 Din 
filmoteca TV. 22,00 închiderea pro
gramului.

„Sâ
20.30

• LA REYKJAVIK a în
ceput duminică o npuă rundă 
de convorbiri anglo-islande- 
ze în problema pescuitului. 
Delegația țării-gazdă este 
condusă de ministrul aface
rilor externe. Einar Agusts- 
son. iar cea britanică de Roy 
Hattersley, ministru de stat 
la Foreign Office. Discuțiile 
au ca obiectiv realizarea uni" 
acord permițînd traulerelc. 
britanice să desfășoare ope
rațiuni în zona națională de 
pescuit islandeză, a cărei li
mită a fost extinsă în luna 
octombrie, după cum este cu
noscut, de la 50 la 200 mile.

IUL

• NUMĂRUL DELICTELOR GRAVE ÎN STATELE UNITE a 
crescut mai mult decit în anii precedenți. a anunțat Biroul Fe
deral de Investigație (F.B.I.). In raportul pe 1974 al F.B.I.-ului 
se arată că anul trecut au avut loc in S.U.A, circa 10,1 milioane 
delicte grave •— omucideri, violuri, jafuri, spargeri, furturi de 
mari proporții —, cu 1,5 milioane mai multe (fecit în 1973. Con
form raportului amintit, numărul delictelor grave la 100 000 de 
locuitori se ridică la 4 821, aceasta însemnînd aproape unu la 20 
de persoane • CA ÎN FILMELE DE GROAZĂ ! Medicii din Ni
caragua vor avea multă vreme un subiect pasionant pentru dis
cuții profesionale. Un cetățean de-aJ lor. Cesar Mario Acevedo, 
muncitor pe o plantație de lingă Managua, a fost îngropat și dez
gropat de mai multe ori, fără a se putea spune cu precizie dacă 
era sau nu... mort. în ciuda celor trei expertize medicale efec
tuate asupra corpului, incertitudinea persista și după cea de-a 
patra zi de la ,,deces“. Declarat mort clinic și îngropat a doua 
zi. corpul său a trebuit deshumat deoarece o persoană care tre
cea prin apropierea mormîntului a auzit sunete ce păreau lovi
turi in pereții sicriului. La deshumare s-au observat contuzii pe 
miinile și fața corpului, dar nici un semn de viață. Două alte ex
pertize au constatat apoi moartea, dar importante caracteristici 
— rigiditatea cadavrului și primele semne de descompunere — 
continuau să lipsească. Familia s-a hotărit să mai... aștepte, con- 
siderînd că este vorba doar de o catalepsie. e ENGLEZII SI 
BEAUJOLAIS-UL. Vinul franțuzesc Beaujolais face furori la 
Londra — și in general în Marea Britanie. în fiecare an, la ziua 
și ora cînd apare autorizația franceză de export a acestui arti
col, începe o veritabilă cursă — pe mare, pe uscat și în aer — 
pentru aducerea cit mai rapidă a prețuitei licori la Londra. Este 
o cursă în toată regula, cu arbitri, „timpi", și cîștigători pentru 

' fiecare mijloc de transport : automobilul, avionul etc. Recordul 
absolut a fost stabilit la ediția din acest an de John Patterson, 
care a utilizat un avion particular. La o oră și 58 de minute de 
la acordarea autorizației de export, Beaujolais se afla pe tej
gheaua pivniței sale de pe Farrington Street. • SATURN VA FI 
FOTOGRAFIAT DE APROAPE. Sonda spațiala americană „Pio- 
neer-ll“. care în luna decembrie anul trecut s-a apropiat de pla
neta Jupiter la 41 842 kilometri, se află, în prezent, la 1 287 mili
oane kilometri distanță de planeta Saturn. Oamenii de știință de 
la centru! american de cercetări „Ames" din Mountain View 
(California) urmăresc momentul cel mai potrivit pentru a înce
pe fotografierea acestei planete. • CEL MAI RAPID MELC. în 
prezența a 4 000 spectatori, melcul înregistrat cu nr. 806 a cîști- 
gat, duminică, concursul mondial de viteză la categoria sa. ie
șind învingător în fața altor 12 concurenți. El a parcurs distan
ța de 182 centimetri intr-un timp record — mai puțin de 20 de 
minute, obținînd, astfel, mult doritul titlu de campion mondial. 
Imediat după ce a trecut „linia de sosire“, nr. 806 a căzut în- 
tr-un somn adine, epuizat de efort.
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