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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘA 
ELENA CEAUȘESCU SAU ÎNTORS IERI IN PATRIE

La plecarea din Teheran
A.

SOSIREA li CAPITALA
CĂLDUROASĂ CEREMONIE 

DE RĂMAS BUN
expresie a sentimentelor de profundă stimă 

și prețuire pentru înalții soli ai poporului român

• Pe aeroportul „Mihail Kogălniceanu", 
pe întregul traseu străbătut de la 
Constanța la București — însuflețite 
manifestări de dragoste și recunoș
tință, de înaltă mindrie patriotică și 
profundă adeziune față de rezultatele 

noii solii de pace, prietenie și colaborare
Luni, 1 decembrie, s-a înche

iat vizita oficială de prietenie pe 
care au făcut-o în Iran 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovară
șa Elena Ceaușescu, la invitația 
Maiestății Sale Imperiale Șa
hinșahul Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr și a Maiestății 
Sale Farah Pahlavi, Șahbanu a 
Iranului.

încă din primele ord* ale vi
zitei, din momentul sosirii pe 
aeroportul internațional Mehra- 
bad și pină în ultima zi a șede
rii pe pămîntul iranian, poporul 
acestei țări a înconjurat pe 
înalții soli ai poporului român 
cu sentimente de' stimă și pre
țuire, cu călduroase manifestări 
de prietenie — expresie grăitoa
re a bunelor relații statornicite 
între cele două țări, la funda
mentarea cărora o contribuție 
hotărîtoare au avut repetatele 
întîlniri și convorbiri dintre șe
fii celor două state, la Bucu
rești și Teheran.

La Palatul Golestan — 
reședința rezervată pe timpul 
șederii în Iran președintelui 
României, tovarășul Nicplae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu — sosesc Șahinșahul 
Aryamehr și împărăteasa Farah.

Cei doi șefi de stat, precum și 
tovarășa Elena £eaușescu și 
împărăteasa Farah. își string cu 
căldură miinile iși se întrețin 
cordial.

La ora 10,00. cortegiul oficial 
se îndreaptă spre aeroportul in
ternațional Mehrabad.

De-a lungul întregului traseu, 
pe largile artere ale frumoasei 
capitale iraniene, împodobită cu 
drapelele de stat ale celor două 
țări, cu portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, ale Șahinșahu- 
lui Aryamehr și împărătesei 
Farah, zeci de mii de oameni 
s-au adunat, din primele ore ale 
d:. pentru a ura drum
bun distinșilor oaspeți din 
România. în mod spontan, la 
trecerea automobilelor în care 
au luat loc șefii celor două state, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și Șahinșahul Aryamehr, tova
rășa Elena Ceaușescu și împă
răteasa Farah, se aplaudă 
într-o emoționantă manifestare 
a sentimentelor de profundă 
stimă și prețuire pentru înalții 
reprezentanți ai poporului ro
mân prieten, a prieteniei tradi
ționale care animă cele două 
popoare.

Asistăm la noi dovezi, eloc
vente, ale deosebitului prestigiu 
de care se bucură în rîndurile 
poporului Iranului prieten pre
ședintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ale admira
ției și prețuirii pentru politica 
principială, promovată cu con
secvență pe plan internațional 
de țara noastră.

Ceremonia plecării, care a 
avut loc pe aeroport, s-a des
fășurat într-un cadru deosebit 
de solemn.

Cei doi șefi de stat urcă pe 
podiumul de onoare, flancat de 
drapelele de stat ale României 
și Iranului. Fanfara militară in
tonează imnurile de stat ale 
celor două tari. Comandantul 
gărzii de onoare, aliniată pe 
aeroport, prezintă raportul mi
litar.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și Șahinșahul Aryamehr trec 
apoi în revistă garda de onoare. 
Șeful statului român salută dra
pelul iranian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu își 
iau rămas bun de la șefii mi
siunilor diplomatice acreditați 
în capitala Iranului, sosiți la 
aeroport pentru a ura drum bun 
înalților reprezentanți ai po
porului român.

Au fost de față Sharif Emami. 
președintele Senatului. Abdullah 
Riazi, președintele Majlisului, 
Assadollah Alam. ministrul 
Curții Imperiale, Aii Reza Bah- 
rami. ambasadorul Iranului în 
România.

Erau prezenți Ion Pățan, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Ni
colae Doicaru și Constantin Mi- 
tea, consilieri ai președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Alexandru Boabă, ambasadorul 
țării noastre la Teheran.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu iși 
iau rămas bun de la membrii 
Ambasadei României în Iran. Un 
grup de copii oferă flori pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

La scara avionului, Maiestă
țile Lor Imperiale, Șahinșahul 
Mohammad Reza Pahlavi Arya
mehr și împărăteasa Farah 
Pahlavi urează drum bun oaspe
ților.

Vă doresc — a spus Șahinșa
hul Aryamehr, adresîndu-se pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu — 

noi succese în realizarea tuturor 
proiectelor dumneavoastră.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu a exprimat 
cordiale mulțumiri pentru ospi
talitatea caldă de care s-a bu
curat pretutindeni în timpul vi
zitei în Iran. Vă doresc succes 
în întreaga dumneavoastră acti
vitate, a spus președintele 
Nicolae Ceaușescu, subliniind, 
totodată, că așteaptă cu multă 
plăcere reîntîlnirea cu Șahin
șahul Iranului în România.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și Șahinșahul Aryamehr, tova
rășa Elena Ceaușescu și împără
teasa Farah își string cu căldu
ră miinile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena iCeaușescu 
urcă la bordul avionului prezi
dențial.

La ora 10,45, ora Iranului, avi
onul prezidențial decolează, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, au făcut 
o vizită oficială de prietenie în 
Iran, la invitația Maiestății Sale 
Imperiale Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul 
Iranului, și a Maiestății Sale 
Imperiale Farah Pahlavi. Șah
banu a Iranului, între 27 no
iembrie și 1 decembrie 1975.

în cursul șederii în Iran, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și persoanele care 
i-au însoțit au vizitat obiective 
economice și social-culturale din 
Teheran, precum și din Abadan, 
Bandar Shahpour și Insula 
Kharg, luînd cunoștință cu deo
sebită satisfacție de realizările 
obținute de poporul iranian. In 
tot timpul vizitei, distinșilor 
oaspeți li s-a făcut o primire 
călduroasă și cordială, expresie 
a sentimentelor reciproce de 

stimă și prietenie care leagă cele 
două țări și popoare.

Președintele Republicii So
cialiste România a fost însoțit 
în timpul vizitei în Iran de to
varășii Ion Pățan, viceprim-mi
nistru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Geor
ge Macdvescu, ministrul aface
rilor externe, Nicolae Doicaru și 
Constantin Mitea, consilieri ai 
președintelui.

între președintele Republicii 
Socialiste România și Maiesta
tea Sa Imperială • Șahinșahul 
Iranului au avut loc convorbiri 
oficiale, în cadrul cărora a fost 
examinată evoluția relațiilor 
româno-iraniene, s-a făcut o in
formare reciprocă privind rea
lizările din cele două țări în 
diferite domenii, precum și un 
larg schimb de păreri asupra 
unor probleme internaționale 
majore. Convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă cordia
lă, prietenească, de respect și 
înțelegere reciprocă.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Vicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Siena Ceaușescu s-au întors, 
luni la amiază, în patrie, din vi
zita oficială de prietenie efec
tuată în Iran, la invitația Maies
tății Sale Imperiale Șahinșahul 
Aryamehr și a Maiestății Sale 
Imperiale Farah Pahlavi, Șah
banu a Iranului.

în această vizită, șeful statu
lui român a fost însoțit de Ion 
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, George Maco
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae Doicaru și Con
stantin ...Mițea, consilieri ai .jpre- 
■ș^dihtelui' 'Republicii Socialiste 
România.

Din cauza condițiilor atmosfe
rice nefavorabile de la Bucu
rești, aeronava prezidențială a 
aterizat pe aeroportul ..Mihail 
Kogălniceanu1' din Constanța.

COMUNICAT COMUN 
ROMÂNO-IRANIAN

Președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a dat o înaltă apre
ciere realizărilor remarcabile 
obținute de poporul iranian pri
eten, sub conducerea Maiestății 
Sale Imperiale Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul 
Iranului, în cadrul planurilor 
sale de dezvoltare economică și 
socială, precum și în . politica 
externă activă a Iranului pentru 
consolidarea păcii și cooperării 
în întreaga lume și stabilirea 
unor relații economice mai echi
tabile între națiuni.

Maiestatea Sa Imperială Mo
hammad Reza Pahlavi Arya
mehr, Șahinșahul Iranului, a 
dat o înaltă apreciere rezultate
lor deosebite pe care poporul 
român prieten, sub conducerea 
președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, le-a obținut în 
procesul îndeplinirii cu succes 
a planurilor sale de dezvoltare 
economică și socială, precum și

(Continuare în pag. a lll-a)
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La coborîrea din avion, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați de, tovarășul Vasile 
Vîlcu. membru al Comitetului 
Politic* . Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Constanța al 
P.C.R., de membri ai Comitetu
lui județean și ai Comitetului 
municipal de partid. '

Numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
constănțene au făcut, la aero
port. o caldă și însuflețită 
primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Aceeași atmosferă entuziastă 
. s-a regăsit pe întregul traseu 
parcurs de coloana oficială de 
mașini de la Constanța la Bucu
rești.

în Capitală, în fața sediului 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîm- 
pinați de tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Lina Cio- 
banu, Emil Drăgănescu, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescuj 
Leonte Răutu, Ilie Verdeț, Ște
fan Andrei, Iosif Banc, Mihai 
Dalea, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Ion Ioniță, Vasile Pati- 
lineț, Ion Ursu.

Cetățenii României socialiste, 
au urmărit cu viu interes și le
gitimă mindrie patriotică noua 
solie tie pace, prietenie și cola
borare, exprimîndu-și deplinul 
acord, marea satisfacție față de 
rezultatele deosebit de rodnice 
ale vizitei efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu în Iran, apre
ciind-o ca o remarcabilă contri
buție la dezvoltarea bunelor re
lații și a conlucrării multilate
rale dintre cele două țări, în in
teresul ambelor popoare, al în
țelegerii și cooperării fructuoase 
între națiuni.

Conferință 
de presă 
(In pag. a 3-a)

Județul Prahova a îndeplinit planul cincinal
Animați de cele mai calde și 

profunde sentimente de dragos
te și recunoștință față de politi
ca înțeleaptă și științifică a 
partidului și statului nostru, 
față de sprijinul permanent și 
indicațiile prețioase ale dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, Comitetul ju
dețean Prahova al P.C.R. și 
Consiliul popular județean, în 
numele celor peste 90 000 de co
muniști, al tuturor oamenilor 
muncii de pe cuprinsul județu
lui nostru, angajați, sub condu
cerea organelor și organizații
lor de partid, în întrecerea pen
tru realizarea cincinalului îna
inte de termen, raportează^ cu 
bucurie și mindrie patriotică în
deplinirea, în ziua de 1 decem
brie a.c., a sarcinilor actualului 
plan cincinal la producția glo
bală industrială.

De la începutul cincinalului 
1971—1975 și pînă în prezent s-a 
realizat o producție industrială 
în valoare de 112.7 miliarde lei, 
cu peste 50 la sută mai mare 
față de cincinalul anterior. Dez
voltarea industriei prahovene a 
marcat un ritm mediu anual de 
9.90 la sută, față de 9,15 la sută 
prevăzut, iar productivitatea 
muncii a sporit cu 37.3 la sută 
față de anul 1970. obținîndu-se 
peste 74 la sută din sporul pro
ducției globale pe seama acestui 
indicator. în aceeași perioadă 
au intrat în funcțiune 78 noi o- 
biective industriale și agricole, 
dind posibilitatea valorificării 
pa plan superior a potențialului 

material și uman al județului 
nostru.

Pe această bază, colectivele 
de oameni ai muncii din indus
tria județului nostru, sub con
ducerea organelor și organizații
lor de partid, au creat condiții 
pentru ' realizarea, pînă la 
sfirșitul acestui an, a unei pro
ducții suplimentare în valoare 
de 2,5 miliarde Iei, care își va 
găsi expresie concretă în obți
nerea peste plan a 44 bucăți in
stalații de foraj echivalente, im
portante cantități de produse 

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

petroliere, 725 000 bucăți anve
lope, 190 000 tone cărbune, 3 000 
mc cherestea și alte produse.

Vă raportăm că, așa după 
cum ne-ați indicat dumneavoas
tră, cu prilejul vizitelor efectua
te în unitățile județului, am a- 
cordat o atenție deosebită re
ducerii cheltuielilor materiale, 
ridicării nivelului calitativ. al 
fiecărui produs, al gradului de 
competitivitate, dezvoltării ac
țiunii de autoutilare și reducerii 
importurilor, ceea ce a permis 
ca produsele harnicilor munci
tori prahoveni să ajungă în pes
te 70 de țări ale lumii, iar pre
vederile cincinalului la export 
să se realizeze încă din luna au

gust 1974, urmînd ca pînă la 
sfirșitul actualului cincinal uni
tățile economic^ din județul 
Prahova să livreze suplimentar 
la export produse în valoare de 
peste 4,5 miliarde lei valută.

Succese însemnate au obținut 
în această perioadă și oamenii 
muncii din agricultura județu
lui. Deși condițiile pedo-clima- 
tice nu au fost favorabile în 
multe perioade, totuși, față de 
anul 1970 producțiile medii la 
hectar au fost mai mari în acest 
an cu 25,7 la sută la porumb, 

cu 89,7 Ia sută la grîu, cu 12,7 
la sută la sfeclă1 de zahar, iar 
efectivele de animale au sporit 
cu 17,4 la sută la bovine și cu 
95.4 la sută la porcine.

în acești ani au crescut sub
stanțial veniturile tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii, au 
fost date in folosință peste 16 450 
apartamente fizice, 4 050 locuri 
în creșe și grădinițe, 210 săli de 
clasă și laboratoare, spitalul ju
dețean cu o capacitate de 700 
locuri, 45 000 mp spații comer
ciale, dezvoltate capacitățile in
stitutului de petrol și gaze și 
alte obiective social-culturale și 
edilitar-gospodărești, iar volu
mul desfacerilor de mărfuri cu 

amănuntul este în acest an cu 
38.2 la sută mai mare decît în 
1970.

în aceste momente de rodnic 
bilanț muncitoresc, acum, la 
confluența dintre cele două cin
cinale — se arată în telegramă 
vă rugăm să ne permiteți, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
dăm glas întregii noastre recu
noștințe, celor mai alese senti
mente de sinceră .admirație, 
prețuire și gratitudine pentru 
sprijinul, îndrumările și îndem
nurile de care ne-am bucurat 
din partea dumneavoastră, pen
tru neobosita dumneavoastră ac
tivitate pusă în slujba înfloririi 
patriei și fericirii întregului po
por, pentru cauza păcii și socia
lismului în lume.

Și în viitor, faptele și rezul
tatele muncii noastre vor expri
ma aprobarea cea mai deplină 
pe care o dăm politicii inter
ne și externe a partidului și 
statului nostru, atașamentul ne
clintit cu care, strîns uniți în 
jurul conducerii partidului, al 
dumneavoastră personal, vom 
acționa cu energie și pasiune 
revoluționară pentru îndeplini
rea cu cinste a tuturor sarcinilor 
ce ne revin în cincinalul 1976— 
1980 — cincinalul revoluției teh- 
nico-științifice, al afirmării ple
nare a hotărîrii nestrămutate a 
poporului român de a păși ferm 
pe calea deschisă de Congresul 
al XI-lea al partidului de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

• Obiective prioritare 

pe agenda întrece
rii uteciste : PA- 

MÎNTUL - MAI 

BINE GOSPODĂ

RIT, MAI RAȚIO

NAL FOLOSIT. (Ac
țiuni ale organiza
țiilor U.T.C. pentru 
redarea de noi su
prafețe în circuitul 
agricol)

• EROII BASMELOR

(Cronica TV)

• Un nou spectacol 
de succes al An
samblului artistic 
al U.T.C.

In obiectivul instruirii organelor U. T. C. nou alese

Cunoașterea temeinică,
J *

traducerea în fapte a sarcinilor 
stabilite de forumul tineretului

Ceea ce a definit, în mod sem
nificativ, conținutul și desfășu
rarea instruirii secretarilor co
mitetelor comunale ale U.T.C., 
organizată recent de către Co
mitetul județean Gorj al U.T.C., 
a fost efortul conștient de a a- 
șeza în centrul acestei instruiri 
cunoașterea temeinică, aprofun
dată a cuvîntării secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae . Ceaușescu, a celorlalte 
documente ale Congresului al 
X-lea al U.T.C. și Conferinței 
a X-a a U.A.S.C.R. și, în această 
lumină, direcționarea întregii 
activități de viitor, prin trasa
rea unor obiective precise, a 
unor forme și modalități con
crete in vederea antrenării largi 
a tineretului sătesc la traduce
rea în viață a obiectivelor sta
bilite de Congresul al XI-lea al 
partidului.

,.Am căutat — ne-a spus to
varășa Maria Burdușa, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 

Gorj al U.T.C. — ca la această 
instruire să nu ne limităm la o 
simplă repetare a unor idei din 
documentele congresului, ci, in 
lumina sarcinilor specifice ce 
revin organizației noastre jude
țene, a experienței pozitive a- 
cumulate, să definim cîteva 
dintre preocupările prioritare 
ale organizațiilor noastre comu
nale, să punctăm direcțiile lor 
principale de acțiune".

Și, intr-adevăr, concepînd in
struirea ca pe o dezbatere con
cretă a tuturor laturilor muncii 
organizatorice, prin prisma unor 
experiențe, situații, obiective 
deduse din practica curentă a 
vieții și muncii de organizație, 
comitetul județean s-a orientat, 
cu precădere, spre cunoașterea 
și extinderea acelor forme și 
metode noi, tinerești de acțiune 
care s-au dovedit cele mai în 
măsură să catalizeze inițiativa 
tinerească.

Astfel, în lumina sarcinilor de 
dezvoltare economico-socială a 
satelor județului, s-a insistat cu 
precădere asupra formelor și 
metodelor celor mai eficiente fo
losite de comitetele comunale 
in vederea asigurării stabilită
ții tinerilor, a participării lor 
efective la activitatea economică 
și socială. în acest sens, am re
ținut, din experiența înfățișată 
în cadrul instruirii de către Eli- 
sabeta Șîrboiu, secretar al Co
mitetului comunal Peștișani, 
faptul că, datorită existenței în 
comună a unui sistem' de unități 
economice și agricole capabile 
să asigure cuprinderea și stabi
lizarea forței de muncă tinere 
preocuparea principală a orga
nizației comunale a U.T.C. vizea-

ȘERBAN CIONOFF

(Continuare în pag. a Il-a)
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n primăvara acestui an a- 
gricultura noastră a re
purtat un succes deosebit: 
redarea în circuitul agri
col a unei suprafețe de
56 mii hectare. Nu soco

tim neapărat să facem acum e*. 
valuări și calcule pentru a ar
gumenta utilitatea acestei ac
țiuni la reușita căreia și-au a- 
dus contribuția mii de lucrători 
ai ogoarelor, pentru că este ușor 
de înțeles ce eficiență economi
că deosebită are repunerea în 
circuitul agricol a unei aseme
nea suprafețe, ce sporuri de 
producție s-au obținut prin cul
tivarea celor 56 mii de hectare. 
Concomitent cu sporirea supra- 
feței arabile si a producției agri- 
cole, și tocmai prin efortul de
pus pentru obținerea acestor 
sporuri, lucrătorii ogoarelor au 
dovedit din nou spiritul de răs
pundere cu adevărat patriotic de 
care sint animați, ferma lor 
hotărire de a înfăptui neabătut 
prevederile celui de al XI-lea 
Congres al partidului. Este îm
bucurător faptul că în această 
amplă acțiune patriotică, organi
zațiile U.T.C. de la sate, antre
nate în întrecerea ..Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen", 
s-au dovedit inițiatoare ale unor 
intervenții concrete, de eficiență 
imediată. Eficiență marcată de 
redarea unor intense suprafețe 
in circuitul agricol, de obținerea, 
de pe aceste suprafețe, a unor • 
însemnate cantități de cereale. 
Pentru susținerea acestei afir
mații, ne vom referi la succe
sele dobîndite de organizațiile 
U.T.C. de la I.A.S. Chirnogi și 
C.A.P. Tămădău. ambele din ju
dețul Ilfov. Datele sînt grăitoa
re : prin acțiuni proprii, uteciș
tii de la I.A.S. Chirnogi au re
dat circuitului agricol 62 hectare 
din terenurile neproductive ale 
zonei îndiguite a Dunării. Toam
na a înregistrat un bilanț satis
făcător : de pe cele 62 hectare 
sTa obținut o producție de peste 
300 tone cereale. Cooperatorii 
din Tămădău au defrișat mărâ- 
cinișul și nivelat terenul aflat în 
lunca rîului ce trece prin mar
ginea satului. De pe cele 57 hec
tare astfel recuperate șl puse în 
valoare s-au obținut 7 000 kilo- 

Cunoașterea

(Urmare din pag. 1)

ză Cu precădere latura educativă 
a acestei activități și mai puțin 
pe cea de depistare și încadra
re a forței dewmuncă. „La noi
— spunea ea lâ un moment dat
— esențialul este de-acum că 
tinerii se întorc, revin în co
mună pentru că aici au posibi
litatea de a se califica, de a-și 
însuși o profesiune, de a con
tribui ei înșiși Ia dezvoltarea 
comunei noastre11. La o altă ini
țiativă. ce se află într-un deplin 
consens cu hotăririle Congresu
lui al X-lea al U.T.C., antrena
rea largă a tineretului la reali
zarea planului economic de in
vestiții al comunei, s-a referit 
Gheorghe Gămănici, secretarul 
Comitetului comunal Roșia de 
Amaradia. care a relevat că ac- 
ționînd sub îndrumarea perma
nentă a organelor comunale de 
partid, comitetul comunal a reușit 
să realizeze planul acțiunilor or
ganizației încă de la 15 iunie, 
creînd posibilitatea unei sub
stanțiale depășiri a angajamen
tului suplimentar. Căile aces
tor succese nu trebuie, desigur, 
căutate decît în stabilirea unor 
obiective precise de muncă, în 
organizarea unor întreceri pe 
această bază între organizațiile 
U.T.C. pe comună. în care 
centul principal a căzut 
loarea morală, pe forța 
tivă, de convingere a 
întreceri.

Un capitol special al

ac- 
pe va- 
educa- 
acestor

acestei 
instruiri a fost cel afectat sti
lului și metodelor dinamice, efi
ciente de muncă folosite în rea
lizarea obiectivelor propuse, a 
sarcinilor cu care sînt confrun
tate organizațiile U.T.C. Expe
riențe ale unor comitete comu
nale U.T.C.. cum ar fi cele de 
la Bilteni, Bustuchin, Văgiulești 
și altele au evidențiat cu preg
nanță faptul că îmbogățirea 
continuă a conținutului propriu- 
zis al vieții de organizație im
pune, în mod necesar, perfec
ționarea continuă a formelor și 
metodelor de muncă, instituirea 
unui contact permanent și sis
tematic între organele de con
ducere și organizația U.T.C., ac
tivizarea largă a tuturor tineri
lor la viața organizației, pentru 
că, așa cum pe bună dreptate 
remarca și Augustina Popa, se
cretara Comitetului comunal 
Bilteni, și Sabin Frînculescu, se
cretarul Comitetului comunal 
Văgiulești, „esențialul este ca 
tinerii să fie ei înșiși convinși 
de utilitatea, de eficiența fiecă
rei acțiuni, să fie, in cit mai

ÎNTREPRINDEREA 
DE PIESE RADIO ȘI 
SEMICONDUCTORI- 

BANEASA

cu sediul în București — 
str. Erou Iancu Nicolae nr. 
32, sector 2 — încadrează 
urgent :

— tehnicieni, merceologi, 
șefi depozite, magazioneri, 
pentru Serviciul aprovizio
nare.

Totodată anunță scoate
rea la concurs a următoa
relor posturi :

— șef serviciu contabili
tate, șef serviciu financiar, 
șef birou retribuirea mun
cii, șef birou contabilitate, 
contabil, șef secție.

Solicitanții trebuie să 
aibă domiciliul stabil în 
Capitală sau în comunele 
subordonate și să îndepli
nească condițiile prevăzute 
de Legea nr. 12/1971.

Relații suplimentare Ia 
telefon — 79 37 95 — și la 
telefon — 33 38 30 — inte
rior — 127 și 171. 

grame de porumb știuleți la 
hectar. Fără ca de pe aceste 
suprafețe să se obțină producții 
record este de notat totuși fap
tul că aceste cantități, deloc 
neglijabile, sînt un cîștig, se în
scriu pe lista realizărilor con
crete.

Cum au acționat uteciștii din 
aceste comune, ce posibilități de 
intervenție stau la îndemina or
ganizațiilor U.T.C. din mediu] 

Obiective prioritare pe agenda întrecerii uteciste

PĂMÎNTUL
MAI BINE GOSPODĂRIT,
MAI RATIONAL FOLOSIT

ACȚIUNI ALE ORGANIZAȚIILOR U.T.C. PENTRU REDAREA

DE NOI SUPRAFEȚE IN CIRCUITUL AGRICOL

rural în direcția atragerii în cir
cuitul agricol a unor noi și în
semnate suprafețe de teren ? 
Ne-am adresat cu această între
bare celor doi secretari ai orga
nizațiilor U.T.C. din comunele 
Chirnogi și Tămădău.

— Aș vrea să menționez de la 
bun început, ne spune Marin 
Pironea, secretarul Comitetului 
U.T.C. din comuna Chirnogi că 
atît Ia nivelul comunei, cît și la 
I.A.S. avem o experiență bună 
In ceea ce privește organizarea 
unor acțiuni proprii, ale noastre, 
ale uteciștilor. Satul, agricultura 

mare măsură, creatorii și reali
zatorii punctelor din programele 
noastre de activități".

La rîndul ei, instruirea pe 
probleme și domenii prezentată 
de către secretarii comitetului 
județean al U.T.C. ni s-a părut că 
n-a avut decît de cîștigat de pe 
urma faptului că, îmbinînd sar
cinile actuale și de perspectivă 
ale organizației județene, a avut 
ca principal punct de referință 
experiența pozitivă la care s-au 
referit și secretarii comitetelor 
comunale ale U.T.C.. răspunzind 
„pe viu", operativ și concret la 
anumite întrebări și neclarități 
ivite pe parcursul instruirii și 
ferind-o astfel de aerul rigid, 
de „transmitere de sarcini" pe 
care, pe alocuri, instruirea or
ganelor nou alese o mai îmbracă 
din păcate.

Așadar, am participat la o 
Instruire temeinică, avind la 
bază un program dens și divers. 
Esențială este, acum, activita
tea concretă, modul în care fie
care organizație, fiecare tînăr 
înțelege să acționeze pentru a 
da viață chemării înflăcărate a 
secretarului general al partidu
lui, documentelor Congresului aJ 
X-lea al U.T.C., modul în care 
prin acțiuni concrete, prin nea
bătut spirit revoluționar, fiecare 
tînăr din comunele 
Gorj va contribui la 
rea angajamentului 
organizației sale.

județului 
îndeplini- 
politic al

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

INSTITUTUL DE MEDICINĂ TIMIȘOARA

FACULTATEA DE MEDICINĂ GENERALĂ 
Șl PEDIATRIE

anunță scoaterea la concurs a următorului post:

— Asistent la catedra Neurologie, Psihiatrie, Dermato
logie, Neurochirurgie, Endocrinologie. Limbi moderne, 
disciplina EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT DE PERFOR
MANȚA, poziția VIII/5, din statul de funcțiuni.

Candidații la concurs vor depune la secretariatul 
tutului de medicină din Timișoara, Piața 23 August 
în termen de 15 zile de la data publicării acestui
în Buletinul Oficial, cererea de înscriere la care vor 
anexa, în două exemplare actele prevăzute de Legea nr. 
6, privind Statutul personalului didactic din Republica 
Socialistă România, publicată în Buletinul Oficial. Partea 
I, nr. 33 din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile Ministeru
lui Educației -și Învățămîntului nr. 84539/1969.

Cei ce funcționează într-o instituție de învățămînt su
perior sînt obligați să comunice în scris, rectorului aces
teia, înscrierea la concurs.

Concursul se va ține la Institutul de medicină din Timi
șoara Piața 23 August nr. 2, în termen de 15 zile de la 
data expirării termenului de înscriere.

ingineri tehnologi T.C.M.
ingineri mecanici specialitatea T.C.M.
timpiari manuali, tîmplari carosieri și mecanici 
tinichigii industriali 
vopsitori industriali 
strungari 
presatori metale la rece 
electromecanici

Solicitanții trebuie sâ aibâ domiciliul în municipiul Bucu* 
rești, comunele subordonate sau la o distanța de 30 km cu 
posibilități de a face naveta.

Relații suplimentare la telefon : 46 40 20 — 46 49 20, interior

rPRONOEXPRES »1.1. S. FRIGOCOM
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ÎNCADREAZĂ :

RU5TRin

cu sediul in București, str. Bujoreni nr. 36, sectorul 7, car
tier Drumul Taberei, troleibuz 90 (capăt), 84, 93, autobuze 37 
și 73, 108, tramvai 8, stația Bujoreni,

TRAGERE EPEtiRlB

excursii la
OLIMPIADA ALBA

INNSBRUCK-AUSTRIA

deschid tinerilor un cimp de 
activitate foarte larg. Totul e să 
vrei să faci ceva, că loc pen
tru activitate este destul. La noi 
în comună am făcut foarte-multe • 
lucruri și acțiunile noastre în 
domeniul muncii patriotice. în 
înfrumusețarea comunei, în 
menajarea parcului de odihnă și 
recreație, în sfîrșit în sprijini
rea producției au fost încurajate, 
sprijinite și apreciate. Redarea

a-

în circuitul agricol a unor noi 
suprafețe de teren constituie 
unul dintre obiectivele impor
tante ale acțiunilor de muncă 
patriotică înscrise în programul 
nostru de activități.

— Sarcina pusă de Congresul 
al XI-lea al partidului privind 
repunerea în circuitul agricol a 
unor noi suprafețe agricole re
vine — ne declară Radu Efti- 
mie, președintele C.A.P. Tămă- 
dău — deopotrivă organelor și 
organizațiilor de partid de la 
sate, conducerii unităților agri
cole care, trebuie să acționeze

VIAȚA BATE LA UȘĂ

să

MARINA DAMIAN, Bucu
rești, sectorul IV: Răspunzind 
întrebării pe care ne-ai pus-o, 
răspundem, totodată, numeroa
selor corespondente care doresc 
să se facă stewardese. De fapt, 
la noi profesia se numește „în
soțitor de bord". Tocmai aflăm, 
printr-un anunț dat de Coman
damentul aviației civile — 
TAROM, că se organizează un 
curs de trei luni pentru însoți
tori de bord. Concursul de ad
mitere are loc la data de 15 de
cembrie. Există cîteva criterii 
de care se ține seama la înscrie
rea pentru concurs: tinerii 
aibă stagiul militar satisfăcut, 
iar tinerele să aibă domiciliul 
stabil în București, ori în co
munele subordonate acestuia; 

♦totodată, ei trebuie să fie ab
solvenți de liceu, cu bacalau
reat. in vîrstă pînă la 25 de ani, 
cunoscători a două limbi de cir
culație, din care. obligatoriu, 
germana ori engleza. înscrierile 
se fac nînă la 12 decembrie, la 
Comandamentul aviației civile 
TAROM. Biroul de învățămînt. 
Informațiile suplimentare se pot 
cere tot aici, la telefon 33 31 37, 
interior 384. In general, cei in
teresați în această problemă 
trebuie să se adreseze comanda
mentului amintit- întrucît el, în 
funcție de nevoi, stabilește or
ganizarea pregătirii 
de bord.

LIDIA MORARU.
posibil să-ți spunem 
o secție de franceză din cadrul 
Facultății de filologie, va șco-

însoțitorilor

Arad: Nu e 
în 1975 dacă

Insti- 
nr. 2, 
anunț

orice palmă de loc ce 
utilizată în agricultură. 
1975 am redat agricul- 
de hectare, dar nu am 
toate resursele. De a-

hotărit pentru a depista noi po
sibilități dc valorificare superi
oară a pămîntului, terenuri ne
folosite, 
poate fi 
în anul 
turii 57 
epuizat ..................
ceea atît în planul de acțiuni al 
cooperativei agricole cit și în 
cel al organizației U.T.C. între 
obiectivele de importanță deose

/

bită asupra cărora trebuie să ne 
concentrăm atenția se numără și 
cel privind redarea în circuitul 
agricol a unor noi suprafețe a- ' 
rabile. Experiența din acest an 
ne-a dovedit că acest obiectiv 
oferă organizației noastre de ti
neret un cimp larg de acțiune, 
deosebit de concret și eficient.

Iată deci că experiența celor 
două organizații confirmă posi
bilitatea intervenției uteciștilor 
în realizarea acestui obiectiv 
important pus în fața agricul
turii noastre, oferă un cîmp larg 
de acțiune pentru toate organi-

\

lariza în 1977. Nu vedem de ce 
s-ar desființa. Adevărat că une
le secții din cadrul unor facul
tăți școlarizează în anul I din 
doi în doi ani, dar noi nu știm 
la care facultate te-ai referit, 
din ce localitate. Sfatul nostru 
este să te pregătești bine în cei 
doi ani și, cu siguranță că. la 
timpul potrivit, vei afla exact 
care este situația.

MARIANA MARINEL, Leleas- 
ca Olt : Din cele trei întrebări 
pe care le pui, reiese clar că 
lucrurile îți sînt cam confuze. 
Termini treapta întîi de liceu 
și te gindești să mergi la „Elec
tronica". la un curs de doi ani 
ori de șase luni, sau să te faci 
stewardesă — citește primul 
răspuns și vei vedea ce condi
ții se pun ca să fii admisă în 
această profesie — și, o a treia 
variantă, să urmezi un liceu de 
matematică. înainte de toate, tre
buie neapărat să te decizi asupra 
domeniului pe care-1 preferi 
pentru profesia viitoare. în acest 
sens, ne gîndim că dirigintele 

"de un real folos, 
competent să te 

ce ți s-ar potrivi 
profesie viitoare, 
de rezultatele

corespun-

Vulcan — 
treaptă de 
calificarea

ți-ar putea fi 
fiind cel mai 
sfătuiască cu 
mai bine ca 
ținînd seama ... _______
care Ie ai la învățătură și 
activitatea prâttică. precum 
de înclinațiile dovedite. în 
doilea rînd. trebuie să ai și 
ca și colegii tăi. răbdare, să 
clarifice modul în care se 
realiza t :.....
doua de liceu, care vor fi con
dițiile puse privind trecerea la 
școala profesională pentru ele
vii care vor termina treauta în
tîi de liceu, ori pentru a urma 
cursuri de calificare de scurtă 
durată. Urmărește ziarul nos
tru. Licee d^ matematică. însă, 
nu există: liceele reale dau o 
pregătire matematică 
zătoare.

SIMONA ȚARINA,
Hunedoara: în nrima
liceu nu poți obține _ .............
de laborantă chimistă. Licee in
dustriale de chimie există, dar 
în primii doi ani de liceu, vei 
vedea, dobîndești o pregătire 
mai largă în domeniul acesta, 
urmînd ca. apoi, pe treapa a 
doua, ori prin alte forme de 
pregătiri, să poți adînci spe
cializarea într-un domeniu mai 
restrîns. Dacă îți place chimia, 

-sfatul nostru este să alegi un 
liceu de •acest profil. Știm că 
există unul la Deva, pe strada 
Prelungirea Oituz și un altul la 
Orăștie. pe strada Lenin nr. 25. 
Adresează-te și comisiei de 
orientare profesională din școa
la ta cerîndu-j să te ajute. Di
rigintele ori diriginta trebuie, 
obligatoriu, să facă parte din 
această comisie.

BUNESCU SILVIA, comuna 
Teiului, județul Neamț: După 

pe 
in 
Și 
al 

tu, 
se 
va 

trecerea Ia treapta a

zațiile U.T.C. de la sate. Dealt
fel. așa cum ne informa tova
rășul Mihai Boțoagă, primul se
cretar al Comitetului județean 
Ilfov al U.T.C., redarea în cir
cuitul agricol a unor noi impor
tante suprafețe constituie unul 
dintre principalele obiective ale 
muncii patriotice în cadrul în
trecerii uteciste „Tineretul — 
factor activ în înfăptuirea cin
cinalului revoluției tehnico-știin- 
țifice". „Așa cum s-a subliniat 
și la Congresul al X-lea aJ or
ganizației noastre revoluționare, 
ne spunea tovarășul Mihai Bo
țoagă, în actualul cincinal pre
zența tinerilor de la sate a fost 
mai slabă în întrecerea utecistă. 
Această observație a constituit 
pentru noi un prilej de analiză 
^natură, responsabilă, în spirit 
autocritic. Am ajuns la conclu
zia că putem face mult mai 
mult. Dacă ne-am referi numai 
la subiectul pe care-1 discutăm, 
vom constata că în fiecare co
mună a județului nostru există 
posibilități pentru a reda circui
tului agricol noi suprafețe de te
ren. Mari posibilități în acest 
sens sînt, de pildă. în comu
nele :• Chiselet. Berceni, Vidra. 
Frumușani, Ciocirlia. Girbovi 
ș.a. Pornind de la această con
statare atît în programul de ac
tivități al comitetului județean, 
cît și în cel al comitetelor co
munale au fost incluse acțiuni 
de muncă patriotică care să se 
finalizeze cu redarea de noi su
prafețe în circuitul agricol".

Iată deci, că încă de pe acum 
cînd are loc definitivarea pro
gramului acțiunilor de muncă 
patriotică pentru anul 1976. tre
buie să se analizeze posibilitățile 
existente în fiecare comună, să 
se includă în plan acest obiec
tiv deosebit de important pen
tru înfăptuirea cerințelor viito
rului cincinal. De aceea, alături 
de alte numeroase obiective ia 
fel de importante, pentru tine
rii de la sate întrecerea „Tine
retul — factor activ în înfăptui
rea cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice" trebuie să în
scrie. la loc de frunte, preocu
parea pentru depistarea de noi 
posibilități, în vederea redării 
unor suprafețe tot mai mari în 
circuitul agricol.

AL. DOBRE

informațiile noastre, în județul 
vostru nu există un liceu cu 
profil textile-confecții, dar func
ționează unul în Iași, strada So- 
cola nr. <51—53 și un altul în 
județul Bacău, la Buhuși, B-dul 
Libertății nr. 2<9. Tovarășul di
rector al școlii unde înveți este 
în măsură, și obligat, să se in
tereseze dacă în acest an de 
învățămînt s-a înființat un li
ceu cu profilul dorit de tine și 
în județul Neamț (îrftrucît 
noi, deși am cerut, nu am pri
mit încă rețeaua exactă cu li
ceele care funcționează în acest 
an de învățămînt ca să vă pu
tem răspunde cu cea mai mare 
exactitate). Dacă nu s-a înfiin
țat în județul tău un asemenea 
liceu, poți alege unul din- cele 
indicate de noi. Pentru a intra 
în anul I nu se dă examen de 
admitere — nu cunoști încă 
acest lucru? — ci. pur și sim
plu, te înscrii la liceu, căci ne pri
ma treaptă acesta e obligato
riu. în caz că vor fi mai multi 
candidați decît numărul de 
locuri planificat, atunci se vor 
organiza niște probe de verifi
care a cunoștințelor, prin lucrări 
scrise și numai din materia cla
sei a VIII-a. Comisia de orien
tare profesională din școala ta 
este datoare să-ți indice la ce 
discipline se organizează probe 
de verificare a cunoștințelor la 
liceul de textile și confecții. 
Discută neapărat cu dirigintele, 
cu directorul școlii.

LUCREȚIA LUSTIG

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

INSTITUTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT 
DIN BUCUREȘTI 

anunță scoaterea la concurs a postului de:
— Asistent la catedra de Teoria, organizarea, pedagogia și 

psihologia educației fizice și sportului, disciplina Psihologia 
sportului, poziția 15.

Candidații la concurs vor depune la secretariatul Institutu
lui de educație fizică și sport din București, str. Maior Ene 
nr. 12. în termen de 15 zile de la data publicării acestui anunț 
în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea 
a IlI-a. cererea de înscriere la concurs la care vor anexa ac
tele prevăzute de Legea nr. 6. privind Statutul personalului 
didactic din Republica Socialistă România, publicata în Bu
letinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I. nr. 
33 din 15 martie 1969 și de instrucțiunile Ministerului învă- 
țămîntului nr. 84539.1969.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt su
perior sînt obligați să comunice în scris, rectorului acesteia, 
înscrierea la concurs.

Concursul se va ține la sediul Institutului de educație fizică 
și sport din București, în termen de 15 zile de la expirarea 
termenului de înscriere la concurs.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 
12—14, la secretariatul institutului, telefon 31 44 40.

EROII BASMELOR
„Renunță !“ îi spunea eroului, 

soția sa. „Nu !“ răspunde eroul. 
„De ce ? De dragul meu?" „Nu". 
„De dragul banilor ?“ „Nu".
„Dar atunci, cum nu ai nici o 
șansă să izbutești, de ce stărui, 
de ce nu te gindești că-ți lași 
copiii fără tată, de ce continui?1* 
„Pentru că trebuie !" răspunde 
omul nostru, un fermier plin 
de griji, cu vitele amenințate să 
piară de sete și care, iată, tre
buie să-1 pedepsească pe Ben 
Wade, pe bandit, pe răufăcăto
rul care lui personal nu-i fă
cuse nici un rău. De ce ? Tre
buia. (Trenul de trei și zece 
spre Turna, „western", duminică 
seara). Pentru că am citit în 
ultimele săptămîni cărți despre 
basme și pentru că am întîlnit 
nu o dată afirmația că filmele 
„western" sînt un fel de basme 
moderne, m-am gindit mult la 
acel „trebuie", care nu era prea 
convingător, care — acolo unde 
cădea — nu însemna mare lu
cru. Și care totuși iți rămînea 
in minte. Trebuia ? De ce ? Fil
mul nu oferea un răspuns la în
trebare. Putea foarte bine să-1 
pedepsească și altcineva. Nu un 
biet fermier amărît, tată de co
pii, ci un erou neînfricat, gata 
de fapte mari, un adevărat Făt- 
frumos. Dar, reîntors la cărțile 
despre basme, îmi aminteam de 
tot felul de lucruri cu privire 
la personalitatea Eroului. (Pen
tru ca să existe un basm, două 
personaje sînt neapărat necesa
re. Ele sînt, ca și în filmul de 
duminică, Răufăcătorul și E- 
roul). Dar ce anume are impor
tanță la Erou ? Părinții, nu. 
Eroul poate fi feciorul iepei sau 
al unei flăcări, sau al unchiașu- 
lui beteag — și mersul basmu
lui rămîne același. Oricît de ciu
dat ar părea, nu contează nici 
măcar cine este : poate fi stăpîn 
de împărății întinse sau fiul 
unei văduve sărace. Nici măcar 
numele nu contează. într-un 
basm, personajul capătă pe 
parcursul citorva pagini mereu 
alte nume, din ce în ce mai ce-

ASTĂ SEARĂ, 
LA CASELE 

DE CULTURĂ
seDin suita manifestărilor ce 

vor desfășura astă seară la Ca
sele de cultură ale tineretului 
din Capitală, vă oferim cîteva 
puncte de reper. Un prim mo
ment de interes îl oferă Cena
clul literar „Tudor Vianu" al 
Casei de cultură a sectorului 1, 
(orele 19). Membrii cenaclu
lui și invitații lor se vor întîlni 
într-o confruntare de opinii asu
pra ultimelor lor creații litera
re. Iubitorii filmului sînt. o oră 
mai devreme, invitații Clubului 
„Ecran-util".

Devenit unul din cele mai 
populare din Capitală, „Clubul 
de la ora 7“ al Casei de cultură 
„Mihai Eminescu (sectorul 2) 
ne-a obișnuit cu o constantă 
exigența în alcătuirea programe
lor sale. Astă seară, la orele 19, 
sîntem invitații tinerelor for
mații de muzică „Catena" și 
„Curtea Veche nr. 43".

Interesante, cu un real con
ținut educativ și informativ se 
anunță dezbaterile : „Consumul 
rational de alimente în țările 
dezvoltate și în curs de dezvol
tare" — invitat un cercetător 
participant la Conferința mon
dială a alimentației de la Roma. 
1974 (la Casa de cultură a sec
torului 4, orele 15) și „Princi
palele tipuri de școli și profesii" 
prezintă lect. univ. dr. Emil 
Verga (Casa de cultură a sect. 6. 
orele 18). In sfirșit. „Ateneul ti
neretului" ne invită astăzi, la 
orele 18. la o întîlnire cu Maria- 
Radu Constantin, redactor la 
revista „Teatrul". Tntîlnirea, a- 
vînd ca temă „Teatrul și pasiunea 
actualității", va fi urmată de o 
nouă ediție a „Disco-ramei ’75".

B. NEAGOE

criTi/Kii

țoâse. îl cheamă întîi Stan 
Grindă Barbaiop. călare pe-o 
jumătate de iepure șchiop, 
apoi — de parcă autorul a uitat 
— Tărtăcot cu barba d-un cot 
și cu limba de doi — pentru ca in 
sfirșit să devină nu altcineva 
decit Căpățină de cal într-un 
picior de găină înșelat și înfrî- 
nat. ” ' .
nici părinții, nici îndeletnicirea, 
nici 
are
leagă acel „trebuie" din film — 
locul pe care-1 ocupă persona- 

Nu au importantă. deci,

numele. Un singur lucru 
însemnătate — și de el se

de FLORIN MUGUR

jul în basm. Și nu există decît 
două locuri principale (sau 
două roluri) : acela al Eroului 
și acela al Răufăcătorului. Eroul 
trebuie să-1 pedepsească pe 
Răufăcător, iar Răufăcătorul 
trebuie să fie pedepsit — și nu 
de altcineva, ci neapărat de E- 
rou. Aceasta e legea de aur a 
basmului, ca și a „western“-ului, 
și legea nu e încălcată nicio
dată. Nu există basme în care 
Răufăcătorii să piară de bătrîj 
nețe sau de boală. Nu există 
basme în care Eroii, obosiți sau 
neconvinși, să renunțe. Măcar 
în basme și măcar în filme, rău
făcătorii sînt întotdeauna pedep
siți, iar eroii biruie mereu. Nu 
basmele seamănă cu viața, ci 
viața ar trebui să semene cu 
basmele.

Adeseori, seamănă — și de aci 
bucuria noastră de telespecta
tori cînd întilnim oameni care 
reprezintă binele aflat în ofen
sivă. Chipurile lor sînt dintre 
cele mai diferite. Poate fi vorba 
chiar de reporterii televiziunii, 
aflați în plină luptă împotriva 
birocrației, (Direcția mișcării 
hirtiilor). Oamenii care pun pe 
drumuri o muncitoare, cerîndu-i 
o adeverință în care să se spe
cifice. negru pe alb și cu sem
nătură, cîți kilometri sînt de la 
Chitila la București, cei care-1 
obligă pe un om bătrîn să plă
tească în continuare impozite 
pentru o casă care a fost demult 
demolată (iar pe locul ei se 
înalță un frumos bloc de locuin
țe), cei care pretind că pentru

al e

Sîmbătă și duminică. scena 
Sălii Palatului a găzduit un am
plu spectacol muzical-coregrafic 
susținut de artiștii Ansamblului 
artistic al U.T.C. Timp de trei 
ore, în fața unui numeros pu
blic. mai multe colective ale an
samblului — corul, grupul de 
recitatori, orchestrele de muzică 
populară și ușoară, dansatorii, 
soliști^ vocali și instrumentiști 
— au prezentat un program de o 
notabilă ținută artistică, cu un 
manifest caracter educativ-pa- 
triotic. Care au fost premisele 
succesului acestui spectacol? 
La întrebare ne-a răspuns to
varășul Ion Butoi, directorul 
Ansamblului artistic al U.T.C. :

— Publicul tînăr, căruia ne a- 
dresăm cu precădere, aș pu
tea afirma cu toată certitudinea 
că ne cunoaște și ne urmă
rește reprezentațiile cu interes. 
Popularitatea ne-am cîștigat-o 
in timp, cu serioase eforturi și 
cu producții durabile. Avind în 
vedere obligațiile majore ce ne 
revin pe un dublu plan, ca edu
catori și ca îndrumători ai miș
cării artistice de amatori, în 
desfășurarea activității noastre, 
în conceperea manifestărilor, in 
orientarea lor tematică, căutăm 
cu o deosebită atenție să răs
pundem comandamentelor edu
cării, formării și dezvoltării 
multilaterale a tineretului din 
țara noastră. Periodic, prezen
tăm în instituții, institute de 
învățămînt, case de cultură, în 
Capitală și “in țară, programe 
complexe in care includem ge
nuri diverse de artă, de la mu
zica corală la poezie, de la cin- 
tecul și jocul popular Ia mu
zica folk sau șlagărul de. muzică 
ușoară. Aceasta este de fapt și' 
una dintre premisele succesului 
spectacolelor noastre, varietatea. 
O altă premisă este calitatea 
repertoriului. De fiecare dată 
ne prezentăm cu cele mai noi 
creații, cu prime audiții. In ul
timul spectacol, de exemplu, 
corul condus de dirijorul Voicu 
Enăchescu a interpretat numai 
piese noi, selecționate dintre lu
crările premiate la recentul 
Festival al cîntecului pentru ti
neret și studenți organizat de 
C.C. al U.T.C., cum ar fi : „Ute
ciștii de azi. comuniștii de mîi- 
ne“ de Temistocle Popa, „Mar
șul tinereții noastre" de Vasile 

se atribuie cîstigurî în= 
AUTOTURISME,
BANI și excursii în U.R.S.S., 
R-D.GERMANÂ

£

a fi lăsat să participi la o șe
dință îți trebuie o adeverință in 
cinci exemplare, cei care con
tinuă să ceară la nesfirșit date 
despre situația parcului de ma
șini și de tractoare al unei bi
blioteci (care n-a avut nicio
dată in înzestrarea ei nici mă
car un autoturism) reprezintă — 
prin ceea ce fac în momentele 
lor de nesocotință și de nepăsa
re — un rău social, iar repor
terii televiziunii încearcă să re
stabilească — și probabil că re
stabilesc — ordinea firească.

Costin Gavril, muncitor la o 
întreprindere din Cluj-Napoca 
și care a fost supranumit, ca 
un adevărat erou de basm, „o- 
mul cu două inimi", pentru mo
dul plin de generozitate și de 
omenie în care îi ajută pe co
legii săi mai tineri (e păcat că 
prezentarea, făcută în cadrul e- 
misiunii Club T. a fost expe-^ 
diată) reprezintă și el aceeași 
ofensivă a binelui, ca și cutare 
șerif din filme. în viața de zi 
cu zi, înfățișarea eroilor de 
basm e dintre cele mai comu
ne : nu au ce face nici cu 
sabia lui Făt-frumos și nici cu 
pistoalele șerifului — și, poate 
din cauza aceasta, munca lor e 
mult mai complexă și mult mai 
dificilă. Eroul filmului are în 
grijă cîteva hectare de teren, 
pe care-și crește vitele și pe 
care trebuie să le ferească de 
răufăcători. Ion Corobea din 
Mediaș, Erou al Muncii Socialis
te, are în grijă sute și sute de 
kilometri de teren. străbătute 
pe dedesubt de țevile de gaz 
metan, care trebuie să fie me
reu in stare bună. Răul capătă 
aici înfățișări puțin obișnuite : 
îmbătrînirea fierului, mișcările 
tectonice, frigul. E mult mai 
ușor să lupți împotriva zmeului 
— care-1 vezi cu ochii tăi — 
decît împotriva unei mișcări as
cunse a pămîntului...

...Mi s-au părut admirabile și 
pline de umor cuvintele rostite 
de Gheorghe Tomozei, în cadrul 
emisiunii Mult e dulce, despre 
limbajul snobilor, al celor cart 
nu mănîncă, ci „servesc masa", 
nu citesc, ci „lecturează", nu-și 
vizează biletele de tramvai, ci 
le „compostează** (cu un cui. 
bineînțeles). Nu aș fi scris totuși 
despre intervenția poetului dacă 
nu mă întreba cineva adineauri : 
,.N-ai terminat Cronica TV ?** 
și nu pronunța Ti-Vi. pe engle
zește sau pe americănește. Ba 
da, am terminat-o.

Vasilache. „Uteciștii" de Radu 
Șerban ș.a. De asemenea, în 
repertoriul formației de muzică 
ușoară .,Savoy", condusă de Ma
rian Nistor, și al soliștilor, am 
inclus cîntece de factură patrio
tică recent intrate în circulație. 
Asupra textelor și a versurilor 
prezentate în programele an
samblului, am putea insista în
tr-un capitol special, plecînd de 
la importanța pe care o acor
dăm acestui mijloc de educare 
a tinerilor, de influențare a 
conștiinței lor. în montajele 
literar-muzicale selectăm cele 
mai noi și mai valoroase poezii 
semnate de poeții noștri repre
zentativi, iar melodiile de mu
zică ușoară sau de muzică folk 
sînt însoțite frecvent de versuri 
scrise de poeți consacrați.

— Prin ce și-a manifestat an
samblul calitatea de centru me
todic de îndrumare a mișcării 
artistice de tineret ?

— în realizarea dansului te
matic intitulat „Aurul cîmpiei", 
maestrul coregraf Dumitru Theo
dor Vasilescu. artist emerit, a 
antrenat alături de dansatorii 
ansamblului și formația Clubu
lui „T-4“. Printr-o 
îndrumare directă, prin studiu 
tehnic, dar și prin ieșiri pe scenă 
in comun, urmărim să-i ajutăm 
pe tinerii dansatori amatori 
să-și perfecționeze mijloacele de 
interpretare in vederea abordă
rii unei tematici complexe, a 
unei palete mai bogate de ge
nuri și stiluri coregrafice. în a- 
celași spirit, promovăm și lan
săm prin intermediul specta
colelor noastre, tineri interpreți 
de muzică ușoară și populară 
cărora le îndrumăm primii pași 
spre confruntarea cu publicul, 
în recentul spectacol, alături de 
formația ..Savoy" au cîntat ti
nere talente ca Angela* Ciochină, 
Mhaela Oancea, iar în compa
nia orchestrei de muzică popu
lară condusă de prestigiosul di
rijor Florian Economu, a cîntat 
tînărul Viorel Costin, interpret 
al muzicii maramureșene, venit 
tocmai din Sighetul Marmației. 
Și în grupul 
prezentat două nume „in 
mieră" 
elevele 
stanța

de recitatori am 
pre- 

pe scena Sălii Palatului, 
Irina Gazibar și Con- 

Liliac.

ALINA POPOVICI
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Cu ocazia vizitei tovarășului Nicolae Ceausescu în Iran
 3 i

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, s-a întâlnit, luni dimineață, la reședința sa. Palatul 
Golestan, în cadrul unei conferințe de presă, cu reprezentanți ai 
marilor ziare și Radioteleviziunii iraniene și corespondenții agen
țiilor internaționale acreditați la Teheran.

Au participat tovarășii Ion Pățan, George Macovescu, Constantin 
Mitea, consilier al președintelui Republicii.

Erau prezenți ambasadorul României la Teheran și ambasadorul 
Iranului la București.

Conferința de presă a fost deschisă de Kambiz Yazdanpanah, 
reprezentantul Curții Imperiale pentru problemele de presă, infor
mații și relații externe.

Președintele Nicolae Ceaușescu a răspuns apoi la întrebările puse 
de ziariști.

Semnarea unor documente
româno-iraniene

ÎNTREBARE (reprezentan
tul Agenției iraniene de pre
să P.A.R.S.) : Domnule pre
ședinte, cum apreciați rezul
tatele vizitei dumneavoastră 
in Iran și cu ce impresii 
plecați in țară după această 
vizită ?

RĂSPUNS : Doresc să men
ționez de la început că relațiile 
dintre România și Iran se ba
zează pe legături străvechi, care 
au cunoscut un progres sim
țitor in ultimii ani, ca rezultat 
al schimbului de vizite între 
șefii de stat, între diferite per
sonalități economice, științifice 
și culturale din cele două țări.

Actuala vizită pe care o rea
lizăm în Iran, la invitația Ma
iestății Sale, se înscrie în cadrul 
dorinței reciproce de a extinde 
continuu relațiile de colaborare 
bilaterală, cit și conlucrarea pe 
plan internațional în soluționa
rea diverselor probleme com
plexe care preocupă omenirea. 
Toate acestea au făcut ca în 
cursul vizitei să se realizeze noi 
acorduri de colaborare econo
mică, tehnico-științifică și cul
turală. Schimbul de păreri rea
lizat cu Maiestatea Sa a evi
dențiat încă o dată că, asupra 
celor mai multe probleme inter
naționale, există o abordare co
mună sau foarte apropiată, ță
rile noastre — România și Ira
nul — fiind interesate deopo
trivă în realizarea unor relații 
internaționale noi. bazate pe e- 
galitate, pe respectul indepen
denței și suveranității naționa
le, pe neamestec în treburile 
interne.

Așa cum am menționat și în 
expunerea mea de la Universi-4 
tatea din Teheran, de fiecare 
dată ci nd am vizitat Iranul am 
constatat cu multă bucurie pro
gresele înregistrate pe calea 
dezvoltării econqmico-sociale. 
Impresiile pe care Je avem de 
această dată sînt deosebit de 
plăcute. Am constatat preocupa
rea de a asigura un ritm înalt 
de dezvoltare a țării în toate 
domeniile. Ne întoarcem deci 
acasă cu cele mai plăcute im
presii despre munca și activi
tatea poporului prieten iranian.

ÎNTREBARE (reprezentan
tul Radioteleviziunii iranie
ne) : Excelență, ați subliniat 
adesea necesitatea făuririi 
unei noi ordini internaționa
le. în acest cadru, care este 
accentul pe care il puneți in 
ce privește îmbunătățirea 
schimburilor comerciale : mă 
gindesc in special la prețuri
le preferențiale.

RĂSPUNS : între problemele 
complexe ale vieții internațio
nale. lichidarea subdezvoltării și 
făurirea unei noi ordini econo
mice constituie una din cele 
mai importante, atit pentru sta
bilitatea economică, cit și pen
tru cursul destinderii și păcii 
în lume. Existența a zeci de 
state subdezvoltate, de fapt îm
părțirea lumii în țări bogate și 
țări sărace, este rezultatul unei 
îndelungate dezvoltări istorice, 
îndeosebi al politicii imperialis
te, colonialiste și neocolonialis- 
te, al relațiilor de inechitate pe 
plan internațional. Este evident

COMUNICAT COMUN ROMÂNO-IRANIAN
(Urmare din pag. L) 

în politica externă dinamică a 
României, consacrată edificării 
păcii și cooperării pe plan mon
dial și instaurării unei noi or
dini economice internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și Șahinșahul Aryamehr și-au 
exprimat deplina satisfacție 
față de dezvoltarea continuă a 
raporturilor de prietenie și co
laborare dintre Republica So
cialistă România și Iran, subli
niind importanța deosebită a 
proiectelor comfune și a progra
melor de cooperare în curs de 
realizare în cele două țări, con
tribuția acestor acțiuni ia pro
cesul general de dezvoltare eco
nomică a României și Iranului. 
Cei doi șefi de stat au căzut de 
acord să promoveze in conti
nuare dezvoltarea colaborării 
româno-iraniene pe multiple 
planuri și să încurajeze con- 
sultările și schimburile de vizite 
la toate nivelurile.

Cele două părți au subliniat 
semnificația istorică a Declara
ției Solemne a Republicii So
cialiste România și Iranului, 
semnată la București, la 4 iunie 
1973, de către șefii celor două 
state, exprimînd hotărîrea țări
lor lor de a dezvolta și în viitor 
relațiile dintre ele. precum și 
relațiile cu alte state, pe baza 
acestui important document. Cei 
doi șefi de 
convingerea 
lizării unei 
dezvoltării 
rodnice pe 
se impune 
respecte i____ ..
valabile ale dreptului interna
țional. și anume egalitatea su
verană a tuturor statelor, drep
tul acestora la libertate, inde
pendență națională și suverani
tate, neamestecul în treburile 
interne ale altui stat, sub nici o 
formă și sub nici un pretext, 
respectarea inviolabilității fron
tierelor de stat și a integrității 
teritoriale a statelor, renunțarea 
la forță sau la amenințarea cu 
folosirea forței, soluționarea tu
turor diferendelor prin mijloace 
pașnice. principii înscrise în 
Declarația Solemnă româno-ira- 
niană.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat satisfacția față de con- 
cluziile celei de-a Xl-a sesiuni 
a Comisiei mixte ministeriale 
fomâno-iraniene *i au căjjut de 

au reafirmat 
vederea rea- 
durabile, a 

conlucrări 
I___ internațional,

. ca toate statele să 
principiile universal

stat 
că. în 

. păci 
unei 

plan

că atunci cînd se vorbește de 
noua ordine economică interna
țională se presupune desființa
rea acestor relații de inechitate 
și crearea unor relații noi, de 
egalitate și echitate în toate do
meniile. Aceasta presupune, de
sigur, realizarea unor raporturi 
cit mai juste între prețurile ma
teriilor prime și ale produselor 
industriale. Pentru aceasta este 
necesar ca țările posesoare de 
materii prime să primească pre
țuri care să concorde cu acti
vitatea depusă pentru exploata
rea acestor materii prime, cu 
valoarea lor, și care să le ajute 
să realizeze o dezvoltare econo- 
mico-socială mai rapidă. In a- 
celași timp, desigur, produsele 
industriale trebuie să fie livrate 
la asemenea prețuri îneît să 
nu ducă la lichidarea avantaje
lor obținute prin prețurile la 
materiile prime, dar care, tot
odată, să constituie și un stimu
lent pentru dezvoltarea în con
tinuare a activității industriale.

Dar acesta este numai un as
pect al noii ordini economice in
ternaționale, deoarece este ne
cesar să se realizeze o stabili
tate pe plan internațional, un 
curs mai stabil al monedelor 
internaționale, accesul țărilor 
slab dezvoltate la tehnologiile 
moderne. Totodată, aceste țări 
trebuie să fie ajutate în crearea 
cadrelor naționale, deoarece li
chidarea subdezvoltării este ne
mijlocit legată de formarea ca
drelor necesare care să asigure 
conducerea tuturor sectoarelor 
de activitate.

Deci, pentru realizarea noii 
ordini economice internaționale, 
statele în curs de dezvoltare 
trebuie să-și întărească solidari
tatea, să acționeze cu mai multă 
fermitate pentru a ajunge la o 
colaborare avantajoasă cu toate 
celelalte state.

ÎNTREBARE (Coresponden
tul Agenției France Presse) : 
Domnule președinte, ne-ați 
putea da unele detalii despre 
acordurile realizate în cursul 
vizitei dumneavoastră la Te
heran ?

RĂSPUNS : Chiar în cursul 
acestei dimineți au fost semnate 
unele din aceste documente, în
tre care Acordul privind coope
rarea in domeniul construcțiilor 
de căi ferate, Acordul de coope
rare în domeniul turismului. A- 
cordul în domeniul radiote
leviziunii. A avut loc sesi
unea Comisiei mixte româno- 
iraniene și s-a ajuns la o 
serie de concluzii cu pri
vire la o cooperare mai largă — 
consemnate intr-un protocol al 
acestei sesiuni — precum și la o 
serie de alte înțelegeri econo
mice.

ÎNTREBARE (reprezentan
tul ziarului „Journal de Te
heran") : Am înțeles că 
in discuțiile dumneavoastră; 
domnule președinte, cu Ma
iestatea Sa Imperială au fost 
atinse $i probleme referitoa
re la regiunea .in care ne 
aflăm și a Golfului Persic, 
această zonă pe care ați vi
zitat-o dealtfel ieri. Doresc 
să întreb dacă România sub
scrie la punctul de vedere pe

acord să fie folosite și în viitor 
toate posibilitățile oferite de e- 
conomiile celor două țări pen
tru intensificarea și lărgirea, 
pe baza avantajului reciproc, a 
cooperării economice, științifice, 
tehnologice și culturale. Ei au 
convenit ca factorii competenți 
din cele două țări să-și intensi
fice consultările in scopul fina
lizării recomandărilor înscrise în 
Protocolul semnat la București, 
în august 1975, și în Protocolul 
semnat la Teheran, la 1 decem
brie 1975. Ei s-au pronunțat pen
tru promovarea schimburilor 
comerciale, astfel incit. în 1980, 
volumul total al comerțului bi
lateral să atingă cifra de 1 mi
liard de dolari.

în scopul dezvoltării continue 
a relațiilor dintre România și 
Iran, în timpul vizitei au fost 
semnate Acordul privind co
operarea româno-iraniană în 
domeniul construcției de căi fe
rate. Acordul de cooperare în 
domeniul turismului. Acordul 
de cooperare în domeniul radio
televiziunii, Protocolul celei 
de-a Xl-a sesiuni a Comisiei 
mixte ministeriale româno-ira
niene. precum și unele înțele
geri și contracte de cooperare 
economică.

Cele două părți au căzut de 
acord ca autoritățile competente 
din țările lor să urgenteze fina
lizarea negocierilor în vederea 
încheierii unor acorduri în ceea 
ce privește evitarea dublei im
puneri. garantarea reciprocă a 
investițiilor, transporturile ru
tiere. asistentă juridică și in alte 
domenii de interes comun.

Trecind în revistă situația pe 
plan mondial, cei doi șefi de 
stat au apreciat cu satisfacție 
mutațiile pozitive care au avut 
loc pe arena internațională și 
care au contribuit la procesul 
de extindere a cooperării și în
țelegerii între state. Ei au rea
firmat că, in relațiile interna
ționale. un număr tot mai mare 
de țări, indiferent de mărime, 
sistem social politic, apartenen
ță sau neapartenență la alianțe 
militare sau economice, sînt ho- 
tărîte să participe direct și activ 
la examinarea și soluționarea 
problemelor care privesc pacea 
și securitatea în lume. Președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia și Șahinșahul Iranului au 
subliniat că procesul destinderii 
se află încă, la început, că în 
lume mai există numeroase

care Iranul îl are că super» 
puterile trebuie să părăseas
că Golful Persic, iar securi
tatea regională trebuie asi
gurată de popoarele din a- 
ceastă zonă ?

RĂSPUNS : După cum este 
cunoscut, România se pronunță 
ferm pentru eliberarea tuturor 
popoarelor și a tuturor zonelor 
de sub orice dominație. Ne pro
nunțăm pentru respectarea drep
tului fiecărui popor de a fi stă- 
pin pe destinele sale, de a-și 
hotărî dezvoltarea în mod inde
pendent, fără nici un amestec 
din afară. În acest spirit privim 
și problemele din Golful Persic, 
unde dorim să se realizeze o 
colaborare pe baza acestor prin
cipii intre toate statele din a- 
ceastă regiune pentru a deveni 
o zonă a păcii și colaborării.

ÎNTREBARE (reprezentan
tul Agenției Reuter) : Ex
celență, ați dori să comen
tați prețurile la petrol, 
Romârlia fiind unul dintre 
clienții principali ai petrolu
lui iranian ?

RĂSPUNS : Nu sîntem nici pe 
departe printre clienții princi
pali ; sînt alții.

Am arătat mai înainte că tre
buie avut în vedere ca prețu
rile la materiile prime — deci și 
la petrol — să asigure o remu
nerare corespunzătoare și să fie 
în strînsă concordanță cu prețu
rile pe plan internațional. De
sigur, luînd pe ansamblu, Româ
nia se pronunță pentru o stabi
litate a prețurilor la toate pro
dusele, atit la materii prime — 
deci și la petrol — cit și la pro
dusele industriale, dar acestea 
trebuie să facă obiectul unei în
țelegeri corespunzătoare. Aceas
ta va fi un element esențial al- 
noii ordini internaționale.

ÎNTREBARE (reprezentan
tul ziarului ..Etela ’at“) : 
Domnule președinte, v-aș ru
ga să comentați recenta con
ferință de la Helsinki. Ce 
efecte va avea ea asupra 
continentului european ?

RĂSPUNS : După cum se știe, 
conferința de la Helsinki a fost 

focare de tensiune, un mare 
număr de probleme care tre
buie să fie rezolvate. în a- 
cest context, cei doi șefi de 
stat au scos în evidență necesi
tatea sporirii eforturilor tuturor 
statelor pentru reglementarea 
problemelor litigioase pe cale 
pașnică, pentru respectarea prin
cipiilor unanim recunoscute ale 
dreptului internațional, subli
niind rolul și contribuția țărilor 
mici și mijlocii, al țărilor în 
curs de dezvoltare, al țărilor 
nealiniate, la democratizarea re
lațiilor internaționale, la lupta 
împotriva politicii de dominare 
și asuprire, la instaurarea unui 
climat de înțelegere și respect 
reciproc, la dezvoltarea relații
lor de prietenie și colaborare 
între toate statele, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună.

Referindu-se la starea econo
miei mondiale și a relațiilor eco
nomice interstatale, cele două 
părți au evidențiat că procesul 
de ameliorare a situației țărilor 
în curs de dezvoltare și de asi
gurare a progresului economico- 
social în toate statele, și îndeo
sebi în țările rămase în urmă, a 
intrat într-o fază acută. Decala
jele dintre, țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare se 
măresc în continuare ; problema 
energiei și a materiilor prime 
capătă un caracter tot mai ascu
țit ; criza alimentară a devenit 
cronică în multe părți ale globu
lui ; ca urmare a consumurilor 
iraționale și a risipei din. multe 
țări, se irosesc importante resur
se ; raporturile dintre prețul de 
export și cel de import. în 
țările în curs de dezvoltare se 
deteriorează datorită fluctuației 
prețurilor pe piețele internațio
nale ; sistemul financiar mon
dial este dezorganizat : pe pie
țele mondiale au loc fluctuații 
dezordonate ale prețurilor ; co
laborarea economică internațio
nală continuă să fie frînată de 
numeroase obstacole artificiale, 
bariere discriminatorii și inechi
tăți. Toate aceste fenomene ne
gative sînt o consecință â exis
tenței unor relații economice 
inechitabile între state. Cei doi 
șefi de stat au subliniat că. pen
tru remedierea acestor stări de 
lucruri, România și Iranul își vor 
spori eforturile. împreună cu 
celelalte state. în vederea reali
zării unei noi ordini economice 
internaționale, bazate pe justiție

) 1feasfc. * «la mF
pregătită vreme de aproape trei 
ani și s-a încheiat cu rezultate 
pozitive, prin adoptarea unor 
documente elaborate prin con
sens. Ea deschide perspective 
pentru realizarea unor relații noi 
în Europa. Dar, așa cum am 
menționat încă la Helsinki, con
ferința nu constituie decît o pri
mă etapă. Odată cu semnarea 
documentelor a început o nouă 
etapă — aș putea spune hotărî- 
toare — aceea a aplicării în viață 
a celor consemnate în documerf- 
te și, în primul rind, a trecerii 
Ia realizarea unor măsuri de 
ordin militar, de dezangajare 
militară în Europa, fără de care 
nu se poate vorbi de o reală 
securitate pe continent și, de 
altfel, nicăieri în lume.

Se poate aprecia că înfăptui
rea în viață a documentelor de 
la Helsinki va exercita o influ
ență puternică asupra întregii 
vieți internaționale și, în primul 
rind, în Orientul Mijlociu, ținînd 
seama de faptul că întotdeauna 
— și aș putea spune cu atit mai 
mult astăzi —, aceste două zone 
ale planetei noastre se condițio
nează reciproc.

ÎNTREBARE (reprezentan
tul ziarului ..Kayhan") : Dacă 
ați dori, domnule președinte, 
să comentați criza din Orien
tul Mijlociu. Ce ne puteți 

. spune in legătură cu poziția 
României in această proble
mă ?

RĂSPUNS : Menținerea situa
ției actuale din Orientul Mijlociu 
creează permanent pericolul re- 
izbucnirii conflictului, cu conse
cințe foarte grave nu numai 
pentru Orientul Mijlociu, dar și 
pentru pacea internațională. De 
aceea, România s-a pronunțat 
și se pronunță pentru soluțio
narea cit mai rapidă, pe cale 
politică, a conflictului. în spiritul 
rezoluțiilor Consiliului de Secu
ritate și ale Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite. 
Aceasta presupune retragerea 
Israelului din teritoriile ocupate 
în urma războiului din 1967. pre
cum și soluționarea problemei 
poporului palestinian. inclusiv 
crearea unui stat palestinian in
dependent. Numai pe această 

și. echitate, în care să fie asi
gurate progresul, stabilitatea e- 
conomică și pacea tuturor națiu
nilor. Un accent deosebit s-a pus 
pe propunerile făcute de Româ
nia și Iran pentru stabilirea 
unor mecanisme financiare in
ternaționale adecvate, destinate 
în primul rind să sprijine țările 
în curs de dezvoltare.

Cei doi șefi de stat au consta
tat cu satisfacție că încheierea 
cu succes a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Euro
pa constituie un pas important 
în direcția edificării păcii pe 
continent și are un rol pozitiv 
asupra securității și păcii în în
treaga lume. Ei au relevat că 
realizarea securității europene 
este strîns legată de soluționarea 
problemelor din alte părți ale 
lumii. în acest context, cei doi 
șefi de stat au subliniat că toate 
națiunile trebuie să-și intensifi
ce eforturile pentru asigurarea 
respectării stricte a principiilor 
și normelor dreptului internațio
nal. Ei au evidențiat în mod 
deosebit dreptul fiecărui stat de 
a-și alege modul său de viață 
și dezvoltare, potrivit propriilor 
năzuințe și interese, fără ames
tec din afară.

Cei doi șefi de stat au fost de 
acord că dezarmarea generală 
și, în primul rind. dezarmarea 
nucleară a devenit în prezent 
una din problemele majore ale 
.vieții internaționale. Rezolvarea 
ei este de importanță vitală pen
tru înlăturarea primejdiei unui 
război nimicitor, pentru asigu
rarea păcii mondiale. Cele două 
părți au reafirmat hotărîrea lor 
de a depune în continuare efor
turi sporite în vederea adoptării 
de măsuri practice, efective, 
pentru realizarea dezarmării ge
nerale, în primul rind a dezar
mării nucleare. în acest context, 
ele au exprimat sprijinul lor 
activ pentru punerea în aplicare 
a inițiativelor de creare a unor 
zone denuclearizate în diferite 
părți ale lumii. Ele și-au expri
mat ferma convingere că iniția
tivele in vederea . realizării unor 
zone denuclearizate în Orientul 
Mijlociu, precum și transforma
rea Oceanului Indian într-o zonă 
a păcii vor contribui Ia instau
rarea unui climat de securitate 
și cooperare, in interesul tuturor 
popoarelor din aceste regiuni, al 
păcii mondiale. Cele două părți 
au subliniat, de asemenea, sem

bază se va putea asigura o pace 
trainică și justă, care să asigure 
dezvoltarea liberă, securitatea și 
independenta tuturor statelor din 
această zonă.

ÎNTREBARE (reprezentan
tul Televiziunii iraniene) : 
Domnule președinte, ați făcut 
apel la o intărire reală a Or
ganizației Națiunilor Unite. 
Cum anume se poate face a- 
ceasta ? Promovarea unei mai 
strinse cooperări regionale 
ar putea reprezenta o cale de 
intărire a rolului Oganizației 
Națiunilor Unite ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia se pronunță pentru creșterea 
rolului și democratizarea activi
tății Organizației Națiunilor 
Unite și a altor organisme in
ternaționale. în acest sens, am 
prezentat, într-un document, 
punctul de vedere al României 
asupra acestor probleme. Avem 
în vedere câ sînt necesare unele 
îmbunătățiri atit în organizarea, 
cit și în activitatea Organizației 
Națiunilor Unite, eliminarea u- 
nor prevederi depășite, care nu 
mai corespund schimbărilor fun
damentale ce s-au* produs pe 
plan international. Aceasta pre
supune. în primul rind. crearea 
unui cadru organizatoric mai 
corespunzător pentru participa
rea tuturor statelor și, îndeosebi, 
a țărilor mici și mijlocii, a țări

TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis Șahinșahului Iranului MOHAMMAD 
REZA PAHLAVI ARYAMEHR, următoarea telegramă :

Părăsind teritoriul Iranului, doresc încă o dată -ca, în numele 
meu și al soției, să vă transmit cele mai calde mulțumiri pentru 
primirea cordială și ospitalitatea de care ne-am bucurat în tot tim
pul vizitei noastre in frumoasa dumneavoastră țară.

Exprimi ndu-mi satisfacția pentru rezultatele vizitei, nutresc con
vingerea că ea se va înscrie ca un moment important în întărirea 
și dezvoltarea, pe multiple planuri, a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România și Iran, in interesul celor două popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

Folosesc acest prilej pentru a adresa Maiestăților Voastre Impe
riale. precum și întregului popor iranian prieten urările noastre 
de sănătate și fericire, de prosperitate și progres.

nificația deosebită a inițiativelor 
vizind transformarea regiunii 
Balcanilor intr-o zonă a păcii și 
colaborării, lipsită de arme nu
cleare. ceea ce va contribui la 
consolidarea securității și coope
rării in Europa și la promovarea 
păcii în întreaga lume.

în ceea ce privește situația din 
Golful Persic, cei doi șefi de stat 
au scos in evidență importanță 
deosebită pe care o au pentru 
pacea lumii pacea și securitatea 
în această zonă, prin colabo
rarea dintre toate statele rivera
ne. fără nici un amestec din a- 
fară. aceasta corespunzînd atit 
intereselor țărilor din regiune, 
cit și cauzei generale a colabo
rării și păcii.

Examinând situația din Orien
tul Mijlociu, cei doi șefi de stat 
și-au exprimat convingerea că 
realizarea unei păci juste și du
rabile în aceasta regiune poate 
fi obținută numai pe baza înde
plinirii rezoluțiilor pertinente 
ale Organizației Națiunilor Uni
te. prin retra'gerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe 
ocupate, garantarea suveranității 
și integrității teritoriale a tutu
ror statelor din regiune și res
pectarea drepturilor și aspirații
lor naționale legitime ale po
porului palestinian, inclusiv a 
dreptului său la autodetermi
nare.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
importanța pe care țările lor o 
acordă existenței unui stat ci
priot independent și suveran. Ei 
și-au exprimat speranța că ne
gocierile dintre reprezentanții 
comunităților greacă și turcă ale 
Ciprului se vor termina cu suc
ces, ajungindu-se la o regle
mentare finală și justă a pro
blemei .cipriote, in conformitate 
cu interesele celor două comu
nități.

Cei doi șefi de stat au salutat 
cu satisfacție proclamarea inde
pendenței statelor Guineea- 
Bissau. Insulele Capului Verde. 
Mozambic. Sao Tome și Principe 
și Angola. Ei au relevat necesi
tatea abolirii tuturor formelor 
de colonialism și neocolonialism, 
a politicii rasiste și de apartheid 
practicate de regimurile minori
tare din Africa de Sud și Rho
desia.

Cei doi șefi de stat au relevat 
că România și Iranul acordă o 
atenție deosebită Organizației 
Națiunilor Unite, ca unul din 

lor în curs de dezvoltare, la ac
tivitatea Organizației Națiunilor 
Unite. De asemenea, avem în 
vedere ca hotărîrile Adunării 
Generale să aibă un rol mai im
portant și, într-un anumit sens, 
Adunarea Generală să-și înde
plinească mai bine cele consem
nate în Cartă, de a urmări acti
vitatea Consiliului de Securitate.

în ce privește înțelegerile re
gionale, fără nici o îndoială că 
ele pot juca un rol important, 
dar nu pot înlocui, după părerea 
mea. Organizația Națiunilor 
Unite. Este in interesul tuturor 
popoarelor, și în primul rind al 
țărilor mici și mijlocii, de a con
solida și întări continuu Organi
zația Națiunilor Unite.

KAMBIZ YAZDANPANAH. 
reprezentantul Curții Imperiale 
pentru problemele de presă, in
formație și relații externe :

Domnule președinte, in numele 
reprezentanților presei, dorim să 
vă mulțumim pentru prezența 
dumneavoastră, pentru privile
giul Acordat cu ocazia acestei 
conferințe de presă.
Tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU :
‘Aș dori să folosesc acest prilej 

pentru a ura încă o dată po
porului prieten iranian multă 
prosperitate, bunăstare și feri
cire.

mijloacele importante de care 
dispune omenirea pentru rezol
varea problemelor internaționa
le, pentru promovarea idealuri
lor de libertate și progres ale 
popoarelor, a înțelegerii și cola
borării între toate statele, pen
tru întărirea securității și asigu
rarea unei păci trainice în lume. 
Ei au apreciat că toate statele 
membre trebuie să depună noi 
eforturi pentru- creșterea rolului 
Organizației, pentru a face ca 
ea să devină intr-adevăr un in
strument eficient de punere în 
aplicare a principiilor și decla
rațiilor pe care le-a elaborat, 
astfel incit să fie respectate in
teresele tuturor statelor mari 
sau mici și să contribuie îa de
mocratizarea relațiilor interna
ționale, la consolidarea păcii și 
colaborării internaționale. De a- 
semenea, cei doi șefi de stat au 
apreciat câ este necesar ca 
O.N.U. să se adapteze intr-o 
mai mare măsură realităților vie
ții internaționale contemporane.

Cei doi șefi de stat au fost de 
acord că vizita președintelui Re
publicii Socialiste România în 
Iran a constituit o nouă și im
portantă contribuție la dezvol
tarea și adîncirea relațiilor din
tre cele două țări și popoare 
prietene, pentru cauza păcii în 
lume.

Președintele Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu. 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
exprimat cele mai cordiale mul
țumiri Maiestății Sale Imperiale 
Mohammad Reza Pahlavi Arya
mehr, Șahinșahul Iranului. Ma
iestății Sale Imperiale Farah 
Pahlavi, Șahbanu a Iranului, 
guvernului și poporului iranian, 
pentru primirea deosebit de căl
duroasă și prietenească ce le-a 
fost rezervată în timpul vizitei 
în Iran.

Președintele Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
adresat Maiestății Sale Impe
riale Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. Șahinșahul Iranului, 
și Maiestății Sale Imperiale Fa
rah Pahlavi. Șahbanu a Iranului, 
invitația de a face o vizită ofi
cială de prietenie în România. 
Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data vizitei urmînd a 
fi stabilită pe cale diplomatică.

TEHERAN, 1 decembrie 1975

Expresie a spiritului con
structiv, de înțelegere și larga 
cooperare, care caracterizează 
raporturile româno-iraniene. a 
rolului hotăritor pe care il au 
contactele directe dintre șefii ce
lor două state in asigurarea unei 
evoluții continuu ascendente, a 
colaborării și schimburilor re
ciproce in toate domeniile, in 
timpul vizitei oficiale întreprin
se în Iran de președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
de tovarășa Elena Ceaușescu. lâ 
invitația Maiestății Sale Impe
riale, Șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr. și a 
Maiestății Sale Farah Pahlavi. 
Șahbanu a Iranului. au fost 
semnate următoarele docu
mente :

— acordul privind cooperarea 
în domeniul construcției de căi 
ferate.

Din partea română, acordul a 
fost semnat de Ion Pățan. vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, iar din partea iraniană de 
Javad Shahrestani. ministrul 
drumurilor și transporturilor ;

— protocolul celei de-a Xl-a 
sesiuni a Comisiei mixte de 
colaborare economică și tehnică.

Protocolul a fost semnat de 
președinții celor două părți în

AțiEXnA
Spectacol de gală prezentat de Ansamblul

„Liaonin" din R.P. Chineza
Sub egida Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, Ansam
blul de cintece și dansuri „Liao- 
nin“ din R. P. Chineză a pre
zentat luni seara un spectacol 
de gală pe scena Operei Române 
din București.

Au asistat tovarășii Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste, Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului. VirgîJ 
Teodorescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale. Ion 
Popescu-Puțuri. președintele A- 
sociației de prietenie româno- 
chineze. Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații 
obștești, personalități ale vieții 
cultural-artistice, un numeros 
public.

Erau prezenți. de asemenea, Li 
Tin-ciuan. ambasadorul. R. P. 
Chineze la București, aJți șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în

VIZFA

în continuarea vizitei între
prinse în țara noastră, dr. Idham 
Chalid, președintele Adunării 
Populare Consultative și al Ca
merei Reprezentanților Poporului 
din Republica Indonezia, a fost, 
luni, oaspetele județului Argeș. 
In cursul dimineții, președintele 
Parlamentului indonezian a vi
zitat Combinatul petrochimic, 
întreprinderea de autoturisme 
și Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Pitești.

Oaspetele a fost insoțit de Ion 
Sălăjan, membru al Comisiei 
constituționale și juridice a 
M.A.N.. Valeriu Nicolescu. pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular municipal 
Pitești, precum și de Sukahar, 
ambasadorul Republicii Indone
zia la București.

La amiază. Ion Dincă. preșe
dintele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean Ar
geș, a oferit un dejun in onoa
rea oaspetelui indonezian.

Întrevedere
Viceprim-ministrul Guvernu

lui Republicii Gaboneze, Jean 
Stanislas Migolet. care face o 
vizită oficială în România. în 
fruntea unei delegații guverna
mentale. a avut luni, la Palatul 
Marii Adunări Naționale, o în
trevedere cu Aneta Spornic, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, la care au luat parte 
loan Ceterchi. președintele Con
siliului Legislativ, și Ilie $ala- 
pa. președintele Comisiei pentru 
industrie și activitate?, econo- 
mico-financiară a M.A.N.

Au fost abordate, cu acest pri
lej. aspecte privind organizarea 
vieții statale, polîtico-economi- 
ce. parlamentare în cele două 
țări. relief? ndu-se, totodată, 
bunele relații româno-gaboneze, 
dorința comună de a le conti
nua. adinei și diversifica.

TELEGRAMĂ
Cu prilejul aniversării Zilei 

forțelor armate revoluționare 
ale Republicii Cuba, generalul 
de armată Ion Ioniță, ministrul 
apărării naționale al Republicii 
Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare coman
dantului de divizie Raul Castro 
Ruz. prim-viceprim-ministru și 
ministrul forțelor armate revo
luționare ale Republicii Cuba.

DECRET
Prin Decret prezidențial, ‘ to

varășul Nicolae Tăbircă a fost 
numit in calitatea de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Republica Africa Centrală, in lo
cul tovarășului Gheorghe Po
pescu. care a fost rechemat în 
centrala Ministerului Afacerilor 
Externe.

EXPUNERE
în legătură cu deschiderea, la 

8 decembrie a.c., a lucrărilor 
celui de-al VII-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, ambasadorul R. P. Po
lone la București. Wladyslaw 
Wojtasik, a avut ieri o întîl- 
nire cu cadre didactice și 

Comisia mixtă. Ion Pățan și 
Fereidun Mahdavi, ministrul 
iranian al comerțului :

— acordul de cooperare fn do
meniul turismului semnat de 
Alexandru Boabă, ambasadorul 
țării noastre in Iran, și Fatollah 
Saadat. ministrul adjunct al in
formațiilor și turismului iranian;

— acordul de cooperare in do
meniul radioteleviziunii. A- 
cordul a fost semnat de amba
sadorul Alexandru Boabă și de 
Reza Gotbi. director general al 
Organizației naționale iraniene 
de radioteleviziune.

De asemenea, au fost conve
nite înțelegeri, memorandumuri 
și au fost semnate contracte im
portante in domeniul cooperării 
economice bilaterale.

împreună cu Comunicatul co
mun româno-iranian. document 
de cea mai mare însemnătate 
pentru evoluția viitoare a relați
ilor dintre cele două țări și po
poare. consfințind înțelegerile și 
concluziile la care au ajuns pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
Șahinșahul Aryamehr în timpul 
convorbirilor de la Teheran, no
ile acorduri sînt menite să ex
tindă și mai mult, să completeze 
și să perfecționeze cadrul juri
dic larg al schimburilor de valori 
materiale și spirituale din ce în 
ce mai diversificate dintre 
România și Iran.

țara noastră, membri ai corpu
lui diplomatic.

Spectacolul — demonstrație 
artistică de înaltă ținută — a 
evocat prin cîntec și dans dra
gostea profundă a poporului 
chinez pentru țara sa. recunoș
tința față de partidul comunist, 
bucuria împlinirilor obținute in 
construirea socialismului, in fău
rirea unei vieți puse în slujba 
păcii și progresului. Suitele de 
dansuri, piesele vocale și cele e- 
xecutate la instrumente speci
fice au pus în evidență tematica 
lor generoasă, talentul remarca
bil al soliștilor, frumusețea cos
tumelor. O impreșie puternică a 
produs în rîndul spectatorilor in
cluderea în program a unor cin
tece patriotice românești, a sui
tei de jocuri din Banat, dovedind 
bogatele resurse artistice ale in- 
terpreților. Pentru deosebita va
loare a spectacolului, pentru 
mesajul său luminos, pentru 
măiestria artiștilor, asistența a 
aplaudat cu căldură, solilor dan
sului și cintecului chinez fiin- 
du-le oferite, la sfîrșitul specta
colului, flori.

eursanți ai Academiei „Ștefan 
Gheorghiu".

Cu acest prilej, ambasador»! 
polonez a prezentat o expunere 
despre importanța Congresului 
în viața partidului și a intre-< 
gului popor polonez.

MANIFESTĂRI

CULTURALE
Uniunea artiștilor plastici n 

organizat luni, o seară de filme 
documentare iugoslave, care se 
înscrie in rîndul manifestărilor 
prilejuite de sărbătorirea în țara 
noastră a Zilei naționale a 
R.S.F. Iugoslavia.

Criticul de artă Ion Frunzei ti, 
vicepreședinte al U.A.P.. și Vla
dimir Stanimirovici. prim-secre- 
tar al Ambasadei R.S.F. Iugo
slavia la București, au prefațat 
manifestarea, relevînd in cuvân
tările rostite cu acest prilej 
strinsa colaborare existentă între 
România și Iugoslavia pe toate 
planurile, evoluția ei mereu as
cendentă în spiritul tradiționalei 
prietenii dintre cele două po
poare.

Asistența, alcătuită din artiști 
plastici, critici de artă, alți oa
meni de cultură, a urmărit a- 
poi cu interes prezentarea mai 
multor filme documentare de 
artă și turism realizate, de stu
diourile cinematografice iugo
slave.

★
Asociația oamenilor de artă 

din instituțiile teatrale si muzi
cale — A.T.M. — a inițiat luni un 
ciclu intitulat ..Poetica". Lunar, 
în acest ciclu vor fi prezentate 
recitaluri ilustrînd creația poe
tică din diferite țări și epoci. Cu 
acest prilej vor fi invitați oa
meni de cultură care vor prefa
ța manifestările, precum și ac
tori cunoscuți ai teatrelor bucu- 
reștene.

In deschiderea ciclului a avut 
Joc un recital cu tema ..Lirica 
feminină <^e-a lungul secolelor", 
dedicat Anului internațional al 
femeii.

★
La Casa filmului din Capitală 

s-a deschis, luni după-amiază, 
o expoziție de plastică de film 
organizată in cadrul Anului in
ternațional al femeii.

TURNEU
Trupa de pantomimă ..United 

Mime Workers" din S.U.A. în
treprinde in aceste zile un tur
neu în țara noastră în cadrul 
schimburilor culturale bilatera
le. Artiștii americani au oferit 
luni, pe scena Teatrului ..Ion 
Creangă" din Capitală, două 
spectacole pentru copii și adulți. 
urmînd să mai prezinte marți 
incă un spectacol pe aceeași 
scenă. în continuare, trupa va 
apărea în fața publicului din 
orașele Brașov, Sibiu. Cluj-Na- 
poca, Oradea și Timișoara.

CENACLUL FLACĂRA
Luni. 8 decembrie 1975. Ir 

orele 18. in Sala sporturilor 
..Olimpia" din municipiul Ti
mișoara. Cenaclul ..Flacăra" 
prezintă, in prima sa ediție. 
Festivalul de iarnă — Flacăra 
1975. Biletele se pot procura 
de la agenția teatrală din 
municipiul Timișoara.



TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Socialiste România, N IC O L A E 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Emiratelor Arabe Unite, 
Șeic ZAYED BIN SULTAN-AL NAHAYYAN, următoarea telegra
mă :

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Emiratelor Arabe Unite, 
sînt bucuros să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres continuu 
poporului țării dumneavoastră.

îmi exprim speranța că legăturile prietenești dintre Republica 
Socialistă România și Emiratele Arabe Unite se vor dezvolta în 
direcția statornicirii unei colaborări multilaterale, reciproc avanta
joase, în interesul celor două țări și -popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

EXPOZIȚIE
DE MOBILĂ
MODERNĂ

Manifestări dedicate aniversării 
a 57 de ani de la formarea 
statului național român unitar

Aniversării a 57 de ani de Ia 
formarea statului național ro
mân unitar i-au fost dedicate 
duminică, în județele Alba și 
Hunedoara, ample manifestări 
cultural-educative. La Alba Iu- 
lia, unde s-a înfăptuit actul 
istoric de acum 57 de ani, a a- 
vut. loc simpozionul cu tema 
„1 Decembrie 1918 — încunu
narea luptei de veacuri a po
porului român pentru înfăp
tuirea aspirațiilor . legitime de 
libertate, unitate și indepen
dență națională". A urmat apoi 
faza județeană a concursului de 
poezie patriotică și revoluționa
ră intitulat „Eroii neamului“, la 
care au participat numeroși ti
neri din județul Alba și din 
alte zone limitrofe.

Sala de cultură din cartierul 
,,Cetate" din municipiul Alba 
Iulia a găzduit montajul literar- 
muzical „Prinosul tinereții 
noastre la marea zi a Unirii", 
iar la Casa de cultură a sindi
catelor din Petroșani a avut loc 
un montaj literar-muzical inti
tulat „Unirea", la care și-au 
dat concursul actori ai Teatru
lui de stat „Valea Jiului" și for
mații artistice de amatori din 
acest bazin carbonifer.

Cu prilejul împlinirii a 57 de 
ani de la desăvirșirea formării 
statului român unitar, luni a 
avut loc în sala Teatrului de 
stat din Oradea o manifestare 

' cultural-artistică. în prezența 
unui numeros public, acad. Ște
fan Pascu a evocat importanța 
și semnificația actului de la 1 
decembrie 1918 în istoria po
porului român. In încheiere, 
reuniunea de cîntări „Hilaria" a 
susținut un concert coral de 
cintece patriotice, iar Orchestra 
simfonică orădeană, avîndu-1 la 
pupitru pe artistul emerit Mir
cea Cristescu, a prezentat un 
concert simfonic.

★
„Formarea statului național 

unitar, împlinire a aspirației de 
veacuri a poporului român“ a 
format tema unei manifestări 
ce a avut loc luni după-amiază 
la sala Teatrului „N. Leonard" 
din Galați. A vorbit Gheorghe 
Moca, secretar al Comitetului 
județean Galați al P.C.R.

în continuarea manifestării, 
colectivul Teatrului muzical 
„N. Leonard" a prezentat spec
tacolul intitulat „Cintăm Unirea".

în pavilionul B din cadrul 
Complexului expozițional din 
Capitală s-a deschis, luni dimi
neața, o reprezentativă expozi
ție de mobilă modernă și de 
artă, organizată de Centrala de 
prelucrare a lemnului, în cola
borare cu Asociația română de 
marketing, filiala București. Ex
poziția reunește produse a 37 
de întreprinderi de specialitate 
de pe cuprinsul întregii țări. 
Sint prezentate peste 120 gar
nituri de sufragerii, dormitoare, 
hol, camere de lucru, un variat 
sortiment de biblioteci, de mă
suțe cu destinații diferite, circa 
370 modele de scaune, uși și 
ferestre. Bogata varietate de ex
ponate, în mare parte modele 
noi, originale, multifuncționale, 
lucrate cu gust și talent, ilus
trează potențialul actual al in
dustriei noastre de mobilă de 
a satisface cele mai exigente 
cerințe ale cumpărătorilor. Pro
dusele purtînd marca cunoscu
telor fabrici din Arad, Cluj-Na- 
poca, Tg. Mureș, București, Su
ceava, Iași, Brașov, Oradea și 
din alte centre, cunoscute și 
apreciate pentru calitatea lor 
intr-un mare număr de țări ale 
lumii, sînt concepute în diferite 
stiluri cu finisaje în culoare, na
turală, luciu oglindă sau 
opac, cu sculpturi și ornamen
tații fine, pe dimensiuni po
trivite oricărui tip de locuințe 
în construcția noilor modele de 
piese de mic mobilier se remar
că utilizarea cu gust a plăcilor 
și dalelor de marmură și fa
ianță, a metalului.

Expoziția care va fi deschisă 
pînă la 10 decembrie, își propu
ne să studieze preferințele cum
părătorilor din țară referitoare 
la tipurile de mobilă care vor 
constitui catalogul de producție 
al anului 1976. Tn această peri
oadă vor fi organizate două 
dezbateri pe terne privind con
cepția și producția mobilei de 
artă, desfacerea acesteia pe 
piața internă și externă.

Imperativul instaurării
unei noi ordini economice

internaționale
La palatul Hofburg s-au deschis lucrările celei de-a șasea se

siuni a Comitetului permanent al Consiliului pentru Dezvoltare 
Industrială al O.N.U. la care iau parte reprezentanți ai celor 
de țări membre ale comitetului.
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Creșterea șomajului

în rîndul tineretului
din țările Europei 

occidentale

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Sesiunea este condusă de re
prezentantul României, ambasa
dorul Dumitru Aninoiu, preșe
dintele Consiliului pentru Dez
voltare Industrială. în centrul 
activităților reuniunii se află 
problematica dezvoltării indus- 

• triale și a instaurării noii ordipi 
economice internaționale, dezba
terile fiind consacrate identifi
cării și promovării unor măsuri 
și acțiuni concrete menite să 
ducă la înfăptuirea acestor o- 
biective.

Deschizînd lucrările, președin
tele sesiunii a subliniat că solu
ționarea problemelor grave și 
complexe ale economiei mon
diale și ale relațiilor economice 
între state impun instaurarea 
unei noi ordini economice inter
naționale, capabilă să asigure 
condițiile propice industrializă
rii, dezvoltării economice și so
ciale a tuturor statelor și edifi
cării unei lumi mai bune și mai 
drepte. Experiența demonstrează 
— a continuat vorbitorul — câ 
industrializarea și dezvoltarea

forțelor de producție trebuie 
se bazeze în primul rînd pe 
forturile fiecărui popor și 
mobilizarea întregului său po
tențial material și uman. In a- 
celași timp un rol deosebit de 
important revine colaborării e- 
conomice internaționale, bazată 
pe egalitatea in drepturi și a- 
vantajul mutual și capabilă să 
sprijine aceste eforturi, prin a- 
cordarea către țările în curs de 
dezvoltare a unui substanțial a- 
jutor material, financiar, tehno
logic și pentru formarea de ca
dre proprii.

în cadrul ședinței inaugurale, 
a luat, de asemenea, cuvîntul 
directorul executiv al O.N.U.D.I., 
A. R. Khane.

să 
e- 
pe

Creșterea șomajului în rîn
dul tineretului din țările Eu
ropei occidentale a constituit 
subiectul principal al primei 
conferințe la care au partici
pat reprezentanții tinerilor 
din sindicatele statelor vest- 
europene, încheiată recent în 
orașul vest-german Diissel- 
dorf.

în rapoartele prezentate în 
cursul acestei conferințe s-a 
apreciat că sporirea șomaju
lui în rindul tineretului, 
care se ridică deja la un mi
lion de persoane, și lipsa 
condițiilor pentru calificarea 
profesională constituie pro
blemele cele mai grave că
rora trebuie să le facă față 
tinerii din țările Europei oc
cidentale. Participanții la 
conferință și-au propus să 
acționeze împotriva șomaju
lui și pentru înfăptuirea u- 
nei reforme care să asigure 
pregătirea profesională a ti
neretului din statele lor.

în viața economică mondială
sediul O.N.U. din 
York s-au încheiat 

lucrările primei sesiuni 
a Comitetului pentru re
structurarea sectoarelor 
economic și social al sis
temului Națiunilor Unite.

La 
New

în-

Astăzi, start în Campionatul 
mondial feminin

O RETROSPECTIVĂ HANDBALISTICĂ
Selecționata feminină de 

handbal a țării noastre se află 
în preajma celei mai importan
te confruntări oficiale din acest 
sezon. începînd de astăzi, va 
participa la a 6-a ediție a Campio
natului mondial, programată în 
U.R.S.S. (2—13 decembrie).

Amintim că prima ediție s-a 
desfășurat în urmă cu 18 ani, 
într-o perioadă cînd, încă, mai 
aveau loc campionate de hand
bal in H, la care echipa femi
nină a României a cîștigat de 
două ori, consecutiv, titlul de 
campioană mondială (1956, la 
Frankfurt pe Main și in 1960, la 
Amsterdam). Așadar, ediția i- 
naugurală a C.M. de handbal în 
7 a avut loc în vara anului 1957, 
în Iugoslavia, victoria revenind 
echipei Cehoslovaciei, urmată în 
clasament de Ungaria și Iugo
slavia. Echipa României a ocu
pat locul 9.

Următoarea ediție s-a desfă
șurat după 7 ani, în țara noas
tră. De data aceasta, formația 
României a repurtat un frumos 
succes, cucerind trofeul și tri
courile de campioană a lumii, 
în finală a întrecuC Danemarca 
cu .scorul de 8—5 (la 15 iulie 
1962. pe stadionul Republicii). 
Ediția a 3-a a fost programată 
în R.F.G., intre 7 și 13 noiem
brie 1965, și, pentru prima oară, 
jocurile s-au disputat în sală. 
Pe primele trei locuri s-au cla
sat : Ungaria, Iugoslavia și R.F. 
Germania, iar echipa României 
a ocupat locul 6. Cea de-a 4-a 
ediție a avut loc în Olanda, în
tre 10—17 decembrie 1971. Titlul 
de campioană a revenit echipei 
R.D. Germane, fiind urmată în 
clasament de formațiile Iugosla
viei, Ungariei și României. Ul
tima ediție, a 5-a, s-a desfășurat 
în Iugoslavia, intr% 8—16 de

cembrie, cînd handbalistele 
noastre au cucerit medalia de 
argint, fiind întrecute, în finală, 
de echipa țării gazdă.

La actuala ediție, programată 
în trei localități din U.R.S.S. 
(Vilnius. Rostuv și Kiev), par
ticipă 12 echipe, repartizate în 
trei grupe. Echipa* României, 
vicecampioană mondială, va juca 
în prima grupă, cea de la Vil
nius, cu selecționatele Norvegiei 
(2 decembrie), Japoniei (3 de
cembrie) și Cehoslovaciei (5 de
cembrie). Primele două clasate 
în grupă se califică pentru tur
neul final. Dintre protagoniste 
mai notăm formațiile Iugosla
viei, campioană mondială, Un
gariei, care evoluează în grupa

B, la Rostov, U.R.S.S., R.D. Ger
mane și Poloniei, in grupa C.

Cele șase formații calificate 
în etapa finală vor juca sistem 
turneu, la Palatul Sporturilor 
din Kiev, între 7 și 13 decem
brie. Formația noastră și-a în
cheiat pregătirile, și ieri a ple
cat spre locul de concurs. A 
făcut deplasarea un lot de 
16 jucătoare, printre care 
se numără : Doina Cojocaru, 
Rozalia Șos, Simona Arghir, 
Cristina Petrovici, Magda Mikloș, 
Doina Furcoi, Niculina Iordâche, 
Elisabeta Ionescu, Ibadula Lutaș 
și Marina Bossi. „Formația 
noastră — a subliniat antrenorul
C. Popescu — deține la ora ac
tuală o formă sportiva bună, 
lucru confirmat și în recentul 
turneu din Polonia, pe care l-a 
ciștigat. Sperăm să ocupăm un 
loc pe podiumul de onoare la 
C.M. și, totodată, să ne califi
căm pentru turneul olimpic de 
la Montreal, din 1976“.

M. LERESCU

VIENA: EXPOZIȚIE 
DEDICATĂ

LUI MIHAI VITEAZUL

• Favoriții au debutat cu vic
torii în „Turneul campionilor", 
concurs de anvergură care în
cheie sezonul de tenis, din acest 
an. Ciștigătorul „Marelui Pre
miu F.I.L.T.", argentinianul 
Guillermo Vilas, l-a întîlnit pe 
americanul Harold Solomon, pe 
care l-a învins în două seturi cu 
6—3, 6—4. în celelalte două par
tide, campionul suedez Bjorn 
Borg a dispus cu 6—3, 6—3 de 
mexicanul Raul Ramirez, iar 
spaniolul Manuel Orentes a ciș- 
tigat cu 6—4, 7—6 în fața italia
nului Adriano Panatta.

Partida dintre Ilie Năstase și 
americanul Arthur Ashe, între
ruptă în setul trei, nu s-a mai 
reluat.

• în orașul iugoslav Koprvni- 
ța (în apropiere de Zagreb) s-a 
desfășurat un turneu internațio
nal de lupte greco-romane, la 
care au participat sportivi din

O II A IM
Bulgaria, România, U.R.S.S. și 
Iugoslavia.

Dintre luptătorii români s-a 
evidențiat Petre Dicu, învingă
tor la categoria 90 kg. Arcadie 
Pantelimon (62 kg) și Zaharia 
Felea (82 kg) s-au clasat pe lo
cul doi la categoriile respective.

• La Suceava a luat ființă 
recent aeroclubul „Șoimii", în- 
deplinindu-se astfel o mai 
veche dorință a tinerilor dor
nici să se inițieze în tainele 
zborului cu și fără motor și ale 
parașutismului. Primul curs teo
retic de inițiere va începe în 
luna ianuarie, urmînd ca în pri
măvară să se treacă la cele din
ții aplicații practice.

în acest scop, aeroclubul ur
mează a fi dotat cu aparate de 
zbor și echipament, creîndu-se 
astfel un nucleu de unde vor 
putea fi recrutați viitorii spor
tivi de performanță.

La 1 decembrie a fost i- 
naugurată la Viena expozi
ția „Mihai Viteazul, domn al 
Țării Românești, Transilvani
ei și Moldovei", organizată 
de Asociația „România", în 
colaborare cu Muzeul de is
torie al Republicii Socialiste 
România și Arhivele de Stat 
ale Austriei La realizarea ex
poziției și-au dat concursul 
Biblioteca Academiei Repu
blicii Socialiste România, Bi
blioteca Națională a Austriei, 
Colonia română din Viena și 
Asociația șvabilor 
din Austria.

După cuvîntul de 
re. rostit de prof, 
gang Golding er, 
Arhivelor de Stat, 
Virgil Cândea, secretar gene
ral al Asociației „România", 
a evocat epopeea lui Mihai 
Viteazul ca apărător al civi
lizației europene împotriva 
invaziei otomane și intiiul 
unificator al țărilor române 
— Muntenia, Transilvania și 
Moldova — intr-un singur 
stat.

Creat în septembrie anul cu
rent, printr-o hotărîre a celei 
de-a Vil-a sesiuni extraordina
re a Adunării Generale, cu 
mandatul de a elabora propu
neri concrete pentru inițierea 
procesului aducerii organisme
lor economice și sociale ale 
O.N.U. în concordanță deplină 
cu tendințele de progres și as
pirațiile vitale ale popoarelor, 
cu cerințele și nevoile țărilor 
în curs de dezvoltare, comitetul 
— din care face parte și țara 
noastră — se adaugă multitu
dinii eforturilor pentru sporirea 
rolului O.N.U. în cîmpul vieții 
economice mondiale, pentru

transformarea organizației 
tr-un instrument eficace al coo
perării economice internaționa
le și dezvoltării.

Dezbaterile din cadrul primei 
sesiuni a Comitetului au evi
dențiat pregnant opinia majo
rității covîrșitoare a statelor 
membre că urgența reformării 
actualului sistem al O.N.U. este 
impusă de imperativele edifi
cării unei noi ordini economice 
internaționale, lichidării sub
dezvoltării, eliminării decalaje
lor economice dintre statele în 
curs de dezvoltare și cele in
dustrializate, ca bază reală a 
democratizării vieții internațio
nale.

Numeroși reprezentanți, ai ță
rilor în curs de dezvoltare, în
tre care și cel al României, au 
subliniat că una dintre priori
tățile esențiale constă în creș
terea rolului Consiliului Eco
nomic și Social.

bănățeni

deschide- 
dr. Wolf- 
directorul 

prof.

Convorbiri
economice
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CALINA ROȘIE: Sala Palatului 
(ora 17,15); Patria (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30).

EVADATUL : Scala (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Bucu
rești (orele 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 19; 21).

UN REGE LA NEW YORK : Ca
pitol (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13.45; 16; 13,15; 20,30).

CORUPȚIE LA PALATUL DE 
JUSTIȚIE : Luceafărul (orele 9; 
11.15: 13,30; 16: 18,15: 20,30), Festi
val (orele 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL î 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15).

CAZUL A AVUT DEZNO- 
DĂMÎNT FERICIT : Feroviar (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30), Modern (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

TRECĂTOARELE IUBIRI î Tim
puri Noi (orele 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20,15).

MARELE GATSBY : Excelsior 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Gloria 
(orele 9: 12: 16,15; 19,15).

CANTEMIR : Doina (orele 18; 
20). Flacăra (orele 15,30; 18; 20.15).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : Doina (orele 9,30; 11,15; 13; 
14,30: 16,15)

UNDE ESTE COMPANIA A 
7-A ? : Victoria (orele 9,15; 11,30;
16; 18.15; 20.30), Floreasca (orele 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,15).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS î Co- 
troceni (orele 10; 12; 14; 16; 18; 
20), Miorița (orele 11,15; 13,30; 
15.45: 18; 20).

POLIȚISTA : Dacia (orele 9: 
11,15, 13,30; 15.45; 18: <0,15), Volga 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15).

MASTODONTUL : Bucegi (orele 
15.45: 18; 20).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Giulești (o- 
rele 9; 11.15: 13,30; 15.45: 18: 20.15), 
Aurora (orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
13; 23.15). Tomis (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20,15).

RAPSODIE NORDICA : Unirea 
(orele 16; 18; 20), Lira (orele 16; 
18: 20).

A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD : Arta (orele 15; 17,45; 20).

LEGĂTURA PIERDUTA : Pacea 
(orele 16; 18; 20).

COMEDIE FANTASTICĂ : Fe
rentari (orele 15,30).

ȘCOALA TINERILOR CĂSĂTO
RIȚI : Ferentari (orele 18; 20,15).

ANA ȘI COMANDORUL : Viito
rul (orele 15.30; 18; 20).

SE MAI ÎNTÎMPLĂ MINUNI î 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15).

MUȘCHETARUL ROMAN : Moși
lor (orele 15,30: 18: 20), Munca (o- 
rele 15.45: 18; 20).

HYPERION : Cosmos (orele 
20.15).

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ ALB î. 
Cosmos (orele 15,30; 18).

EVADAREA : Crîngași (orele 17).
FLACĂRA : Progresul (orele 

16; 19).
ULTIMUL BAL LA PISCINA 

DIN ROZNOV ; Popular (orele 
15,30; 18; 20,15).

DRAGOSTE LA 16 ANI î Vitan 
(orele 15,30; 18; 20),

NU FILMAM SA NE-AMUZĂM : 
Rahova (orele 16; 18; 20).

ROMANȚĂ PENTRU ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Drumul Sării (orele 
15,30; 18; 20,15).

CAVALCADA COMEDIEI — ora
19.30 ; Teatrul „Țăndărică" (Sala 
Academia) : SIR ȘI ELIXIR — ora 
17 ; Circul București : CE VRĂJI 
MAI FACE... IOSEFINI — ora
19.30 ; Ansamblul ..Rapsodia Ro
mână" : ȚARA BOGATA-N FRU-

romăno-bulgare
Luni au avut Ioc la Sofia 

întilniri de lucru, separate, în
tre loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini, și Tonceo Ciakirov, minis
trul construcțiilor de mașini și 
metalurgiei, Stamen Stamenov, 
ministrul resurselor minerale, 
și Iordan Mladenov, ministrul 
electronicii și electrotehnicii, 
care conduc delegațiile minis
terelor respective.

In timpul convorbirilor. au 
fost examinate și convenite căi 
concrete pentru aducerea la în
deplinire a sarcinilor trasate 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov și a celor re
zultate din întâlnirile dintre de
legațiile de partid și guverna
mentale și din acordul de cola
borare și cooperare economică 
și tehnico-științifică, pe termen 
lung, între România și Bulgaria.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

teatre
Opera Română : TRUBADURUL 

— ora 19 ; Teatrul de Operetă : 
LĂSAȚI-MĂ SA CINT — ora 
19,30 ; Teatrul Național (Sala 
Mare) : PERIPEȚIILE BRAVULUI 
SOLDAT SVEJK — ora 19,30 ; 
(Sala Mică) : ÎMBLÎNZIREA
SCORPIEI — ora 19,30 ; Teatrul 
,,Lucia Sturdza Bulandra" (Schi
tu Măgureanu) : FERMA — ora 
19,30: (Sala Studio) : TITANIC 
VALS — ora 19 ; Teatrul „C.I. Not- 
tara“ (Sală Studio) ; NU AM ÎN
CREDERE ÎN BĂRBAȚI — ora 
19 ; Teatrul Mic : VIAȚA E CA 
UN VAGON ? — ora 19.30: Teatrul 
Giulești : CU OLTENCELE NU-I 
DE GLUMIT — ora 19.30 ; Teatrul 
„Ion Vasile5cu“ : BUNICA SE MĂ
RITA — ora 19.30; Teatrul ,.C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : UITE CĂ NU 
TAC — ora 19,30 ; (Sala Victoria):

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală. 10,00 Din lirica 

universală : „Golestan sau grăcji- 
na florilor". 10,15 Film artistic : 
„Western Union". 11.45 Telex. 
11,50 închiderea programului. 16,00 
Teleșcoală. Literatură română : 
Zaharia Stancu în mărturii și do
cumente literare. 16,30 Curs de 
limba franceză. 17,00 Telex. 17,05 
Pentru sănătatea dv. Primul aju
tor în caz de accidente de circu
lație. 17,15 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. 17.45 Mu
zică ușoară cu formația' „Gramo
fon" din Timișoara. 18,00 Puritate 
— emisiune de versuri în lectura 
autorilor. 18,15 Campionatul 
mondial de handbal feminin : 
România — Norvegia. Transmisiu
ne directă de la Vilnius. 18,40 Mu
zică populară instrumentală. 
19,00 Teleglob. Lumina unei ere 
nbi. Reportaj din Vietnamul de 
Sud. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Muzică populară din 
toate regiunile țării. 20,20 Seară de 
teatru. Ciclul : ..Oameni ai zilelor 
noastre" — „Recitindu-l pe Sha
kespeare". 21,20 Reportaj T : „Vine 
orașul". 21,40 Teleșcoală. Simfo
nia în alb. Fantezie coregrafică pe 
muzică de Georges Bizet. Inter
pretează ansamblul de balet al 
Teatrului muzical din Brașov. 22,10 
24 de ore.
PROGRAMUL 2

20,00 Film serial : „Janosik" — 
producție a studiourilor poloneze. 
Episodul VIII : „Un preț bun". 
20,45 Idei contemporane. Dimen
siunea umanului în perspectiva 
revoluției tehnico-științifice. 21,15 
Telex. 21.20 Tezaur de cîntec ro
mânesc. Evenimentul istoric o- 
glindit în creația muzicală. Lu
crarea compozitorului Tiberiu 
Olah : „Evenimente 1907". 21.40 Din 
filmoteca TV : Ion Manolescu 
(1881—1959).

• DELEGAȚIA DE ACTI
VIȘTI ai C.C. al P.C.R., con
dusă de tovarășul Constantin 
Matei, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.C.B., a făcut o vizită în 
schimb de experiență în R. P. 
Bulgaria, a fost primită, luni, 
de Konstantin Tellalov, secretar 
al C.C. al P.C.B.

Componentă noului cabinet 
finlandez

La Helsinki a fost dată publi
cității componența noului cabi
net finlandez. în noul guvern, 
prezidat, după cum am mai 
anunțat, de Martti Miettunen, 
fostul premier, Kalevi Sorsa, de
ține funcția de vicepremier și 
portofoliul afacerilor externe. în 
cadrul noii echipe guvernamen
tale. social-democrații dețin 
cinci portofolii, comuniștii — 
patru. Partidul de centru — pa
tru, Partidul suedez al poporu
lui — două, liberalii — unul. Din 
componența guvernului fac par
te, de asemenea, personalități 
independente.

Observatorii rețin, în legătu
ră cu componența noului cabi
net, faptul că elementul nou în 
comparație cu precedentul

vern îl reprezintă intrarea comu
niștilor în echipa guvernamen
tală. Partidul comunist s-a mai 
aflat în coaliții guvernamentale 
în Finlanda între 1946 și 1948, și 
între 1966 și 1971.

Luînd cuvîntul după formarea 
„cabinetului național de urgen
ță", președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, a declarat că sarcina 
primordială cu care acesta va 
fi confruntat, în perioada 
imediat următoare, o repre
zintă lichidarea șomajului și 
asigurarea deplinei ocupări a 
forței de muncă.

gu-

Republica Populară 
Benin — noua

denumire a Dahomeyului
Luînd cuvîntul în cadrul 

manifestărilor prilejuite de a 
treia aniversare a programu
lui Guvernului militar revo
luționar și de prima aniver
sare de la promovarea liniei 
de construire a unei societăți 
socialiste, președintele Daho
meyului, Mathieu Kerekou, a 
anunțat că, în viitor, denu
mirea oficială a țării va fi 
Republica Populară Benin. 
Noua denumire provine de 
la vechea civilizație Benin, 
care a existat în regiunea 
respectivă a Africii.

Cu același prilej, președin
tele a anunțat și crearea 
Partidului Revoluției Popu
lare din Benin. Partidul re
voluționar de avangardă, a 
spus el, îi va uni pe oamenii 
muncii și va pune principiile 
socialismului științific la baza 
activității sale. Conducerea 
noului partid și a întregii 
mișcări revoluționare va fi 
înfăptuită de Comitetul Cen
tral al Partidului Revoluției 
Populare din Benin.
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NAȚIUNILE UNITE

Consiliul de Securitate a hotărit 
prelungirea mandatului forțelor 

O.N.U. pe înălțimile Colan
întrunit duminică seara, la ora 

23 și 30 minute (G.M.T.), sub 
președinția ambasadorului sovie
tic Iakov Malik, Consiliul de 
Securitate al O.N.U. a hotărit 
să prelungească cu încă șase 
luni mandatul forțelor O.N.U. 
de supraveghere a dezangajării 
militare pe înălțimile Golan. 
Hotărîrea este conținută în re
zoluția prezentată de Guyana, 
Camerun, Mauritania și Tanza
nia.

fișier
Emiratele

Arabe
Unite

Emiratele Arabe Unite cele
brează astăzi Ziua națională.

\

• Constituit la 2 decem
brie 1971, acest stat, situat în 
sud-estul Peninsulei Arabice, 
pe marea rută mondială a 
petrolului, de-a lungul Gol
fului Persic, grupează un nu
măr de șapte emirate: Abu 
Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras 
al Khaimah, Umm al Qu- 
vvain, Ajman și Fujairah. Su
prafața lor totală însumează 
aproximativ 91 000 de kmp, 
numărul locuitorilor ce popu
lează acest teritoriu ridieîn- 
du-se la peste 350 000. Din 
punct de vedere etnic, popu
lația se compune din arabi, 
iranieni, pakistanezi și in
dieni.
• Dacă în urmă cu două 

decenii imaginile caracteris
tice pentru aceste teritorii le 
reprezentau așezările pescă
rești și crescătorii nomazi de 
cămile, în prezent economia 
statului este dominată de in
dustria petrolului — sector 
economic prioritar. Descope
rirea. începînd din anul 1960 
în Abu Dhabi, a unor im
portante zăcăminte de pe
trol, apoi, in anii următori, 
șl în Dubai și Sharjah, a 
„săltat" — după cum se ex
primă ziarul britanic „Finan
cial Times" — cele trei emi
rate din secolul al XV-lea în 
lumea modernă de astăzi. 
Producția de „aur negru" se 
va apropia în acest an de 
cifra de 100 milioane tone. 
Patru cincimi din rezervele 
de țiței cunoscute se află si
tuate în cîmpurile de la Mur- 
gan și în largul golfului din 
zona Abu Dhabi.

• Paralel cu dezvoltarea 
ramurilor legate de petrochi-

exprimă hotărîrea 
de Securitate de „a

Rezoluția 
Consiliului 
se reuni din nou la 12 ianuarie 
1976 pentru a continua dezbate
rile asupra problemei Orientului 
Apropiat, inclusiv problema pa
lestiniană, ținind seama de toate 
rezoluțiile adoptate de Organiza
ția Națiunilor Unite in această 
privință". Documentul cere, pe 
de altă parte, secretarului gene
ral al O.N.U. să informeze Con
siliul de Securitate asupra evo
luției situației din zonă.

mie, s-au dezvoltat căile ru
tiere, irigațiile, construcțiile 
de locuințe, școli și spitale, 
[n urmă cu nu mulți ani, 700 
de elevi frecventau cursurile 
unei 
zent, 
ajuns la 37 000. Serviciul me
dical este gratuit. Schimbări 
notabile s-au produs și în 
agricultură, unde s-au în
ființat, în mod experimental, 
comunele agrare, triburile no
made de beduini fiind pe 
cale de a trece la viața de 
agricultori stabili. Printre 
principalele obiective indus
triale aflate în curs de rea
lizare sau care vor fi reali
zate în viitorul apropiat am 
aminti: o uzină de aluminiu 
(cu materie primă importa
tă), și o centrală termoelec
trică la Dubai; o rafinărie de 
prelucrare a petrolului în 
Abu Dhabi; o centrală ter
moelectrică și o uzină de pro- 
pilenă în Sharjah; un mare 
aeroport și o fabrică de con
serve de pește în Ras ai 
Khaimah. Dezvoltarea agri
culturii (în cea mai mare 
parte producția agricolă se 
realizează în emiratul Ras al 
Khaimah. socotit și „grădina" 
Uniunii Emiratelor Arabe) va 
fi însoțită de înființarea unor 
obiective agroalimentare pen
tru prelucrarea și conserva
rea produselor de carne și 
pește. în aceste eforturi se 
întrevăd preocupările pentru 
diversificarea economiei în 
așa fel îneît, în viitor, țara 
să nu mai depindă în exclu
sivitate de extracția petrolu
lui.

• Relațiile de prietenie și 
colaborare statornicite între 
România și Emiratele Arabe 
Unite cunosc o amplă dez
voltare. Schimburile comer
ciale ale țării noastre cu 
acest stat au crescut intr-un 
răstimp de trei ani cu 400 la 
sută, produsele industriei ro
mânești fiind din ce în cc 
mai cunoscute și apreciate în 
emirate. Convorbirile purtate 
în ultima vreme Ik Abu 
Dhabi, capitala Emiratelor 
Arabe Unite, au evidențiat 
dorința diversificării relații
lor economice și comerciale, 
a cooperării economice reci
proc avantajoase, pe baza ra
porturilor de respect și în
credere ce există între țările 
noastre.

singure școli. în pre- 
numărul școlarilor a

D. I.

Plenara C.C. al P.C.U.S.
La 1 decembrie a avut loc 

plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, în cadrul căreia se
cretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Leonid Brejnev, a pre
zentat raportul cu privire 
problemele Congresului

• AEROPORT NOU PENTRU MONTREAL. După mai multe 
aminâri, duminică a fost deschis noul aeroport internațional 
din Montreal, „Mirabel", care, la terminarea sa în anii ’80, va 
fi cel mai mare din lume — relatează agenția France Presse. 
Primul avion care a aterizat pe „Mirabel" a fost un Boeing-747, 
aparținînd companiei „Alitalia", care a sosit de la Roma. De 
acum, pentru zborurile internaționale canadiene va fi folosit 
acest aeroport, cel utilizat pînă acum, „Dorval", urmîna să de- 

. servească în special cursele interne • CONTRABANDĂ CU ȚI
GĂRI. Poliția italiană a confiscat duminică o cantitate de 20 
tone de țigări de contrabandă, în timp ce acestea erau trans
bordate, pe o autostradă, dintr-un camion de transport inter
național în autovehicule italiene. Au fost arestate șase per
soane, patru italieni și doi belgieni. La Milano a fost desco
perit, de asemenea, un depozit de țigări de contrabandă • ȘI 
,.FRAM“ ARE NEVOIE DE PROTECȚIE. Președintele Gerald 
Ford a cerut Senatului american să aprobe acordul interna
țional cu privire la protecția urșilor polari. Acordul, încheiat 
în noiembrie 1973 între S.U.A., U.R.S.S.. Danemarca. Norvegia 
și Canada, interzice vinarea sau capturarea urșilor albi și pre
vede consultări între țările semnatare cu privire la întreprin
derea unor studii asupra acestora • PICTORUL ITALIAN 
FAUSTO PIRANDELLO, fiul celebrului dramaturg Luigi Piran
dello, a încetat din viață duminică. Fausto Pirandello, care 
avea 76 de ani, semnează numeroase tablouri expuse în muzee 
italiene și străine • UN ÎNDRĂZNEȚ FURT s-a produs în 
noaptea de sîmbătă spre duminică la Marsilia, din localul unde 
au loc, în mod obișnuit, licitațiile. Au dispărut 100 000 de franci 
în bancnote, bijuterii în valoare de 400 000 franci și cecuri poș
tale și bancare valorînd 7G0 000 de franci. Cercetările efectuate 
pînă in prezent s-au dovedit infructuoase datorită faptului că 
infractorii nu au lăsat nici un fel de urme • CEAȚA... ȘI LA 
LONDRA. Ceața deosebit de densă care a persistat în cea mal 
mare parte a zilei de duminică în centrul și sudul Angliei a 
provocat perturbarea traficului rutier și aerian, impunînd anu
larea mai multor zboruri internaționale de la aeroportul 
Heathrow.
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• DELEGAȚIA DE ACTI
VIȘTI AI PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN condusă de 
Gheorghe Tache, secretar al 
Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., care, la invitația C.C. al 
P.M.S.U., a făcut o vizită de 
schimb de experiență în R. P. 
Ungară, a fost primită luni de 
Ovari Miklos, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.S.U.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească, a fost de fațăf loan 
Cotoț, ambasadorul României la 
Budapesta.

VIZITA PREȘEDINTELUI S.U.A. 
LA PEKIN

• PREȘEDINTELE S.U.A., 
Gerald Ford, a sosit luni la Pe
kin, la invitația premierului 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, Ciu En-lai. Președintele 
este însoțit de secretarul de stat,

Henry Kissinger, de alte per
soane dficiale.

în cursul zilei, Ciu De, pre
ședintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari, s-a întâl
nit cu Gerald Ford.

Seara, Den Siao-pin, vice
premier al Consiliului de Stat, 
a oferit în onoarea președinte
lui S.U.A. un banchet in nume
le premierului Consiliului de 
Stat. în toasturile rostite, Den 
Siao-pin și Gerald Ford s-au 
referit la evoluția relațiilor chi- 
no-americane și a situației in
ternaționale.

• GUVERNUL Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud și Guvernul im
perial al Iranului au hotărît să 
stabilească relații diplomatice la 
rang de ambasadă. După cum se 
menționează in comunicatul co
mun, dat publicității de agențiile 
„Giai Phong Press" și Pars, a-

ceastă decizie se înscrie pe linia 
dorinței celor două părți de a 
dezvolta relații prietenești, pc 
baza respectării reciproce a in
dependenței, suveranității și in
tegrității teritoriale.

• IN CADRUL ACORDU
LUI egipteano-israelian de 
dezangajare militară în Si
nai, administrația civilă e- 
gipteană a preluat zăcămin
tele și complexul petrolier 
de la Abu Rodeis, unde, după 
retragerea militarilor și ci
vililor israelieni, a fost înăl
țat drapelul egiptean. Ope
rațiunea de preluare a avut 
Ioc cu participarea reprezen
tanților forțelor O.N.U. din 
Sinai.

la 
al

AMPLE ACȚIUNI GREVISTE 
ÎN JAPONIA

• ÎN JAPONIA au continuat, 
luni, pentru a șasea zi consecu
tiv, acțiunile greviste unite, lan
sate de către Consiliul uniunilor 
muncitorilor de la corporațiile 
și întreprinderile publice (Koro- 
koyo), în scopul recunoașterii 
dreptului la grevă al acestei ca
tegorii de oameni ai muncii ni
poni. Aceste acțiuni greviste, 
care vor continua pînă la 5 de
cembrie a.c., au devenit, astfel, 
cea mai amplă și de durată 
mișcare revendicativă cu carac
ter politic din istoria postbelică 
a Japoniei.

PREMIERUL TURCIEI IN VIZITA 
LA SOFIA

• LA SOFIA au început, luni, 
convorbirile intre președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia, Todor Jivkov, președin

XXV-lea al P.C.U.S. în hotărî
rea adoptată de plenară se sta
bilește ordinea de zi a Congre
sului : raportul Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. și sarcinile 
partidului în domeniul politicii 
interne și externe ; raportul Co
misiei centrale de revizie a 
P.C.U.S. ; direcțiile fundamen
tale ale dezvoltării econo
miei naționale a U.R.S.S. în 
anii 1976—1980 ; alegerea orga
nelor centrale ale partidului. 
Au fost stabilite, totodată, nor
mele de reprezentare la Congres 
și modul de alegere a delega- 
ților.

Remaniere
guvernamentală

in India

Primul ministru al Indiei, In
dira Ghandi, a anunțat dumi
nică o remaniere guvernamen
tală, care face parte dintr-o o- 
perațiune de reorganizare a 
partidului Congresul Național 
Indian, a ministerelor centrale și 
a ministerelor din statele Indiei. 
Ca urmare a acestei măsuri, pri
mul ministru a preluat temporar 
conducerea Ministerului Apără
rii, deținută pînă în prezent de 
Swaran Singh. Portofoliul Mi
nisterului Transportului și Con
strucțiilor Navale, deținut de S. 
Dikshit, a fost preluat de G. S. 
Dhillon (președintele Camerei 
Reprezentanților). Numărul mi- 
niștrilcc de stat a crescut de la 
22 la 24.

Fostul ministru al transportu
rilor și construcțiilor navale, S. 
Dikshit, a fost numit guverna
tor al statului Andhra Pradesh.

tele Consiliului de Miniștri al 
R.P.B., Stanko Todorov, și pri
mul ministru al Turciei, Suley
man Demirel, care întreprinde 
o vizită oficială în Bulgaria.

Au fost examinate posibilită
țile extinderii relațiilor bilate
rale in domeniile politic, eco
nomic și cultural, precum și o 
serie de aspecte ale situației 
internaționale, inclusiv ale si
tuației din Balcani.

• REGELE BIRENDRA AL 
NEPALULUI a numit pe Tulsi 
Giri in calitatea de prim-minis- 
tru, în locul lui Nagendra Pra- 
sal Rijal, care și-a prezentat in 
urmă cu citeva zile demisia. 
Noul premier a anunțat lista ca
binetului nepalez, care cuprin
de șase miniștri, cinci miniștri 
de stat și patru miniștri ad- 
juncți. Au fost efectuate schim
bări la conducerea ministerelor 
industriei și comerțului și al co
municațiilor și educației.
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