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O aspirație seculara 
împlinită prin lupta 
și sacrificiul maselor

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE ÎN IRAN
A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
Continuarea convorbirilor intre 
președintele Nicolae Ceaușescu 

și Șahinșahul Mohammad
Reza Pahlavi Aryamehr

Președintele Republicii Socia- 
’iote România, tovarășul Nicolae 

saușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reîntîlnit, dumi
nică seara, la Palatul Niavaran, 
cu Maiestatea Sa Imperială, Șa
hinșahul Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr, și Maiestatea Sa 
Imperială, Farah Pahlavi, Șah- 
banu a Iranului.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul 
Aryamehr au continuat schimbul 
de vederi în probleme de inte
res comun ale dezvoltării pe 
multiple planuri a raporturilor 
româno-iraniene și conlucrării 
celor două țări prietene în viața 
internațională.

Convorbirile s-au desfășurat

sub semnul stimei reciproce și 
prieteniei ce caracterizează dia
logul la nivel înalt româno-ira- 
nian, relațiile dintre țările și 
popoarele noastre.

în acest timp, tot la Palatul 
Niavaran, tovarășa . Elena 
Ceaușescu și împărăteasa Farah 
Pahlavi s-au întreținut îndelung, 
într-o atmosferă destinsă, prie
tenească.

După convorbirile dintre cei 
doi șefi de stat, președintele 
Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul 
Aryamehr, tovarășa Elena 
Ceaușescu și împărăteasa Farah 
Pahlavi s-au reîntîlnit împreună, 
în cadrul unui dineu intim, ce 
s-a desfășurat într-o ambianță 
plină de cordialitate.
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Pe întinderea netedă de lîngă 
Dealul Furcilor, sub cerul lim
pede al începutului de iarnă, 
mulțimea aștepta. Aștepta în
tr-o încordare dureroasă, cu o 
strălucire febrilă în priviri și cu 
o zbatere nestăpînită a inimi
lor. Aștepta cu o nerăbdare care 
nu începuse atunci și acolo, ci 
se acumulase de la o generație 
la alta, de-a lungul unei întregi 
istorii.

Rinduifi după locul de baștină 
— în vest moții, la nord some- 
șenii și clujenii, la răsărit cei 
de pe malurile Mureșului și Tîr- 
navelor, iar în partea de sud 
trimișii celorlalte regiuni — 
peste o sută de mii de repre
zentanți ai tuturor românilor 
din Transilvania și Banat veni
seră la Alba Iulia. Călătoriseră 
cu trenul sau cu căruța, călare 
sau pe jos, mulți ducînd doar 
un codru de pline în traistă și 
gata să doarmă pe așternutul as
pru și rece al zăpezii. îi atrăgea 
acolo, cu o forță irezistibilă, do
rința de a fi părtași la împlini
rea celui mai scump vis al lor 
și al părinților lor, al unui ne
întrerupt șir de generații. Căci 
la Alba Iulia se întrunise Ma
rea Adunare Națională, un 
parlament constituant dar și un 
forum larg popular al celor mai 
vechi și mai numeroși locuitori 
ai Transilvaniei.

Liberi să ia deciziile dictate 
de propriul lor cuget și de nă
zuințele celor patru milioane de 
români al căror mandat îl aveau, 
deputății au votat pentru reve
nirea Transilvaniei la patria 
mumă, iar pe cîmpul lui Horea 
mulțimea și-a exprimat hotărî- 
rea cu un nestăvilit entuziasm. 
Prezenta a peste o sută de mii 
de oameni la istorica adunare 
de la Alba Iulia a dovedit că 
realizarea unirii Transilvaniei 
cu România nu a fost actul 
unor persoane sau grupuri izo
late, ci opera întregului popor, 
a întregii națiuni românești. 1 
decembrie 1918 încununează 
idealul de veacuri al poporului 
român din toate provinciile lui 
pentru eliberarea sa națională, 
fiind rodul bătăliei duse neîn
trerupt de cele mai înaintate 
forțe social-politice, în cadrul 
cărora rolul hotărîtor l-au avut 
masele populare. Unirea s-a în
făptuit din voința de neclintit

a celor mai largi mase populare, 
atunci cind în favoarea acestei 
aspirații au pledat simultan 
toate condițiile obiective și toa
te cerințele legității procesului 
istoric. S-a înfăptuit de către 
transilvăneni fără nici o opre
siune sau ingerință din afară, 
dînd astfel o clară justificare 
spiritului de sacrificiu și abne
gației cu care poporul nostru a 
luptat dintotdeauna pentru apă
rarea și libertatea patriei.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu: „analiza des
fășurării evenimentelor demon
strează elocvent că formarea 
statului național unitar român 
nu este rezultatul unor înțele
geri încheiate la masa tratative
lor, ci rodul luptei întregului 
popor însuflețit de năzuința se
culară a unității, de hotărîrea 
de a împlini visul pentru care 
au luptat și s-au jertfit atitea 
generații de înaintași". După 
cum se știe, unele țări imperi
aliste, cu toate că au dorit men
ținerea imperiului habsburgic, 
nu au reușit să-și vadă planurile 
puse în practică, silite fiind să 
accepte realitatea impusă de 
voința șl lupta poporului român.

Participarea României la pri
mul război mondial nu a fost 
călăuzită de intenții de cotropi
re și anexiune teritorială. Uni
tatea noastră națională a fost re
zultatul voinței poporului, în
făptuirea unirii cu Transilvania, 
a fost rezultatul luptei maselor 
populare, opera întregului popor 
român. S-a dovedit prin aceas
ta că unirea nu a fost un dar 
din afară, ci a fost cîștigată prin 
lupta și sacrificiul popular. 
Tratatele încheiate ulterior la 
Versailles și Trianon nu au fă
cut altceva decît să consfin
țească o situație de fapt, stabi
lită în urma luptei maselor 
populare din România și Tran
silvania. Așadar, înfăptuirea 
unirii nu poate fi revendicată 
decît de către poporul român 
însuși, care a plătit cu sînge 
împlinirea unei aspirații consa
crată de milenara sa istorie, de 
zbuciumatele bătălii purtate 
pentru apărarea ființei lui na
ționale.

NICOLAE MINEI
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Conferirea titlului de „Doctor Honoris Causa“ al Universității din Teheran 
președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu

LUMINA DE LA
STREAȘINĂ ȚĂRII

Reportajul nostru

Lotru, nume simplu, nume de 
riu, nume de loc, un nume de 
care și-au legat viața, cei mai 
frumoși ani, citeva mii de tineri. 
Lotru, este încă numele celui 
mai mare șantier hidroenergetic 
al țării, și al unei construcții 
unice în Europa prin dimensiu- 
nile ei, dar mai ales prin inge
niozitatea soluțiilor hidrotehnice 
aplicate aici pentru prima dată. 
Este numele comun al celor 
peste 20 de mi
lioane zile-mun- 
că zidite in ini
ma solară a unei 
cetăți „fără ase
mănare", care 
înalță spre țară jerbe neconte
nite de luceferi. Lotru este nu
mele uneia din luminile puter
nice care ard la ștreașina țării, 
este locul unde s-au întemeiat 
peste 850 de familii, este numele 
cîtorva copii din cei peste 4 500 
care s-au născut în Paring în 
răstimpul celor 10 ani de muncă.

Aceste fapte n-ar spune insă 
totul dacă in limpezimea lor 
n-am descifra, ca o componentă 
de adîncă semnificație, realiza
rea deplină a mii de oameni. 
Căci Lotru este înainte de toate 
numele locului unde au crescut 
și cresc oameni adevărați, care 
și-au făcut din muncă idealul 
suprem de viață, este numele 
unei școli înalte, revoluționare. 
Aici, la această școală au făcut 

primul pas spre împlinire nu
meroși tineri care s-au afirmat 
pe șantierele țării ca autentice 
valori profesionale, constructori 
de nădejde, oameni cu o compor
tare exemplară în familie și so
cietate.

în urmă cu cîteva săptămîni, 
la o întilnire cu brigadierii, di
rectorul Grupului de șantiere 
Lotru, inginerul Dan Predoiu, le 
mărturisea emoționat celor cî

teva sute de ti
neri : „Am trăit 
astăzi una din 
cele mai fru
moase zile din 
viața mea de 

constructor". Mi-au venit atunci 
în minte numeroasele evenimen
te petrecute in ultimii ani pe 
Lotru : străpungeri de munți pe 
distanțe de zeci de kilometri, 
terminarea barajului de la Vi
dra. punerea în funcțiune pe 
rînd, in 1972, 1973 și 1975, a ce
lor trei turbine, începerea lu
crărilor la alte două hidrocen
trale. M-am gindit la aceste 
fapte ca la tot atitea bucurii pe 
care le-a trăit acest om, împreu
nă cu cele cîteva mii de tineri 
pe care îi conduce. Mi le-am 
reamintit pe toate, pentru a pu-

NICOLAE MILITARU

(Continuare în vag. a ll-a)

Vizita oficială a solilor po
porului român în Iran a înscris, 
duminică, un nou și semnifica
tiv moment care a pus preg
nant în evidentă înalta stimă și 
prețuire de care se bucură pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, pro
digioasa lor activitate închinată 
propășirii poporului român, no
bilelor idealuri de progres ale 
umanității, cauzei păcii și prie
teniei între națiuni.

în această zi, în cadrul unei 
solemnități desfășurate în spiri
tul străvechilor tradiții univer

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntarea tovarășei 
ELENA CEAUȘESCU

Domnule rector,
Doamnelor și domnilor,

Voi începe prin a mulțumi U- 
niversității din Teheran pentru 
titlul de „Doctor Honoris Cau
sa" pe care mi l-a decernat și, 
totodată, a-mi exprima satisfac
ția de a mă întiini, cu acest pri
lej, cu profesorii, cu cei ce lu
crează în acest minunat centru 
de cultură și învățămînt.

Este un prilej, pentru mine, 
de a evoca relațiile tradiționale 
dintre popoarele noastre, faptul 
că, încă cu 2 000 de ani în urmă, 
perșii și dacii de atunci s-au cu
noscut, au întreținut relații ; 
mai tirziu, acum 500 de ani, șe
fii celor două state au dezvol
tat între ei relații strînse de co
laborare în lupta împotriva asu
pritorilor străini, pentru apăra
rea ființei naționale, a drep- 
talui popoarelor lor de a fi li

sitare a fost conferit președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu titlul de „Doctor Ho
noris Causa" al Universității Te
heran.

Ceremonia, care a reprezen
tat, în același timp, o manifes
tare a prieteniei statornicite 
între poporul român și poporul 
iranian, a dorinței lor de a con
lucra tot mai strîns, în folosul 
ambelor națiuni, al înțelegerii 
și cooperării internaționale, a 
reunit personalități marcante 

bere și stăpîne pe propriile des
tine.

Aceste relații străvechi cunosc 
astăzi o puternică înflorire în 
noile condiții cînd și România 
și Iranul desfășoară o politică 
susținută de dezvoltare econo- 
mico-socială, de pace și colabo
rare internațională. Aș dori să 
menționez cu multă satisfacție 
că întîlnirile repetate ale șefilor 
de stat român și iranian, schim
bul de delegații la diferite ni
vele, inclusiv între oamenii de 
știință și din învățămînt, au 
constituit și constituie factori 
importanți ai extinderii colabo
rării în folosul celor două țări 
si popoare, al cauzei generale a 
păcii și cooperării internațio
nale.

în ce o privește, România des
fășoară o intensă activitate de 
dezvoltare economico-socială, de 
industrializare a țării și, tot
odată, de modernizare a agri

ale vieții științifice și culturale 
iraniene.

Sînt de față ministrul științei 
și al învățămîntului superior. 
Abdol Hossein Samii, care a în
soțit pe iluștrii oaspeți de la 
Palatul Golestan pînă la Uni
versitate, rectorul,- decanii fa
cultăților, întregul corp profe
soral, studenți.

Au fost prezenți tovarășii Ion 
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe, 

culturii, așezînd Ia baza între
gii activități economice cele mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii din toate domeniile de ac
tivitate. Societatea socialistă pe 
care am edificat-o în România 
și pe care o ridicăm pe trepte 
noi se bazează pe tot ceea ce s-a 
făurit mai bun în țara noastră, 
pe legitățile generale ale dezvol
tării sociale. In același timp, 
pornim în mod constant de la 
realitățile naționale, istorice ale 
României deoarece numai ținind 
seama de aceste realități este 
posibilă realizarea unei dezvol
tări în interesul poporului, al 
bunăstării și fericirii sale.

Nu doresc acum să mă opresc 
mai mult asupra celor realizate 
în România. Sper însă că tot 
mai mulți dintre dumneavoastră 
veți vizita țara noastră — așa 
cum tot mai mulți români vor

(Continuare în pag. a IlI-a) 

Nicolae Doicaru și Constantin 
Mitea, consilieri ai președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Alexandru Boabă, ambasadorul 
tării noastre la Teheran.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
întîmpinați la sosire cu deose
bită considerație și cordialitate 
de rectorul universității, Hus- 
hang Nahavandi, de prorectorii 
universității și decanii facultăți
lor, învestmî'ntați în togile dem
nității universitare. Ei urează 
distinșilor oaspeți un cald bun 
venit.

Domnule rector,
Doamnelor și domnilor,

Permiteți-mi să mulțumesc 
senatului universitar pentru ho- 
tărîrea de a-mi decerna titlul 
de „Doctor Honoris Causa" ai 
Universității din Teheran. Cin
stea care mi se face astăzi mie 
o consider și ca o expresie a 
prețuirii aduse științei și cultu
rii românești, ca o ilustrare a 
sentimentelor de prietenie și 
stimă ce și le nutresc reciproc 
oamenii de știință din cele două 
țări, popoarele român și iranian.

între oamenii de știință ro
mâni și iranieni — inclusiv în
tre cei de la Universitatea din 
București și Universitatea din 
Teheran — se dezvoltă o colabo
rare tot mai largă, în spiritul 
bunelor relații existente între 
țările noastre. Sînt convinsă că 
extinderea în continuare a a- 
cestei conlucrări va fi numai în 

Studenți și studente oferă a- 
poi președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori — 
mesaj simbolic al simțămin- 
telor de deosebită stimă față de 
solii poporului român, al bucu
riei tineretului universitar de 
a-i avea ca oaspeți de onoare în 
mijlocul lor.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu se 
întrețin cordial, timp de cîteva 
minute, cu rectorul Hushang 
Nahavandi, care exprimă dorința 
vie ca una din filele cărții de 

folosul popoarelor noastre, al 
cauzei generale a păcii și înțe
legerii dintre națiuni.

România acordă o atenție de
osebită științei ca factor de cea 
mai mare importanță în con
struirea noii orînduiri. Noi por
nim de la faptul că numai în- 
temeindu-ne pe o industrie pu
ternică, dezvoltată pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii contemporane, putem 
asigura avansarea rapidă a ță
rii pe calea progresului, a fău
ririi bunăstării poporului. Pen
tru a ilustra avîntul pe care l-a 
cunoscut economia românească 
în această perioadă, vreau să 
arăt că producția industrială a 
țării este în acest an de circa 
30 de ori mai mare decît acum 
3 decenii.

în cadrul politicii generale de 
Industrializare se pune un ac
cent prioritar pe dezvoltarea ra
murilor moderne ale producției, 

onoare a universității să poarte 
semnătura iluștrilor oaspeți.

Răspunzînd cu plăcere acestei 
rugăminți, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu semnează în cartea 
de onoare a Universității Tehe
ran.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
invitați, apoi, în aula consacrată 
marilor festivități unde cei pre
zenți — profesori și studenți —

(Continuare în pag. a IlI-a)

hotărîtoare pentru asigurarea 
progresului economic general al 
țării. Astfel, în perioada 1965— 
1975, producția industriei chimi
ce — domeniu în care avem 
largi posibilități de dezvoltare 
— a crescut de circa 7 ori, în
deosebi în petrochimie și în alte 
ramuri de bază. Producția de fi
bre și fire sintetice a crescut în 
această perioadă de circa 9 ori, 
cea de mase plastice și rășini 
sintetice de 8 ori, de îngrășămin
te de 7 ori. La obținerea aces
tor rezultate a adus o contribu
ție însemnată și activitatea de 
cercetare științifică din dome
niul chimiei. Pe baza aplicării 
în producție a rezultatelor cer
cetării științifice, industria chi
mică românească a obținut suc
cese în valorificarea superioară 
a resurselor de materii prime, 
In diversificarea sortimentelor și

(Continuare în pag. a Ul-a)

Din cronica întrecerii socialiste
• COLECTIVELE unităților 

industriale din județul Alba, 
care au îndeplinit cu 42 de zile 
înainte de termen sarcinile cin
cinalului, au realizat in acest an 
peste prevederile de plan 10 962 
mașini electrice de spălat rufe, 
785 mașini de cusut, 16 800 tone 
sare, mobilă în valoare de 
1 875 000 lei. 132 000 tricotaje, 
3 000 perechi de încălțăminte și 
însemnate cantități de alte pro
duse. Sporul de producție s-a 
obținut în cea mai mare parte 
pe seama creșterii productivită
ții muncii care a înregistrat o 
creștere de 6,6 la sută față de 
sarcina planificată. De mențio
nat că in cincinalul actual va
loarea producției globale indus
triale a județului s-a dublat.

• TINERII din județele Pra
hova, Dîmbovița și Buzău au 
prestat anul acesta pe șantiere
le de construcții industriale și 
social-culturale, de îmbunătățiri 
funciare și de irigații, la ame
najarea de baze sportive, spații 
verzi, la plantarea de pomi 
fructiferi și specii de rășinoase, 
la mai buna gospodărire a lo
calităților, circa 30 milioane ore 

SPOIIT
FOTBAL: Intr-un meci amical, România -

U.R.S.S.: 2—2 ; Rezultatele diviziei B ; în meci 
restanță, S. C. Bacău — Sportul studențesc 2-1

Știri din HANDBAL, BASCHET, TENIS

•în pagina a ll-a

muncă voluntar-patriotică, a- 
proape dublu față de angaja
mentul asumat. în același timp, 
ei au colectat și trimis oțeiă- 
riilor o cantitate de metale 
vechi suficientă pentru func
ționarea cuptoarelor electrice 
ale combinatului de oțeluri 
speciale din Tîrgoviște, timp de 
o lună.

• LA ÎNTREPRINDEREA de 
porțelan din Alba Iulia se des
fășoară, în aceste zile, ud util 
schimb de experiență intre crea
torii de modele noi de articole 
de menaj și decorative, organi
zat de Centrala industrială de 
sticlă și ceramică în colaborare 
cu Uniunea artiștilor plastici. 
Participanții — creatori de mo
dele din unitățile centralei și 
membri ai Uniunii artiștilor 
plastici —vor organiza la înche
ierea acestei acțiuni o expoziție 
ce va reuni cele mai reușite lu
crări, oferind totodată și un 
punct de plecare spre producția 
de serie a creațiilor și modelelor 
care vor întruni cele mai multe 
aprecieri.

(Agerpres)
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Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU. a adresat Mareșalului Jean Bedel Bokassa, președinte 
pe viață al Republicii Centrafricane, următoarea telegramă :

Cea de-a XVII-a aniversare a proclamării Republicii Centrafri
cane îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa. în numele poporului 
român, al guvernului Republicii Socialiste România, al Partidului 
Comunist Român și al meu personal, un mesaj prietenesc, sincere 
și călduroase felicitări, pentru dumneavoastră personal, pentru Miș
carea Evoluției Sociale din Africa Neagră, urări de noi succese pe 
calea progresului și bunăstării pentru poporul centrafrican prieten.

Sărbătoarea dumneavoastră națională îmi oferă, tqtodată, ocazia 
de a vă împărtăși dorința și hotărîrea noastră de a face totul pen
tru dezvoltarea și întărirea continuă a relațiilor de prietenie și coo
perare dintre popoarele și țările noastre.

FĂRĂ PERFORMANTE
Cu prilejul Zilei naționale a 

Republicii Centrafricane, minis
trul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România,

AGEXIfA
DE LA MINISTERUL 

EDUCAȚIEI Șl 

ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
Ministerul Educației și Invăță- 

mintului aduce la cunoștință că 
admiterea la doctorat va avea 
loc între 15 și 25 decembrie a.c. 
Desfășurarea colocviului de ad
mitere la doctorat se va face 
conform actelor normative in 
vigoare.

SPECTACOL
Ansamblul de cîntece șl dan

suri „Liaonin" din R. P. Chineză

A APĂRUT BROȘURA:

Contribuții ale României la soluționarea 
marilor probleme ale lumii contemporane

Broșura cuprinde următoarele documente :

— Poziția României cu privire la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale. (Declarație difuzată la a Vil-a sesiu
ne extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. — septem
brie 1975).

— Poziția României in problemele dezarmării, în primul rind 
ale dezarmării nucleare, și in instaurarea unei păci trainice in 
lume. (Document difuzat la sesiunea Adunării Generale a Orga
nizației Națiunilor Unite — 5 noiembrie 1975).

— Poziția României cu privire la îmbunătățirea și democra
tizarea activității Organizației Națiunilor Unite, la întărirea ro
lului său in realizarea colaborării intre toate statele, fără deo
sebire de orinduige socială, a unei lumi mai bune și mai drepte, a 
unei păci trainice. (Document prezentat la sesiunea Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor Unite — 12 noiembrie 1975).

Editura politică

O aspirație seculară

(Urmate din pag. I)

Pe scara istoriei unitatea sta
tală săvîrșită în 1918 a creat 
perspectiva dezvoltării în con
diții mai bune a națiunii româ
ne. Cu toate acestea, datorită 
faptului că la cîrma statului ș-au 
găsit burghezia și moșierirpea — 
clase care au folosit roadele uni
rii pentru consolidarea propriilor 
lor poziții de clasă — probleme
le fundamentale ale progresului 
societății noastre, revendicările 
democratice înscrise în Rezolu
ția adoptată la Alba Iulia în 
1918 au rămas nerezolvate. Pe
rioada care desparte actul de la 
1918 de eliberarea țării de sub 
dominația fascistă — 23 August 
1944 — a cunoscut numeroase 
bătălii purtate de oamenii mun
cii împotriva exploatării, pen
tru dreptate socială și indepen
dență națională. în aceste bătă
lii îndreptate împotriva reacți- 
unii interne, clasa muncitoare 
și-a ridicat nivelul de organiza
re și combativitate, prin parti
dul său comunist, ținînd sus 
steagul luptei pentru afirmarea 
independentă, demnă, prosperă 

George Macovescu. a transmis 
o telegramă de felicitare minis
trului afacerilor externe al a- 
cestei țări. Antonio Franck.

a prezentat, duminică seara, un 
spectacol pe scena Operei Româ
ne din București. Măiestria in
terpretativă a artiștilor oaspeți 
a fost răsplătită cu călduroase 
aplauze de publicul Capitalei.

CRONICA 
U. T. C.

Ieri, a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie, o 
delegație a Clubului Presei 
de Tineret (J.P.C.) din R.F. 
Germania, care a efectuat o 
vizită de documentare în 
țara noastră.

a națiunii noastre. Odată cu 
victoria insurecției naționale an
tifasciste și antiimpcrialiste de 
la 23 August, în viața poporului 
nostru s-a deschis calea împli
nirii celor mai înalte aspirații, 
asigurindu-se totodată deplina 
independență de stat, poporul 
luîndu-și destinele în propriile 
niiini pentru a-și clădi liber o 
viață nouă sub conducerea 
Partidului Comunist Român.

Ecoul neuitatei Zile de 1 de
cembrie 1918 răsună cu o deo
sebită vigoare astăzi, cînd po
porul nostru face bilanțul primu
lui an care s-a scurs de la Con
gresul al XI-lea al Partidului Co
munist Român, cu numai o lună 
înainte de încheierea cu succes a 
cincinalului. Carta ideologică 
fundamentală, teoretică și poli
tică adoptată de Congres — Pro
gramul partidului — asigură 
prodigioase perspective de pro
gres țării noastre, deschide ne
cuprinse orizonturi de gîndire 
și creație tuturor fiilor săi, fără 
deosebire de naționalitate, înal
tă edificiul unei civilizații de tip 
nou pe meleagurile românești.

WORTWORT ACTUALITATEA PE SCURT CtJIZrtTRA
FOTBAL: Intr-un meci amical, România - U.R.S.S. 2-2

HANDBAL

PALMARES

Mai întîi — filmul meciului. Circa 15 000 de spectatori au urmă
rit, sîmbătă după-amiază, pe stadionul „23 August" din Capi
tală, întîlnirea internațională amicală de fotbal dintre echipele 
României și U.R.S.S., Desfășurat pe un teren pe alocuri înghe
țat și alunecos, pe alocuri desfundat, meciul, în cea mai mare 
parte dinamic și spectaculos, s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate, 2—2 (1—1). echitabil, după opinia noastră, avînd în vedere 
aspectele jocului. Fotbaliștii români au deschis scorul în minutul 
4 prin Troi. care a reluat imparabil, din voie, un balon respins 
de apărarea oaspeților. în minutul 44, echipa U.R.S.S. a egalat 
în urma' unei lovituri de la 11 m executată de Kolotov, ca ur
mare a unui atac neregulamentar comis de Same? asupra lui Ve
remeev. Oaspeții iau conducerea în minutul 47. cînd mingea ex
pediată de Konkov a intrat în plasă, cu largul concurs al por
tarului Râducanu. Echipa română a dominat, copios, in conti
nuare. însă ineficace, obținînd remiza de-abia în minutul 85, cînd 
Hajnal a expediat un șut din colțul careului de 16 m, care l-a 
surprins pe portarul Ostapovski. Conducătorul meciului, desfă
șurat intr-un perfect spirit de sportivitate — Rudy Glockner, 
împreună cu colegii săi (R. D. Germană) au prestat un arbitraj 
corect, competent, autoritar. Li s-au. aliniat următoarele forma
ții : România : Râducanu (Moraru, min. 55). Mateescu. Sandu 
Gabriel. Same?, Lucuță. Bălăci (Dobrin, min. 46). Dinu, Iordănes- 
cu. Troi, Dudu Georgescu. Lucescu (Hajnal. min. 75). A mai ju
cat, în ultimele 5 minute. Sandu Mircea. U.R.S.S. : Ostapovski. 
Troșkin. Fomenko. Konkov, Rejko, Zveaghințev, Burjak. Vere
meev, Oniscenko, Kolotov, Blohin. A mai jucat Andresian.

★
Așadar. încă un rezultat de egalitate pentru echipa națională. 

Un rezultat care, ca și altele similare, se înscrie într-un palmares, 
în general, nesatisfăcător. Pentru că, dacă statisticianul nu a gre
șit, de cind V. Stănescu este conducătorul tehnic al reprezenta
tivei, echipa națională, din 25 de meciuri susținute, n-a pierdut 
decît 5 partide, realizînd 9 victorii și 11 rezultate de egalitate. 
Aparent, un palmares pozitiv. Aparent doar, întrucît echipa noas
tră n-a obținut nici o performanță în această perioadă, cel mai 
important obiectiv — calificarea in „sferturile" Cupei Europei — 
nefiind îndeplinit. începem comentariul prezentînd această si
tuație, deoarece și în meciul de sîmbătă. cu selecționata Uniunii 
Sovietice, reprezentativa noastră a arătat aceleași carențe de joc 
ca și în partidele anterioare și care țin, intr-un mod decisiv, de 
pregătire, deci de antrenor. Cum s-ar spune, timpul trece, pro
blemele rămin. Echipa noastră, mai întîi de toate, nu este o echi
pă care să se vadă că are o concepție de joc unitară, în virtu
tea căreia să acționeze pe teren. Nu putem să reproșăm jucă
torilor că n-au depus eforturi, că nu s-au străduit să obțină re
vanșa. deci un rezultat bun. Dar, spre regretul nostru, ei nu 
practică acel fotbal modern — constructiv, ofensiv, eficace — ci 
un joc la întîmplare, fără să fie guvernat de o anume tactică 
de joc. Ai senzația neplăcută că fiecare jucător face ce știe și cit 
poate. Și iese, s-a văzut, exact ce ar ieși dintr-o orchestră in 
care fiecare orchestrant interpretează o partitură proprie. Diri
jorul unei asemenea orchestre, desigur, n-ar fi aplaudat. Nici 
V. Stănescu n-a reușit în trei ani de zile să creeze o partitură 
proprie originală, după care să „cinte" întreaga formație a tri
colorilor. Linia de mijloc s-a bazat numai pe Dinu, singurul care 
a satisfăcut in jocul cu fotbaliștii sovietici, ceilalți doi. Iordă- 
nescu și Bălăci, n-au făcut un joc axat pe atributele posturilor 
din națională, pierzîndu-se în zone unde mai mult încurcau de
cît limpezeau lucrurile. în acest meci, din nou. înaintarea nu s-a 
dovedit periculoasă, incisivă. Toți trei atacanții — deci inclu
siv Troi, cu excepția frumosului gol, — n-au dat randamentul 
scontat. D. Georgescu a ratat ocazii care ni-1 prezintă intr-o 
formă sportivă precară. Ne-a surprins că Lucescu nu reușea sa 
trimită mingea în careul oaspeților, unde o așteptau coechipie
rii și unde se. puteau crea faze periculoase. Apărarea s-a dovedit, 
din nou, nesigură, ușor de depășit. Două atacuri mai consis
tente, două goluri. Ne întrebăm, ce s-ar fi întimplat dacă fotba
liștii sovietici asaltau mai serios poarta noastră ?

Meciul de simbătă, în fața unei echipe puternice, omogene, cu 
jucători atleți, cu o orientare lucidă în teren, a furnizat noi — 
sau aceleași ? — motive de meditație antrenorilor de la condu
cerea tehnică a echipei noastre. Am dori ca învățămintele sa 
fie aplicate, cu șanse de reușită, în meciul oficial -pe care tri
colorii îl susțin miercuri, în deplasare» cu echipa olimpica a 
Franței, contînd pentru calificare în turneul olimpic — partida, 
cu care reprezentativa noastră atacă cel de-al treilea obiectiv 
al său. Să sperăm că o va face cu mai mulți sorți de izbindă.

V. CABULEA
Numeroși spectatori au urmărit duminică la Galați meciul 

internațional de fotbal dintre echipele de tineret (jucători sub 
23 de ani) ale României și U.R.S.S. Fotbaliștii români au obți
nut victoria cu scorul de 2—0 (1—0) prin punctele marcate de 
Rdmilă II din lovitură de la 11 m și de către V. Mureșean.

Rezultatele diviziei B
SERIA I. Gloria Buzău — Ci

mentul Medgidia 8—1. Ceahlăul 
P. Neamț — C.S.U. Galați 3—2. 
C.S. Tulcea — Viitorul Vaslui 
amînat, Unirea Focșani — Me
talul Plopeni 1—0. C.S.M. Bor- 
zești — C.F.R. Pașcani 3—0, 
F.C.M. Galați — Petrolul Plo
iești 3—2, F.C. Brăila — C. S. 
Botoșani 2—0, Prahova Ploiești 
— C.S.M. Suceava 2—0. Celuloza 
Călărași — Victoria Tecuci 2—0.

SERIA A II-A. Chimia Tr. 
Măgurele — Metrom Brașov a- 
mînat, Automatica Alexandria — 
Metalul București 2—0, Steagul 
roșu — Chimia Rm. Vîlcea 2—1, 
Electroputere Craiova — F.C.M. 
Giurgiu 8—0. Dinamo Slatina — 
Autobuzul București 2—0, C.S. 

Tîrgoviște — Nitramonia Făgă
raș 5—2. Voința București — 
S.N. Oltenița 1—0, Metalul Mija 
— Minerul Motru 3—1, Progre
sul București — Tractorul Bra
șov 8—1.

SERIA A III-A. Victoria Că- 
lan — U.M. Timișoara 1—0. Ind. 
sîrmei C. Turzii — Dacia. Orăș- 
tie 1—0. Gloria Bistrița — C.I.L. 
Sighet 1—0, Victoria Cărei — 
Corvinul Hunedoara 1—1, Gaz 
metan Mediaș — Metalurgistul 
Cugir 4—0, Unirea Tomnatic — 
Sticla Turda 0—0, Rapid Arad — 
Mureșul Deva 1—0, C.F.R. Ti
mișoara — F.C. Baia Mare 1—1, 
Șoimii Sibiu — Minerul Mol
dova Nouă 3—0.

La Berlin s-a disputat cel 
de-al doilea meci dintre selec
ționatele masculine de handbal 
ale R.D. Germane și României. 
Gazdele au terminat învingă
toare cu scorul de 19—16 (9—8). 
Golgeterul echipei române a 
fost Tudosie, care a înscris cinci 
puncte.

BASCHET

Sala sporturilor de la Flo- 
reasea a găzduit duminică di
mineață a doua întâlnire de 
baschet din cadrul campionatu
lui dintre echipele bucureștene 
Steaua și Dinamo. Jucînd mai 
bine, baschetbaliștii steliști au 
revanșat înfringerea din ajun, 
(72—77), obținînd o meritată 
victorie cu scorul de 85—77 
(51—40).

TENIS
La Stockholm, au început du

minică întrecerile ..Turneului 
campionilor" la‘ tenis, concurs 
care reunește pe fruntașii „Ma
relui premiu — F.I.L.T.",

în reuniunea de după-amiază 
s-au disputat două partide. 
Campionul suedez Bjorn Borg 
l-a întrecut, după numai o oră 
de . joc, cu 6—3, 6—3 pe mexica
nul Raul Ramirez, iar spaniolul 
Manuel Orantes a cîștigat cu 
6—4, 7—6 întîlnirea susținută cu 
italianul Adriano Panatta.

Celelalte două partide urmea
ză să se desfășoare în reuniu
nea de seară, cînd argentinianul 
Guillermo Vilas va juca cu Ha
rold Solomon (S.U.A.), iar Iile 
Năstase îl va întîlni pe ameri
canul Arthur Ashe, cîștigătorul 
turneului de la Wimbledon.

In meci restanță:
S. C. Bacău — Sportul 

studențesc 2—1
Duminică, la Bacău, într-un 

meci restanță contînd pentru 
campionatul categoriei A de fot
bal, s-au întîlnit echipele S.C. 
Bacău și Sportul studențesc. 
Gazdele au cîștigat cu scorul de
2—1.

LUMINA DE LA STREAȘINĂ ȚĂRII
(Unnare din pag. I)

tea înțelege mai exact valoarea 
evenimentului ce urma a fi re
latat și care l-a emoționat in- 
tr-atît pe bărbatul călit în anii 
de muncă pe marile șantiere ale 
țării. ..Am semnat astăzi fișa 
de lichidare a citorva dintre voi, 
a continuat după o pauză direc
torul. Am semnat fișa de lichi
dare unor tineri, pe care-i știu 
din 'primele zile ale începerii 
lucrărilor, care au crescut aici 
pe șantierul nostru, au învățat 
și au muncit împreună cu noi și 
care acum vor pleca la facul
tate". Tăcerea care s-a așternut 
peste sală m-a trimis cu gîndul 
înapoi, la acel an de început, 
1966. La cele cîteva rulote de la 
Mălaia, la cei cițiva construc
tori împreună cu care venisem și 
eu atunci L-am revăzut pe omul 
care vorbea acum tinerilor de
spre cea mai mare bucuție din 
viața lui, din cei peste 20 de 
ani de constructor, trăind emoția 
tuturor acestor evenimente, a 
zecilor de devieri subterane, a 
străpungerilor de munți. Emoția 
pe care o trăia acum era de o 
altă natură, insă la fel de pu
ternică, deși inginerul Dan Pre- 
doiu nu vorbea despre galerii 
sau baraje, despre utilaje și tur
bine. Vorbea despre oameni, de
spre sutele de oameni adevărați, 
crescuți in șantierele Lotrului. 
„Noi am știut întotdeauna — 
spunea dinsul — că pe lingă 
hidrocentrale, aici trebuie să 
construim și conștiințe comu
niste, oameni puternici, gata ori- 
cind să învingă orice greutate, 
cu o comportare demnă în orice 
împrejurare".

Conștiințe comuniste, 'oameni 
puternici, demni sint calități pe 
care tinerii Lotrului le dove-

ACTIVITATEA CASEI DE CULTURĂ 
NU SE SFlRSESTE DINCOLO DE PORȚILE El

7
„E bine ca prima dragoste să 

culmineze cu întemeierea unei 
familii ?“ Iată o întrebare pe 
care un grup de tinere fete din 
secția finisaj de la întreprin
derea textilă „Dacia" i-o su
gerau Elenei Brînzan, instruc
torul Modern-Clubuluî, ca te
mă de dezbatere în cadrul clu
bului „Femina". Elena Brînzan 
mai vizitase în aceeași zi și alte 
întreprinderi : Electrofar, I.U.C.. 
mai discutase cu tinerele despre 
problemele lor de muncă, despre 
viața personală, căutînd să 
afle și să stabilească împreună 
„sumarul" următoarei ședințe a 
cercului. Și nu era prima dată 
cind se întîlnea cu ..subiecții" 
și beneficiarii acțiunii, cînd le 
testa sfera de preocupări și de 
interese. Și. mai mult, acest 
mod de dialogare a autorilor 
programului de . club cu tinerii 
am aflat că nu se limitează 
doar la organizarea clubului 
„Femina". Se va împlini în 
curînd un an de cind. intre Mo
dern-Club și cooperativa „Drum 
nou" s-a statornicit o fructuoasă 
colaborare concretizată într-un 
plan comun de acțiuni cultural- 
educative înmănuncheate în 
Ucenic-club. Tot în acest an, 
conducerea clubului a mai luat 
încă o bună inițiativă, anume, 
aceea de a organiza periodic 
acțiuni cu caracter instructiv : 
expuneri, concursuri pe teme 
de cultură generală, conferințe 
însoțite de un bogat material 
ilustrativ : cărți, planșe, grafice, 
diapozitive, discuri ș.a., și de 
divertisment : spectacole, con
certe de muzică populară și u- 
șoară, programe de brigadă, la 
căminele de nefamiliști și la 
căminele culturale din comune
le suburbane cu un mare număr 
de navetiști. Subliniind rolul și 
finalitatea acestui gen de ma
nifestări ..acasă" la tineri, în 
organizațiile U.T.C., în cămine, 
directorul clubului, Marin Sto- 
enescu, ne-a spus :

„Deplasindu-ne cu o serie în

dese din plin acolo, în clocotul 
muncii, în zilele în care sint 
chemați să se înfrunte cu apele, 
stincile. cu gerul și zăpezile. Și 
mai toate zilele sint acolo, pe 
Lotru, eroice. „Am venit aici, în 
urmă cu cițiva ani împreună cu 
tatăl meu, constructor la Bicaz 
și Argeș. Am venit aici cu tata, 
cu încă doi frați, Costică și Lu- 
creția, muncitori și ei pe șan
tier. Aici am învățat meserie, 
m-am căsătorit, aici mi s-au 
născut copiii, aici am descoperit 
adevăratul sens al devenirii 
mele ca om". (Ion Nistor, me
canic, comandantul Șantierului 
național al tineretului de la 
Lotru). „Pentru mine, anii tră- 
iți la Lotru înseamnă adevărata 
mea viață. Muncind aici am sim
țit mai mult ca oricind că sint 
util societății, că ceea ce fac 
este important pentru oameni, 
pentru viitorul patriei noastre 
socialiste.** (Panaite Teodor, sub- 
inginer).

Am redat cîteva din mărturi
sirile tinerilor, din faptele cu 
care ei se mindresc și pe care 
le-au așezat drept temelie an
gajamentelor și idealurilor lor 
pentru viitor. Sint gindurile ce
lor mai tineri constructori de pe 
Lotru, gindurile celor care cu- 
rind vor fi constructori de nă
dejde, cu înaltă experiență ne 
alte mari șantiere ale țării. Con
structori cu experiență formați 
la înalta școală a muncii și a 
demnității de pe șantierul Lo
tru. Am transcris aceste gînduri 
pentru că ele împreună cu fap
tele brigadierilor de pe Lotru 
reprezintă cea mai convingă
toare lecție despre viață, despre 
felul în care trebuie muncit 
pentru ca lumina efortului nos
tru să ardă puternic la streașină 
țării.

Ireagă de acțiuni în mijlocul ti
nerilor, este lesne de înțeles că 
în primul rind căutăm să le o- 
ferim programe care, atît prin 
conținut, cit și prin formele de 
prezentare, să le trezească in
teresul. Acest lucru presupune 
ca noi să-i cunoaștem foarte 
bine, să le știm preocupările, 
cerințele. în aria tematică a 
acțiunilor organizate în afara 
clubului se înscriu cu precăde
re problemele de etică, morală 
și comportament în colectivul 
de muncă, în familie și in so
cietate, descoperirile în dome
niul științei și tehnicii, proble
me de legislație, de politică. Se 
adaugă aici și spectacolele sus
ținute de formațiile noastre. 
Numai in ultimele două luni 
am pregătit peste 20 de astfel 
de acțiuni în organizațiile de 
la I.M.M.R. Grivița Roșie, Elec
trofar, Depoul Bucureștii Noi. 
în căminul CJACUT-ului și in 
comuna Crevedia. Aceste „ie
șiri** ne-au dat și satisfacții de 
moment, dar. mai mult. încetul 
cu încetul, ne-au făcut popu
larizare și publicul nostru a 
crescut."

Aceeași serioasă preocupare 
pentru extinderea „suprafeței" 
de contact cu tinerii, cu organi
zațiile. pentru conferirea unui 
plus de atractivitate și eficien
ță programelor am găsit-o 
și Ia Casa de cultură a 
sectorului 8. încă de la

gWmîirtf—------------------------ --
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„Ultimul bal 

la piscina 
din Roznov44

Un film al tinereții frustrate, 
al purității întinate, al adoles
cenței ce se sfirșește dramatic 
în contactul brusc cu adevărul 
unei realități întunecate și tra
gice este Ultimul bal la piscina 
din Roznov al regizorului ce
hoslovac Ivo Novak. Primul 
și ultimul bal al elevilor din ul
timele clase ale unui liceu din- 
tr-un mic oraș de provincie 
simbolizează momentul cunoaș
terii, clipa în care, de la ado
lescenta necunoaștere și plutire 
în frumoase visuri de viitor, ti
nerii au brusca revelație a per
ceperii directe, nemijlocite a 
minciunii 'și nedreptății războ
iului. Eroii lui Novak sint cres
cuți cit mai departe de adevă
rul războiului, de ororile ocu
pației fasciste, în case calde și 
primitoare în care nimic nu 
pare schimbat, de părinți care, 
din „grijă“ pentru liniștea lor 
și pentru „fericirea" copiilor 
lor. au făcut compromisul cu 
ocupantul Războiul este pentru 
ei un rău îndepărtat și fără 
contur precis, este un fenomen 
teoretic, aproape străin, aparți- 
nînd altora, un fenomen de 
care instinctiv se tem și pe 
care, tot instinctiv. îl urăsc. 
Pînă în momentul cînd ideea 
neclară, mai mult bănuită, de
vine brusc realitate. Mașinile 
nemțești care ocupă orașul, pri
mii nouă condamnați la moarte, 
amenințările directe nu mai sînt 
zvonuri sau vagi păreri, ci 
fapte concrete ce se petrec 
pentru prima oară sub ochii ne
liniștiți si înspăimîntați ai tine
rilor. Acum ei realizează că 
alții luptaseră în timp ce ei vi
sau la baluri fastuoase, acum 
află că există patrioți care pre
gătesc o revoluție. Acum își 
dau seama că a sta deoparte 
este imposibil. Și eroina alege 
calea celor de partea cărora este 
dreptatea și adevărul.

Deși suferă de unele lungimi 

începutul anului în cdrs, 
conducerea instituției a stabilit 
un program de activitate dedi
cat în mod special organizații
lor de la Laromet și CIACUT, 
tinerilor din comunele Mogoșoa- 
ia și Chitila. Zilele trecute un 
grup de peste 100 de tineri de 
la CIACUT și Laromet au par
ticipat la o interesantă confe
rință despre „Originea miturilor 
și legendelor4* a prof. univ. Paul 
Popescu Neveanu, conferință pe 
care secretarul comitetului 
U.T.C., Petrescu Gheorghe. ne-o 
evidenția pentru accesibilitatea, 
bogăția de idei, pentru ecoul 
discuțiilor în rîndul tinerilor 
ascultători. Iar săptămîna vii
toare, la căminul cultural din 
Chitila, vineri la ora 18.00. ti
nerii vor putea lua parte la o 
amplă expunere despre „Ori
ginea religiilor". Directorul ca
sei de cultură, Vasîle Felea, 
ne-a explicat că această moda
litate de lucru a fost reclamată 
de înseși condițiile obiective ale 
muncii cu tinerii și modul de 
lucru, eficiența activității îi dau 
dreptate.

Putem spune că cele două a- 
șezăminte ale culturii de masă 
pot servi multor altora ca modele 
demne de urmat prin seriozita
tea cu care își îndeplinesc func
ția de centre de educare efici
entă prin cultură.

ALINA POPOVICI

obositoare și de o mult prea 
deasă (și cîteodatfi neavenită) 
folosire a flash-back-ului, deși 
finalul este puțin cam grăbit și 
nu se Înscrie perfect în logica 
interioară a filmului, pelfe, țl?‘A 
lui Ivo Novak are meritul de 
fi reușit să creeze o atmosfera 
de a fi surprins acel momen*- 
extrem de dificil al trecerii 
fortuite a adolescentului spre 
o maturizare prematură.

„Rapsodia 
nordică44

Regizorul sovietic E. Abalov 
Abolian a încercat să facă o co
medie muzicală și în bună 
parte a reqgit. Acțiunea se în
cheagă în jurul peripețiilor 
cîntate prin care trece o tînără 
fată al cărei vis este de a a- 
junge solista unul renumit an
samblu de balet. Povestea — 
pelicula începe cu „a fost odată 
ca niciodată" și se desfășoară 
asemenea unui basm, unul con
temporan însă, în care „minu
nile" sînt rezultatul unor ..de
terminări logice" și sînt privite 
cu zîmbetul și autoironia de ri
goare — se petrece într-un ca
dru pitoresc, un sat așezat din
colo de paralela de 80’, cu că
suțe troienite și cu o zăpadă 
luminată feeric de aurora bo
reală și la Moscova unde eroi
na. ajunsă după destule întim- 
plări cu haz. descoperă frumu
sețile și măreția capitalei so
vietice. Cîteva melodii ce ră- 
mîn în memoria spectatorului, 
cîteva îneîntătoare secvențe de 
balet (costumele și prelucrările 
de dansuri folclorice creează 
momente de mare spectaculozi
tate). cîteva tipuri de personaje 
tratate cu umor — comisia de 
examinatori la concurs sau 
trio-ul de tineri parodiind fără 
să vrea baletul clasic — fac ca 
Rapsodia nordică să fie vizio
nat cu plăcere. Deși mai mult 
ritm, mai multă mișcare în ca
dru și o mai deasă apelare la 
comic sau ironie ar fi salvat fi1- 
mul de monotonia care-1 pk 
dește pe alocuri.

MIRUNA IONESC&

PENTRU CĂMINUL DV.!

Sărbătorirea revelionului fn familie poate fi și mai plăcută ur
mărind programul muzical distractiv pe care-1 va oferi televi
ziunea.

Cumpărînd din timp televizorul preferat, In noaptea de Anul 
Nou veți putea urmări, comod, împreună cu cei dragi, cunoscuți 
cîntăreți de muzică ușoară și populară, talentați dansatori, comici 
vestiți al ecranului și scenei noastre.

Magazinele comerțului de stat vă pun Ia dispoziție un bogat 

sortiment de televizoare : VENUS. OLIMP,- ARIA, cu diagonala 
de 47 cm., OPERA, SATURN. DIANA, ELECTRA, DIAMANT, 
cu diagonala de 59—61 cm, ASTRONAUT și LUX cu diagonala 
de 65 cm, care se disting prin tehnică avansată, estetică și func
ționalitate.

Televizoarele se vînd și cu plata în 24 de rate lunare, cu un 
aconto de numai 15%, indiferent de mărimea retribuției tarifare 
nete, a pensiei sau a altui venit din muncă. RECOM

Magazinele comerțului de stat vă pun la dispo
ziție o mare varietate de mărfuri pentru că
minul dv.

Pentru a veni în sprijinul cumpărătorilor, la ma
gazinele de specialitate sînt deschise expoziții cu 
vînzare și au loc demonstrații practice cu diverse 
obiecte de uz casnic.

O adevărată bijuterie pentru o bună gospodină 
- mașina de cusut ILEANA. Robustă, modernă, 
rezistentă, iată cîteva din caracteristicile acestei 
mașini.

Mașina de cusut ILEANA execută, printre altele, 
și cusături cu tighel din două fire, coase înainte 
și înapoi, iar prin montarea unor accesorii, sto
pează și brodează.

Mașina de cusut ILEANA se vinde și cu plata 
în 18 rate lunare, cu un aconto de 20 la sută, 
preț 1 800 lei.

RECOM

• LUNA CADOURILOR • LUNA CADOURILOR •
Decembrie, ultima lunâ a anului, a devenit prin tradiție și 

„Luna cadourilor". In magazinele comerțului de stat, împodobite 
sărbătorește, forfota nu contenește, de dimineața pină seara tir* 
ziu. Cadoul, care nu are virstâ, dar este pentru toate virstele,

trebuie ales din timp. Daca alegerea cadoului n*a fost incâ 
hotârîtâ, vâ amintim citeva produse, care pot fi oferite ca daruri 
celor dragi : jucării metalice, jocuri din carton poligrafiat, diverse 
jocuri de construcții din lemn și material plastic, păpuși, diafilme,

schiuri, patine și săniuțe ; broșe din metal simple, cu strasuri și 
cu pietre colorate, cercei, clipsuri, coliere, agrafe și brățări ; 
paltoane, pardesie, raglane, canadiene, pantaloni și echipament 
pentru sporturile de iarnă ; rochii, taioare, fuste, pulovere, ja

chete, sacouri și cămăși ; fulare, baticuri, eșarfe, bascuri, pălării 
și mănuși ; ghete, bocanci, cisme, galoși și șoșoni ; genți, sacoșe, 
umbrele și multef multe alte articole.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU IN IRAN

președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu
în portul Shahpour, 

pe coastele Golfului Persic

f (Urmare din pag. I)

fac oaspeților români o caldă 
manifestare de prietenie.

în această atmosferă, în aplau
zele îndelungi ale asistenței, to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt 
conduși la locurile de onoare ce 
le-au fost rezervate în prezidiu.

Se intonează imnurile de Stat 
ale României și Iranului.

în onoarea înaltilor oaspeți 
este intonat imnul universității.

Ales omagiu adus personalită
ții președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. vieții și operei lor, 
întreaga solemnitate s-a desfă
șurat sub semnul acestor senti
mente de profundă considerație 
și înaltă apreciere.

Adreslndu-se președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, rectorul uni
versității declară în alocuțiunea 
sa omagială :

Domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu,

Doamnă Elena Ceaușescu,
Este un privilegiu pentru U- 

niversitatea din Teheran de a 
vă primi astăzi aici și o onoare 
pentru mine de a vă adresa a- 
ceste cuvinte în numele Univer
sității.

în momentul în care comuni
tatea internațională cunoaște, 
din păcate, tensiuni care ar pu
tea fi considerate , inevitabile, 
România dovedește și a dovedit, 
întotdeauna, dorința sa de nez
druncinat, nu numai de a înlă
tura, ci de a preveni apariția 
sau reizbucnirea unor tensiuni 
politice susceptibile să degene
reze în litigii, apoi în conflicte 
armate. Nu putem decît să elo
giem aportul constructiv al 
României la soluționarea pro
blemelor majore ale vieții con
temporane internaționale și să 
salutăm în persoana dumnea
voastră, domnule președinte, pe 
principalul său inițiator.

Dar a ilustra prin exemplifi
cări acțiunea sa internațională 
este puțin, deoarece aceasta este, 
firesc, indisolubil legată de o li
nie de conduită gdfterală, de filo
zofia proprie fiecăfui om de stat 
— fundamentul activității, sale 
în toate domeniile în care func
ția sa îl determină să adopte 
decizii. Noi considerăm că eva
luarea obiectivă a faptelor și si
tuațiilor permite, să se scoată în 
relief numitorul comun care ca
racterizează activitatea interna
țională a Augustului meu suve
ran, Șahinșahul Aryamehr, și a 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte. și anume, promovarea 
constantă a păcii și cooperării 
internaționale, concomitent cu 
promovarea unei politici hotărî- 
te de independentă națională, 
fără do care nici o cooperare nu 
poate avea semnificații.

Sarcină uneori dificilă pentru 
că este vorba, înainte de toate, 
de asigurarea respectării mari
lor principii consacrate de Carta 
Națiunilor Unite — neamestecul 
în treburile interne ale altor 
state, respectarea suveranității 
și integrității teritoriale a sta
telor și, totodată, inviolabilita
tea frontierelor naționale.

Pentru a atinge acest scop, 
dumneavoastră ați ales, ca și 
noi. cooperarea activă, mai de
grabă decît coexistența pasivă. 
Si aceasta pentru că într-o lume 
întemeiată pe principiul egali
tății suverane a tuturor statelor, 
interdependențele universale 
tind să se afirme în mod impe
rios. De asemenea, o concepție 
de solidaritate și de coordonare 
a relațiilor interstatale este che
mată să înlocuiască definitiv, 
dincolo de marile opțiuni ideo
logice — concepția depășită a 
relațiilor de dependență.

Iată de ce România, ca și 
Iranul, tinde să diversifice, chiar 
să universalizeze, prin interme
diul unei diplomații constructi
ve, relațiile sale cu un număr 
crescînd de state, oricare ar fi 
nivelul lor de dezvoltare sau 
ideologia pe care o preconizea
ză. Numai o astfel de politică 
permite, printr-o mai bună cu
noaștere reciprocă, evitarea ne
înțelegerilor generatoare de in
stabilitate.

O asemenea „mondializare" a 
relațiilor internaționale nu îm
piedică, firește, formarea de 
grupări regionale menite să tra
ducă mai bine în viață obiecti
vul esențial — menținerea păcii. 
Astfel, dumneavoastră, domnule 
președinte, depuneți eforturi 
pentru ca regiunea Balcanilor să 
devină o zonă lipsită de arme 
înfricoșătoare. Iranul, Ia rîndul 
său, nu precupețește nici un e- 
fort pentru a ajunge la stabili
rea. în regiunea Orientului Mij
lociu, a unui statut asemănător 
și a face din Oceanul Indian o 
zonă a păcii.

Sintem pe deplin convinși că 
asemenea inițiative constituie 
unul din cele mai bune mijloace 
de denuclearizare progresivă a 
lumii. Desigur, la aceasta tre
buie să se adauge participarea 
și sprijinirea, pe plan interna
țional, a tratatelor de dezarmare 
nucleară și neproliferare a ar
melor atomice, convinși că aces
tea nu pot fi separate. Bineîn
țeles că acțiunile pentru menți
nerea păcii în lume nu pot fi li
mitate Ia aceasta. O prea mare 
inegalitate economică între state 
se traduce prin tot felul de ne
dreptăți generatoare de antago
nisme și tensiuni. De aceea, 
transformarea fundamentală a 
bazei economice a relațiilor in
ternaționale constituie o condi
ție indispensabilă a consolidării 
păcii mondiale. Se impune deci 
de urgență o acțiune concertată 
în vederea stabilirii unei noi 
ordini economice mondiale, mai 
echilibrată și mai favorabilă 
dezvoltării tuturor. îndeosebi, 

.trebuie să se facă din comerțul 
mondial un instrument de pro
gres pentru toți, pentru că exis
tă o corelație strînsă între pros
peritatea unora și dezvoltarea 
altora. Iată încă un domeniu în 
care se impune, de asemenea, o 
coordonare internațională.

Cadrul universal cel mai adec

vat pentru aoeastă cooperare 
interstatală este, în primul rînd, 
acela pe care ni-1 oferă Orga
nizația Națiunilor Unite, în si
nul căreia fiecare stat, oricare 
ar fi ponderea sa în viața inter
națională, este chemat să joace 
un rol. Experiența ultimilor 
ani a dovedit în ce măsură 
acțiunile noastre pot influența 
cursul deciziilor adoptate la a- 
cest nivel și a scos în evidență 
rolul pe care ele îl pot juca în 
menținerea păcii. Orice pasivi
tate sau indiferență față de ma
rile probleme internaționale ac
tuale trebuie condamnată. Tre
buie să manifestăm interes față 
de orice situație amenințînd 
pacea și să sprijinim activ Na
țiunile Unite pentru soluționa
rea ei. în acest sens este greu 
să spui despre România, ca de 
altfel și despre Iran, că sînt 
inactive.

în sfîrșit, în această zi so
lemnă, nu pot să nu exprim do

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I) 

vizita Iranul — și veți putea 
cunoaște direct realizările și 
drumul parcurs de poporul ro
mân, progresele obținute în li
chidarea vechilor stări de lu
cruri, în făurirea unei vieți li
bere, în care poporul este pe 
deplin stăpîn pe destinele sale, 
făuritorul tuturor bunurilor 
materiale și spirituale și, tot
odată, principalul — dc fapt, 
singurul — beneficiar al tuturor 
acestora.

în cursul vizitelor în Iran am 
avut prilejul să cunosc unele 
din realizările și preocupările 
poporului prieten iranian pe 
calea dezvoltării sale economice 
și sociale. Vizitînd de citeva 
ori țara dumneavoastră, pot 
spune că de fiecare dată am 
constatat realizări tot mai im
portante, tot mai mari. Am 
deosebita bucurie să constat că 
poporul dumneavoastră pășește, 
de asemenea, ferm înainte, spre 
a-și făuri un destin propriu de 
bunăstare și fericire.

Conlucrarea bilaterală a po
poarelor noastre se desfășoară 
in împrejurările internaționale 
in care toate popoarele acțio
nează pentru a pune capăt ve
chii politici imperialiste, colo
nialiste, neocolonialiste. pentru 
realizarea unor relații noi, de 
adevărată egalitate, așezate pe 
principiile respectului indepen
denței și suveranității, neames
tecului în treburile interne, pe 
dreptul fiecărei națiuni, al fie
cărui popor de a fi pe deplin 
stăpîn pe destinele sale, de a-și 
făuri viața așa cum dorește. Se 
poate spune că trăim într-o ase
menea epocă istorică în care au 
loc transformări revoluționare în 
toate domeniile, inclusiv în do
meniul științei și tehnicii. Dar 
poate cea mai importantă trans
formare este cea petrecută în 
dezvoltarea conștiinței umane, 
ridicarea hotărită a popoarelor 
la luptă pentru a făuri o lume 
a păcii și colaborării, o lume 
mai dreaptă și mai bună. As
tăzi, în orice parte a planetei 
am privi, constatăm că vechile 
imperii coloniale s-au prăbușit ; 
pe ruinele lor s-au ridicat zeci 
de state libere in care popoare
le își făuresc destinul așa cum 
doresc ele. Se afirmă cu putere 
voința popoarelor de a realiza 
o nouă ordine economică inter
națională, bazată pe dreptate, 
pe posibilitatea dezvoltării rapi
de a statelor rămase în urmă, 
de a asigura accesul tuturor

Cuvîntarea tovarășei Elena Ceaușescu
(Urmare din pag. I) 

ridicarea calității produselor 
chimice. Intrucît și Iranul dez
voltă în ritm rapid chimia și 
petrochimia, avind o bază de 
materii prime bogată — petro
lul — apreciez că există largi 
posibilități ca oamenii de știin
ță români și iranieni să desfă
șoare o buna colaborare pe a- 
cest tărîm, îndeosebi în petro
chimie.

Consider că, în condițiile de 
astăzi, cind revoluția tehnico- 
științifică cunoaște o amplă și 
puternică desfășurare, este mai 
necesar ca oricînd să existe o 
conlucrare tot mai strînsă între 
oamenii de știință și cultură 

rința mea sinceră ca schimbu
rile culturale între cele două 
țări ale noastre să se intensifice 
permițind popoarelor noastre să 
se cunoască mai bine, să se în
țeleagă și să se aprecieze. în
drăznesc, deci, să sper, domnu
le președinte, că prezența dum
neavoastră în acest înalt lăcaș 
al științei iraniene va deschide 
o eră de cooperare culturală 
fructuoasă între cele două po
poare.

Domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu,

Doamnă Elena Ceaușescu,
Aș dori în încheiere să spun 

ca și Louis Pasteur : „Știința și 
pacea vor triumfa asupra igno
ranței și războiului, popoarele 
lumii se vor înțelege nu pentru 
a distruge, ci pentru a construi, 
și viitorul va aparține celor 
care vor face cel mai mult pen
tru umanitatea în suferință". 
(Aplauze).

națiunilor lumii la cuceririle 
minunate ale științei și tehnicii.

Toate acestea au determinat 
trecerea la o anumită destindere 
în viața internațională, care 
deschide perspective optimiste, 
dar, totodată, pune în fața tu
turor popoarelor necesitatea de 
a acționa unite, cu toată fermi
tatea, pentru consolidarea și 
dezvoltarea acestui curs.

S-au încheiat o serie de con
flicte de. pe unele continente. In 
Europa a avut loc Conferința 
pentru securitate. Organizația 
Națiunilor Unite a dezbătut un 
șir de probleme importante, vi
tale pentru viața fiecărei na
țiuni. Dar nu putem să nu con
statăm că, în lume, continuă să 
mai existe conflicte, stări de în
cordare care pun permanent în 
pericol pacea și colaborarea in
ternațională. Tocmai de aceea 
popoarele trebuie să acționeze 
pentru a pune capăt tuturor a- 
cestor stări de încordare și con
flicte.

O asemenea situație gravă e- 
xistă în Orientul Mijlociu. Se 
impun eforturi susținute pentru 
soluționarea politică a aeestui 
conflict, pentru retragerea Is
raelului din teritoriile arabe o- 
cupate, pentru rezolvarea pro
blemei poporului palestinian — 
inclusiv prin crearea unui stat 
palestinian independent — pen
tru asigurarea unei păci drepte 
și trainice în această zonă, me
nite să asigure fiecărei națiuni 
libertatea, independența și bună
starea.

O asemenea situație se găsește 
și în zona în care se află țara 
mea, în Balcani — mă refer la 
Cipru — unde, de asemenea, se 
cere o soluționare politică care 
să asigure independența și su
veranitatea acestui stat.

In același timp, sînt de so
luționat o serie de probleme de 
o importanță vitală —, printre 
care aceea a dezarmării, de care 
depinde, pînă la urmă, viitorul 
întregii omeniri. Nu putem uita 
faptul că în prezent cheltuielile 
militare au atins suma de 300 
miliarde dolari anual, că ele 
cresc an de an. Se acumulează 
stocuri de arme tot mai moder
ne și, în primul rînd, armament 
nuclear, precum și alte arme de 
distrugere în masă. Toate aces
tea pun pregnant la ordinea zi
lei problema dezarmării și, in 
primul rînd, a celei nucleare, 
cer ca popoarele să acționeze, 
într-o deplină solidaritate, pen

din toate țările, astfel ca toate 
popoarele să poată beneficia cît 
mai larg de cuceririle geniului 
uman.

Totodată, conlucrarea dintre 
oamenii de știință poate și tre
buie să joace un rol important 
în soluționarea problemelor 
complexe cu care este confrun
tată omenirea, in întărirea des
tinderii și păcii, pentru ca mi
nunatele cuceriri ale științei și 
tehnicii contemporane, ca rodul 
muncii savanților și cercetăto
rilor lumii să fie puse în slujba 
omului, a făuririi bunăstării și 
fericirii sale — și nu a distru
gerii civilizației.

Participînd activ la colabora
re» internațională, U schimbai

Apoi, decanul Facultății de 
științe economice, dr. Moham
mad Meshkat, dă citire diplo
mei prin care se decernează 
titlul de „Doctor Honoris Cau
sa" în Economie -Politică al 
Universității din Teheran pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
pentru contribuția sa la conso
lidarea păcii mondiale și la 
cooperarea între popoare, la 
îmbunătățirea și dezvoltarea 
relațiilor internaționale.

întreaga asistență aplaudă cu 
căldură, omagiază îndelung, în 
timp ce rectorul Universității 
înmînează diploma de „Doctor 
Honoris Causa" președintelui 
Nicolae Ceaușescu și pune toga 
universitară pe umerii șefului 
statului român.

Același ceremonial marchează 
momentul solemn al acordării 

tru â putea asigura folosirea bo
gățiilor de care dispun — ații 
materiale cit și spirituale — în 
scopul dezvoltării lor economi- 
co-sociale, al făuririi bunăstării 
și fericirii fiecărei națiuni, a în
tregii lumi.

O altă problemă deosebit de 
gravă a epocii contemporane 
este perpetuarea stării de sub
dezvoltare în care se mai află 
o mare parte a omenirii, men
ținerea și chiar âdîncirea ma
rilor decalaje în nivelul de dez
voltare al statelor. Devine as- 

•tăzi tot mai evident că nu poa
te exista destindere și colabo
rare, o pace reală atîta vreme 
cit lumea continuă să fie împăr
țită în țări sărace sau subdez
voltate și țări bogate sau dez
voltate. Din viața internațională 
trebuie înlăturate definitiv ve
chile relații care au generat o 
asemenea situație și instaurate 
relații noi, echitabile, de depli
nă egalitate care să favori
zeze dezvoltarea mai rapidă 
a forțelor de producție in 
fiecare țară — îndeosebi in 
cele rămase în urmă — să 
ducă la lichidarea subdezvoltă
rii. să dea posibilitate tuturor 
popoarelor să-și pună larg în 
valoare bogățiile naționale, be
neficiind de acces liber și neîn
grădit la toate cuceririle științei 
și tehnicii avansate, ale civili
zației moderne.

La soluționarea tuturor marilor 
probleme complexe ale lumii 
contemporane trebuie să parti
cipe cu drepturi depline și egale 
toate națiunile, indiferent de 
mărimea și de orînduirea lor 
socială, desigur, trebuie acordată 
o atenție mai mare participării 
active a țărilor mici și mijlocii, 
a țărilor în curs de dezvoltare, 
a țărilor nealiniate care, in to
talitatea lor, sînt vital interesate 
in democratizarea raporturilor 
interstatale, în realizarea unei 
ordini economice și politice in
ternaționale noi. Iată de ce 
România se pronunță pentru 
creșterea continuă a rolului Or
ganizației Națiunilor Unite, pen
tru democratizarea activității ei, 
pentru găsirea celor mai cores
punzătoare forme de activitate 
ale acestui organism în confor
mitate cu schimbările care s-au 
produs în lume, și care trebuie 
să asigure Organizației Națiuni
lor Unite mai multă eficiență, 
mai multă voință și capacitate 
de acțiune.

Aș dori să menționez cu deo
sebită satisfacție conlucrarea 

de informații, tehnologie și ex
periența, cercetătorii și oamenii 
de știință pot aduce o contribu
ție de seamă Ia dezvoltarea și 
modernizarea forțelor de pro
ducție în fiecare țară, și îndeo
sebi în țările în curs de dezvol
tare, pot da un puternic sprijin 
în explorarea și valorificarea 
bogățiilor naturale ale țărilor 
respective în interesul proprii
lor popoare, pot asigura astfel 
înaintarea mai rapidă a tuturor 
statelor pe calea progresului și 
civilizației.

înfăptuind politica statului 
român, oamenii de știință, cer
cetătorii din țara noastră sint 
hotărîți să acționeze consecvent 
și în viitor pentru întărirea 

titlului de „Doctor Honoris 
Causa" tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Decanul Facultății de Științe, 
dr. Abdollah Sheibani, dă citire 
diplomei prin care se acordă 
titlul de „Doctor Honoris Causa" 
în științe al Universității din 
Teheran tovarășei Elena 
Ceaușescu, pentru contribuția sa 
la cercetările științifice în dome
niul chimiei organice, precum și 
pentru vasta activitate pe care 
a desfășurat-o în dezvoltarea și 
extinderea activităților științifice.

Omagiul corpului profesoral, 
al tuturor celor prezenți la so
lemnitate își găsește expresia în 
vii și îndelungi aplauze. în 
timp ce este înmînată tovarășei 
Elena Ceaușescu, de către rector, 
diploma de „Doctor Honoris 
Causa", iar pe umerii săi este 
așezată toga universitară.

Tovarășa Elena Ceaușescu este 
rugată apoi să ia cuvîntul.

Purtînd toga universitară, to
varășa Elena Ceaușescu ia 
cuvîntul, alocuțiunea sa, aștep
tată cu profund interes, fiind 
viu aplaudată.

Răspunzînd, apoi, invitației 
rectorului universității, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Conform tradiției, șeful statu
lui român rostește alocuțiunea 
sa, înveșmîntat în toga univer
sitară.

Cuvîntarea președintelui Repu
blicii Socialiste România este 
urmărită cu deosebită atenție, 
într-o atmosferă solemnă, larga 
rezonanță a cuvîntării șefului 
statului român găsindu-și expre
sia în vibrante și îndelungi a- 
plauze ale asistenței.

în încheierea solemnității, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit felicitările rectorului Uni
versității Teheran.

Dind expresie profundelor 
sentimente de prețuire față de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, rec
torul Hushang Nahavandi asi
gură pe iluștrii oaspeți, la ple
carea lor, că Universitatea Te
heran este deosebit de onorată 
de faptul că au acceptat titlul 
de „Doctor Honoris Causa" al a- 
cestui prestigios centru al știin
ței și culturii iraniene.

rodnică, activă a României și 
Iranului pe plan internațional. 
Și de această dată, în cursul 
convorbirilor cu Maiestatea Sa 
Șahinșahul Iranului, ani ajuns, 
— ca de altfel și cu celelalte pri
lejuri — la concluzia comună de 
a intensifica conlucrarea, în spe
cial de a spori contribuția po
poarelor și statelor noastre la 
realizarea acestor obiective și pe 
plan internațional.

în încheiere, aș dori să relev 
incă o dată marile perspective 
ale conlucrării dintre popoarele 
noastre. Avem tot ceea ce este 
necesar ca popoarele noastre, 
preocupate de dezvoltarea lor, 
să conlucreze tot mai strîns. Do
resc să repet că avem impresii 
deosebit de plăcute despre rea
lizările obținute de poporul 
dumneavoastră și știm rolul im
portant pe care îl are, în reali
zarea acestei dezvoltări, Maies
tatea Sa.

Cunosc și știu, de asemenea, 
că tot ceea ce se realizează in 
orice țară — deci și în Iran — 
se face pe baza a tot ceea ce 
este mai modern în toate do
meniile. De aceea, apreciez ro
lul important pe care îl are ști
ința, învățămintul și cultura ira
niană, oamenii de știință, cul
tură și din învățăm int. Atit in 
România — care are un vast 
program de dezvoltare — cît și 
în Iran, rolul hotărîtor îl vor 
avea întotdeauna oamenii. De 
aceea, făurirea de cadre cu 
înalte cunoștințe, de muncitori 
calificați pentru toate domeniile 
constituie factorul decisiv al în
făptuirii programelor de dezvol
tare. Iată de ce folosesc acest 
prilej pentru a ura o strînsă con
lucrare între instituțiile de înVă- 
țămint din România și Iran în 
făurirea cadrelor, a oamenilor 
care vor asigura progresul, bună
starea și libertatea popoarelor 
noastre.

în acest spirit, doresc, încă o 
dată, să urez o bună conlucrare 
între popoarele român și iranian. 
Urez ca oamenii de știință și 
cultură din România și Iran să 
conlucreze tot mai strîns, pentru 
a face ca minunatele cuceriri 
ale geniului uman să fie puse 
în folosul popoarelor noastre, să 
contribuie, totodată, la civiliza
ția mondială. Vă urez dumnea
voastră — oamenilor din învăță- 
mint și știință, studențimii ira
niene — succese tot mai mari în 
stăpinirea tuturor cunoștințelor 
științei și culturii.

Vă doresc, tuturor, multă să
nătate și fericire ! (Aplauze).

conlucrării internaționale, pentru 
realizarea unui larg schimb de 
bunuri științifice și culturale 
între state, pentru cauza gene
rală a destinderii, progresului și 
păcii în lume.

încredințată că oamenii de 
știință și cultură din România 
și Iran vor colabora tot mai 
fructuos în viitor, că la această 
conlucrare își va aduce din plin 
contribuția și Universitatea din 
Teheran, vă urez dumneavoas
tră și întregului colectiv al Uni
versității mult succes și multe 
satisfacții în activitatea consa
crată înfloririi invățămintului, 
științei și culturii iraniene.

Vă mulțumesc. (Aplauze).

Duminică dimineața vizita o- 
ficială de prietenie, pe care o 
întreprind, în Iran, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, la invitația 
Maiestăților Lor Imperiale, Șa
hinșahul Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr, și împărăteasa 
Farah, a continuat in provincia 
Khuzistan. Iluștrii soli ai Româ
niei au cunoscut noi și impor
tante obiective economice din 
regiune, au fost informați des
pre realizările și proiectele au
torităților locale, care dețin o 
mare pondere și fac parte inte
grantă din planul de dezvoltare 
economico-socială viitoare a 
Iranului, s-au interesat înde
aproape, la fața locului, de mer
sul cooperării economice și teh
nice româno-iraniene.

Din Abadan, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au plecat, la 
bordul unui elicopter special, 
spre portul Shahpour, de pe 
coastele Golfului Persic.

înalții oaspeți sînt însoțiți de 
Homayoun Ansari, ministrul ira
nian al locuințelor și planifică
rii urbane, și de M. Rafii, 
membru al Direcției generale a 
Societății Naționale Iraniene a 
Petrolului.

Sint prezenți, de asemenea, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, Nicolae Doi- 
caru și Constantin Mitea, consi
lieri ai președintelui Republicii 
Socialiste România, Alexandru 
Boabă, ambasadorul României 
în Iran, celelalte persoane ofi
ciale române.

Primul obiectiv vizitat la Ban
dar Shahpour — cum i șe spune 
portului în Farsl — a fost Com
plexul chimic al Societății Na
ționale Iraniene a Petrolului, 
întins pe 32 de hectare, marele 
combinat de la Shahpour, unul 
dintre" cele mai moderne din I- 
ran. cuprinde șapte unități de 
producție — pentru obținerea 
sulfului din gazele de sondă, a 
acidului sulfuric, amoniacului, 
ureei și îngrășămintelor chimi
ce pe bază de fosfați. Construc
ția sa a început în 1965, sub 

forma unei societăți mixte, iar 
prima producție a fost dată în 
1969. Din 1973, el a devenit în 
întregime proprietatea statului 
iranian și, de atunci, continuă 
să se dezvolte neîncetat.

La sosirea la Complexul chi
mic Bandar Shahpour, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu sînt întîm- 
pinați cu multă căldură de di
rectorul general. M. Sepehrar, 
de ceilalți membri ai consiliu
lui de conducere.

Urînd bun venit înalților oas
peți, M. Sepehrar a spus : Sîn- 
tem foarte fericiți să primim 
vizita Excelențelor Voastre, ca 
soli distinși ai României priete
ne. Combinatul nostru are în
că aspect de șantier și, de 
aceea, nu este, poate, prea 
aspectuos. Tocmai am început 
aplicarea unui program,-în două 
etape, pentru dezvoltarea ca
pacităților sale. Prima fază 
se va termina anul acesta, 
iar a doua — în 1977, cind pro
ducția combinatului urmează să 
crească de 2—3 ori. Știm, însă, 
că dumneavoastră, Excelență, a- 
veți o înclinație deosebită spre 
tehnică, cunoașteți foarte bine

La Centrul de cercetări nucleare

Președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat. în cursul 
după-amiezii de duminică, Cen
trul de cercetări nucleare din 
Teheran.

înalții oaspeți români au fost 
însoțiți de Abdol Hossein Samii, 
ministrul științei și învățămîn- 
tului superior.

Au fost prezenți George Ma
covescu. Nicolae Doicaru, Ale
xandru Boabă, Constantin Mi
tea.

La intrarea în monumentala 
construcție unde sînt arborate 
drapelele de stat ale Iranului* și 
României, înalții oaspeți sînt 
întîmpinați de Muchtaba Taher- 
zade, directorul acestui impor
tant centru de cercetări, care, 
în numele Comisiei naționale 
pentru energia nucleară, al co
lectivului de cercetători care lu
crează aici, le urează un căldu
ros bun sosit. Mulțumind pen
tru onoarea pe care le-o face 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu prin 
această vizită, gazdele sublinia
ză că oamenii de știință care își 
desfășoară activitatea în acest 
centru, dotat cu un reactor care 
permite abordarea unei game 
largi de probleme ale fizicii nu
cleare, își consacră eforturile 
studierii aplicațiilor pașnice ale 
energiei atomice.

Iluștrii oaspeți sînt informați 
c&, în realizarea acestei moder
ne citadele a științei, i-a pornit 

ce înseamnă un șantier și, de a- 
ceea, veți înțelege aspectul ex
terior actual al combinatului 
nostru.

Un reprezentant al consiliu
lui de conducere informează, 
apoi, pe distinșii oaspeți despre 
organizarea, funcționarea și rea
lizările combinatului. Zilnic a- 
cesta obține, din gazul de son
dă, circa 1 400 tone sulf, folosit 
parțial în circuitul producției 
interne și restul exportat. Uni
tățile combinatului produc, de 
asemenea, anual, circa 450 000 
tone acid sulfuric. 350 000 tone 
amoniac. 150 000 tone acid -fosfo- 
ric, 165 000 tone uree-etc.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
se interesează de diferite aspec
te concrete privind procesul de 
producție, organizarea activității 
combinatului. Gazdele îl infor
mează pe șeful statului român 
că au cunoștință despre faptul 
că în România funcționează 
combinate chimice similare, a- 
flate la unul din cele mai înal
te niveluri tehnice din lume, 
despre tradiția și capacitățile 
mari de care dispune industria 
românească în acest domeniu. 
Ele subliniază, de asemenea, că, 
în cadrul colaborării româno- 
iraniene, specialiștii din Româ
nia au fost la combinatul din 
Bandar Shahpour în schimb de 
experiență, lăsînd o plăcută im
presie în ce privește cunoștințe
le și capacitatea profesională, 
stabilind prietenii personale cu 
specialiștii iranieni.

Următorul obiectiv vizitat a 
fost „portul românesc" — de
numire sub care este cunoscut 
la Bandar Shahpour șantierul 
cheiului pentru vase pescărești, 
lung de aproape o mie de me
tri, rod al cooperării dintre în
treprinderea românească Con- 
transimex și firma iraniană Set. 
Aflat în faza finalizării or
ganizării sale, cheiul este reali
zat, în întregime, după proiecte 
și cu materiale și utilaje tehnice 
aduse din România. Alături de 
muncitorii și tehnicienii iranieni, 
aici lucrează, cot la cot, 130 de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
din România, într-o strînsă co

laborare, transf ormînd munca lor 
într-un simbol grăitor al priete
niei, stimei reciproce și rodniciei 
cooperării româno-iraniene.

Vizitarea șantierului de către 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
de către tovarășa Elena 
Ceaușescu a constituit un mo
ment de sărbătoare pentru viața 
micului colectiv de români aflați 
în misiune la Bandar Shahpour. 
Revederea cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost așteptată și în- 
tîmpinată cu vie emoție de cei 
care reprezintă aici România. 
Pe fețele tuturor se putea citi 
mîndria și satisfacția profundă 
de a-1 avea ca oaspete pe șeful 
statului român. Urale și ovații 
pornite din inimă au izbucnit la 
apropierea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu. înalților oaspeți le 
sînt oferite buchete de flori, li 
se adresează tradiționalul ..Bine 
ați venit" românesc. Se aplaudă 
fierbinte, sînt fluturate zeci de 
stegulețe purtînd culorile pa
triei.

Venit în întîmpinarea distin
șilor oaspeți din România, că
rora le urează bun venit în nu
mele compatrioților săi, direc
torul iranian al șantierului îl

din Teheran
de la ideea ca rezervele de hi
drocarburi — care reprezintă 
una din marile bogății ale Ira
nului — nu sînt. totuși, inepui
zabile. Este motivul pentru care 
guvernul iranian, prin Comisia 
națională pentru energie nu
cleară, își manifestă interesul 
pentru rezolvarea problemei 
surselor de energie, care preo
cupă întreaga omenire, pentru 
folosirea în scopuri pașnice, în 
slujba omului, a puterii atomu
lui. Prin programele de cerce
tări întocmite aici se urmărește 
elaborarea unor tehnologii efi
ciente cu aplicabilitate practică 
în diferite domenii în economia 
iraniană, aflată într-un proces 
de impetuoasă creștere.

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu vizitează, apoi, cî- 
teva laboratoare și secții ale 
centrului — de chimie, spectro- 
fotometrie și de producerea ra- 
dioizotopilor —. unde sînt infor
mați asupra activității de cerce
tare ce se desfășoară aici.

Vizitînd, în continuare, sala 
de comandă a reactorului, to
varășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de principalele ca
racteristici ale acestui important 
obiectiv, de soluțiile tehnice de 
ridicare a construcțiilor, de ter
menele de realizare. Răspunzînd 
la * întrebările președintelui 
României, ale tovarășei Elena 
Ceaușescu. gazdele subliniază, 
între altele, că toți specialiștii 
de înaltă calificare ce asigură 

informează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, despre mersul lucră
rilor, despre colaborarea bună 
cu muncitorii și specialiștii ro
mâni, despre proiectele de dez
voltare în perspectivă a portu
lui Shahpour.

Vechi port pescăresc. Bandar 
Shahpour se află în prezent in
tr-un puternic proces de moder
nizare și extindere. După ter
minarea cheiului românesc, care 
va reprezenta portul principal al 
Shahpour-ului, într-o fază ime
diat următoare va începe con
struirea a patru noi dane, cu o 
lungime totală de 800 metri, iar 
apoi, în viitorii 4—5 ani a al
tora zece totalizînd 2 000 de me
tri. întregul port va avea patru 
puncte de încărcare a conteine- 
relor, legate între ele printr-o 
cale ferată. Un triaj și depozi
te de mărfuri generale și spe
ciale îi vor asigura. In final, o 
capacitate de depozitare de cir
ca 400 000 tone.

La rîndul său. Marin Moroiu. 
adjunct al ministrului transpor
turilor și telecomunicațiilor, a 
raportat președintelui Nicolae 
Ceaușescu despre stadiul exe
cutării acțiunii de cooperare de 
la Bandar Shahpour, despre mă
surile luate pentru ca acest 
obiectiv să fie dat în funcțiune 
la timp.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu stau 
de vorbă cu muncitorii, Ie răs
pund la întrebările „ce mai e 
nou prin țară", se interesează 
de condițiile de muncă, le urea
ză succes, cerîndu-le să reali
zeze obiectivul la timp. Munci
torii se angajează cu entuziasm 
că vor da portul în funcțiune 
la termen, că sînt gata să-și a- 
ducă toată contribuția la reali
zarea și a altor acțiuni de coo
perare cu Iranul prieten.

Au loc noi manifestări ale 
bucuriei și dragostei fierbinți 
din partea muncitorilor pentru 
secretarul general al partidului. 
Despărțirea este și mai emoțio
nantă decît revederea pe aceste 
meleaguri îndepărtate de pă- 

mîntul patriei. în timp ce eli
copterul special, în care au ur
cat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu se 
pregătește de decolare, se mai 
aud incă urările „Drum bun și 
multă sănătate" !, „Să ne trăiți 
tovarășe secretar general" !

★

înainte de a părăsi Abadanul. 
la bordul avionului special, pus 
la dispoziție de Maiestățile Lor 
Imperiale. Șahinșahul Aryamehr 
și împărăteasa Farah, pe aero
portul orașului a avut loc cere
monia oficială a plecării. Fan
fara militară intonează imnurile 
de stat ale României și Iranu
lui. Pe aeroport este aliniată o 
gardă de onoare. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau rămas 
bun de la gazde.

La scara avionului, guverna
torul general al provinciei Khu
zistan, dr. Nastratollah Mojta- 
bai, își exprimă. încă o dată, 
marea bucurie de a-i fi avut ca 
oaspeți de onoare pe dis
tinșii soli ai României, urea
ză drum bun tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

funcționarea și întreținerea 
reactorului sînt iranieni. Oame
nii de știință care își desfășoa
ră aici cercetările aplicative 
colaborează cu savanți din mai 
multe țări ale lumii, printre 
care și România.

Luînd cunoștință de activita
tea cercetătorilor de aici, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a re
levat că în acest domeniu sint 
preocupări similare și în Româ
nia, exprimîndu-și dorința de a 
se dezvolta o rodnică colabora
re între fizicienii atomiști din 
cele două țări.

Se vizitează apoi secția acce
leratorului de particule, unde 
înalții oaspeți români sînt in
formați de performanțele teh
nice ale acestuia.

La încheierea vizitei, pre
ședintele Nicolae Ceausescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sem
nează în cartea de onoare a 
acestei prestigioase instituții 
științifice.

Directorul Centrului de cerce
tări nucleare, Muchtaba Taher- 
zade, a ținut să exprime, încă 
o dată. satisfacția și bucuria 
deosebită a cercetătorilor ira
nieni pentru marea cinste care 
li s-a făcut prin această vizită.

Răspunzînd, șeful statului ro
mân a reînnoit felicitările adre
sate colectivului centrului. ..Vă 
doresc succese și o colaborare 
bună și în acest domeniu" — a 
spus la despărțire tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.



VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN IRAN

pe scurt

Dineu in onoarea președintelui Nicolae Ceausescu
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Tn onoarea președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, cu prilejul 
vizitei iluștrilor oaspeți în ora
șul Abadan, guvernatorul gene
ral al provinciei Khuzistan, dr. 
Nastratollah Mojtabai, a oferit 
simbătă un dineu, care a reunit 
proeminente personalități ale 
vieții politice, economice și cul
turale din această regiune a 
Iranului.

La dineu au luat parte George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Nicolae Doicaru și Con
stantin Mitea, consilieri ai pre
ședintelui, Alexandru Boabă, 
ambasadorul României în Iran, 
celelalte persoane oficiale româ
ne care însoțesc pe șeful statu
lui în vizita sa în Iran.

Din partea iraniană au parti
cipat Homayoun Ansari, minis
trul locuințelor și planificării 
urbane, ambasadorul Iranului în

România, Reza Bahrami, alte 
persoane oficiale civile și mili
tare care alcătuiesc misiunea de 
onoare acreditată pe lîngă dis
tinșii oaspeți români, primarul 
orașului Abadan, reprezentanți 
ai autorităților militare, vieții e- 
conomice, culturale și universi
tare din acest oraș.

Guvernatorul provinciei Khu
zistan. dr. Nastratollah Mojta
bai, și președintele Republicii 
Socialiste România. Nicolae

Ceaușescu, au rostit toasturi, 
care au fost urmărite cu 
deosebit interes și' subliniate cu 
vii aplauze de către participan
ts la dineu.

Pregnantă manifestare a prie
teniei româno-iraniene, a consi
derației și stimei față de Româ
nia și președintele țării noastre, 
dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de deosebită cordiali
tate.

Toastul guvernatorului general

NASTRATOLLAH MOJTABAI
Stimate domnule președinte, 
Stimată doamnă Ceaușescu, 
Stimați oaspeți.

Prezența dumneavoastră în 
provincia Khuzistan este pentru 
noi o mare onoare și plăcere, 
însăși vizita dumneavoastră în 
Iran reprezintă o manifestare a 
eforturilor comune de a duce 
mai departe și de a întări le
găturile înrădăcinate adine in
tre cele două națiuni ale noas
tre.

Națiunile noastre, sub condu
cerea înțelepților lor conducă
tori, acționează pentru a-și atin
ge obiectivele principale : pro
gresul economic, pacea și coo
perarea internațională.

Noi, aici, în Iran, sub stindar
dul Revoluției Albe, înălțat de 
marele nostru conducător Maies
tatea Sa Șahinșahul Aryamehr, 
urmărim acest scop — de a con
strui și a făuri o mare civiliza
ție. Aceasta înseamnă construi
rea unei societăți a bunăstării,

a bunelor relații cu alte state, 
a păcii și colaborării depline in 
lume. Tocmai de aceea urmărim 
cu adîncă admirație, cu entu
ziasm progresele obținute de na
țiunea dumneavoastră, sub con
ducerea dumneavoastră, dom
nule președinte, activitatea dum
neavoastră pusă in slujba unei 
lumi mai bune, a bunăstării, 
păcii și colaborării internațio
nale.

Sînt convins că și în viitor, pe 
baza acestor relații care s-au ci
mentat prin vizitele și întâlni
rile reciproce, raporturile româ
no-iraniene se vor dezvolta spre 
înflorirea colaborării între cele 
două țări ale noastre.

Pcrmiteți-mi să toastez în să
nătatea domnului președinte și 
a doamnei Ceaușescu.

pentru stimații noștri oaspeți 
din România,

pentru înflorirea și progresul 
României,

pentru prestigiul său interna
țional ! (Aplauze).

Dezbaterile privind creșterea 
rolului O.N.U. în lume

ZIARUL „VOCEA POPORULUI" 
DESPRE

Necesitatea convocării 

unui congres național

• LA ALGER, s-au Încheiat 
lucrările celei de-a patra con
ferințe a miniștrilor africani ai 
comerțului.

în cursul ședinței de închi
dere, participanții au adoptat, 
în unanimitate, „Declarația de 
la Alger și programul privind 
promovarea comerțului inter-a- 
lrican și dezvoltarea cooperării 
între țările africane". Potrivit 
documentului s-a hotărît să se 
instîtuționalizeze conferința mi
niștrilor africani ai comerțului, 
făcîndu-se din aceasta a comi
sie specializată a Organizației 
Unității Africane.

Toastul președintelui

NICOLAE CEAUȘESCU
Domnule guvernator, 
Doamnă,
Doamnelor și domnilor,

Este o deosebită plăcere pen
tru noi ca, în cadrul vizitei pe 
care o facem în Iran, să venim 
în această parte a țării, care, de 
fapt, constituie centrul petrolier 
al Iranului. Este cu atât mai 
plăcut, cu cit această bogăție — 
petrolul — se găsește, de acum, 
în miinilc poporului iranian, de- 
monstrind — și aici, ca pretu
tindeni — că popoarele sînt 
ferm hotărite să fie stăpîne pe 
bogățiile naționale, să le folo
sească în scopul dezvoltării, al 
bunăstării și fericirii lor.

Intr-adevăr, între România și 
Iran se dezvoltă relații bune de 
colaborare bilaterală —- econo
mică, tehnico-științifică, cultura
lă, cit și pe plan internațional, 
în convorbirile pe care le-am 
avut in aceste zile cu Maiesta
tea Sa, am ajuns, de comun a- 
cord, la concluzia de a extinde 
în continuare relațiile româno- 
iraniene, considerînd că aceasta

corespunde intereselor ambelor 
noastre popoare, cît și cauzei 
păcii și colaborării internațio
nale.

Este de la sine înțeles că, 
preocupindu-ne de a conlucra, 
spre binele popoarelor noastre, 
sîntem deopotrivă interesați în 
instaurarea unor relații noi in 
viața internațională, în făurirea 
unei lumi în care fiecare națiu
ne să se poată dezvolta liber, 
corespunzător voinței sale, pe 
baza egalității, respectului reci
proc, neamestecului în treburile 
interne.

Doresc să toastez pentru pros
peritatea și fericirea poporului 
prieten iranian I

Pentru o colaborare tot mai 
trainică între România și Iran 1

Pentru Maiestatea Sa Șahin
șahul Iranului și împărăteasa 
Farah !

în sănătatea dumneavoastră, 
domnule guvernator, și a doam
nei.

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

Prezentarea proiectului de rezoluție româno-fili- 
pinez și a Raportului Comitetului ad-hoc asupra 

Cartei Națiunilor Unite
In ședința de vineri a CoYnitetului juridic al Adunării Gene

rale, reprezentantul României la Națiunile Unite, ambasadorul 
Ion Datcu, și șeful delegației Filipinelor, ministrul de externe, 
Carlos Romulo, au prezentat proiectul de rezoluție elaborat de 
cele două delegații la punctul românesc privind Creșterea rolu
lui O.N.U. în viața politică și economică internațională $i Ra
portul Comitetului ad-hoc asupra Cartei Națiunilor Unite.

Tn esență, proiectul de rezolu
ție româno-filipinez — care pînă 
în prezent are coautoare 23 de 
state — propune transformarea 
Comitetului ad-hoc pentru Carta 
O.N.U. într-un „Comitet special 
pentru Carta O.N.U. și creșterea 
rolului O.N.U." și să i se acorde 
acestuia mandatul pentru stu
dierea propunerilor statelor pri
vind creșterea rolului O.N.U. în 
menținerea și consolidarea păcii 
și securității internaționale, în 
dezvoltarea cooperării între toa
te națiunile și în respectarea 
normelor dreptului internațional 
în relațiile dintre state, precum 
și a propunerilor referitoare la 
îmbunătățirea Cartei organiza
ției. Rezoluția stabilește, de a- 
semenea, o serie 
sugestii concrete 
rea la îndeplinire 
Comitetului, care 
prezinte Adunării 
raport detaliat la 
mătoare.

Exprimînd satisfacția delega
ției române pentru faptul că 
s-a ajuns, ca urmare a instau-; 
rării unui spirit nou și a unei 
atmosfere de dialog constructiv, 
la elaborarea unui proiect de re
zoluție general acceptabil în ceea 
ce privește continuarea efortu
rilor vizînd creșterea rolului 
O.N.U. și îmbunătățirea Cartei 
sale, vorbitorul a subliniat că

al reprezentanților 

poporului laoțian

• ÎN librăriile din Sofia a 
fost pusă in vînzare cartea 
„Zece povestitori români con
temporani", apărută in editura 
„Narodna Kultura".

Oaspeți ai provinciei Khuzistan
r 9

de sarcini și 
pentru duce- 
a mandatului 
urmează să 
Generale un 
sesiunea ur-

Președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
care, la invitația Maiestăților 
Lor Imperiale Șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Arya
mehr și împărăteasa* Farah, se 
află într-o vizită oficială de 
prietenie în Iran, au fost sîm- 
bătă, 29 noiembrie, oaspeții lo
cuitorilor regiunii din sud-vestul 
Iranului.

Vizita a fost consacrată exami
nării, la fața locului, a unor as
pecte privind extinderea și a- 
dîncirea cooperării româno-ira
niene într-o serie de domenii, 
în primul rînd al petrochimiei, 
ramură industrială care a cunos
cut deopotrivă, în cele două țări, 
o dezvoltare dintre cele mai 
spectaculoase. Acest domeniu, 
prin multiplele exemple ale efi
cientei relațiilor româno-iranie
ne, ilustrează cu pregnantă inte
resul comun manifestat în direc
ția intensificării cooperării eco
nomice reciproc avantajoase.

Acest nou moment al călătoriei 
de lucru a oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu posibilitatea de 
a lua cunoștință de unele din
tre cele mai reprezentative rea
lizări ale poporului iranian, an
gajat astăzi într-un amplu pro
ces constructiv îndreptat spre 
dezvoltarea țării pe calea pro
gresului și bunăstării.

Vizita a pus în evidență fap
tul că succesele înregistrate în 
dezvoltarea și modernizarea in
dustriei extractive iraniene, in 
crearea unui puternic sector de 
prelucrare, ca și experiența va
loroasă, recunoscută pe plan in
ternațional, dobîndită de Româ
nia in prospectarea, exploatarea 
și rafinarea „aurului negru“ ofe
ră noi posibilități de extindere 
a cooperării dintre cele două 
tari in domeniul petrochimiei. 
Punerea in valoare a acestor po
sibilități, in avantajul reciproc 
al celor două popoare, a repre

La centrul de control și comandă a modernelor instalații de la Kharg

Republica 
Centrafricană

Astăzi se împlinesc 17 ani 
de la proclamarea Republi
cii Centrafricane. Eveni
mentul de la 1 decembrie 
Î1958, urmat de dobîndirea 
independenței în 1960, con
stituie unul din momentele 
cele mai semnificative ale 
istoriei recente a poporului 
centrafrican.

• După cum arată și numele,
acest stat 
plasat în 
african, Ia 
egală de 
Indian, de _ ,_ ___
Bunei Speranțe. Are o suprafa
ță de 623 000 kmp și o popu
lație apreciată în 1973 la apro-* 
ximativ 1,7—1,8 milioane locui
tori . Capitala țării este orașul 
Bangui, cu 250 0000 locuitori. 
Vecini : Ciad, Camerun, Congo, 
Zair și Sudan.

• Principala ocupație a popu
lației este agricultura, a cărei 
producție (bumbac, cafea, ara- 
hide, tutun, creșterea vitelor) 
se află în continuă dezvoltare,

examinarea în comun a celor 
două puncte — care în fond se 
referă la aceleași obiective ~ — 
va permite găsirea modalități
lor practice cele mai corespun
zătoare pentru concertarea efor
turilor tuturor celor care doresc 
sâ-și aducă contribuția la a- 
ceastă operă.

Reprezentantul român și-a ex
primat. totodată, convingerea că, 
prin adoptarea acestei, rezoluții 
vor fi create cadrul adecvat și 
premisele pentru ca activitatea 
Comitetului special să demareze 
cu succes, sub auspicii favo
rabile.

Arătând că România înțelege 
să acționeze în continuare îm
preună cu celelalte delegații în 
același spirit de cooperare, con
știentă de răspunderile care re
vin tuturor statelor și fiecăruia 
în parte pentru destinele aces
tei organizații, ambasadorul ro
mân a exprimat mulțumiri dele
gațiilor care, în cursul dezbate
rilor, au avut cuvinte de apre
ciere față de propunerile guver
nului român, care sînt inspirate 
din dorința sinceră de a-și adu
ce contribuția la căutarea în co
mun a căilor și modalităților de 
îmbunătățire a activității O.N.U. 
și de creștere a rolului său în 
viața internațională.

Rezumînd concluziile dezbate
rilor asupra celor două puncte, 
ministrul de externe al Filipi- 
nelor, Carlos Romulo, a subli
niat că există un adevărat con
sens asupra dorinței de a face 
ca O.N.U. să aibă un rol cen
tral și din ce în ce mai eficace 
în soluționarea problemelor in
ternaționale. Vorbind apoi des
pre schimbările intervenite în 
lume, care reclamă unele îmbu
nătățiri în structura organizației, 
ministrul filipinez a subliniat 
utilitatea corelării acestor punc
te, care a devenit evidentă prin 
documentul interesant și cuprin
zător prezentat de România în 
problema îmbunătățirii și demo
cratizării O.N.U. Problemele pe 
care coautorii ambelor puncte le 
supun dezbaterilor statelor mem
bre nu sînt numai, compatibile, 
ci și actuale.

Ziarul „Vocea Poporului", 
organ al Partidului Popular 
Revoluționar din Laos, a pu
blicat un articol privind ne
cesitatea ‘ convocării 
congres național al 
zentanților poporului.

Subliniind succesul 
tat de alegerile în consiliile 
populare și în constituirea 
2omitetelor administrative lo
cale, articolul relevă că, în 
ultimul timp, populația din 
numeroase regiuni ale La- 
osului a organizat mitinguri 
pentru a-și afirma sprijinul 
față de consiliile populare ca 
reprezentante autentice ale 
poporului. Cu acest prilej, au 
fost adoptate moțiuni prin 
care este condamnată vechea 
administrație de stat și se 
cere înlocuirea ei printr-o 
administrație revoluționară.

unui 
repre-

repur-

• IN CAPITALA BELGIEI a 
fost deschis cel de-al 25-lea Sa
lon internațional al invențiilor, 
reuniune de mare amploare pe 
terenul gindirii și realizărilor 
tehnice care întrunește partici
parea a 25 de țări. România este 
prezentă cu un stand înfățișînd 
realizări originale în domeniul 
construcțiilor și cel al 
zării serelor.

climati-

Marii 
Richard,

• AMBASADORUL 
Britanii la O.N.U., Ivor 
va prezida, în luna decembrie, 
potrivit principiului rotației, lu
crările Consiliului de Securita
te. în luna noiembrie, această 
misiune a revenit ambasadoru
lui sovietic Iacob Malik.

• PRIN dezamorsarea 
număr de peste un milion 
bombe și proiectile rămase in 
urma războiului, numai tn trei 
provincii din Vietnamul de sud 
au fost redate agriculturii mii 
de hectare de terenuri agricole.

Situația din Portugalia
într-o alocuțiune televizată, 

președintele Portugaliei, gene
ralul Francisco da Costa Gomes, 
a declarat că Portugalia va con
tinua să meargă „pe calea inde
pendenței naționale și socialis
mului", iar economia națională 
trebuie să fie în serviciul celor 
mai defavorizați. Trebuie ținut 
seama, a spus președintele, că 
„poporul a suferit destul și este 
timpul ca toate forțele politice 
și sociale să înlăture sectarismul 
și să creeze un climat de liniște 
politică, indispensabil relansării 
economiei".

Referindu-se la politica exter
nă a Portugaliei, președintele 
Costa Gomes a relevat : „Pe 
plan internațional, vom încerca 
să adîncim prietenia și relațiile 
bazate pe independență cu toate 
popoarele lumii. Trebuie să re
luăm legăturile cu lumea socia
listă de care fostul regim ne 
izolase. Vom fi bucuroși să pri
mim orice ajutor prietenesc — 
atît din vest cît și din est
care avem mare nevoie, dar cu 
condiția ca acest lucru să nu 
amenințe independența noastră 
națională".

Potrivit agenției ANOP, într-o 
notă dată publicității, Comisia 
Politică a Partidului Comunist 
Portughez apreciază că de-a 
lungul recentei crize, P.C.P. s-a 
pronunțat insistent pentru o so
luționare pe cale politică. El a 
atras atenția că o înfruntare în
tre forțele aflate de partea pro
cesului revoluționar nu putea 
servi decît contrarevoluției. 
P.C.P. a sprijinit cu insistență 
ideea soluționării globale a cri
zei, constând în apropierea și 
reunificarea tendințelor din 
M.F.A. și în întărirea reprezen
tării forțelor de stingă civile gi 
militare în guvern.

de

transformată de Compania na
țională a petrolului iranian, prin 
realizarea succesivă, incepînd 
din anul 1960, a unor cutezătoare 
proiecte tehnice, într-unul din 
cele mai mari porturi petroliere 
ale lumii.

Ora 10,15. După ce survolează 
teritoriul iranian de-a lungul a 
peste 1 000 km, aeronava spe
cială aterizează pe aeroportul 
Kharg, pe care sînt arborate 
drapelele de stat ale României 
și Iranului.

Tnaltii oaspeți români sînt în
tâmpinați la scara avionului de 
comandantul forțelor navale ale 
regiunii, căpitanul de navă I. 
Jahanbani. Erau de față prima

de stat ale României și Iranu
lui, au ținut să fie prezenți la 
sosirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu. La trecerea coloanei 
prezidențiale sîntem din nou 
martorii unei primiri entuziaste, 
ai manifestărilor de profundă 
satisfacție și bucurie ale popu
lației de a-i avea ca oaspeți pe 
iluștrii soli ai României. Aplau
ze și urări prietenești de bun 
venit, pornite din inimă, izbuc
nesc la trecerea mașinii în care 
se aflau tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Primul obiectiv al vizitei îl 
constituie centrul de control și

oaspeți le sînt oferite buchete deInalților

zentat, dealtfel, principalul su
biect al convorbirilor purtate în 
cursul vizitei.

Distinșii oaspeți români sînt 
însoțiți de Homayoun Ansari, 
ministrul iranian al locuințelor 
și planificării urbane, precum și 
de M. Rafii, membru al Direc
ției generale a Companiei na
ționale a petrolului iranian 
(N.I.O.C.).

Șeful statului român este în
soțit. de asemenea, de George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe. Nicolae Doicaru și Con
stantin Mitea. consilieri ai pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Alexandru Boabă, am
basadorul țării noastre în Iran.

Insula Kharg — la origine un 
recif de corali. lung de 6 mile și 
lat de 3 mile, acoperit cu timpul 
de un sol dur, pietros — a fost

rul insulei, A. Tarogh, alte ofi
cialități locale. Două eleve ira
niene oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buchete de 
flori, urîndu-le, în limba farsi, 
bun venit în insula Kharg. To
varășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să ia loc pe podiumul de 
onoare, împodobit cu drapelele 
României și Iranului. Fanfara 
militară intonează imnurile de 
stat ale celor două țări. Coman
dantul gărzii de onoare, aliniată 
pe aeroport, prezintă raportul 
militar. Președintele Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă garda 
de onoare Ii sînt prezentate 
apoi persoanele oficiale locale 
venite pe aeroport.

Sute de locuitori ai insulei, a- 
dunați de-a lungul drumului 
principal, pavoazat cu drapelele

comandă a fluxului de petrol și 
a funcționării instalațiilor de pe 
insula Kharg. Aici, reprezentan
ții Companiei naționale a petro
lului iranian informează pe înal- 
ții oaspeți despre activitatea, 
modul de organizare și dotarea 
tehnică a complexului petrolier 
de la Kharg.

Sînt vizitate, în continuare, 
una dintre dane, precum și zona 
rezervoarelor de depozitare, care 
pot înmagazina cantitățile de 
petrol exportate de Iran in pa
tru zile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează, pe parcursul vi
zitării acestor moderne instala
ții, de soluțiile constructive a- 
plicate la executarea lor, de e- 
ficiența investițiilor alocate în 
acest scop și a exploatării în

tregului complex tehnic de la 
Kharg: în același timp, șeful 
statului român are cuvinte elo
gioase la adresa hărniciei și pri
ceperii muncitorilor și specialiș
tilor iranieni care au realizat 
aceste construcții tehnice ce se 
numără printre cele mai moder
ne din lume.

în dialogul care are loc aici, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de performanțele 
tehnice obținute de specialiștii 
iranieni în domeniul exploatării 
resurselor petroliere, de eficien
ța instalațiilor. Gazdele arată, la 
rîndul lor, că le sînt bine cunos
cute instalațiile de foraj produse 
în România, pe care le folosesc 
cu deplin succes, că apreciază în
sușirile lor tehnice deosebite.

în timpul călătoriei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împărtășind 
din impresiile produse de obiec
tivele vizitate, a dat o înaltă 
apreciere eforturilor pe care le 
depune poporul iranian pentru 
valorificarea superioară, în pro
fitul propriei sale dezvoltări și 
prosperități, a bogățiilor natura
le de care dispune, realizărilor 
pe care le-a obținut în dezvol
tarea rapidă a țării pe calea pro
gresului și civilizației, a făuririi 
unei economii moderne de înaltă 
eficiență.

Autoritățile' locale și consiliul 
de conducere al complexului pe
trolier de la Kharg au oferit în 
cinstea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu un dejun, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, de deosebită cordia
litate.

Cu' avionul special, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au sosit, 
în cursul după-amiezii de sîm- 
bătă, la Abadan.

Adevărat „monument" al civi
lizației petrolului, Abadanul, 
unul din cele mai moderne orașe 
iraniene, își întimpină oaspeții 
cu imaginea proaspătă a peri- 
metrelor verzi ce încadrează 
cartierele de locuințe.

La aterizarea avionului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sînt în
tâmpinați de guvernatorul gene
ral al provinciei Khuzistan, dr. 
Nastratollah Mojtabai, și de pri
marul orașului Abadan, Aii Ra- 
mezani. Două eleve oferă înal- 
ților oaspeți buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
conduși apoi la reședința care 
le-a fost rezervată pe timpul șe
derii în Abadan.

Relatarea vizitei și telefotogra- 
fiile au fost realizate de trimișii 
speciali Agerpres.
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ocupă un teritoriu 
inima continentului 
distanță aproximativ 
oceanele Atlantic și 
Mediterana și Capul

îngrășăminte, insecticide, mij
loace mecanizate. în ce priveș
te industria, a fost construită o 
serie întreagă de întreprinderi 
de prelucrare a materiilor pri
me agricole, care produc ulei., 
săpun, țigarete, făină, țesături 
de bumbac. Alături de acestea 
au apărut și ramuri ale indus
triei moderne, în care se pre
lucrează diamante sau se fabri
că aparate dc radio. Eforturile 
vizînd crearea unei industrii 
naționale și consolidarea inde
pendenței economice au un pu
ternic fundament : resursele 
însemnate ale solului (lemn de 
esență nobilă) și subsolului — 
diamante, aur, fier, uraniu etc.

• Relațiile româno-centrafri- 
cane cunosc o dezvoltare conti
nuă. Un impuls hotărîtor în e- 
voluția lor l-a constituit schim
bul de vizite la nivelul cel mai 
înalt, convorbirile și documen
tele semnate la București și 
Bangui de președinții Nicolae 
Ceaușescu și Jean Bedel Bo- 
kassa.

V. s.

• VESTIGII ALE CARTAGINEI. Organizația Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cultură — U.N.E.S.C.O. — a inițiat, 
în anul 1970, o amplă campanie de săpături arheologice pentru 
aducerea la lumină a vestigiilor Cartaginei. Cercetările, desfășu
rate în colaborare cu Institutul național tunisian de arheologie 
și artă, au dus la descoperirea, într-un cartier din suburbiile Tu
nisului, a numeroase ruine ale cetății punice și a celei romane, 
construită ulterior pe același loc. Săpăturile vor continua, spe
cialiștii apreciind că descoperiri interesante ar putea fi efectua
te pe o suprafață de încă aproximativ 500 ha din apropierea ora
șului Tunis. Cu prilejul acestor lucrări a fost realizat și un film 
în culori pentru televiziune, înfățișînd relicvele descoperite • UN 
BUST REPREZENTlNDU-L PE BENJAMIN FRANKLIN- a fost 
vîndut unui colecționar anonim la o licitație desfășurată la ga
leria „Sotheby Parke-Bernett“ din New York, cu suma de 310 000 
dolari. Bustul a fost executat la Paris în 1779 de către sculpto
rul Jean Antoine Houdon, pe vremea cînd Franklin era amba
sador al Statelor Unite In Franța- • O NOUA COMETĂ ȘI A- 
PROXIMATIV 3 000 DE GALAXII ÎNDEPĂRTATE, necunoscute 
pînă acum, au putut fi identificate cu ajutorul instalațiilor nou
lui observator din localitatea chiliană Silla. Cometa West, care 
poartă numele descoperitorului ei, urmează să treacă la o dis
tanță de aproximativ 30 milioane km de Soare, la 26 februarie 
anul viitor. Deși în prezent nu poate fi observată decît cu aju
torul unor aparate optice ultramoderne, ea va deveni vizibilă cu 
ochiul liber în cursul anului viitor, a precizat astronomul B. 
Marsden, de la Observatorul Smithsonian din Cambridge — S.U.A. 
In ce privește noile galaxii, identificate de observatorul de la 
Silla, cel puțin șapte dintre acestea oferă indicii potrivit cărora 
se poate aprecia că ele emit importante cantități de energie din 
nucleele lor și că se află la o distanță de aproximativ 3 000 mili
oane de ani-lumină depărtare de planeta noastră • IN ACCI
DENTELE DE CIRCULAȚIE PRODUSE PE ȘOSELELE DIN R.F.G. 
în primele nouă luni ale acestui an și-au pierdut viața 10 735 per
soane. Această cifră reprezintă o creștere cu 5 la sută a numă
rului victimelor față de perioada corespunzătoare a anului tre
cut. Autoritățile vest-germane de resort precizează că numai în 
luna septembrie au fost înregistrate 30 360 accidente rutiere, în 
care și-au pierdut viața 1 236 persoane, iar alte 40 815 au fost ră
nite o doua VIOLENTE CUTREMURE, de o intensitate de 5.2 
și. respectiv, 7.1 pe scara Richter, au fost înregistrate într-un 
interval de mai puțin de o oră în insula Hawaii, din arhipelagul 
cu același nume. Seismele s-au resimțit pe o rază de 300 km. 
Cel de-al doilea, apreciat ca fiind cel mai puternic din Hawaii 
în decurs de un secol, a declanșat erupția vulcanului Kilaueva, 
alunecări de teren și pagube evaluate la circa 500 000 dolari. Nu 
se cunoaște încă numărul victimelor omenești.

I

Apeluri 
la reconciliere 

națională in Liban
Intr-un mesaj radiotelevizat 

adresat națiunii, președintele Li
banului, Suleiman Frangieh, a 
lansat un apel la „reconciliere 
națională" și a cerut libanezilor 
să se mobilizeze și să pună ca
păt luptelor pentru a fi eliminat 
pericolul grav în care se află 
țara.

La rîndul său, primul minis
tru libanez, Rashid Karame. a 
dat citire unei declarații, apro
bată în unanimitate de Consi
liul de Miniștri. El a relevat 
„necesitatea de a adapta Libanul 
la realitățile lumii moderne" și, 
în acest sens, s-a referit la 
schimbările ce se impun pe plan 
politic, economic și social. Rea- 
firmînd apartenența Libanului 
la lumea arabă, Rashid Karame 
a apreciat că „reconcilierea na
țională trebuie să înceapă prin 
confirmarea înțelegerii și coope
rării între cei responsabili, ceea 
ce va permite restabilirea auto
rității instituțiilor publice". El 
a subliniat, totodată, că reconci
lierea națională trebuie să cu
prindă și dialogul cu palestinie
nii.

FINLANDEZ
NOUL GUVERN

La cererea președintelui Urho 
Kekkonen, cinci partide politice 
finlandeze au acceptat să for
meze un „cabinet național de 
urgență" de centru-stînga. avînd. 
în frunte pe Marttie Miettuen. 
Formarea cabinetului pune ast
fel capăt crizei guvernamentale 
de șase luni, care nu a putut 
fi soluționată nici în urma ale
gerilor parlamentare desfășura
te în septembrie.

Cele cinci partide care for
mează noul guvern — Partidul 
Social-Democrat, Partidul Co
munist. Partidul de Centru. 
Partidul Liberal și Partidul 
Suedez al Poporului — dețin 150 
din cele 200 de mandate în 
parlament.

Revista presei iraniene
Vizita in Iran a președintelui 

Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu continuă să 
fie amplu prezentată de presa, 
radioul și televiziunea iraniană.

Relatând despre principalele 
obiective ale programului vizitei 
inalților oaspeți', o serie de ziare 
scot in evidentă că actualul dia
log româno-iranian la nivel înalt 
constituie o nouă contribuție la 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
în avantajul reciproc al celor 
două țări și popoare.

Cunoscutul cotidian de limba 
farsi, „RASTAKHIZ", în artico
lul consacrat acestui eveniment 
central, face elogiul politicii ex
terne a tării noastre, subliniind 
laborioasa activitate a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în direc
ția stabilirii și extinderii relații
lor cu țările in curs de dezvol
tare, în general cu toate statele 
lumii. Este reliefată baza prin
cipială a acestor raporturi — 
deplina egalitate în drepturi, 
respectarea independenței și su
veranității naționale, neameste
cul în treburile interne, avanta
jul reciproc, nefolosirea forței și 
a amenințării cu forța in rela
țiile internaționale. Articolul 
este însoțit de fotografia tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

în editorialul intitulat „Unite 
priit legături mai puternice de- 
cit comerțul", cotidianul „KAY-

HAN INTERNATIONAL" subli
niază că „în Iran este admirată 
politica externă promovată de 
România". „România și Iranul 
— continuă editorialul — sînt 
convinse că coexistența pașnică 
între țări cu sisteme social-poli- 
tice și economice diferite este 
nu numai posibilă dar și de 
dorit". Ziarul subliniază că dia
logul la nivel înalt româno-ira
nian între președintele Nicolae 
Ceaușescu și Șahinșahul Arya
mehr „a fost întotdeauna util 
pentru cunoașterea reciprocă a 
punctelor de vedere, pentru ac
țiuni concrete in domeniul eco
nomic".

..TEHERAN JOURNAL" și 
„JOURNAL DE TEHERAN" 
după ce arată că în timpul vi
zitei au fost discutate o multi
tudine de probleme de interes 
reciproc, apreciază că rezultatele 
concrete vor fi rodnice, în avan
tajul ambelor țări.

tn cursul zilei, radioul și te
leviziunea au transmis buletine 
de știri informind despre desfă
șurarea vizitei, despre momen
tele importante ale celei de-o 
patra zi — solemnitatea decer
nării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu a titlurilor de „Doc
tor Honoris Causa" ai Universi
tății Teheran, despre convorbi
rile și dineul oferit in onoarea 
inalților oaspeți români.

PROGRAMUL 1
16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 

în limba maghiară. 19,00 Familia. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejur
nal. 20,00 1 decembrie 1918. 20,30 
Floarea din grădină — emisiune- 
concurs. 2125 Roman-foileton : 
„Familia Thibault". 22,10 24 de ore. 
22,30 închiderea programului.
PROGRAMUL 2

17,00 Telex. 17,05 Cu suflet vi- 
brînd pentru țară — cîntece pen
tru tineret. 17,25 Film artistic : 
„Jungla tragică". 19,00 Balet TV :

Lecția de muzică. 19,20 1001 de
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Film 
serial pentru copii : „Daktari". 
20,25 Biblioteca pentru toți. 21,15 
Telex. 21,20 Iarna pe șantierele 
Capitalei. 21,40 Muzică și dans.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala Studio) : ELISABE- 
TA I — ora 19,30; Studioul 
I.A.T.C. : CALEIDOSCOP (in lim
ba germană) — premieră ora 
19,30 ; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : UITE CA NU TAC — ora 
19,30.

CASA DE CULTURA SECTORUL I - BUCUREȘTI ANUNȚA 
DESCHIDEREA Șl CONTINUAREA URMĂTOARELOR 

CURSURI:

• Dactilografie - Secretariat tehnic 15 zile, o luna și 
doua luni.

• Cosmetica
• Croitorie (dimineața)
• Depanare radio T.V.
• Autoapârare
• Balet (copii)
• Acordeon, chitdrâ, baterie
• Limbi străine : engleza, germana (adulți și copii)
• Regie film (regizori : L. Bratu și Gh. Turcu)
• Operatorie și Tehnica cinematografica
• Foto și diapozitive alb-negru-color

Informații : Casa de cultură sectorul 1, str. Slătineanu 16 
Telefon : 1198 68.
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