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PROGRES SOCIAL, 

BUNĂSTARE
La invitația Maiestății Sale Imperiale Șahinșahul Aryamehr 

și Maiestății Sale Imperiale Farah, ieri a început

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE ÎN IRAN 
A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
NICOLAE CEAUȘESCU:

Așezate pe principiile deplinei egalitâți, res-
pectului independenței și suveranității naționale,
neamestecului in treburile interne și avantajului
reciproc, relațiile româno-iraniene corespund pe
deplin intereselor de progres și prosperitate ale
popoarelor noastre, cauzei generale a cooperării
și păcii internaționale. Sintem convinși că vizita
noastră va marca un nou pas înainte pe calea
colaborării fructuoase dintre România și Iran.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR:
Relațiile reciproce de prietenie și cooperare

între țările noastre poartă, astfel, pecetea unui
dinamism care demonstrează, înainte de toate,
vederile noastre comune privind necesitatea uni-
versală a coexistenței și a unei colaborări con-
structive, bazate pe respectul reciproc al in-
dependenței, suveranității naționale, dreptului
popoarelor, precum și al apărării păcii și secu-
rității mondiale.

DINEU OFICIAL OFERIT DE MAIESTATEA SA 
IMPERIALA ȘAHINȘAHUL ARYAMEHR

Șl MAIESTATEA SA IMPERIALA FARAH PAHLAVI 
IN ONOAREA PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUSESCU Șl A TOVARĂȘEI 
ELENA CEAUȘESCU (ÎN PAOINA A III-A)

Sosirea la Teheran
Președintele Republicii So

cialiste România, Nicolae 
Ceâușescu, și tovarășa Elena 
Ceâușescu și-au început, la 27 
noiembrie. vizita oficială de 
prietenie în Iran, la invitația 
Maiestății Sale Imperiale Șa
hinșahul Aryamehr și Maiestă
ții Sale Imperiale Farah Pa
hlavi, Șăhbanu a Iranului.

Este a șaptea întilnire care 
arQ loc, în ultimii ani, între pre- 
,,' jinteie Nicolae Ceâușescu și 
Șahinșahul Aryamehr, întîlniri 
care s-au înscris, de fiecare 
dată, ca momente de cea mai 
mare însemnătate în evoluția re
lațiilor dintre țările noastre, ele 
stabilind coordonatele funda
mentale ale acestor raporturi, 
orientările și direcțiile de acți
une pentru continua întărire a 
prieteniei și cooperării multila
terale româno-iraniene. Semni
ficația deosebită a acestor 
contacte directe și rodnice 
este subliniată pregnant de 
președintele României în in

terviul acordat recent presei 
și televiziunii iraniene: „La dez
voltarea acestei colaborări au 
contribuit vizitele la diferite ni
veluri, care s-au intensificat în 
ultimii ani, și, îndeosebi, vizi
tele reciproce și convorbirile în
tre șefii de stat ai Iranului și 
României. De aceea, aș dori să 
exprim convingerea că și vizita 
pe care urmează să o fac în cu- 
rînd în Iran, la invitația Ma
iestății Sale Șahinșahul Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, va 
contribui la extinderea și mai 
puternică a colaborării în toate 
domeniile de activitate".

Iată temeiurile profunde pen
tru care noua întilnire dintre 
cei doi șefi de stat este apreci
ată ca un eveniment cu largi 
implicații pozitive în planul re
lațiilor româno-iraniene, pre
cum și în sfera vieții interna
ționale, ca o elocventă expresie 
a legăturilor de prietenie și co
laborare dintre statele noastre, a 
dorinței comune de a le ampli

fica și consolida, în interesul 
ambelor țări și popoare, al pros
perității lor. al cauzei înțelegerii 
și cooperării intre națiuni.

Evoluția favorabilă a rapor
turilor dintre România și Iran 
— state hotărîte deopotrivă să se 
dezvolte pe baza efortului pro
priu și a unei colaborări interna
ționale active și echitabile — 
confirmă, încă o dată, că in lu
mea de astăzi toate țările, indi
ferent de orinduirea lor socială, 
pot stabili intre ele un dialog 
deschis, fructuos, o conlucrare 
multilaterală, ceea ce reprezintă 
un factor de mare importanță 
pentru cursul destinderii, pen
tru asigurarea unei politici noi, 
de egalitate și respect între na
țiuni.

Sub aceste bune auspicii a în
ceput vizita oficială de prietenie 
în Iran a președintelui Nicolae 
Ceâușescu și tovarășei Elena 
Ceâușescu.

(Continuare în pag. a III-a)

Pornim de la ideea, încărcată 
de multiple sensuri, pe care o 
datorăm gîndirii creatoare a to
varășului Nicolae Ceâușescu, de
venită dezideratul suprem al 
activității întregii noastre nați
uni, idee care se referă la da
toria ce o avem de a crea o ci
vilizație nouă, socialistă pe în
tregul cuprins al țării. Tată-nc 
deci, angajați într-una din 
cele mai mari misiuni pe care 
le-am avut vreodată de împli
nit, capabilă să genereze entu
ziasm, pasiune și importante re
surse de energie. Pentru împli
nirea acestei opere vaste, fun
damentale. cu adevărat istorico 
care are drept scop înflorirea 
continuă a patriei noastre, creș
terea bunăstării oamenilor 
muncii, partidul a situat con
secvent la baza politicii sale 
economice industrializarea so
cialistă a țării, menită să asi
gure crearea unor structuri e- 
conomice noi. a unei economii 
de înaltă productivitate și efi
ciență. capabilă să satisfacă ne

voile mereu crescînde ale so
cietății și membrilor ei.

După cum se știe, în cincina
lul de a cărui încheiere ne 
mai despart doar cîteva săp- 
tămini, economia țării noastre 
a cunoscut o dezvoltare dina
mică, s-au amplificat și mo
dernizat forțele de producție, 
a sporit simțitor avuția na
țională. Producția industrială a 
înregistrat un ritm mediu anual 
de creștere de circa 14 la sută, 
depășind prevederile actualului 
cincinal. S-au pus în funcțiune 
in acești cinci ani. peste 2 300 
obiective și capacități industria
le și agrozootehnice noi, urmă- 
rindu-se în acest sens dezvol
tarea puternică, armonioasă, a 
tuturor județelor. valorifica
rea superioară a resurselor na
turale și umane de care dispu
nem. realizarea pînă în 1980 de 
către fiecare județ a unei pro-

NICOLAE MILITARU

(Continuare tn pag. a U-a)

Din cronica întrecerii socialiste
• MINERII DIN UNITĂȚILE 

COMBINATULUI CĂRBUNE
LUI DIN PLOIEȘTI au atins 
cotele finale ale cincinalului la 
toți indicatorii, estimînd pînă la 
finele acestuia o cantitate de 
cărbune furnizată suplimentar ,e-i 
conomiei naționale în valoare de 
peste 34 milioane lei. Se evi
dențiază colectivul exploatării 
Filipeștii de Pădure, care a ro
tunjit Ia 140 000 tone cantitatea 
de lignit livrată peste sarcinile 
de plan la zi din actualul cin
cinal.

• INTRE COLECTIVELE 
\CARE ȘI-AU ONORAT FINA
LA ACEASTA DATA sarcinile 
anuale de plan se numără și cel 
al întreprinderii de rețele elec
trice din Suceava. Fină la sfîr- 
șitul lunii decembrie, energeti- 
cienii de aici vor înregistra un 
spor valoric de producție de 
circa 3 milioane Iei. între suc
cesele de prestigiu ale unității 
în acest an se înscrie punerea 
sub tensiune cu mult înainte de 
termen a unei magistrale elec
trice de înaltă tensiune și obți
nerea unei economii de circa 3 
milioane kWh energie elec
trică.

• OAMENII MUNCII DIN ÎN
TREPRINDERILE INDUSTRI
ALE ale județului Teleorman au

înscris-în activitatea de produc
ție desfășurată anul acesta im
portante realizări. Astfel, pe 
baza sporirii productivității 
muncii, colectivul întreprinderii 
de aparataje și accesorii din A- 
lexandria a realizat, peste sar
cinile la zi. un spor la produc
ția globală în valoare de 6,6 mi
lioane lei, iar la producția mar
fă 3,3 milioane lei.

Cu peste 1,5 milioane Iei și-a 
depășit angajamentul anual asu
mat în întrecerea socialistă în
treprinderea de ulei din Roșiorii 
de Vede. Se estimează că, pînă 
la sfîrșitul anului, producția su
plimentară obținută se va ridica 
la circa 3 milioane lei.

• ENERGETICIENII DE LA 
ÎNTREPRINDEREA de electro- 
centrale Mureș — care realizează 
peste 15 la sută din întreaga pro
ducție de energic electrică 
a țării — au furnizat ultimii 
kilowați-oră din angajamentul 
asumat de a realiza peste pre
vederile de plan o producție glo
bală suplimentară în valoare de 
100 milioane lei. în același timp, 
colectivele celor trei termocrfi- 
trale mureșene de la Iernut, 
Fîntînele și Tirnăveni au econo
misit peste 17 000 tone combus
tibil convențional.

(AgerpreM

UN MARE SAVANT 
SI PATRIOT- 

NICOLAE IORGA 
de dr. NICOLAE CQPOIU

Se împlinesc astăzi 35 de ani 
de la uciderea bestială a lui 
Nicolae Iorga de către „Garda 
de fier", organizație de tristă 
amintire, agentură a hitlerismu- 
lui în România.

Atît prin opera, cît și prin 
viața sa consacrată științei și 
propășirii poporului. viață 
curmată tragic în perioada cea 
mai întunecată din istoria mo
dernă a României, Nicolae Iorga 
a rămas o personalitate uriașă și 
vie în conștiința poporului ro
mân. Iorga a fost și este iubit 
de popor, care a intuit — mai 
mult poate decît a cunoscut — 
grandoarea dimensiunilor lui in
telectuale și morale. Poporul iu
bește pe marii oameni care se 
nasc din rîndurile lui, iar Iorga. 
prin activitatea lui socială și ști
ințifică tumultuoasă, și-a creat 
nenumărate legături cu masele, 
cu aspirațiile patrioiice ale a- 
cestora.

In galeria istoricilor români, 
în care strălucesc nume ilustre 
ca Nicolae Bălcescu, înflăcăratul 
patriot revoluționar de la 1848,

și filozoful istoriei A. D. Xeno- 
pol, Iorga reprezintă Titanul 
cunoașterii și informației istori
ce. Opera istorică a lui Iorga are 
dimensiuni, probabil, fără sea
măn în lume, cu cele aproape 
1 250 de cărți și 25 000 de artico
le. Iorga a fost și a rămas imba
tabil pe terenul ariei cercetări
lor sale. Omul acesta, înzestrat 
cu o uriașă putere de muncă, cu 
o memorie fenomenală și cu o 
pasiune pentru documentare rar 
întîlnite, a dat o producție isto- 
riografică inegalabilă. Istoria 
fiind o știință arborescentă, sînt 
foarte puțini istorici care să-l 
poată cunoaște pe Iorga în tota
litatea activității lui. Referin
țele la Iorga sînt accidentale, 
particulare și limitate la ramura 
pe care se află istoricul gene
rației noastre, care, specializat 
într-o problemă anumită, simte 
nevoia să se raporteze la Iorga, 
fie pentru a primi din partea lui 
o confirmare. fie pentru a-1 
completa cu date noi. Amen-

(Continuare în pag. a Il-a)

Plecarea 
din Capitală

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceâușescu, și tovarășa Elena 
Ceâușescu au plecat, joi dimi
neață, într-o vizită oficială de 
prietenie in Iran, la invitația 
Maiestății Sale Imperiale Șa
hinșahul Aryamehr și Maiestății 
Șale Imperiale Farah Pahlavi, 
Șahbanu a Iranului.

în această vizită, șeful statului 
român este însoțit de Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, Nicolae 
Doicaru și Constantin Mitea, 
consilieri ai președintelui Repu
blicii Socialiste România.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceâușescu și tovarășa Elena 
Ceâușescu au fost conduși de 
tovarășii Manea Mănescu. Ște
fan Voitec. Emil Bobu. Cornel 
Burtică. Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană. Dumitru Po
pescu. Gheorghe Rădulescu, Le- 
onte Răutu. Iosif Uglar, Iiie 
Verdeț. Ștefan Andrei, Iosif 
Banc. Mihai Gerp. Nicolae Gio- 
san. Ion Ioniță. Vasile Patilineț. 
Ion Ursu. Tovarășii din condu
cerea de partid și de stat au ve
nit împreună cu soțiile.

La plecare pe Aeroportul Otopeni(Continuare în pag. a III-a)

Nu știu dacâ putem vorbi chiar de un 
reviriment de mari . proporții al poeziei pa
triotice, deși se scrie mai mult și, adesea, 
mai bine : cunoaștem ceea ce se creează, 
însă adevăratul reviriment este de urmărit, 
dincolo de recomandarea publică, prin gla
sul autorizat al criticii, în efectul asupra 
conștiinței estetice a masei de cititori. Va
loarea socială 
educativă a o- 
perei de artă nu 
se exercită ime
diat și mereu ne
mijlocit. Creații 
făurite în urmă 
cu sute de ani 
își mai păstrea
ză și astăzi o 
inocență „neîntinată" ca să nu mai amintim 
că motive de ordin istoric au ținut în loc 
multă vreme influența pe care chiar unele 
opere românești ar fi putut-o exercita cu 
mult mai devreme, ca în cazul cunoscut al 
lucrării lui I. Budai-Deleanu.

Se mai poate reedita un asemenea caz ? 
Mai poate, adică, o operă să rămînă în 
umbră și nu fiindcă n-ar fi corespunzătoare 
preocupărilor și nivelului atins de creația 
timpului ci, dimpotrivă, pentru că le-ar de
păși ? In fond, puterea educativă a litera
turii și artei depinde de propriul său me
saj cu condiția de a fi asigurată o anume 
dispoziție receptivă și curiozitate socială 
față de diversitatea talentelor, a mesajelor 
și stilurilor de creație, realitate asupra că
reia e greu astăzi să se mai îndoiască 
cineva. înseamnă că orice operă adevărată, 
ce răspunde necesităților epocii sau chiar 
le prevede, își poate exercita influența me
ritată, potrivit valorii educative pe care o 
deține. înseamnă, de asemenea, că s-a pus

capăt, cel puțin în chip principial și teore
tic, oricărui exclusivism, lată, de exemplu, 
ca să ne întoarcem la poezia patriotică : 
volume remarcabile dar și bogata recoltă 
lirică din ultimul an infirmă, pe de o parte, 
prejudecata raportului invers proporțional 
dintre accesibilitate și calitate în poezia pa
triotică și cetățenească, revoluționară. Pe de

de chemați și nechemați, fiindcă ar trebui 
să credem nu în existența poeților ci într-a 
specialiștilor înguști într-o specie sau alta, 
ceea ce ar fi absurd. Nu se cunoaște un 
singur mare, sau mai puțin mare, elegiac, 
ori poet al iubirii atît de exclusiv îneît din 
creația Iui să lipsească versul patriotic, re
voluționar, ocazional.' Dimpotrivă, poetul a- 

devărat ridică 
patosul simțirii, 
al sentimentului 
de iubire sau al 
dragostei de na
tură la o sem
nificație ce în
globează tumul
tul cetății. Hol- 
derlin a făcut 

din „limba celor ce-n dragoste ard" al Pa
triei grai, iar din sufletul lor - „sunet-înalt al 
poporului". Compartimentarea prea rigidă 
este, cum se vede, spulberată de exemplul 
poeților autentici, cei cu adevărat chemați 
sâ-și acorde lira cu marile teme ale sufle
tului omenesc. Pînă unde merge lipsa de ex
clusivism și de rigiditate a poeților adevă- 
rați, care au ceva de. spus, in minuirea for
melor lirismului se poate vedea pină și din 
întrebuințarea moralizator-cetățenească pe 
care G. Coșbuc a dat-o, de pildă, „gaze
lului" : poezie cu formă fixă, de origine a- 
rabă, erotică și consacrată amorului sau vi. 
nului. Cunoscutul poem „Lupta vieții" de G. 
Coșbuc este și el un „gazel", însă iată cum 
sună : „Nimic nu-i mai de rîs ca plînsul / in 
ochii unui luptătoi / / O luptă-i viața ; deci 
te luptă / Cu dragoste de ea, cu dor”. Poezie 
superior didactică și sentențioasă, elogiind 
un ideal cetățenesc.

(Continuare în pag. a ll-a)

„De din vale de Rovine...“
de C. Stănescu

altă parte, se vede pus în dizgrație scep
ticismul unor păreri ce consideră acest gen 
de poezie ca fiind „de serviciu". Stimulată 
de eveniment, poeziei patriotice și politice 
nu-i poate fi atribuit din această pricină 
un statut prevăzut cu fatale indulgențe. 
Prin suspendarea tactică a bunei credințe 
și judecății riguroase desigur că uneori se 
mai poate „demonstra" calitatea fatalmen
te scăzută a poeziei politice, transferîndu-se 
superficialitatea produselor unor autori a- 
supra genului însuși. Marii poeți, însă, nu 
sînt exclusiviști, în ciuda oricărei teorii și 
doar versificatorii își închipuie că scriind 
versuri patriotice țin în mină o „liră de zile 
mari" păstrînd în scrinul estetic și alta, ,,de 
zile mici" sau „obișnuite". A privi astfel lu
crurile înseamnă a crede că poezia patrio
tică se scrie pe bază de certificat și de 
rețete elaborate într-un laborator : chemi 
autorul, îi dai rețeta și-i ții locul în revistă 
ori în planul editorial. în realitate nu e- 
xistă „rețetari" și „rețete" ; nu putem vorbi
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ducții industriale de cel puțin 
10 miliarde lei în scopul

■ ticipării ' ' • *
crearea 
entarea 
voltarea 
rilor de ___ ___
greș tehnic, tare condiționează 
înzestrarea tehnică superioară 
a economiei a determinat, pe 
lingă o înaltă creștere a pro
ducției industriale, profunde 
mutații calitative exprimate în 
perfecționarea continuă a struc
turii industriei. Tocmai de aceea, 
energetica, construcțiile de ma
șini. industria chimică, 
nica și electrotehnica 
noscut cele mai înalte ______
de dezvoltare, aceste ramuri asi- 
gurînd în anul 1975 peste 54 
la sută din totalul producției in
dustriale a țării. Pe baza dez
voltării puternice a economiei 
a continuat să crească nivelul 
de trai, retribuția lunară spo
rind cu 22 la sută, cu mult 
peste prevederile cincinalului. O 
amploare puternică au cunoscut 
în aceșt cincinal construcțiile 
de locuințe. Nufnai din 
durile și cu sprijinul 
lui în anii 1971—1975 au 
date în folosință 382 000 
tamento noi. Totodată, ■ 
ielile social-culturale i 
bugetul statului calculate 
familie au sporit de la 5 500 lei 
in 1970 la 7 500 lei în 1975. Au 
fost create în acest cincinal pes
te 1 300 000 locuri de muncă, 
numărul lucrătorilor ajungînd 
în 1975 la peste 6.4 • mili
oane. S-au construit noi e- 
dif’cii social-culturale. s-au dez
voltat puternic învățămîntul, 
știința, cultura. Desigur, reali
zarea tuturor acestor obiec
tive a solicitat eforturi intense 
din partea întregului popor. Mo
bilizați de înflăcăratul îndemn 
adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința națio
nală a partidului din iulie 1972, 
răspunzînd cu entuziasm che
mării la întrecere adresată de 
organizația de partid a Capita
lei către toate județele țării, oa
menii muncii de pe tot cuprinsul 
patriei au declanșat o amplă în
trecere în toată această peri
oadă pentru realizarea obiecti
velor cincinalului înainte de 
termen. Ca urmare a eforturilor 
depuse în cadrul acestei în
treceri sute de obiective social- 
economice au intrat în funcțiu
ne înainte de termen, s-au cre
at posibilități pentru realizarea 
unei importante producții su
plimentare, s-au economisit 
mari cantități*de materii prime 
și materiale, a sporit continuu 
calitatea bunurilor produse, a 
vieții în general.

Anul 1975. an important pen
tru trecerea Ia înfăptuirea 
prevederilor Congresului al 
XI-lea al partidului, rele
vă în toate domeniile de 
activitate importante succese. A- 
hul 1975 este inul în care alte 
două județe — Brăila și Dîm
bovița — au realizat o produc
ție industrială de peste 10 mi
liarde lei ridicînd numărul ju
dețelor cu o producție indus
trială de peste 10 miliarde la 
21, în care Hidrocentrala Lotru 
a intrat în funcțiune la întrea
ga capacitate, este anul în care 
a fost lansată la apă platforma 
românească de foraj marin, uti
laj de mare complexitate tehni
că. în care s-au fabricat trac
toare. mașini și utilaje de mare 
capacitate și randament. în care 
agricultura a cunoscut noi rit
muri de dezvoltare. în care pes
te 400 000 de persoane s-au mu
tat 
ră 
lui _____ __ ___
voltarea și modernizarea for
țelor de producție s-a continuat 
în acest an perfecționarea rela
țiilor sociale, a organizării socie
tății conform cerințelor vieții. 
Practic nu există domenii care 
să nu fi beneficiat în spiritul 
hotărîrilor Congresului al XI-lea 
al P.C.R. de înnoiri și perfec
ționări, pentru adaptarea la noile 
condiții și exigențe. Consecven
ța eforturilor depuse pentru 
continua perfecționare a cadru
lui politico-organizatoric. în mă
sură să asigure participarea cit 
mai amplă și efectivă a tuturor 
oamenilor muncii la rezolvarea 

par- 
tuturor zonelor țării la 
venitului național. Ori- 
in vesti ții lor spre dez- 
cu precădere a ramu- 

bază purtătoare de pro-

în locuințe noi. Latu- 
importantă a progresu- 
social. alături de dez-

ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ
A AGRICULTURII
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electricieni.
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treburilor obștești, a constituit 
se poate spune, trăsătura fun
damentală, definitorie a acestei 
perioade.

Parcurgem acum ultimele zile 
ale unui cincinal care a fost al 
întrecerii, al mobilizării totale 
pentru împlinirea obiectivelor 
propuse. Momentul este unul de 
bilanț dar și de pregătire temei
nică. Pentru că, așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
„cincinalul rare vine deschide 
insuflețitoare perspective de 
muncă și creație, de valorificare 
superioară a capacităților și c- 
nergiilor in slujba înaintării tot 
mai ferme a patriei pe calea 
civilizației socialiste și comu
niste". Ceea ce caracterizează 
puternic perioada următoare, o- 
biectivul ei economic fundamen
tal îl constituie continuarea în 
ritm susținut și Ia indici calita
tivi superiori a dezvoltării și 
modernizării bazei tehnico-ma- 
teriale a societății. Etapă impor
tantă a devenirii noastre, cin
cinalul 1976—1980 stabilește — 
prin ritmurile înalte ale dezvol
tării ramurilor de vîrf ale eco
nomiei — rolul activ al științei 
ca factor esențial al progresului 
economic și social al țării.

Toate eforturile îndreptate 
spre făurirea unei economii pu
ternice, în care industria deține 
rolul conducător, cu o agricul
tură modernă. intensivă. de 
înaltă productivitate, au drept 
țel suprem ridicarea continuă a 
bunăstării materiale și spirituale 
a întregului nostru popor, spo
rirea gradului de civilizație al 
întregii societăți. Pentru că. ce 
altceva înseamnă de fapt, mate
rializarea amn’ ’lui program de 
investiții, pe baza căruia in cin
cinalul viitor urmează să fie 
puse în funcțiune circa 2 700 ca
pacități industriale și agrozoo
tehnice, decit făurirea unor largi 
posibilități de afirmare a tuturor 
membrilor societăți și. în spe
cial. a tinerilor care vor ocupa 
cele peste 1 milion locuri de 
muncă. astfel create ? Ce 
altceva înseamnă dezvoltarea 
cu prioritate a ramurilor de vîrf, 
purtătoare de progres tehnic, 
decît asigurarea unor condiții 
optime însușirii unor noi profe
sii menite să valorifice inteli
genta creatoare, spiritul novator 
al tinerilor specialiști, al tuturor 
cadrelor tehnice din economie ? 
Totodată, consecvența cu care 
partidul nostru acționează pentru 
repartizarea rațională a forțelor 
de producție pe întreg terito
riul țării modifică neîntrerupt 
configurația generală a partici
pării județelor la întărirea po
tențialului industrial, creează 
condiții ca fiecare localitate să 
devină un puternic centru econo
mic și social caoabil să asigure 
locuitorilor săi condiții prielnice 
de viață din toate punctele de 
vedere. Ca urmare a puternicei 
dezvoltări cunoscute de toate 
sectoarele vieții economice și so
ciale în cincinalul viitor retri
buția reală a tuturor lucrători
lor va crește cu aproape 20 la 
sută, se vor construi peste 
815 000 apartamente noi, cheltu
ielile social-culturale pe locuitor 
vor crește de la 2 430 lei în 1975 
la 3 700 lei în 1980, se vor con
strui și da în folosință 45 snitale 
noi, 41 policlinici. 100 000 locuri 
în crese, peste 130 000 locuri în 
grădinițe și cămine. Ridicarea 
bunăstării generale a țării se 
reflectă neîntrerupt și în viața 
țărănimii. Astfel, se vor dez
volta .continuu localitățile ru
rale, vor fî create cel puțin 100 
noi centre orășenești, iar veni
turile membrilor cooperatori vor 
crește pînă în 1980 cu 20—25 la 
sută. Aceste elemente dovedesc 
în mod concret preocupările 
partidului și statului nostru pen
tru ridicarea permanentă a bu
năstării materiale și spirituale a 
întregului popor, dovedesc că în 
centrul politicii noastre generale 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare spre comunism se află per
manent omul, satisfacerea tot 
mai deplină a cerințelor sale de 
viață.

Desfășurîndu-și lucrările la a- 
proape un an de la Congresul 
al XI-lea al partidului, Congre
sul al X-lea al U.T.C. a reflectat 
puternic adeziunea tinerei gene
rații, hotărîrea fierbinte a tutu
ror tinerilor de a face totul 

pentru transpunerea în viață a 
prevederilor planului cincinal 
1976—1980 și a liniilor directoare 
a prevederilor pentru perioada 
1981—1990. Forumul tinerei ge- 

1 nerații a stabilit astfel ca obiec
tiv al tuturor organelor și orga
nizațiilor U.T.C. intensificarea 
întregii activități de formare și 
educare comunistă prin muncă 
și pentru muncă a tuturor tine
rilor, participarea tot mai acti
vă a uteciștilor. la realizarea o- 
biectivelor stabilite în Progra
mul partidului. Iată de ce nouă, 
tinerilor, ne revine înalta dato
rie patriotică de a acționa cu 
pasiunea și entuziasmul specific 
vîrstei noastre, de a participa 
activ lâ înfăptuirea acestui mi
nunat program menit să ridice 
România pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

UN MARE SAVANT SI PATRIOT
9

ridicare a nivelului cultural al 
maselor. Eruditul, savantul, das
călul se cobora printre ai săi, 
însuflețit de nobila misiune a 
participării ia propășirea po
porului său. Efortul său. pe li
nia răspîndirii de cunoștințe is
torice, care încă înainte de pri; 
mul război mondial a cuprins și 
provinciile românești aflate sub 
dominația Austro-Ungariei, s-a 
înscris cu cinste printre factorii 
care au contribuit, pe plan spi
ritual, la realizarea unității de 
stat a României, în 1918.

O latură importantă a perso
nalității lui Iorga a reprezen
tat-o activitatea lui de mesager 
al științei istorice românești 
peste hotare. Cunoscut și pre
țuit în cercurile largi ale spe
cialiștilor din alte țări — el a 
fost membru a numeroase insti
tuții științifice din lume — Ior
ga avea o prezență proeminentă 
la congresele și întîlnirile știin
țifice internaționale. Omul de 
înaltă cultură era un strălucit 
orator, o prezență plină de far
mec.

Despre personalitatea științi
fică excepțională a lui Nicolae 
Iorga s-a scris, se scrie și se va 
scrie mult în România și proba
bil și în alte țări. In ultimii ani, 
odată cu reeditarea celor mai 
valoroase opere ale sale, s-au 
relegat însă și aspectele lumi
noase din activitatea lui Iorga 
în viața publică a țării — ac
tivitate nu lipsită de anume 
contradicții — care cuprinde o 
imensă bogăție de fapte săvîrși- 
te de profesorul patriot, de o- 
mul de știință, de literat. în a-

(Urman din pag. I) 
dabil pe porțiuni limitate, cum 
spunea mai demult marele 
scriitor G. Călinescu, Iorga de
vine însă incomparabil cînd este 
privit în întreaga sa creație is
torică, al cărui unghi larg pînă 
acum nu I-a mai cuprins nimeni 
în chip individual.

Iorga intimidează și va intimi
da totdeauna pe istorici prin ca
pacitatea lui fenomenală de des
coperire si captare a informației 
documentare. Faptul, e cu atît 
mai izbitor cu cît Iorga a reu
nit în aceeași persoană pe spe
cialistul detaliului istoric cu pe
lerinul marilor spații geografice 
si al unor timpuri îndelungate, 
în momentul de față, cînd isto
riografia românească face efor
turi nu numai de a aborda dez
voltarea poporului român în 
contextul istoriei universale, ci 
și de a participa la dezbaterea 
marilor probleme ale istoriei 
universale, amintirea vocației lui 
Iorga de a urmări fenomenele 
istorice ne zone geografice mai 
întinse decît granițele unui po
por este reconfortantă : Iorga ne 
apare ca un înaintaș pe urmele 
căruia se poate călca cu sigu
ranță și cu mîndrie. Cercetările 
lui Iorga asupra istoriei Impe
riului otoman și asupra istoriei 
Bizanțului reprezintă una dintre 
cele mai valoroase contribuții pe 
plan internațional. Dealtfel, is
toricul român a fost inițiatorul 
congreselor internaționale de 
bizantinologie.

Iorga a fost stăpînit ca nimeni 
altul de geniul muncii și al de
votamentului față de știință, 
împletindu-le deopotrivă. Omul 
acesta nu s-a ocupat numai cu 
lucruri mari, dar totdeauna și-a 
consacrat timpul și vocația lu
crurilor utile. Alături de istorii 
universale, de valoare mondială 
recunoscută, el a semnalat cu 
entuziasmul începătorului, exis
tența unui document relevant 
și a întocmit lucrări de populari
zare, folositoare maselor largi 
ale poporului, ca un simplu 
dascăl. Ca istoric al României, 
Iorga a scris o serie de lucrări 
— unele dintre ele traduse și 
în limbi străine — care au con
tribuit la cunoașterea trecutului 
nostru istoric în străinătate. „Is
toria românilor" în zece volume 
(1936—1939) (tradusă și în limba 
franceză), „Istoria comerțului 
românesc" (2 voi. ; în 1929), „Is
toria învățămîntului românesc 
(1928), „Viața lui Constantin 
Brîncoveanu" (1914). „Viața lui 
Ștefan cel Mare" (1904), „Istoria 
lui Mihai Viteazul" (1935) — iată 
numai cîteva titluri de mari 
monografii publicate de Iorga, 
pe lîngă zecile de volume de 
documente căutate, descoperite, 
comentate și publicate de el.

Prin lucrările sale de istorie 
a poporului român — care a 
încorporat nu o dată arta, lite
ratura, folclorul — Iorga a făcut 
cunoscut lumii fondul spiritual 
național al românilor.

O întreagă generație a fost 
fascinată de verbul înțelept al 
profesorului, încărcat de aforis
me și observații în spiritul uma
nist, tradițional al culturii noas
tre, care nu pregeta să apară — 
cu aceeași sete de a transmite 
ceva — atît în fața marilor con
grese internaționale, cît și în 
fața unei adunări sătești. în 
acest sens, Iorga a fost un mare 
istoric popular. El a făcut 
știința istorică, în special 
cea românească, un mijloc 
înnobilare a conștiinței naționa
le, iar pe plan mai general, de
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( Urmare din pa%. I)

Pe de altă parte, însă, 
rii clasici, și în primul 
Eminescu, ne-au prevenit 
exemplul propriei creații și nu 
doar prin declarații de prin
cipiu și asupra celuilalt exclusi
vism : destituirea din lirica pa
triotică a sentimentelor umane 
multiple, a notelor de o infinită 
varietate, de la optimism și 
bună dispoziție senină sau pa
tetic îndemn la luptă pînă la 
nostalgie, melancolie, reverie 
meditativă. Iată, de exemplu, 
atit de cunoscuta Scrisoarea 
IlI-a : poem de energică evo
care istorică, poezie de dragoste 
în formă populară și virulent 
pamflet politic, toate acestea 
însă într-o creație unică și uni
tară. „De din vale de Rovine...", 
scrisoarea în stil popular pe 
care tînărul principe o trimite 
de pe cîmpul de luptă „dragei 
sale, de la Argeș mai departe", 
este grațioasă „ca un arc de 
oțel al unui pod aerian ce leagă 
două tărîmuri". Momentul, de o 
rară grație virilă, cade la apo
geul gloriei „armiei române", 
dragostea răsună aulic în aceas
tă conjunctură de tumult armat 
și nimeni nu s-a gîndit la... eva
ziune. Marele poet ridică bătaia 
inimii la demnitatea unui sen
timent național. Versul său năs
cut din amurgul lunatec al unei 
văi albastre unde natura întrea
gă respiră prin plămînii luptă
torilor prăbușiți într-un somn 
meritat a sublimat climatul ex
terior și culoarea precisă a unui 
timp databil. într-un anotimp 
interior din care răzbate un 
„sunet fundamental". Acest 
„sunet fundamental" smuls is
toriei prin intermediul bătăii de 

mă
rind 
prin

nul 1940, într-un moment is
toric tragic pentru întregul nos
tru popor, Iorga a fost răpus de 
acele forțe năimite hitlerismului, 
care urzeau distrugerea a tot 
ceea ce simboliza personalita
tea lui Nicolae Iorga : dragostea 
înflăcărată față de poporul ro
mân și de trecutul său, geniul 
său istoric, umanismul caracte
ristic neamului său, luptătorul 
antihitlerist, pentru apărarea in
dependenței poporului său, a 
integrității statului.

Moartea tragică a lui Nicolae 
Iorga, cu 35 de ani în urmă, a 
lovit năprasnic știința și cultura' 
românească, îndoliind totodată 
conștiința întregului nostru po
por. Paradoxal, dar explicabil 
din punct de vedere social-po
litic, gloanțele care l-au ucis pe 
Iorga au rănit mortal și pe cei 
care au tras : dacă o parte din 
opinia publică nu cunoștea încă 
ce înseamnă „Garda de fier", le
gionarii și fascismul, asasinarea 
lui Iorga a lămurit-o pe deplin. 
O crimă odioasă care a întîm- 
pinat din partea clasei munci
toare, a partidului comunist, 
din partea întregului popor cea 
mai categorică condamnare. O- 
morîndu-1 pe Iorga, forțele fas
ciste din România și-au semnat 
propria lor moarte politică, ce 
avea să se producă în curînd. 
Nici o conștiință românească nu 
mai putea accepta ca la condu
cerea țării să se găsească asa
sinii marelui cărturar, a cărui 
moarte a devenit, în condițiile 
anului 1940, cel mai puternic 
act de.acuzare împotriva agen- 
ților hitlerismului.

inimă a poetului s-a dovedit a 
avea miraculoasa calitate de a 
nu ține seama de verile și toam
nele noastre cu secete aride sau 
ploi pustiitoare și iată că, dim- 
potrivă, noi ne vedem răsuciți 
mereu spre el, pentru a-1 simți 
ca pe o stea polară incoruptibi
lă, vizibilă oricînd pe orice fel 
de timp. Astfel, micul răvaș tri
mis „De din vale de Rovine", 
poezii de- dragoste In stil și 
spirit- popular, revarsă asupra 
unei umanități Iuptătoâ're. un 
fior adine, aproape inexplicabil 
și căruia sufletul cel mai oțelit 
i se înclină cutremurat. El este, 
inevitabil, un poem patriotic. Se 

„De din vale de Rovine• ••

poate o lecție mai elocventă 
împotriva exclusivismelor ce 
dau tipare prestabilite poeziei 
patriotice alungind din preajma 
ei natura, iubirea, reveria medi
tativă și melancolia ? Dintre 
glasurile temătoare de imacula- 
rea purității unilaterale a poezi
ei de diverse feluri dar apă- 
rînd-o într-un chip foarte sco
lastic, n-a lipsit, cum am spus, 
acela susținînd că, de vreme ce 
poezia patriotică, ocazională se 
scrie ușor — prezumție oricum 
jignitoare — aceasta ar fi prin 
definiție superficială și perisa
bilă. Pe de altă parte, însă, și 
poeți cu adevărat originali și 
importanți în determinarea gus
tului public și-au susținut în
tr-un rînd sau altul ideile tem-

Există plăsmuiri colorate pe 
care le izvodește numai orgo
liul. Care trezesc și întrețin or
golii. Privirea artistului, situată 
undeva, la două capete deasu
pra noastră scrutează lumea din 
creștet. Uneori. Alteori, aplecată 
fariseic, clipește ritmic cind spre 
proprii genunchi munciți de 
piatra drumului, cînd spre un 
univers monumental, adulat din 
racourți. Realismul unor ase
menea pînze, închegate fie și.de 
cei mai exacți cartografi mi se 
pare suspect. Există însă și plăs
muiri colorate aduse la lumină 
cu modestie. Și dintr-o mare 
modestie. Cel ce le face urmă
rește senin și prietenos conturu
rile lumii. Cu convingerea că 
frumusețea naturii ființează nu
mai pentru om, cu intuiția că 
animarea naturii imperturbabile 
se dobîndește numai prin pro
iecția umanului asupra ei. Un 
astfel de artist înnodînd armonios 
și firesc obiectivitatea realității 
și subiectivitatea cului, senti
mentul naturii și sentimentul 
sinelui va ști să găsească distan
ța exactă dintre el și lume, din
tre artă și viață. Poate că în a- 
ceastă distanță, mai apropiată 
decit a „simboliștilor" și mal 
îndepărtată decit a naturaliștilor, 
de real, de la care detaliile se 
purifică și se subsumează între
gului (resimțit deopotrivă ca 
existență concretă înnobilată de 
un sens și ca sentiment domi
nant) rezidă toată „filosofia" sa. 
Poate că realismul înainte de a 
fi o concepție și o viziune ar
tistică despre lume este, de fapt, 
o situare profund caracteristică 
a omului față de mediu. O stare 
de spirit, o perspectivă proprie 
sub care evoluăm existențial și 
estetic.

Un astfel de pictor realist se 
vădește a fi și Traian Brădean. 
Modest, sîrguincios, tenace. Ase
menea unui discipol onest, deși 
este un maestru. El își privește 
arta ca pe un meșteșug, căruia 
i-a rămas fidel de la începutul 
carierei artistice, un meșteșug 
căruia îi caută. în solitudinea 

peramentului lor izgonind de 
pildă „pastelul" din perioadele, 
judecate din punct de vedere 
climateric, neidilice. Acest din 
urmă tip de exclusivism este 
mai de înțeles și, pînă la un 
punct,- chiar acceptabil : în mă
sura în care el se transformă în 
poemele ce-1 pot susține și con
sacra. însă noi nu judecăm poe
zia patriotică după anotimpuri 
ci-i dăm o accepțiune vast in
tegratoare, nu restrictivă, o ve
dem — și o citim adeseori — 
sub specia unei orchestrări a 
tuturor sentimentelor umane și 
nu ca o melodie la un singur 
instrument. Fiindcă, apelînd 

iarăși la exemple ilustre, nimeni 
n-a dat, ca Goga, în poezia ro
mânească atîta sentiment și su
flet individual unei stări de 
spirit și necesități colective, na
ționale, după cum Eminescu, la 
rindul său, a conferit ca nimeni 
altul grației și gingășiei iubirii 
o funcțiune de prim ordin în 
ampla orchestrare a poemului 
său patriotic.

Știm, desigur, că „ruptura" 
lumii sentimentelor și criza stă
rilor de spirit reprezintă „cuce
riri" ale experienței și mentali
tății moderne unde partea se 
vede
a mai 
indcă întregul însuși 
deseori sfărîmat 
Ajungem, astfel,

deadesea incapabilă 
exprima întregul fi-

a
bucăți, 

criza

fost

atelierului, parcă numai pentru 
sine, străluciri noi. De aceea și 
rînduieste în expoziție, alături 
de ultimele lucrări, încercări 
mai vechi, de pe vremea stu
denției (studii, proiectul de di
plomă. crochiuri). De aceea nici 
nu și-a alcătuit din lucrările 
mai noi, o demonstrație, o ex
poziție, atît de eh vogue, cu 
program. Ea s-a dorit numai o 
reală și exactă ,,secțiune a ate
lierului". Ceea ce se și vădește 
a fi. Artistul însuși nu se nu
mește un „inovator", ci un „con
tinuator". De fapt, un pictor, 
care cu o sensibilitate tipică re
evaluează poetic vizibilul, adău-

gînd experiențelor de pînă acum, 
una nouă, și ea posibil de con
tinuat. căci, în concepția sa, fi
nalitatea estetică și socială a ar
tei nu este atinsă nici de o ge
nerație, nici de un individ.

Pînzele sale n-au subiecte fas
tuoase orî insolite. Peisaje, de 
cîmpie ori de munte, flori, țărani 
cu sarici și tulnice, figuri isto
rice, de o reținută și severă no
blețe. în care se vede tot țăra
nul, dar țăranul în straiele vre
mii și destinului său. In general 
însă, Traian Brădean rămîne un 
pictor al naturii. Al naturii în
văluite de o liniște și adîncă tă
cere. în care pulsează reținut 
sentimentul venerației. La urma 
urmelor, însăși natura respiră 
liniște și maiestuoasă tăcere. 
Artistul contemplă deci ..miste
rul", „minunea" ei perpetuă, 
elocința ei limpede și difuză în 
același timp, care se adresează 
în primul rînd sufletului. Ca 
orice natură structural lirică, 
pictorul nu este un explicativ. 
Ci un sintetic, a cărui origina
litate stă tocmai

cunoașterii, la concepțiile pesi
miste cu privire la rostul omu
lui, la integritatea lui morală și 
spirituală, concepții străine dia
lecticii marxiste. Ruperea, în 
creația de artă, a sentimentelor 
unele de altele, tragica lor exi
lare în cîte un foișor corespun
zător cite unei culori dominante 
sau exclusive, clamarea nepu
tinței unei „specii", a unui 
„gen", a unei creații de a pune 
în chestiune totalitatea mani
festărilor omenești, inclusiv bo
găția sufletească, afectivă, pre
cum și multe altele sînt expre
sii ale unor scindări în mare 
măsură reale, peste care însă e

chilibrul trebuie refăcut, iar sin
teza unui nou clasicism, al omu
lui de azi, își poate găsi mari 
îndrăzneli creatoare. Conceptul 
socialismului multilateral dez- 
voltaF are în vedere, între alte
le, tocmai viziunea integratoa
re, sintetic refăcută asupra o- 
mului și producțiilor lui, radical 
deosebită de viziunea sumbră 
izvorîtă din absurditatea rostu
lui și funcțiunii ființei umane 
rupte, înstrăinate de lume și de 
ea însăși. Rolul educativ al li
teraturii și artei noastre se 
sprijină pe o asemenea înțele
gere, superioară, a diversității 
de manifestare și de stiluri, a 
bogăției care nu e risipă haotică 
și deconcertantă, ci unitate în 
diversitate : nelăsînd pe dina- 

CASA DE CULTURĂ A SECTORULUI 6 
Calea Rahovei 151 ; Telefon 23 6661 

ANUNȚA
Înscrieri la următoarele cursuri practicutilitare ;

• Dactilografie-secretariat, curs complet de 
15 zile, o lună și două luni, metoda Duployen
• Radio, cu durata de 100 de ore
• Televiziune, cu durata de 100 de ore
• Cosmetică, cu durata de 80 de ore
• Croitorie, cu durata de 60 de ore
• Desen tehnic, cu durata de 100 de ore
• Foto color, cu durata de 100 de ore

?i la următoarele cursuri de limbi străine cu durata de 80 de 
are :
• Limba engleză • Limba franceză • Limba 

germană • Limba italiană • Limba rusă
In vederea dezvoltării activităților eu artiștii amatori, se 

primesc înscrieri la următoarele formații și cercuri :
• Ansamblul folcloric „Balada" 

Corul bărbătesc „București" 
Orchestra de muzică populară 
Orchestra de muzică ușoară ,,Jupiter" 
Brigada artistică 
Echipa de teatru
Echipa de teatru cu păpuși 
Cercul de arte plastice 
Cinefotoclub
Cenaclul literar „Atelier 6"

tiv specific, discret, de o bărbă
tească pudoare, în simplificările 
evocatoare, în armonizarea deli
cată a cîtorva tonuri. Un artist 
atras de idealul simplității. Al 
perfecțiunii prin simplitate ți 
adevăr. S-a acreditat ani în șir 
în persoana lui Traian Brădean, 
imaginea unui desenator și mai 
puțin a unui colorist. Depinde 
ce înțelegem prin culoare. Picto
rul n-are gustul zorzoanelor. al 
mătăsurilor strălucitoare. El este 
un colorist rafinat și sobru, așa 
cum au fost marii meșteri popu
lari. marii maeștri ai picturii 
românești. Desenul său are o 
funcție eminamente picturală. Se 
poate lesne observa că linia con
struiește planul colorat și nu-1 
delimitează, că ea sugerează în 
„complicitate" cu materia colo
rată, adîncimea, că ea însăși, la 
urma urmei, ia reflexele gamei 
dominate.

Această pictură calmă, senină, 
expresie a unei autentice can
dori sufletești, ne strecoară tul
burătorul (și nu neapărat como
dul) sentiment de „văzut". De 
„știut". De „așteptat". Poate 
pentru că ea vine dintr-o înde
lungată și deplin consolidată tra
diție, dintr-un fel caracteristic 
de a privi lumea și a medita es
tetic asupra ei. Dacă ar trebui 
să definim arta sa în cîteva cu
vinte am spune despre ea că 
vădește un remarcabil simț al 
măsurii și al întregului, al nuan
ței revelatoare, în „mecanismul" 
articulării acestuia. O vibrație 
lirică surdinizată, lucidă, de o 
suverană distincție. Că arta sa 
culege din natură un surîs ino
cent, un impuls generos, pe care 
le restituie mai apoi naturii 
umane. Dacă ne gîndim mai 
bine, în toate acestea, descope
rim multe dintre trăsăturile ar
tei noastre dlntotdeauna.

C. R. CONSTANTINESCU

•) Expoziția de picturi $1 de
sene : Traian Brădean. Galeriile 
de artă ale municipiului Bucu
rești, strada Academiei nr. 15.în timbrul afec-

fără nimic din ceea ce carac
terizează ființa morală, spiri
tuală și afectivă a poporului. 
Iată, în acest sens, recomandări 
in care o mare fermitate revo
luționară presupune, în mod ex
plicit, o suplețe specifică, po
trivită naturii obiectului avut 
in vedere : „Dacă vorbim de li
teratură, de pildă, un rol edu
cativ important au poeziile pa
triotice, poeziile politice — așa 
numitele „poezii manifest" ; dar 
în aceeași măsură cititorii a- 
preciază poezia filozofică, pre
cum și poezia de dragoste sau 
pastelul. Știți cu toții cu cită 
sensibilitate a descris Coșbuc în 
poezia sa viața satului (...) E- 
minescu însuși a scris și poezie 
filozofică, și revoluționară, și 
poezie patriotică, și poezie de 
dragoste. Vedeți, el nu a fost 
exclusivist. Dar indiferent ce a 
scris, oricine înțelege ce a vrut 
să spună" (Nicolae Ceaușescu. 
Cuvîntare Ia Plenara lărgită a 
Comitetului municipal București 
al P.C.R. —• 11 octombrie 1971).

Marea creație românească pa
triotică, în toate ipostazele ei, 
este cea dintîi care să infirme 
atît exclusivismul doctrinar al 
inaccesibilității (doctrinar, fiind
că s-a observat ciudatul feno
men al deplinei accesibilități a 
poeziei unor susținători teoreCjC ” 
ai neînțelegerii !) cît și dispreț" f 
țul ascuns pentru o poezie cu 
orice preț accesibilă, dar nu o 
dată, în primul rînd cu prețul 
calității. Ambele, de sorginte 
elitară și inițiatică în sens cul- 
tic. Poezia patriotică. aceea 
care nu-și refuză sentimentele 
fundamentale, implicate intr-o 
viziune organică, n-ar« cum Bă 
fie inaccesibilă. Doar neînțelea
să cui nu vrea să o înțeleagă.

%25c8%2599i.de
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN IRAN
Dineu oficial oferit de Maiestatea Sa Imperială Șahinșahul Aryamehr

și Maiestatea Sa Imperială Farah Pahlavi
în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu
în onoarea președintelui Re

publicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, Ma
iestatea Sa Imperială Șahinșa
hul Aryamehr și Maiestatea Sa 
Imperială Farah Pahlavi. " ’ 
banu a Iranului, au oferit 
un ‘dineu oficial, Ia Palatul 
varan.

Distinșii oaspeți români 
fost întîmpinați cu deosebită 
cordialitate, la intrarea în palat.

Șah-

au

de către Maiestățile Lor Impe
riale.

Președintele României și Șa
hinșahul Iranului, tovarășa Elena 
Ceaușescu și împărăteasa Farah 
sosesc apoi în marea sală de 
recepții. Aici, Șahinșahul Arya
mehr prezintă iluștrilor săi 
oaspeți pe membrii familiei im
periale.

Invitații la dineu — primul 
ministru. Amir Abbas Hoveyda. 
președintele Senatului. Sharif 
Emami, președintele Majlisului.

Abdullah Riazi. ministrul Curții 
Imperiale, Assadollah Alam. mi
nistrul afacerilor externe. Abbac 
Aii Khalatbari, și alte persoane 
oficiale — trec prin sala de re
cepție și prezintă omagiul lor 
președintelui Republicii So
cialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu. Maiestăților Lor Im-
periale Șahinșahul Aryamehr 
împărăteasa Farah.

Apoi, în sala de banchete 
palatului, întreaga asistență

salutat din nou. cu deosebită 
considerație, la intrare, pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Șa
hinșahul Aryamehr, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu și împărăteasa 
Farah.

La dineu au luat parte Ion 
Pățan. George Macovescu, Ni
colae Doicaru. Constantin Mitea, 
Alexandru Boabă și celelal
te persoane oficiale care îl 
însoțesc pe șeful statului român.

în timpul dineului. Șahinșahul 
Iranului Mohammad Reza

Pahlavi Aryamehr și președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, au rostit 
toasturi, care au fost urmă
rite cu viu interes și subli
niate cu îndelungi aplauze. Toas
turile au fost marcate, in mod 
solemn» lă încheierea lor, prin 
intonarea imnurilor de stat ale 
celor două țări.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă cordialitate 
și prietenie.

A urmat un program artistic. 
Spectacolul a fost susținut de 

trupa de dansatori iranieni 
„Mahalli" și de un ansamblu de 
instrumente tradiționale, de 
Corul național al Iranului — 
care a interpretat cîntece folclo
rice iraniene și; in semn de 
omagiu, o melodie populară 
românească — precum și de un 
ansamblu românesc de muzică 
clasică, aflat în turneu la 
heran.

Te-

Toastul Șahinșahului
MOHAMMAD REZA

PAHLAVI ARYAMEHR
Domnule președinte al Repu

blicii Socialiste România,
Este o mare . plăcere pentru 

împărăteasă și pentru mine de a 
vă avea din nou ca oaspeți în 
țara noastră pe dumneavoastră 
și pe doamna Ceaușescu. Noi am 
avut onoarea, cu patru ani in 
urmă, de a vă avea printre noi 
la Persepolis cu prilejul celebră
rii celei de-a 2 500-a aniversări 
a întemeierii Imperiului Persan. 
Acum doi ani am fost noi înși
ne, pentru a treia oară, oaspeții 
frumoasei dumneavoastră țări, 
în acest fel, frecventele noastre 
întitnfrl îmbracă efectiv aspectul 
unei plăcute tradiții, simbolizind 
evoluția fericită și intensificarea 
relațiilor de prietenie și coope
rare între Iran și România.

îmi este plăcut să reamintesc 
că aceste vizite, întotdeauna 
fructuoase, nu se limitează la 
șefii de stat ai celor două țări, 
Intrucit, in aceeași perioadă, nu
meroase înalte personalități ro
mâne și iraniene s-au întîlnit. 
între timp, frumoasa dumnea
voastră capitală a găzduit una 
din reuniunile internaționale cele 
mai importante ale epocii noas
tre : Conferința Mondială a 
Populației, care s-a ocupat de un 
subiect crucial ce angajează des
tinele întregii omeniri.

Relațiile reeiproce de prietenie 
și cooperare intre țările noastre 
poartă, astfel, pecetea unui dina
mism care demonstrează, înainte 
de toate, vederile noastre comu
ne privind necesitatea universală 
a coexistenței și a unei colabo
rări constructive, bazate pe res
pectul reciproc al independenței, 
suveranității naționale, dreptu
lui popoarelor, precum și al apă
rării păcii și securității mondiale.

Aceleași principii au fost ex
puse de mine în detaliu la Uni
versitatea din București cu a- 
proape zece ani în urmă, cînd 
am avut cinstea să primesc titlul 
de .«Doctor honoris causa“. Afir
mam, de asemenea, în acea îm
prejurare, convingerea mea fer
mă privind necesitatea unei mo
dificări radicale a sistemului 
economic internațional, care să 
restabilească o nouă ordine, mai 
echitabilă.

Bazate pe această înțelegere 
reciprocă, relațiile economice, 
comerciale și culturale dintre 
Iran și România s-au intensifi
cat permanent în ultimii ani și 
ele continuă să se intensifice, 
atingind astfel dimensiuni con
siderabile.

Acordul economic dintre cele 
două țări prevăzut pentru o du
rată de 15 ani, precum și acor
dul comercial și numeroase alte 
programe comune în domeniul 
agriculturii, modernizării indus
triei electrice, petroliere, minie
re, a lemnului etc. au avut drept 
rezultat creșterea, numai în ulti-

mii doi ani, cu aproape 40 la 
sută a volumului schimburilor 
noastre. Paralel cu aceasta, re
lațiile culturale și științifice 
s-au dezvoltat în mod intens.

Pe plan Internațional, țările 
noastre urmează o cale identică, 
răspunzind convingerii noastre 
comune asupra necesității unei 
înțelegeri și colaborări pozitive 
între toate țările, indiferent de 
deosebirile dintre sistemele de 
guvernămînt și ideologiile lor.

Noi aspirăm în mod ferm spre 
eliminarea tuturor focarelor de 
tensiune și de criză, oriunde 
s-ar afla. în acest fel, țara noas
tră a primit cu satisfacție în
cheierea cu succes a Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa care a avut loc la Hel
sinki și în cursul căreia Româ
nia a jucat un rol important.

Noi dorim cu ardoare ca o ast
fel de destindere să se producă 
în toate celelalte regiuni ale lu
mii. Mulțumim țării dumnea
voastră pentru voiul său la Na
țiunile Unite în favoarea elimi
nării armelor nucleare în regiu
nea Orientului Mijlociu. în ce 
privește criza politică prelungită 
în această parte a lumii, noi sîn- 
tem convinși, așa cum am mai 
declarat' deseori, că aceasta nu

va putea fi depășită definitiv 
decît prin aplicarea rezoluțiilor 
pertinente adoptate de Consiliul 
de Securitate al Națiunilor 
Unite.

Domnule președinte al Repu
blicii Socialiste România,

Țara dumneavoastră cunoaște 
în prezent o eră prosperă a dez
voltării sale economice, sociale, 
culturale, sub înalta și înțeleaptă 
conducere a Excelenței Voastre, 
care suscită admirația și respec
tul universal.

Este de prisos să reamintesc 
că vă doresc din toată inima 
reușită deplină în realizarea cu 
succes a grandioaselor sarcini pe 
care le-ați întreprins cu atîta 
curaj în serviciul poporului 
dumneavoastră.

Exprimind această urare, pro
pun să ridicăm paharul în sănă
tatea și pentru fericirea Exce
lenței Voastre și a doamnei 
Ceaușescu, pentru prosperitatea 
și progresul continuu al poporu
lui român cu care noi întreținem 
de cinci secole cele mai bune 
relații, pentru solidaritate și 
pentru dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre țările noastre, 
pentru pacea și cooperarea in
ternațională ! (Aplauze).

SOSIREA LA TEHERAN
(Urmare din pag. I)

To ăstui președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

Maiestate,
Sintem bucuroși, atît eu cit și 

soția mea să vizităm din nou 
frumoasa dumneavoastră țară, 
să ne reintîlnim cu Maiestatea 
Voastră și cu împărăteasa Farah 
și să continuăm cu acest prilej 
dialogul atit de fructuos pe care 
l-am început cu mulți ani in 
urmă și care a avut și are in
fluențe deosebit de pozitive a- 
supra colaborării româno-ira- 
niene.

într-adevăr, în ultimii ani re
lațiile dintre România și Iran 
au cunoscut o puternică dezvol
tare pe cele mai diverse planuri. 
Pe baza înțelegerilor la care am 
ajuns, a documentelor semnate 
împreună, s-au amplificat 
schimburile de vizite la diferite 
niveluri, S-au intensificat cola
borarea economică șl cooperarea 
în producție, au înregistrat 
grese însemnate raporturile 
nico-științifice și culturale 
tre țările noastre. Așezate 
principiile deplinei egalități, 
pectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avan
tajului reciproc, relațiile ro- 
mâno-iraniene corespund pe de
plin intereselor de progres și 
prosperitate ale popoarelor 
noastre, cauzei generale a coope
rării și păcii internaționale. Sîn- 
tem convinși că vizita noastră 
va marca un nou pas înainte pe 
calea colaborării fructuoase din
tre România și Iran.

pro- 
teh- 
din- 

pc 
res-

niene, evenimente fericite care 
au deschis etape noi, calitativ 
superioare în cronica relațiilor 
de strînsă prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele noas
tre. Pe frontispiciile imobilelor 
și de-a lungul celor peste 10 km 
ai traseului parcurs prin oraș 
sînt arborate drapelele de stat ale 
României și Iranului. Portrete ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ale tovarășei Elena Ceaușescu. 
alături de cele ale Maiestăților 
Lor Imperiale sînt expuse pe 
balcoanele clădirilor și în vitri
nele magazinelor.

Capitala Iranului, Teheranul, 
oraș cu nobile tradiții, astăzi în 
plin proces de înnoire și moder
nizare, care a mai avut privile
giul de a primi, în trei rinduri, 
vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. întîmpină astfel pe 
iluștrii oaspeți cu sentimente 
de profundă considerație, de 
caldă prietenie.

Ora 16,30. Cortegiul oficial so
sește la Palatul Golestan, im
presionantă operă arhitectonică 
în stil persan, care face parte in
tegrantă din istoria — de ieri și 
de astăzi — a Iranului.

Aici, in marea Sală a oglinzi
lor, președintele Nicolae 
Ceaușescu și Șahinșahul Arya
mehr, tovarășa Elena Ceaușescu 
și împărăteasa Farah se Întrețin 
intr-o ambianță de caldă cor
dialitate și prietenie.

...Ceremonia sosirii are loc pe 
aeroportul Mehrabad. în aceste 
momente sărbătorești, pe fron
tispiciul aerogării sînt arborate 
drapelele de stat ale României și 
Iranului.

La ora 15.30. ora locală, aero
nava prezidențială, escortată de 
o escadrilă de avioane de vînă- 
toare a Forțelor Aeriene ale I- 
ranului, aterizează.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
salutați cu cordialitate de Maies
tatea Sa Imperială Șahinșahul 
Mohammad Reza Pahlavi Arya
mehr și de împărăteasa Farah

Cei doi șefi de stat iși string 
îndelung mîinile, cu satisfacția 
revederii, de această dată pe 
pămintul iranian. Șahinșahul u- 
rează șefului statului român bun 
sosit pe pămîntul Iranului.

La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și împărăteasa Farah 
își string mîinile cu cordialitate.

Maiestatea Sa Imperială Șa
hinșahul Aryamehr prezintă apoi 
iluștrilor săi oaspeți persoanele 
oficiale iraniene venite în întîm- 
pinarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu : primul ministru, 
Amir Abbas Hoveyda, pre
ședintele Senatului, Sharif 
Emami, președintele Majlisu
lui, Abdullah Riazi, ministrul 
Curții . Imperiale, Assadollah 
Alam, ministrul afacerilor ex
terne, Abbas Aii Khalatbari, și 
alte înalte oficialități iraniene.

La rîndul său. președintele 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, prezintă Ma
iestăților Lor Imperiale persoa
nele oficiale române care îl în
soțesc : Ion Pățan. viceprim-mi- 
nistru și ministru al comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, George Maco
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae Doicaru, consilier 
al președintelui Republicii So
cialiste România, Constantin 
Mitea, consilier al președintelui 
Republicii Socialiste România.

Erau de față Alexandru Boa
bă, ambasadorul României 
Teheran, și Aii Reza 
ambasadorul Iranului 
rești.

Două fetițe oferă

ac- 
in-

la aceste realități, România 
ționează consecvent pentru 
staurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, întemeiată 
pe deplină egalitate și eehitate, 
care să asigure progresul tuturor 
țărilor — și în primul rînd al 
celor rămase în urmă — accesul 
neîngrădit al popoarelor la bine
facerile revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane.

Dezvoltarea, progresul șl pa
cea în zilele noastre sînt de ne
conceput în afara eforturilor 
pentru democratizarea largă și 
reală a vieții internaționale. In 
acest spirit, considerăm că tre
buie întărit rolul Organizației 
Națiunilor Unite, pornindu-se 
de la necesitatea ca această or
ganizație să reflecte pe deplin 
realitățile lumii de azi, să asi
gure un cadru mai corespunză
tor de participare egală a tutu
ror popoarelor la soluționarea 
problemelor internaționale.

îmi face plăcere să subliniez 
că România și Iranul conlu
crează activ, atît în cadrul Na
țiunilor Unite, cit și pe arena 
mondială — și am convingerea 
că și în viitor ele vor colabora 
tot mai strins în slujba nobile
lor idealuri ale păcii și progre
sului omenirii.

Țările noastre sînt direct in
teresate in lărgirea și diversifi
carea acestei conlucrări, în îm
prejurările internaționale de as
tăzi care reclamă intensificarea 
luptei unite a popoarelor împo
triva vechii politici de domina
ție și asuprire, pentru consoli
darea cursului nou al destinde
rii — aflat încă într-o fază de 
început — pentru instaurarea 
în lume a unor raporturi noi în
tre state care să asigure dezvol
tarea liberă a fiecărei națiuni pe 
calea progresului și civilizației, 
respectarea ’ ............................
popor 
tinele 
afară.
ces a 
pene 
majoră a vieții internaționale 
este trecerea hotăritâ de către 
toate statele de pc continent la 
aplicarea concretă în viață a 
principiilor adoptate în comun, 
a unor măsuri ferme de dezan
gajare militară, de întărire a co
laborării și încrederii, de creare 
a unei atmosfere noi, de deplină 
securitate pentru fiecare nați
une. Aceasta va avea, fără în
doială, o puternică inrîurire a- 
supra însănătoșirii întregii vieți 
internaționale.

Cauza păcii mondiale impune, 
de asemenea, rezolvarea tot mai 
rapidă, pe cale politică, pașnică, 
a conflictului din Orientul Mij
lociu pornindu-se de Ia retra
gerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, de la solu
ționarea problemei poporului 
palestinian în conformitate cu 
aspirațiile sale legitime — in
clusiv de a-și constitui un stat 
național independent — de la a- 
sigurarea independenței și su
veranității tuturor statelor din 
zonă.

Totodată, o Importanță vitală 
pentru existența omenirii con
temporane are înfăptuirea de
zarmării generale și, în primul 
rînd, a dezarmării nucleare — 
singura care poate elimina pe
ricolul unor noi conflagrații mon
diale, poate elibera popoarele de 
povara uriașelor cheltuieli mili
tare. Trebuie făcut totul ca mi
nunatele cuceriri ale științei și 
tehnicii, ale cunoașterii moder
ne, resursele materiale și umane 
ale popoarelor să fie folosite 
nu în scopul distrugerii, ci al 
progresului și prosperității fie
cărei națiuni, al bunăstării și fe
ricirii oamenilor !

Viața arată tot mai 
nu se poate vorbi de 
ală, de destindere și 
atîta timp cit 2/3 din omenire 
sînt confruntate cu problemele 
grave ale subdezvoltării, cit lu
mea continuă să fie împărțită 
în săraci și bogați. Pornind de

dreptului fiecărui 
de a-și hotărî singur des- 
fără nici un amestec din 
După încheierea cu suc- 
Conferinței general-euro- 
de la Helsinki, o cerință

la
Bahrami. 
la Bucu-

★
la sosirea 
Ceaușescu 

________ T__ Ceaușescu 
la reședința ce le-a fost rezerva
tă, a avut loc o nouă și grăitoa
re manifestare a cordialității și 
prieteniei, a satisfacției cu care 
cetățenii capitalei Iranului pri
mesc vizita înalților soli ai po
porului român. în numele locui
torilor Teheranului, primarul 
capitalei, Gholam Reza Nikpțy, 
a venit la Palatul Golestan peVi- 
tru a saluta pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și pe tovară
șa Elena Ceaușescu, subliniind 
că este o mare onoare șl plăce
re pentru ei de a adresa un 
călduros bun venit în orașul lor 
distinșilor oaspeți ai Șahinșahu
lui Aryamehr și împărătesei Fa
rah.

„Relațiile excelente dintre ora
șele Teheran și București, ca și 
dintre cele două țări ale noastre 
— a spus primarul Nikpey — au 
fost întotdeauna prietenești. în 
semn de prețuire am numit o 
frumoasă stradă a orașului Te
heran cu numele de „București**, 
pentru a ne aminti întotdeauna 
de fericitele relații existente în
tre țările și între capitalele 
noastre.

Am marea plăcere acum, Ex
celență, de a vă înmina emble
ma de argint a orașului Teheran, 
iar- doamnei am onoarea să-i 
înmînez doi porumbei de aur, ca 
semn al prieteniei".

Arătînd că a avut onoarea să 
fie primit de președintele 
Nicolae Ceaușescu în 1970 cind a 
vizitat Bucureștiul, Gholam 
Reza Nikpey a subliniat : „îmi 
voi aminti întotdeauna de acea 
fericită ocazie**.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Este o deo
sebită plăcere pentru noi să ne 
aflăm din nou în Teheran și Să 
constatăm că devine, de fiecare 
dată, mai frumos, se dezvoltă 
continuu. într-adevăr. între ca
pitalele țărilor noastre, Bucu
rești și Teheran, există relații 
foarte bune, așa cum există în
tre țările noastre, și sper că a- 
ceste relații vor cunoaște o în
florire continuă". „De asemenea, 
a spus șeful statului român, do
resc să vă mulțumesc pentru 
primirea călduroasă pe care 
populația orașului dumneavoas
tră ne-a făcut-o, în care vedem 
o expresie a sentimentelor’ de 
prietenie dintre popoarele noas
tre, dintre capitalele țărilor 
noastre".

în încheiere. președintele 
Nicolae Ceaușescu a urat prima
rului Teheranului și populației 
capitalei iraniene succese tot 
mai mari, bunăstare și prosperi-

La scurtă vreme de 
președintelui Nicolae 
și a tovarășei Elena

____  ____________ tovarășei 
Elena Ceaușescu și împărătesei 
Farah buchete de flori.

Maestrul de ceremonii 
Curții Imperiale invită apoi 
președintele României și 
Șahinșahul Iranului pe podiumul 
de onoare, flancat de drapelele 
celor două state. Răsună solemn 
acordurile imnurilor 'de stat ale 
României și Iranului. în semn 
de salut sînt trase 21 de salve 
de artilerie. Comandantul găr
zii prezintă raportul. Președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
Șahinșahul Aryamehr trec apoi 
în revistă garda de onoare ali
niată pe aeroport. în cadrul a- 
cestei ceremonii, șeful statului 
român salută drapelul Iranului. 
Cei doi șefi de stat sînt invitați 
din nou pe podium pentru a 
primi defilarea gărzii de onoare.

Președintele României și 
Șahinșahul Iranului, tovarășa 
Elenă Ceaușescu. și împărăteasa 
Farah, însoțiți de. cortegiul ofi
cial. părăsesc aeroportul, indrep- 
tîndu-se spre Palatul Golestan, 
unde se află reședința rezervată 
solilor poporului român.

Pe întregul traseu, de la aero
port și pînă la intrarea în 
Teheran — marcată de impresio
nantul monument „Shahyad“, 
simbol al renașterii Iranului —, 
zeci de mii de locuitori ai capi
talei iraniene aplaudă și ovațio
nează îndelung pe înalții soli 
ai poporului român. Din rînduri- 
le lor se 
cu căldură, 
Ceaușescu, 
(trăiască ~__ ,____,
România), „Djavid Sah**, _____
Dustr — e — România" (Iranul 
și România sînt prietene). A- 
ceste urări ilustrează cît se poate 
de limpede satisfacția cu care 
populația capitalei, întregul po
por . iranian salută vizita pre
ședintelui României, așa cum 
a salutat, la timpul lor, celelalte 
vizite la nivel înalt româno-ira-

al 
pe 
pe

Maiestate,
în cursul vizitei vom avea 

prilejul să cunoaștem noi as
pecte din munca și preocupările 
poporului iranian, succesele pe 
care le înregistrează pe calea 
dezvoltării economico-sociale 
independente a țării. Ca prie
teni, ne bucură toate aceste re
alizări și vă dorim dumneavoas
tră — care acordați o preocu
pare deosebită acestor proble
me — și întregului popor ira
nian succese tot mai mari pe 
acest drum. Aș dori să exprim 
mulțumirile noastre pentru pri
mirea prietenească și cordială 
cu care am fost întîmpinați as
tăzi de locuitorii Teheranului. 
Considerăm aceasta ca o ex
presie a bunelor relații dintre 
popoarele noastre. Fără îndo
ială că în cursul vizitei vom 
identifica noi posibilități de a 
dezvolta conlucrarea dintre 
România și Iran, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei pă
cii și colaborării internaționale.

Cu această convingere, doresc 
să toastez :

in sănătatea Maiestății Sale 
Imperiale, Șahinșahul Arya
mehr și a împărătesei Farah ;

pentru prosperitatea șl fe
ricirea poporului iranian prie
ten ;

pentru' prietenia și colabo
rarea româno-iraniană ;

pentru pace și colaborare in
ternațională ! (Aplauze).

evident că 
o pace re- 
securitate,

aud exprimate, 
cuvintele „Djavid 

djavid România" 
Ceaușescu. trăiască 

„Iran

anii 
sub-

dez- 
relațiilor 
Abdullah

Vie satisfacție în rîndul opiniei publice iraniene
Vizita oficială pe care au în

ceput-o joi, la Teheran, președin
tele Republicii Socialiste Roma
ma, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, la 
invitația Maiestăților Lor Impe
riale Șahinșahul Aryamehr și 
împărăteasa Farah, este primită 
și comentată cu deosebită căl
dură și satisfacție de autoritățile, 
cercurile economice și culturale, 
de presă și de întreaga opinie 
publică din Iran, care văd în a- 
ceasta, în convorbirile ce vor 
avea loc între cei doi șefi de 
stat, o nouă manifestare, de cea 
mai mare însemnătate, a priete
niei trainice care leagă popoarele 
român și iranian, o nouă contri
buție de înaltă valoare politică 
la dezvoltarea și intensificarea 
colaborării și cooperării fruc
tuoase, statornicite intre cele 
două țări, la promovarea cauzei 
păcii și înțelegerii in lume.

„Sintem foarte onorați și bu
curoși de vizita Excelenței Sale 
președintele Nicolae Ceaușescu" 
— ne-a declarat Baghir Mostofi, 
directorul Companiei naționale a 
petrolului iranian (N.I.O.C.). 
„Sînt convins că acest eveniment 
va permite să se stabilească noi 
modalități și să se adopte noi 
hotărîri de cea mai mare im
portanță. pentru a stringe șl mai 
mult colaborarea dintre țările 
noastre și a o extinde la noi 
domenii, inclusiv cel al petro
chimiei".

„Sînt bine cunoscute dorința 
și voința președintelui Nicolae 
Ceaușescu de a dezvolta cola
borarea cu Iranul în toate do
meniile, ca și dorința Maiestății

Sale 'Șahinșahul de a stringe și 
intensifica și mai mult cola
borarea cu România. Cred că 
această convergență a punctelor 
de vedere ale șefilor statelor 
noastre deschide largi perspec
tive, dă un sens foarte clar, cu 
caracter de directive pentru 
noi, in ce privește modul cum 
trebuie acționat pentru a pune 
in valoare potențialul extrem 
de promițător de care dispunem 
pentru o amplă cooperare'1, ne-a 
spus Abdol Majid Majidi, mi
nistru de stat director al Organi
zației planului și bugetului.

„Sintem bucuroși să-l avem 
ca oaspete pe președintele 
României și-i urăm bun venit 
în Iran. Sînt convins că vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
va constitui, ca și în trecut, 
un stimulent puternic pentru 
dezvoltarea relațiilor noastre in 
domeniile economic, cultural, 
tehnic și altele. Evoluția foarte 
favorabilă de pină acum a ra
porturilor noastre îmi întărește 
această convingere", a ținut, de 
asemenea, să sublinieze Ahmad 
Kouros, ministru adjunct al e- 
conomiei și finanțelor.

„Sînt convins dinainte 
vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Iran și convorbi
rile pe care le va avea cu Șa
hinșahul Aryamehr vor conso
lida și mai mult legăturile de 
prietenie existente intre Iran 
și România. Am avut cinstea 
să-l cunosc personal pe pre
ședintele României și nutresc o 
profundă admirație pentru pu
ternica sa personalitate. îl sa
lutăm pe pămintul patriei noas-

că

tre ca pe un prieten și ca pe 
conducătorul unui stat prieten. 
Sînt sigur că vizita sa va avea 
o mare influență asupra 
voltării viitoare a 
noastre", ne-a spus 
Riazi, președintele Majlisului.

Gholam Reza, Kianpour, mi
nistrul informațiilor și turismu
lui, a apreciat ca „foarte utilă 
vizita pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu o întreprinde 
in Iran". „Relațiile foarte prie
tenești care există între pre
ședintele Ceaușescu și Maies
tatea Sa, ne-a spus ministrul 
iranian, stimulează cooperarea 
dintre țările noastre, fac ca 
raporturile dintre ele să fie din 
ce în ce mai fructuoase".

în egală măsură, presa, ra
dioul și televiziunea din * Iran 
au rezervat spații ample în pa
ginile și emisiunile lor subli
nierii importanței și semnifica
ției noii întîlniri dintre șefii 
de stat ai României și Iranului.

La loc de frunte, cu titluri 
mari, sugestive, însoțite de fo
tografii ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, toate ziarele de 
limbă farsi, precum și cele de 
limbă engleză și franceză care 
apar la Teheran au publicat., 
joi dimineața, interviul acordai 
de șeful statului rom,ân grupului 
de ziariști iranieni care ne-au 
vizitat țara. Astfel, cotidianul 
„Rastakhiz" a supratitrat inter
viul : „Totalul schimburilor co
merciale dintre Iran și Româ
nia va atinge, in 1980, un mi
liard de dolari", iar „Kayhan" : 
„Iran-România : o bază solidă 
pentru stringerea legăturilor"

în articolul său de fond, 
tulat „Iran și România — 
care în cifre a relațiilor 
nomice și realizărilor din 
trecuți", cotidianul „Burz" 
liniază că „vizitele reciproce ale 
conducătorilor celor două state 
au dat rezultate strălucite. Ira
nul și România și-au dezvoltat 
în mod evident relațiile în ul
timii ani — in special în dome
niul schimburilor economice".

„Vizitele Șahinșahului Arya
mehr în România și, de aseme
nea, vizitele in Iran ale Excelen
ței Sale președintele Nicolae 
Ceaușescu, continuă ziarul, au 
contribuit la lărgirea relațiilor 
dintre cele două țări. Din acest 
motiv se poate aprecia cu certi
tudine că actuala vizită în 
Iran a președintelui Repu
blicii Socialiste România, in- 
tîlnirile și convorbirile cu 
Șahinșahul Aryamehr vor da 
roadele dorite, în sensul lărgi
rii in continuare a relațiilor e- 
conomice iraniano-române".

Comentind vizita șefului sta
tului român, sub sugestivul titlu 
„O strînsă prietenie", cotidianul 
„Journal de Teheran" scrie, in
tre altele : „Relațiile dintre Iran 
și Ronțânia sînt excelente. în
tre cele două țări s-au statorni
cit legături de cooperare in do
meniile industrial, comercial, cul
tural și tehnic. De asemenea, 
in domeniul politic, vederile 
conducătorilor celor două țări 
sint apropiate în cea mai mare 
parte a problemelor internațio
nale.

1 ’ ia
1

PLECAREA
DIN CAPITALA

(Urmare din pag. I)

Erau prezenți membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, personalități ale vieții 
noastre științifice și culturale, 
generali.

A fost de față înșărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Iranului la 
București, Nosratolah Helmi.

Se aflau, de asemenea, pre
zenți șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în țara noastră.

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul Otopeni, împodo
bit festiv. Pe frontispiciul aero
gării erau arborate drapelele 
partidului și statului, care înca
drau portretul tovarășului

Nicolae Ceaușescu. Pe mari pan
carte erau înscrise urările : 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român, în frunte cu secretarul 
său general“, ..Trăiască pacea și 
colaborarea între toate po- 

, poarele lumii**.
Cu calde urări de succes, cu 

profunde sentimente de dragoste 
și prețuire, întreaga noastră 
națiune salută vizita în Iran a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu, cu 
ferma convingere că această 
nouă solie de pace și prietenie 
va contribui la dezvoltarea co
laborării, pe multiple planuri, 
între cele două țări și popoare.

La ora 10.45 aeronava prezi
dențială a decolat.

TELEGRAME DE LA BORDUL 
AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, 
a trimis președintelui Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, TODOR JIVKOV, următoarea telegramă :

Dragă tovarășe Jivkov,
Survolind teritoriul Republicii Populare Bulgaria în drum spre 

Iran, îmi este deosebit de plăcut să vă transmit din toată inima 
dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria și întregului 
popor frate bulgar călduroase salutări tovărășești și cele mai bune 
urări de sănătate, fericire, prosperitate și succese tot mai mari în 
edificarea societății socialiste dezvoltate în patria dumneavoastră, 
în lupta pentru pace, socialism și securitate internațională. Expri
măm, și cu acest prilej, dorința noastră ca prietenia frățească și 
colaborarea multilaterală dintre partidele, țările .și popoarele noastre 
vecine să se întărească și adîncească continuu.-

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, 
a trimis președintelui Republicii Turcia, FAHRI S. KORUTURK, ur
mătoarea telegramă :

Cu ocazia survolării teritoriului Republicii Turcia, îmi este deo
sebit de plăcut să vă adresez un cordial mesaj de salut, împreună 
cu cele mai călduroase urări de fericire personală, de pace și pro
gres poporului turc prieten.



ELE E
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul MANEA MANESCU, prim-minisiru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, au primit din partea tovarășilor L. 
BREJNEV, N. PODGORNII și A. KOSÎGHIN următoarea tele-BREJNEV, N. PODGORN1I și A. KOSÎGHIN 
gramul ;

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului 

nii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al _______ , _______
lui de Miniștri al. 1J.R.S.Ș. și îptrcgului popor sovietic, vă mulțu
mim sincer dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Co
munist Român. Consiliului de Stat și Guvernului Republicii So
cialiste Șopiânia, tuturor, oamenilor muncii din țara, dumneavoas
tră pentru felicitările și bunele urări adresate cu prilejul celei 
de-a 58-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, 

împărtășim convingerea exprimată de1 dumneavoastră că rela
țiile de prietenie, alianță și colaborare multilaterală .dintre parti
dele și țările noastre se vor dezvolta' și în viitor pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului, internaționalismului socialist, în 
interesul popoarelor sovietic și român, al cauzei socialismului, 
păcii și colaborării internaționale.

Vă urăm dumneavoastră și poporului frate român noi succese 
în construcția socialistă, în realizarea hotăririlor. celui de-al XI- 
lea Congres al Partidului Comunist Român.

Comunist al Uniu-
U.R.S.S., Consiliu-

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, 
a trimis președintelui Republicii Islamice Mauritania, MORTAR 
OULD DADDĂH, următoarea telegramă :

Vă rog .să primiți, cu ocazia celei de-a XV-a aniversări a pro
clamării independenței naționale a Republicii Islamice Mauritania, 
în numele poporului român și al meu personal, cele mai călduroase 
felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și 
succese poporului mauritanian prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că. în 
spiritul intîlnirilor și convorbirilor rodnice pe care le-am avut, 
raporturile amicale statornicite între ambele țări se vor dezvolta și 
diversifica neîncetat, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii 
și colaborării, edificării unei lumi mai drepte și mai bune.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU. 
a trimis președintelui și șef al Guvernului Republicii Burundi, 
gencral-locotenent MICHEL MICOMBERO. următoarea telegramă :

Folosesc cu deosebită plăcere prilejul oferit de sărbătorirea Zilei 
naționale a Republicii Burundi, pentru a vă adresa cele mai calde 
felicitări: însoțite de urări de prosperitate și pace pentru poporul 
burundez prieten, pentru partidul UPRONA și guvernul burundez. 
de noi succese in activitatea dumneavoastră, sănătate- și fericire 
personală.

îmi reafirm și cu această ocazie încrederea că relațiile dintre 
țările și popoarele noastre vor urma un curs mereu ascendent în 
avantajul Reciproc -al Republicii Socialiste România și Republicii 
Burundi, în interesul colaborării și înțelegerii internaționale.

FLECARI
Joi a plecat la Moscova tova

rășul Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Sfat al 
Planificării, ? pentru tratative 
privind dezvoltarea colaborării 
economice între țara noastră și 
Uniunea Sovietică 
197&—1980.

★
Joi dimineața ,a 

tala Sayed Marei.

delegație fac parte Abdel Fatah 
Bekhit, secretar al F.E.-M., și 
Gamal Imam Haed, director cu 
relațiile internaționale al Fede
rației.

TELEGRAME

pe perioada

părăsit Capi- 
__ ____ v_________ președintele 
Adunării Poporului a Republicii 
Arabe Egipt, trimis special al 
președintelui Anwar El Sadat.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni oaspetele a fost salutat de 
Nicijlae Giosan. președiritele 
Marii Adunări Naționale, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, 'Se alte per
soane oficiale. Era de față Has
san Aii 
publicii 
rești.

Daoud, ambasadorul Re- 
' Arâbe Egipt la Bucu-

★
părăsit Capitala delega-Joi a ___ _ __ _

fia organizației pionierilor Bans 
din Siria, care, la invitația Con
siliului Național al Organizației 
Pionierilor, a făcut d vizită de 
documentare in țara noastră.

SPANIA

încoronare sub semnul
tensiunii și decepției

Cartea albă 
a guvernului

britanic

In continuare pe agenda dezbaterilor 
din Adunarea Generală a O.N.U.

Reprezentantul

Necesitatea creșterii rolului
»

organizației în viața mondialăJ
Creșterea rolului O.N.U. in viața politică internațională și ne

cesitatea adaptării Cartei Organizației la cerințele actuale ale 
popoarelor continuă să rețină atenția Comitetului pentru proble
mele juridice al Adunării Generale. Luările de cuvint ale mul
tor delegați ai statelor membre conțin aprecieri pozitive față de 
poziția României cu privire ia îmbunătățirea și democratizarea 
activității O.N.U.. prezentată recent actualei sesiuni de delegația 
României, intr-un document detaliat.

președintelui

Joi a avut loc, la Ma
drid, ceremonia de înco
ronare a regelui Juan 
Carlos T și a 'reginei So
phia. La ceremonie au 
participat membrii gu
vernului, șefi ai misiuni
lor diplomatice și invitați 
de peste hotare.

României primit

de președintele

Surinamului

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Islamice Mauritania, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. a transmis o 
telegramă de felicitare ministru
lui de ștat al, afacerilor externe 
al acestei țări. Hamidi Oulci 
Mouknass.

★
Cu prilejul sărbătoririi Zilei 

naționale a Republicii Burundi, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a trimis mi
nistrului burundez al afacerilor 
externe și. cooperării. Gilles Bi- 
mazubute, o telegramă de feli
citare.

Înapoiere
Joi dimineața s-a reîntors în 

Capitală. - venind de la , Berlin, 
delegația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
condusă de Constantin Drăgan. 
membru al C.C. al P.C.R.,. pre
ședintele Consiliului județean 
Ilfov al F.U.S., care, la invitația 
ConsUiului Rațional al. Frontu- 

ministru aî guvernului, și. Jean <ț lui Națiorțal^dțn ~ ~
Stanislas Migolet- 'vicpprirri-mi- 
nistru al guvernului gabonez, 
care face o vizită oficială in țara 
noastră. în fruntea unei delega
ții guvernamentale.

CONVORBIRI
Joi au avut loc convorbiri în

tre Gheorghe Oprea, viceprin)-

a făcut o vizită 
de experiență in

RECEPȚIE

fl. D. Germană, 
pentru șchimb 
această țara.

Tovarășul Gheorghe Oprea a 
oferit. în aceeași zi. un dejun 
în onoarea delegației guverna
mentale gaboneze, condusă de 
Jean Stanislas Migolet.

SOSIRI
Joi a sosit în Capitală o dele

gație condusă de dr. docent Jo
sef Ondrej. președintele Tribu
nalului Suprem al Republicii 
Socialiste Cehoslovace, care, la 
invitația Tribunalului Suprem 
al Republicii Socialiste România, 
face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați 
de Constantin Stătescu, pre
ședintele Tribunalului, Suprem, 
de alte persoane oficiale. •

★
Joi la amiază a sosit în Capi

tală o delegație a Federației E- 
giptene a Muncii (F.E.M.). con
dusă de Salah Gharib. președin
tele Federației, care, la invita
ția Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, va face o vizită de 
prietenie în țara noastră. Din

Cu prilejul sărbătorii naționa
le a Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, ambasadorul 
acestei țări la București. " 
Dodik. a oferit, joi seara, 
cepție. .

Au participat tovarășii 
Bobu, membru al 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat. Emil Drâganes- 
cu. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
viceprim-ministfu al guvernului. 
Nicolae Giosan, membru suple
ant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale. Traian Dudaș. Radu Păun 
și Florin Iorgulescu.. miniștri, 
general-colonel Ion Coman. 
prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Ma
relui Stat Major. Vasile Șandru 
și Dumitru Turcuș. adjuncți de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Vasile Gliga. adjunct al minis
trului afacerilor externe, acti
viști de partid, 'conducători ai 
unor instituții centrale și orga
nizații obștești, oameni de ști
ință, artă și cultură, ziariști.

Petar 
o re

Emil
Comitetului

Uniunii Sin-
Poligrafie. Presă.

și

Comitetul 
dicatelor din 
Radioteleviziune și Edituri 
Comisia sport și turism a Con
siliului Central al U.G.S.R.. jn 
colaborare cu Federația Română 
de Atletism, organizează în ziua 
de 30 noiembrie 1975 faza fi-

nală a Crosului tipografilor aflat 
la cea de-a IV-a ediție.

Probele de concurs sint ur
mătoarele : 2 000 m. juniori,
1 000 m. junioare, 3 000 m. se
niori.

Manifestarea este dedicată 
cinstirii memoriei muncitorilor ■ 
tipografi participanți la luptele 
greviste de la 13 Decembrie 1918.

Reprezentanta Nepalului, In
dira Rana, a declarat eă delega
ția țării sale este pe deplin de 
acord cu opiniile exprimate de 
România în documentul său de 
poziție in problema elaborării și 
a adoptării de către Națiunile 
Unite a unui cod de conduită cu 
caracter universal, in care să 
fie statuate drepturile și înda
toririle fundamentale ale state
lor.

Referindu-se la imperativul a- 
ducerii Cartei O.N.U. în con
cordanță cu realitățile lumii de 
astăzi, reprezentantul Argenti
nei, Hugo Gobi, a arătat că, in- 
trucît realitățile din 1945. cînd a 
intrat în vigoare Carta, nu kint 
identice cu cele de astăzi, tre
buie operate unele îmbunătățiri 
in Cartă, pentru a reflecta ten
dințele de progres și aspirațiile 
vitale ale popoarelor.

Herald Buz, reprezentantul 
R. F. Germania, a declarat că 
problemele vizind întărirea ro
iului O.N-U. și îmbunătățirea 
Cartei sale se află intr-o strînsă 
interdependență. Vorbitorul s-a 
pronunțat pentru prelungirea 
mandatului Comitetului ad-hoc 
pentru Carta O.N.U., in vederea 
analizării cu atenție a propune
rilor privind o eventuală amen
dare a Cartei, în scopul îmbu
nătățirii sale.

A urmat la cuvint reprezen
tantul Iugoslaviei, Zivojin Ia- 
zici, care, referindu-se la nece
sitatea înfăptuirii principiului 
universalității Organizației. a 
declarat că acesta implică. în
tre altele, aducerea în fața Na
țiunilor Unite a celor rnai im
portante probleme internaționa
le. astfel incit toate statele in
teresate să poată participa la 
dezbaterea lor și la procesul 
concret de identificare a soluții
lor. Vorbitorul a arătat, totoda
tă, că eforturile îndreptate spre 
aducerea întregului sistem al Na
țiunilor Unite în concordanță cu 
cerințele și condițiile realități
lor de astăzi capătă din ce în ce 
mai multă putere. De asemenea, 
reprezentantul Iugoslaviei a 
subliniat, că sarcina rezolvării 
problemelor dificile ale țărilor în 
curs de dezvoltare și a edificării 
unei noi ordini economice in
ternaționale impune mai mult ca 
oricînd în trecut ca O.N.U. 
participe în mod activ

economică internațională, și. ca 
atare, rolul său in lume trebuie 
substanțial întărit.

• ÎN COMITETUL pentru 
problemele sociale și umanitare 
al Adunării Generale a O.N.U. 

. continuă dezbaterile asupra 
punctelor agendei sale privitoa
re la Anul internațional al fe
meii și statutul și rolul femeii 
îfî societate.

Luind cuvîntul la dezbateri, 
reprezentantul țării noastre, 
Gheorghe Cartaș. a declarat că 
România consideră ca o necesi
tate imperioasă unirea tot mai 
strînsă a forțelor progresiste de 
pe întregul glob, inclusiv a fe
meilor, pentru consolidarea și 
continuarea cursului destinderii, 
pentru excluderea definitivă din 
viața internațională a politicii 
imperialiste de inegalitate și a- 
suorire, pentru întronarea unei 
politici noi. bazată pe 
egalitate în drepturi a

deplina 
statelor.

de prietenie

să 
la viața

S.U.A., 
miercuri

• PREȘEDINTELE 
Gerald Ford, a ținut 
seara, Ia Casa Albă, o conferință 
de presă in care a anunțat un 
program federal de ajutor fi
nanciar pentru salvarea orașului 
New York, amenințat de fali
ment. El a cerut Congresului să 
aprobe, in acest sens, acordarea 
de către Guvernul federal a u- 
nor împrumuturi pe termen 
scurt municipalității New York- 
ului.

La „Casa prieteniei44 din Mos
cova a avut loc la 27 noiembrie 
cea de-a patra Conferință unio
nală a Asociației de prietenie 
sovieto-române (A.P.S.R.).

Din prezidiul conferinței au 
făcut parte V. I. Konotop, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele conducerii centrale a 
A.P.S.R., V. D. Șașin, ministrul 
industriei petrolului al U.R.S.S., 
G. A. Kiseliov, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.U.S., 
Z. M. Kruglova, președinta Pre
zidiului Uniunii Asociațiilor So
vietice de Prietenie și Relații 
Culturale cu Străinătatea, vice
președinți și membri ai condu
cerii centrale și filialelor repu
blicane ale A.P.S.R.

în prezidiu au luat loc, de 
asemenea, tovarășul Mihai Da
lea, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. președintele Consi
liului General A.R.L.U.S., con
ducătorul delegației Consiliului 
General A.R.L.U.S. invitate să 
ia parte la conferință, precum 
și Gheorghe Badrus, ambasado
rul României în Uniunea So
vietică.

Prezentind raportul de activi
tate a asociației pe ultimii cinci 
ani. V.I. Konotop a subliniat că 
prietenia dintre popoarele Uniu
nii Sovietice și poporul român 
iși are rădăcinile in trecutul în
depărtat, că in anii construcției 
socialiste pe pămintul României 
între popoarele noastre s-au 
pus bazele unor relații de tip 
nou. relații de prietenie și cola
borare. de întrajutorare frățeas
că, întemeiate pe principiile in-

Soluționarea problemelor alimentației - 
o acțiune concretă pentru înfăptuirea noii 

ordini economice internaționale 
încheierea Conferinței generale a F. A. O.

la Roma lu-Joi s-au încheiat 
crările celei dc-a XVIII-a con
ferințe generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.). 
Timp de aproape trei săptămâni, 
reprezentanții statelor membre 
ale organizației au dezbătut in 
principal probleme legate de 
creșterea producției agroalimen- 
tare în toate țările, și in primul 
rînd în țările în curs de dez
voltare. ca premisă esențială 
pentru soluționarea problemelor 
alimentației in lume, de necesi
tatea sprijinirii eforturilor pro
prii ale țărilor, în curs de dez
voltare prin sporirea asistenței 
multilaterale și bilaterale și de 
asigurare a securității mon
diale alimentare.

Majoritatea delegaților au 
subliniat în cursul dezbaterilor 
care au avut loc în cadrul celor 
trei comisii, precum și în plena
ra conferinței, că realizarea tu
turor acestor măsuri trebuie 
concepută ca o acțiune concretă 
pentru înfăptuirea unei noi 
ordini economice internaționale. 
Este important de semnalat fap
tul că după Adunarea Generală 
a O.N.U., F.A.O. este prima in

stituție specializată a organiza
ției care a adoptat o rezoluție 
pe această temă. Rezoluția — 
printșe ai cărei inițiatori s-a 
numărat și țara noastră — sub
liniază, printre altele, rolul 
fundamental pe care trebuie să-l 
aibă F.A.O.. ca instituție specia
lizată in domeniul agriculturii, 
la transpunerea in fapt a prin
cipiilor noii ordini economice 
internaționale în planul agricul
turii.

O importanță deosebită a fost 
acordată comerțului cu produse 
agricole, ca factor stimulator al 
creșterii producției agroalimen- 
tare, în primul ri-nd în țările in 
curs de dezvoltare. Relevind 
consecințele grave ale practici
lor protecționiste pentru econo
mia acestor din urmă țări, rezo
luția adoptată în acest sens, și 
la care România a fost coautoa
re. cere să fie întreprinse mă
suri imediate pentru liberaliza
rea comerțului cu produse agro- 
alimentare. pentru stabilizarea 
prețurilor și a piețelor, pentru 
stabilirea unui raport măi just 
între prețul produselor agroali- 
mentare și cel al produselor in
dustriale.

Președintele Republicii Su
rinam, Johan Ferrier, l-a 
primit pe ambasadorul Pe- 
irache Dânilă. reprezentantul 
președintelui Republicii So
cialiste România, care a 
participat la festivitățile des
fășurate la Paramaribo cu 
prilejul proclamării indepen
denței noului stat.

Ambasadorul român a trans
mis din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj 
prietenesc și felicitări pre
ședintelui Johan Ferrier, cu 
ocazia dobîndirii indepen
denței Surinamului, iar po
porului surinamez urări de 
succes și prosperitate.

Mulțumind, președintele 
Johan Ferrier a rugat să fie 
transmise președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai 
călduroase urări de sănăta
te și fericire personală, urări 
de succese tot mai mari po
porului român, in edificarea 
României moderne.

Ambasadorul Petrache Dă- 
nilă a fost primit, de ase
menea, de primul ministru 
al Republicii Surinam, Henck 
Arron, cu care a avut o con
vorbire cordială.

Peste 3 000 persoane au parti
cipat joi. în fața închisorii Ca- 
rabanchel din Madrid, la o mani
festație organizată de Junta De
mocratică Spaniolă, cerind elibe
rarea tuturor deținuților politici.

în fața închisorii Carabanchel, 
demonstranții au fost împrăștiați 
de forțele polițienești care au 
făcut uz de grenade cu gaze 
lacrimogene : mai mulți mani- 
festanți au fost răniți in urma 
intervenției forțelor de po
liție, fiind operate, de ase
menea. arestări. Au fost, astfel, 
reținuți de poliție un ziarist de 
la cotidianul liberal ..Informacio- 
nes“, un altul de la televiziu
nea spaniolă, precum și alte per
soane. Ziariștii madrileni au ho
tărî! sâ se întrunească joi după- 
amiază la sediul Asociației, pen
tru a cere eliberarea 
lor.

La manifestație au 
de asemenea, o serie 
zentanți ai mișcărilor 
ție din Spania.

criminalii 
de

colegilor

participat, 
de repre- 
de opozi-

ferinței de. presă. ..Această ho- 
tărire, a precizat el, reprezintă 
un act politic care, fără a-i e- 
xagera importanța: râmine to
tuși semnificativ pentru orien
tarea actualului regim din Spa- 
nia“. în legătură cu aceasta, el 
a apreciat că nu există nici un 
singur element care să justifice 
optimismul. Amnistia parțială 
decretată de Juan Carlos de
monstrează, dimpotrivă, că ni
mic nu s-a schimbat în Spania. 
Decretul de amnistie manifestă 
bunăvoință față de
reali și intransigență față 
persoanele acuzate de delicte 
politice. în ultimele luni, a men
ționat Gonzales, socialiștii și 
alți reprezentanți ai forțelor de
mocratice spaniole au fost ca
lificați de guvern ca „teroriști**, 
iar decretul de amnistie demon
strează că ei continuă să fie pri
viți ca atare. în încheiere, Feli
pe Gonzales a arătat că „elibe
rarea tuturor deținuților politici, 
precum și asigurarea libertății 
de expresie sint cererile noastre 
minime44.

într-un mesaj adresat regelui 
Juan Carlos, Comisia națională 
„Justiție și pace*4, organizație 
sprijinită de Biserica romano- 
catolică, a cerut acordarea unei 
largi amnistii, recunoașterea ' și 
garantarea deplină a drepturilor 
omului și az libertăților funda
mentale pentru toți spaniolii.

sovieto-române
EIternaționalismului proletar, 

a subliniat dezvoltarea colabo
rării dintre U.R.S.S. și România 
pe plan economic, politic, cultu
ral și în alte domenii.

în cuvîntul său de salut adre
sat conferinței, tovarășul Mihai 
Dalea a arătat că comuniștii, în
tregul popor român urmăresc 
cu viu interes și bucurie activi
tatea creatoare a oamenilor 
muncii sovietici pentru progresul 
și prosperitatea patriei lor. Ne 
bucurăm sincer de realizările 
remarcabile obținute de dum
neavoastră în dezvoltarea eco
nomiei, științei și culturii, în 
construirea bazei tehnico-mate- 
riale a comunismului.

în încheiere, tovarășul Mihai 
Dalea a dat citire mesajului de 
salut adresat conferinței 
Consiliul General ARLUS.

Conferința a ales noua condu
cere centrală a asociației, care, 
în prima sa ședință plenară, l-a 
reales în funcția de președinte 
pe V.I. Konotop.

de

Cu prilejul sosirii la aeropor
tul din Madrid a președintelui 
francez, Valery Giscard d’Es- 
taing, ziaristul Jacques Seguy, 
de Ia Televiziunea franceză, a 
fost arestat și reținut de poliția 
spaniolă, iar fotoreporterul Ju
lien Quideau, de la „L’Express44 
a fost lovit cu bastoane de către 
polițiști, fiind apoi spitalizat.

Uniunea națională a sindicate
lor ziariștilor francezi a dat pu
blicității o declarație in care 
condamnă actele de violență co
mise de autoritățile spaniole față 
de cei doi ziariști, francezi. De
clarația menționează că aceste 
acte arbitrare s-au produs la 
puțin timp după ce noul șef al 
statului spaniol anunța măsuri 
de liberalizare, ale căror limite 
au fost și în acest fel constatate.

Asociația corespondenților 
străini acreditați în Spania și-a 
suspendat, miercuri, activitatea, 
in semn de protest față de in
terzicerea conferinței de presă, 
organizată de lideri ai Partidu
lui Socialist Muncitoresc Spa
niol. într-un mesaj adresat, în 
legătură cu aceasta, de 
ședințele Asociației, ministrului 
informației și turismului. Leon 
Herrera, se protestează, de ase
menea. împotriva „faptului a- 
gravant că ziariștii străini au 
fost amenințați, in mod oficial, 
cu intervenția forțelor poliție
nești44.

„Libertatea de expresie re
prezintă simbolul existenței de
mocrației ; a impune tăcerea ce
lor ce au o opinie contrară este 
o dovadă a dictaturii44, a de
clarat liderul Partidului Socia
list Muncitoresc Spaniol, Felipe 
Gonzales, după interzicerea con-

Evoluția situației
din Portugalia

într-un comunicat al președin
telui Portugaliei. Francisco da 
Costa Gomes, publicat joi de Pa
latul Belem se arată că situația 
îiț țară este calmă după adop
tarea măsurilor ce au dus la 
eșuarea acțiunilor unor unități 
militare care nu s-au supus or
dinelor Consiliului revoluției. 
Președintele, a anunțat că noi 
întăriri au fost trimise preven- 
tiy la Aveiro. Tomar și Lisa
bona, ca și la Viseu și Setubal. 
în comunicat se precizează că 
situația a revenit la normal in 
toate unitățile militare, iar inter
dicțiile de circulație, stabilite in
tre anumite ore, au fost respec
tate in întregime în regiunea 
militară Lisabona.

Arătirfh. într-o declarație ra
diotelevizată. eă nu sint încă pe 
deplin elucidate cauzele care au 
determinat actuala evoluție a e- 
venimentelor din Portugalia, 
președintele Francisco da Costa 
Gomes a condamnat acțiunile 
„Organizațiilor sau persoanelor 
care, pentru a-și atinge scopu
rile. nu au ezitat să lanseze po
porul contra poporului, militarii 
împotriva militarilor. intr-o 
tentativă lamentabilă de a în
trerupe un proces politic menit 
să răspundă aspirației maselor 
largi populare44.

Președintele Costa Gomes a 
menționat, totodată, că. in cali
tatea sa, se străduiește să inter
preteze voința autentică a po
porului portughez de a avansa 

. spre socialism, pe o cale plu
ralistă și democratică. El a pre
cizat, de asemenea, că alegerile 
pentru Adunarea legislativă 
vor permite, din nou, cunoaște-

pre-

în cadrul unui articol intitu
lat „Juan Carlos iși inaugurează 
domnia cu un record de ares
tări și printr-o grațiere care 
nu schimbă nimic**, ziarul ..Le 
Quotidien de Paris44 dă publici
tății declarațiile unor reprezen
tanți ai forțelor democratice din 
Spania în legătură cu recentul 
decret de amnistie din Spania. 
„Sint trist și decepționat, a spus 
Joaquin Ruiz Gimenez, liderul 
Partidului stingă democrat-creș- 
tină. Consecințele și efectele a- 
cestor măsuri vor fi aproape 
nule?. în aceeași ordine .de idei, 
Enrique Tierno Galvan, pre
ședintele Partidului Socialist 
Popular din Spania a arătat că 
„această așa-zisă grațiere este 
în dezacord cu afirmația despre 
îhceputul unei noi etape în is
toria țării. Pentru deținuții poli
tici. decretul-lege reprezintă 
foarte puțin. în plus, nu se spu
ne nimic despre persoanele exi
late, așa îneît decizia nu are 
vreo însemnătate politică. De
mocrații spanioli sint dezamă
giți. la fel ca toți democrații 
europeni44.

Guvernul britanic a dat publi* 
-citații joi o Carte aibă Jn care 
propune parlamentului crearea 
în Scoția și in Țara Galilor a 
unor adunări legislative. Aceste 
propuneri, menționează docu
mentul, „preconizează un nou 
sistem de control democratic in 
scopul de a veni in intimpina- 
rea cererilor scoțienilor și ga- 
lezilor cu privire la o mai mare 
participare directă în adminis
trarea propriilor lor afaceri*4. 
Cartea albă subliniază totodată 
că Regatul Unit va continua să 
rămină un singur stat.

Documentul prevede crearea 
in Scoția — unde trăiesc 5 mi
lioane din cele 55 de milioane 
de cetățeni britanici — a unei 
adunări cu 142 de deputați.

Adunarea va avea atribuții 
legislative limitate la domeniile 
educației, ocrotirii sănătății, lo
cuințelor, transporturilor, me
diului înconjurător etc.

Pentru Țara Galilor (2.7 mili
oane de locuitori) se prevede 
crearea unei Adunări alese cu 
75 de membri, care nu va avea 
însă dreptul de inițiativă legis
lativă, ci va stabili doar modali
tățile de aplicare la condițiile 
specifice ale Țării Galilor a le
gilor promulgate de Parlamen
tul britanic.

Guvernul britanic va rămlne 
unicul responsabil pentru rela
țiile externe, pentru problemele 
apărării, finanțelor, economiei și 
impozitelor.

• MINISTRUL algerîan rf 
comerțului, Layachi Yaker. pre
ședintele actualei Conferințe a 
miniștrilor africani ¥ ai comerțu
lui. care se desfășoară la Alger, 
a avut o întrevedere cu tovară
șul Constantin Oancea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
aflat într-o vizită în Algeria. 
Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale diversificării conti
nue a raporturilor prietenești de 
colaborare și cooperare dintre 
România și Algeria, precum și 
unele probleme de interes co
mun. La întrevedere a fost de 
față Ferhat Lounes, șeful divi
ziei economice din Ministerul 
algerian al Afacerilor Externe, 
președinte âl Reuniunii pregăti
toare de experți ai Organizației 
Unității Africane și Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Africa 
(C.E.A.).

fișier
Mauritania

Poporul mauritanian 
sărbătorește astăzi împli
nirea a 15 ani de la 
data cînd a fost pro
clamată Republica Isla
mică Mauritania.

rea voinței populare în ceea ce 
privește această evoluție. în în
cheiere, președintele Portugaliei 
a arătat că este necesar „ca fie
care să țină seamă cu prioritate 
de interesele poporului și ale 
țării întregi, ca fiecare să fie 
hotărit să muncească mâine mai 
mult decit astăzi44.

Ministrul de externe al Por
tugaliei, Melo Antunes, a pre
cizat, de asemenea, intr-o de
clarație televizată, că actuala si
tuație din țară nu poate fi so
luționată prin mijloace milita
re. ci numai politice. Pqntru 
Portugalia, a menționat el, căile 
de reîntoarcere directă sau in
directă la formele capitaliste de 
organizare a societății sînt tă
iate o dată pentru totdeauna.

Melo Antunes a apreciat că 
este indispensabil concursul tu
turor partidelor politice intere
sate in mod real in construirea 
unei societăți noi în această 
țară pentru a parcurge într-o at
mosferă de pace și liniște peri
oada de tranziție spre socialism, 
în acest context, a arătat el, 
participarea partidului comunist 
este'indispensabilă.- Np mi se 
pare posibil, a spus Melo An
tunes, să construim socialismul . 
în Portugalia fără partidul co
munist. Ministrul de externe al 
Portugaliei s-a pronunțat pen
tru gruparea principalelor parti
de politice și a Mișcării Forțelor 
Armate în jurul unei platforme 
comurțe de acțiune pentru a a- 
vansa împreună pe drumul con
struirii socialismului în cadrul 
unui procfcs revoluționar viabil, 
neimpus în manieră violentă și 
care să se adapteze realităților 
concrete ale Portugaliei, fără a 
copia modele străine.

• Mauritania este situată 
în Africa occidentală și are o 
suprafață de 1 030 700 kmp. 
Patru cincimi din teritoriul 
său este acoperit de deșert, 
Sahara începînd chiar de la 
coasta Atlanticului. Capitala 
țării, orașul Nouakchott, a 
cunoscut o evoluție spectacu
loasă, de la 600 (le locuitori 
in 1960 la peste 130 000 in 
prezent.

• Din timpuri străvechi 
teritoriul Mauritaniei a fost 
locuit de triburi berbere. Nu
mele țării provine de la 
populația maură, cunoscută 
cu milenii înaintea erei noas
tre, pe vremea cînd vestiți! 
navigatori ai Feniciei străba
teau coasta de vest a Africii. 
Triburile maure au format 
apoi federații statale, care au 
atins un înalt stadiu dc dez
voltare. Greu accesibilă, apă
rată de vitejii săi războinici, 
țara legendarilor mauri a fost 
supusă dominației străine 
mult mai tirziu decit alte te
ritorii africane — in 1920. Ca 
urmare a intensificării mișcă
rii de eliberare națională, 
Mauritania a fost proclamata 
in 1958 republică autonomă, 
iar la 28 noiembrie 1960 a 
devenit stat independent.

• După cucerirea indepen
denței politice, poporul niau- 
ritanian și-a concentrat efor
turile in direcția dezvoltării 
țării și consolidării indepen-

denței economice. Paralel cu 
modernizarea agriculturii, 
care ocupă o poziție prepon
derentă în cadrul economiei 
naționale — peste 80 la sută 
din populație se ocupă cu 
cultivarea pămintuiui și creș
terea vitelor — s-a acordat o 
atenție deosebită creării și 
dezvoltării unei industrii na
ționale. Cantitatea de mine
reu extrasă a crescut de la 
1 300 000 tone in 1963, la 9 
milioane în 1971, Mauritania 
oeupind in prezent locul al 
doilea in Africa în ceea ce 
privește extracția de minereu 
de fier. Guvernul de Ia 
Nouakchott a procedat anul 
acesta la preluarea totală a 
acestei bogății naturale, na- 
ționalizind societatea Mifer- 
ma (Societatea minelor de 
fier din Mauritania). Noul 
plan economic (1975—1979) 
prevede și exploatarea altor 
bogății ale subsolului (cupru, 
cositor, uraniu, fosfați). în 
vederea valorificării acestor 
bogății, au fost alocate im
portante fonduri pentru con
struirea a două centre minie
re la Zourate și Nouadhibou. 
Totodată, a fost creată Banca 
centrală a Mauritaniei care 
urmărește favorizarea dezvol
tării economice» finanțind 
punerea în valoare a resurse
lor productive ale tării.

• Nu este neglijat nici alt 
aspect, și anume formarea 
cadrelor naționale. într-o țară 
în care 40 la sută din popu- 

o formează locuitorii 
15 ani, sint binevenite

preocupările pentru lichida
rea analfabetismului, pentru 
dezvoltarea învățâmîntului. 
în 1971, în capitală s-a 
deschis cea dinții instituție 
de învățămint superior din 
țară — un institut pedagogic 
— iar în anul 1973 s-a pășit 
la înfăptuirea unei reforme 
care prevede ca limba mauri- 
taniană să ocupe primul Ioc in 
școală, creindu-se în acest fel 
cadrul renașterii culturii na
ționale.

R. A.

Burundi
La 28 noiembrie 1966 

Burundi s-a proclamat 
republică, după ce mai 
înainte cu patru ani, la 
1 iulie 1962, devenise 
stat independent.
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Scala (orele B; 11,15;' 13,30; 16; 
18.15; 20,30) .• Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30).

SE MAI INTÎMPLA ȘI MINUNI T 
Aurora (orele 9: 11,15; 13,30; 15.45; 
18: 20,15).

RAPSODIE NORDICA : Bucu
rești (orele »î 11,15; 13,15; 16,15;
18,30; 20,30).

ULTIMUL BAL LA PISCINA 
DIN ROZNOV ; Festival (Orele 
9.15: 11,30; 13.45: 16; 18,15: 20,30).

UN REGE LA NEW YORK : 
Sala Palatului (orele 17,15; 20.15).

MARELE GATSBY î Patria (o- 
reie 9,30: 12,30: 16,15; 19,30). Capitol 
(orele 9.45; 12,45; 16,15; 19,15), Melo
dia (orele 9; 12,15; 16; 19,15), Mo
dern (orele 9,45; 12,45; 16,15; 19,15), 
Feroviar (orele 9.15; 12.30; 
18,15).

MASTODONTUL : Dacia' (orele 
»; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 20,15).
Popular (orele. 15,30; 18; 20,15).

16;

CAZUL A AVUT UN DEZNO- 
D A MINT FERICIT :
(orele 9: 11.15; 13.30;
20,30), Favorit (orele 
13.45; 16; 18.15; 20,30).

ORAȘUL VĂZUT DE I 
ga (orele 9; 11,15; 13,30 
20), Tomls * ‘ '
15.45; 18; 20.15)

POLIȚISTA : Excelsior (orele 9; 
11.15; 13.30: 16: 18.15; 20.30). Flamu
ra (orele 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18;
20.15) .

ELIXIRUL TINEREȚII î Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13.30: 15,43; 18:
20.15) .

CALVARUL UNEI FEMEI : Vic
toria (orele 9,15; 11.30; 13.45: 16: 
18,15: 20,30).

MUȘCHETARUL ROMAN : Lira 
(orele 15.30; 18; 20,15), Cosmos (o- 
rele 15.30; 18; 20,15). Flacăra (orele 
15.30: 18; 20).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Central Co
rel® 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;

Luceafărul 
16. 18.15:
9,15; 11,30;

SUS : Vol- 
15,45; 18; 

(orele 9: 11.15; 13.30;

Floreasca (orele 9;
13.30: 16. 18.15; 20.30).

LEGĂTURĂ PIERDUTA : 
muL Sării (orele 16; 18: 20).

MARY POPPINS : Doina
13; 16; 19), la orele 9,30; 11,45 - 
Program de desene animate.

CANTEM1R : Munca (orele 16; 
18; 20). Progresul (orele 16; 18; 20).

UNDE ESTE COMPANIA A 7-A : 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Miorița (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45: 18; 20).

DRAGOSTE LA 16 ANI : Unirea 
(orele 16; 18; 20).

ULTIMUL ACT s Arta (orele 15; 
17,30: 20).

ANA ȘI COMANDORUL : Giu- 
lești (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20.15).

PICIUL - TRÎNTORII : Bucegi 
(orele 15,45: 18; 20).

JACOB MINCINOSUL ! Vitan 
(orele 15.30; 18; 20).

A FOST ODATA UN HOLLY
WOOD : Ferentari (orele 15,30; 19).

(orele

FLACARA : Cotrocenl (ora 19)
SECRETUL PLANETEI MAIMU

ȚELOR : Cotrocenl (orele 10; 12,15; 
16,30).

O ANCHETA : Moșilor (orele 16; 
18; 20),.

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PAMÎNTULUI : Pacea (orele 14,15; 
17; 19.45)

OCHII SHIVANEÎ : Crîngași lo
vele 13; 18)

FATA BATRÎNA : Viitorul (ore
le 14. 16: 18; 20)

MIREASA LUI ZANDY : Rahova 
(orele 15.45: 18: 20.15).

Opera Română : HAMLET — ora 
19: Teatrul de Operetă : CONTELE 
DE LUXEMBURG — ora 19.30: 
Teatrul Național (Sala Mare) : 
PERIPEȚIILE BRAVULUI SOL-

SVEJK — ora 19.30; (Sala 
COMEDIE DE MODA 

VECHE — ora 19.30; (Sala Ate
lier) : CAPUL — ora 17: Teatrul 
„C. I. Nottara** (Sala Magheru) : 
LADY X — oi a 19,30; (Sala Stu
dio) : TREI LACRIMI — ora 19,30; 
Teatrul de Comedie : NOAPTEA 
LA MADRID — ora 19,30; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra** (Schitu 
Măgureanu) : HEDDA GABLER — 
ora 19: (Sala Studio) : TITANIC 
VALS — ora 19; Teatrul Mic : 
GALILEO GALILEI — ora 19.30; 
Teatrul Giulești : STEAUA FARA 
NUME — ora 19.30; Teatrul „Ion 
Vasilescu** : CÎNTECUL STRĂBA
TE LUMEA — ora 19.30; Teatrul 
,.C. Tănase** (Sala Savoy) : UITE 
CA NU TAC - ora 19.30; (Sala 
Victoria) : CAVALCADA COME
DIEI — ora 19,30: Ansamblul 
„Rapsodia Română** : NE-AM PUS 
DORURILE-N CÎNTEC — ora 19,30; 
Circul București : CE VRĂJI MAI 
FACE IOSEFINI — -ora 19,30.

PROGRAMUL I
16.00 ’ Teleșcoală. 16.30 Curs de 

limba engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,40 Tragerea 
loto. 18,50 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19.10 Itinerar albanez. 
Reportaj filmat. 19.20 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. 20.00 Oamenii din 
Salcia. 20.25 Film artistic ; 
..Western Union**. 21,55 Eu ție îți 
vorbesc — melodii compuse și in
terpretate de Renata Vasilescu.
22.10 24 de ore.
PROGRAMUL II

17.00 Telex. 17.05 
17.20 Ancheta TV : 
Direcția Mișcării ___  ____
Ecran-dîsc : Gornistul. 17.55 Trep
tele afirmării. 18,25 Vîrstele peli
culei. t9.30 Telejurnal. 20.00 Bate 
vîntul cetina — melodii populare. 
20.25 Viața economică a Capitalei. 
20,50 Seară de balet. Premieră TV.
21.10 Telex. 21.15 Teatru scurt : 
..Prețioasele ridicole** de J.B.P. 
Moliăre.

Jazz românesc.
D.M.H. (IV) —
Hîrtiilor. 17.45

• Situat în inima Africii 
ecuatoriale, intre Zair. Ruan- 
Ja și Tanzania, nu departe 
le izvoarele Nilului, scăldat 
de apele lacului Tanganica, 
Burundi are o suprafață de 
27 800 km.p și o populație de 
peste 4 milioane locuitori. 
Dispune de un sol fertil și 
un subsol bogat in zăcămin
te de minereuri rare ca sta- 
niu, wolfram, columbit. aur.

• în anii care au trecut 
de la aceste momente de 
semnificație majoră in viața 
poporului burundez, au avut 
loc importante schimbări, 
sȚau realizat progrese însem
nate in diverse domenii de 
activitate, s-au făcut noi 
pași pe calea dezvoltării e- 
conomice. Agriculturii, prin
cipal sector al economiei bu- 
rțindeze, i s-a acordat o a- 
tenție specială. Prin aplica
rea reformei agrare s-au în
ființat cooperative pentru 
cultivarea și desfacerea ca
felei, produs ce reprezintă 
80 la sută din totalul expor
turilor. De asemenea, măsu
rile vizează și sporirea pro
ducției de ceai, pentru care

există condiții foarte favora
bile, acesta puțind fi culti
vat pină la altitudinea 
2 000 m.

Pentru extinderea și 
versificarea economiei 
rundeze sînt în curs de 
lizare proiecte de prospec
țiuni geologice, care vizează 
dezvoltarea sectorului extrac
tiv. De asemenea, se urmă
rește asigurarea energiei ne
cesare punerii in funcțiune 
a obiectivelor industriale 
prevăzute in pianul dc dez
voltare 1973—1977, prin con
struirea de hidrocentrale.

• Concomitent cu dezvol
tarea economiei, în Burundi 
se depun eforturi pentru for
marea de cadre naționale. A- 
ceasta rezultă din deosebita 
atenție acordată domeniului 
educației. Din 1967, invăță- 
mintul elementar și mediu a 
devenit gratuit, s-au înfiin
țat o universitate de stat și 
un institut pedagogic la Bu
jumbura, capitala țării, și un 
institut agronomic la Gilega.

• Republica Socialistă 
România și Republica 
rundi au stabilit și 
relații de prietenie 
borare pe multiple 
întâlnirile la diverse 
care au avut loc in 
ani au deschis noi perspecti
ve dezvoltării relațiilor din
tre România și Burundi, în 
interesul celor două țări si 
popoare, al păcii și înțelege
rii internaționale.

de

di- 
bu- 
rea-

Bu- 
dezvoltă 
și cola- 
planuri. 
niveluri 
ultimii

GH. S.
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