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Tovarășul Nicolae Ceausescu
a primit pe primul ministru sirian 

Mahmoud Al-Ayoubi

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, in ziua de 12 noiembrie, 
pe președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Arabe Siriene, 
Mahmoud Al-Ayoubi.

La întrevedere a participat tovară
șul Manea Mănescu, prim-ministru 
al guvernului.

Oaspetele a lnmînat tovarășului

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
Tovarășe prim-ministru,
Prieteni și tovarăși.

Aș dori să exprim și cu acest prilej 
satisfacția mea, a conducerii parti
dului și statului nostru pentru cursul 
ascendent al relațiilor dintre Româ
nia și Siria.

în ultimii ani au avut loc schim
buri de vizite la diferite niveluri, in
clusiv vizite ale președinților celor 
două țări. S-au realizat o serie de 
progrese în dezvoltarea colaborării 
economice, care au dus la o creștere 
foarte mare a schimburilor comer
ciale dintre țările noastre, la reali
zarea unor acțiuni de cooperare 
economică șl, totodată, la Întărirea 
solidarității și a conlucrării politice 
și diplomatice în lupta pentru reali
zarea unei păci juste și durabile în 
Orientul Mijlociu.

Vizita dumneavoastră și a colabo
ratorilor dumneavoastră se înscrie 
în contextul acestor relații de colabo
rare multilaterală dintre statele 
noastre. Ați discutat multe proble
me ; știu că s-a ajuns la o serie de 
înțelegeri și sînt convins că vizita se 
va încheia cu rezultate bune. Deci 
•a va marca un nou pas înainte spre 
extinderea colaborării dintre țările 
noastre.

Aș dori să mulțumesc pentru sa
lutul și mesajul primit din partea 
președintelui Assad, căruia vă rog 
să-i transmiteți din partea mea cele 
mai cordiale salutări de prietenie, 
iar poporului sirian urări de pace și 
prosperitate. De altfel, contactele și

Toastul primului ministru Mahmoud Al-Ayoubi
Tovarășe președinte.
Dragi prieteni,

Cînd am sosit In România, am fost 
Biguri că venim într-o țară prietenă, 
de care ne leagă foarte multe lu
cruri. Relațiile noastre cu România 
g-au dezvoltat într-un mod foarte 
rapid și concret.

Orientările dumneavoastră, tova
rășe președinte, și cele ale fratelui 
și prietenului dumneavoastră, pre
ședintele Hafez El-Assad, înțelegerea 
deosebit de sinceră care a apărut în
tre dumneavoastră încă de la prima 
întîlnire istorică, care s-a realizat la 
Damasc — toate acestea au avut o 
influență profundă în activitatea 
noastră, a tuturor.

Noi, in Siria, apărăm și avem grijă 
ea relațiile noastre cu România să se 
situeze — și se situează efectiv — 
în avangarda relațiilor noastre cu 
toate celelalte țări ale lumii. Noi vă 
mulțumim din adîncul sufletului nos
tru pentru toate ajutoarele pe care 
nl le-ați acordat și ni le veți acorda. 
De asemenea, vă mulțumim pentru 
preocuparea dumneavoastră perma
nentă — preocuparea dumneavoastră 
personală, după cîte cunosc — pen
tru urmărirea aplicării întocmai a 
proiectelor care au fost convenite în
tre țările noastre.

Odată cu aceasta, dumneavoastră 
urmăriți cu un deosebit interes, cu 
Interesul prietenului adevărat, eveni
mentele care se produc în zona noas
te* geografică, consacrați acestei pro

Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea” președintelui Republicii Ara
be Siriene, Hafez El-Assad, și i-a 
transmis expresia sentimentelor sale 
de sinceră prietenie, precum și urări 
de noi succese și bunăstare poporu
lui român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat pe oaspete să 
adreseze, din partea sa, președinte

schimburile de păreri statornicite în
tre noi au un rol important în în
treaga colaborare dintre România și 
Siria.

înțelegem bine preocupările și do
rințele Siriei — de a se ajunge cit 
mai curînd la realizarea păcii drepte 
și trainice care să ducă la retragerea 
deplină a Israelului din teritoriile 
ocupate în 1967 și totodată la solu
ționarea problemei poporului pales- 
tinean, inclusiv la crearea unui stat 
palestinean independent. Am men
ționat întotdeauna că avem ferma 
convingere că numai soluționarea 
tuturor acestor probleme poate asi
gura o pace trainică și justă. Fără 
a se asigura poporului palestinean 
condiții de a duce o viață de sine 
stătătoare nu se poate vorbi de o 
pace dreaptă și durabilă în Orien
tul Mijlociu 1

Considerăm că. în acest scop, sînt 
necesare eforturi susținute pe plan 
internațional, inclusiv de a se relua 
Conferința de la Geneva, eventual 
cu o participare mai lărgită. De ase
menea, apreciem că se impune ca 
Organizația Națiunilor Unite, orga
nismele sale,. Consiliul de Securitate 
să aibă un rol mai activ pentru a se 
ajunge la soluționarea cît mai grab
nică a situației din Orientul Mijlo
ciu.

Sîntem, în același timp, preocu
pați să se ajungă la o soluționare 
cît mai rapidă a situației din Cipru 
— situație care are, de altfel, o 
strînsă legătură cu cea din Orientul 
Mijlociu. Desigur, în Europa, după 
Conferința de la Helsinki, urmărim 

bleme multe eforturi și mult timp. 
Vă mulțumim pentru aceasta, tova
rășe președinte, mai ales atunci cînd 
de nenumărate ori ați reafirmat că o 
pace justă și trainică în Orientul 
Mijlociu nu poate fi realizată decît 
prin eliberarea totală a tuturor teri
toriilor arabe ocupate și asigurarea 
drepturilor naționale ale poporului 
arab palestinean. Considerentele și 
aprecierile dumneavoastră despre 
problemele palestinenilor, indicațiile 
dumneavoastră reprezintă de fapt 
cheia pentru soluționarea acestei pro
bleme, cheia acțiunii de reinstaurare 
a unei păci juste și trainice în zona 
Orientului Mijlociu. Așa cum ați ară
tat, acesta este elementul de bază al 
problemei. Orice alte încercări de 
analiză a unor probleme secundare 
nu fac decît să irosim eforturile și 
timpul.

Problema Ciprului, care a apărut 
de mai bine de un an, ca, de altfel, 
și evenimentele sîngeroase care s-au 
produs în Liban au o legătură direc
tă cu evenimentele din Orientul Mij
lociu, cu pacea din Orientul Mijlociu.

Vă mulțumim, tovarășe președinte, 
pentru poziția dumneavoastră in do
meniul asigurării securității europe
ne, precum și a legăturii strînse pe 
care o vedeți între aceasta și cauza 
păcii și securității în Orientul Mij
lociu. Dacă n-am reușit sau n-am 
avut posibilitatea să abordăm această 
problemă la prima reuniune a Confe
rinței de la Helsinki, este suficient 
pentru această etapă să adresăm unor 

lui . Hafe? El-Assad aceleași. salutări 
corăiale, de prietenie, iar poporului 
sirian urări de pace și prosperitate.

Președintele României a evocat cu 
deosebită plăcere vizita efectuată în 
Siria, convorbirile rodnice avute la 
București și Damasc cu șeful statu
lui sirian, care au deschis perspec-

(Continuare în pag. a V-a)

aplicarea în viață a documentelor 
ce s-au semnat. Dar știm bine că 
există o interdependență strînsă în
tre Europa și Orientul Mijlociu ; de 
aceea securitatea europeană este 
strins legată de pacea și securitatea 
din Orientul Mijlociu și invers. Toc
mai pornind de la aceasta conside
răm că țările noastre, care se află 
în cele două zone, pot și trebuie să 
conlucreze tot mai strîns pentru 
realizarea unei colaborări pe prin
cipii noi, de egalitate, de respect al 
independenței și suveranității.

Sîntem deopotrivă interesați să 
conlucrăm pentru o nouă ordine eco
nomică internațională, pentru dezar
mare, pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună, în care fiecare națiune 
să-și poată concentra eforturile în 
direcția dezvoltării economico-so- 
ciale independente, să colaboreze 
strîns cu celelalte popoare, să se 
bucure din plin de cuceririle știin
ței și tehnicii contemporane.

Apreciem că între România și Si
ria există relații tot mai bune și po
sibilități tot mai largi de colaborare 
în toate domeniile și doresc să ridic 
acest pahar pentru a ura o dezvol
tare și înflorire continuă a acestei 
colaborări ;

Doresc să urez poporului prieten 
sirian bunăstare, fericire și pace ;

— ridic paharul în sănătatea pre
ședintelui Assad ;

— în sănătatea dumneavoastră, to
varășe prim-ministru, a tuturor oas
peților noștri sirieni ;

— în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

conducători, și în primul rînd to
varășului Nicolae Ceaușescu, mul
țumirile noastre pentru aprecierea 
legăturii indestructibile dintre secu
ritatea europeană și situația din 
Orientul Mijlociu. Sîntem convinși că 
aceasta nu este numai rezultatul unei 
profunde analize a situațiilor din 
această zonă, dar, totodată, și rezul
tatul nemijlocit al unei experiențe 
revoluționare îndelungate.

Tovarășe președinte și tovarășe 
prim-ministru, ne-ați arătat că noi 
sîntem într-o țară prietenă, între fra
ții și prietenii noștri dragi. De fapt, 
toate aceste sentimente au fost de
monstrate de modul în care ne-ați 
primit, de ospitalitatea deosebită cu 
care ne-ați înconjurat încă de la 
sosire.

Noi avem încredere deplină și 
nestrămutată că nu există nimic care 
să împiedice înțelegerea perfectă a 
tuturor problemelor care pot apărea 
între România și Siria. Acest lucru 
ne-a dat, de altfel, și puterea de a 
acționa ; sigur, uneori a trebuit să 
apelăm și în alte părți, dar vom 
apela și în viitor cînd noi împreună 
nu le vom putea soluționa pe toate

Doresc să vă mulțumesc încă o 
dată pentru orientările prețioase pe 
care ni le-ați dat astăzi și vă urăm, 
dragă tovarășe 'președinte, sănătate 
deplină ;

— pentru tovarășii români prieteni, 
mult succes in activitatea lor ;

— pentru România, putere sporită^ 
progres și dezvoltare :

Vă mulțumesc 1 (Aplauze)
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Cu cincinalul îndeplinit
In cursul zilei de ieri, încă o 

unitate industrială importantă 
din județul Hunedoara — între
prinderea „Victoria" Călan — a 
îndeplinit cincinalul la produc
ția globală. Prin eforturile uni
te ale furnaliștilor, turnătorilor 
și cocsarilor de atei, pînă la 
sfîrșitul anului se va realiza pe 
ansamblul întreprinderii o pro
ducție industrială suplimentară 
prevederilor cincinalului în va
loare de 108 milioane lei. Plu
sul acesta de producție se va 
regăsi, în principal, în peste 
38 000 tone fontă cenușie, piese 
de schimb în valoare de 11 mi
lioane lei, 19 000 tone utilaj de 
turnare pentru oțelării și în 
multe alte produse. (Sabin Io- 
nescu).

Fontă, oțel și laminate 
peste plan

De la începutul anului și pînă 
în prezent, siderurgiștii reșițeni 
au produs, peste prevederi, 
27 600 tone oțel, 26 200 tone fon
tă și 28 500 tone laminate. Spo
rurile de producție sînt realiza
te în mare parte pe seama eco
nomisirii de materii prime, 
combustibil și energie. Astfel, 
pînă acum, in balanța de eco
nomii a Combinatului siderur
gic din Reșița se înscriu 20 000 
tone de combustibil convențio
nal, față de 5 000 tone cît era 
angajamentul inițial, 16 mili
oane kWh energie electrică 
(față de 5 milioane: angaja
ment), 5 000 tone de cocs pen
tru furnale, față de 2 500 tone 
angajament. Pe baza eforturilor 
proprii, prin creșterea produc
ției și a productivității muncii, 
mai buna gospodărire a mate
riilor prime, materialelor, com
bustibilului și energiei, siderur
giștii Reșiței raportează reali
zarea unui beneficiu peste plan 
de 37 milioane lei. (Nicolae Că- 
tană).

I i tfî r. >.

Bistrița-Năsăud 

S-au terminat 
arăturile de toamnă
Mecanizatorii și ceilalți lucră

tori din agricultura județului 
Bistrița-Năsăud au terminat, 
miercuri, arăturile de toamnă 
atît la întreprinderile agricole 
de stat, cît și la cooperativele 
agricole de producție.

în telegrama adresată C.C. al 
P. C. R„ tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Comitetul jude
țean Bistrița-Năsăud al P.C.R. 
se spune, printre altele : Vă 
asigurăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom de
pune toate eforturile pentru 
realizarea integrală a comple
xului de lucrări pregătitoare a 
producției agricole, astfel ca 
prevederile de plan, în agricul
tura județului, pe primul an al 
cincinalului viitor să fie reali
zate și depășite.

La întreprinderea 
„Electrocentra le" 

Brazi 

Suplimentar 
150 milioane kWh

Energeticienii de la întreprin
derea „Electrocentrale" din 
Brazi, exploatînd la parametri 
înalți capacitățile și efectuînd 
reparații și revizii de bună cali
tate în timp scurt, au reușit ca 
de la începutul anului și pînă în 
prezent să livreze suplimentar 
150 milioane kWh energie elec
trică. Această energie a fost dis
tribuită unităților economice 
ploieștene, celor din Cîmpina și 
din alte localități prahovene. 
(Constantin Căpraru).

ÎN ZIARUL DE AZI:
• IN BUNA GOSPO

DĂRIRE A ÎNTREPRIN
DERILOR, UN SPRI
JIN DE NĂDEJDE : 
COMISIILE PE DO
MENII

• IN CURTEA FIECĂRUI 
GOSPODAR, VITE Șl 
PĂSĂRI

• Rubricile noastre: 
ÎN CONFRUNTARE: 
SCRISORI SI RĂS
PUNSURI; CARNET 
PLASTIC; CARNET 
TEATRAL ; SPORT ; DE 
PRETUTINDENI

între toate statele, fără deosebire de orinduire 
socială, a unei lumi mai bune și mai drepte, 

a unei păci trainice
Textul documentului se publică în paginile IÎI-IV

Astăzi sosește în țara noastră 
tovarășul Le Duan, 
prim-secretar al Comitetului Central

al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam
La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a Guvernului Republicii Socialiste România, o de
legație a Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam și a Guvernului Republicii Demo
crate Vietnam, condusă de tovarășul Le Duan, prim-secretar ai Comitetului Centrai 
al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, sosește astăzi în Republica Socialistă 
România, într-o vizită oiicială de prietenie.

Tovarășul Le Duan s-a născut la 
7 aprilie 1907, la Quang Tri, Viet
namul central, într-o familie de 
meșteșugari.

S-a dedicat din tinerețe activității 
revoluționare, participind, încă din 
anul 1926, la mișcarea patriotică, iar 
în 1928 a început să activeze în „A- 
sociația tineretului revoluționar". 
Dăruindu-se cu abnegație transpu
nerii în viață a celor mai nobile 
idealuri ale poporului său, de liber
tate și independență, tovarășul Le 
Duan devine membru al Partidului 
Comunist din Indochina (în prezent 
Partidul Celor ce Muncesc din 
Vietnam) încă de la înființarea a- 
cestuia, în anul 1930. Un an mai tîr- 
ziu este ales membru al Comisiei 
de propagandă a Comitetului de 
partid din regiunea Bac Bo (Viet
namul de nord). Arestat și condam
nat în același an de autoritățile co
loniale franceze la 20 de ani de de
tențiune. tovarășul Le Duan își con
tinuă activitatea cu aceeași abnega
ție. cu același spirit revoluționar în 
închisorile din Hanoi. Son La și 
Poulo-Condor. îndeplinind sarcinile 
încredințate de partid.

Ieșit din închisoare, înlpreuhă cu 
alțî tovarăși. în 1936, el pune bazele 
partidului în regiunea Trung Bo. Un 
an mai tîrziu devine secretarul co
mitetului de partid al acestei regiuni 
din Vietnamul central. în 1939 este 
desemnat membru permanent al Co
mitetului Central al partidului. Ares
tat din nou în 1940. este condamnat 
la 10 ani închisoare și deportat, pen
tru a doua oară, pe insula Poulo- 
Condor.

După victoria Revoluției din august 
1945, tovarășul Le Duan este ales 
membru al Comitetului Central 
secretar al Comitetului de partid al 
regiunii Nam Bo și secretar al Birou
lui Central al partidului în Vietna
mul de Sud.

La cel de-al II-lea Congres Națio
nal al partidului, în decembrie 1951, 
este ales membru al Comitetului 
Central, al Biroului Politic și al Se
cretariatului Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam.

în septembrie 1960, Ia cel de-al 
III-lea Congres Național al partidu
lui, tovarășul Le Duan este ales 
prim-secretar al Comitetului Central

Un călduros și frățesc salut 
înaltului reprezentant al Vietnamului eroic, 
exprimînd stima, prietenia și solidaritatea 

întregului nostru popor!
Comuniștii, întregul popor român 

salută cu deosebită căldură, cu sen
timente de profundă stimă și fră
țească prietenie delegația de partid 
și de stat a Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de tovarășul Le 
Duan, prim-secretar al Partidului Ce
lor ce Muncesc din Vietnam, care, 
incepînd de astăzi, face o vizită ofi
cială de prietenie în țara noastră. în 
persoana ilustrului oaspete, poporul 
român salută pe militantul revoluțio
nar aflat de mulți ani în fruntea 
Partidului Celor ce Muncesc — partid 
care a mobilizat și însuflețit poporul 
R.D. Vietnam în lupta eroică și în
delungată împotriva dominației străi
ne, pentru eliberarea națională, în 
vasta operă de construire a socialis
mului.

în întreaga perioadă care a trecut 
de la crearea R.D. Vietnam, primul 
stat al muncitorilor și țăranilor din 
Asia de sud-est, poporul român și-a 
manifestat solidaritatea fierbinte cu 
lupta de un legendar eroism a po
porului vietnamez. Situîndu-se cu 
nedezmințită consecvență alături de 
poporul Vietnamului eroic, România 
socialistă a militat statornic pentru 
încetarea intervenției imperialiste, 
pentru recunoașterea dreptului sacru 
al poporului vietnamez de a-și hotărî 
singur destinele, potrivit voinței și 
intereselor sale fundamentale.

Astăzi, în jurul orei 12,30, posturile noastre de radio și televiziune 
vor transmite în direct ceremonia sosirii delegației Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam și a Guvernului Republicii Democrate Vietnam, 
condusă de tovarășul Le Duan.

al Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam. La alegerile din 1960, 1964 și 
1975 a fost ales deputat în Adunarea 
Națională a Republicii Democrate 
Vietnam.

Ca prieten sincer și devotat al 
Vietnamului, poporul nostru urmăreș
te cu cea mai caldă simpatie vasta 
activitate creatoare ce se desfășoară, 
în prezent, în Republica Democrată 
Vietnam, sub conducerea Partidului 
Celor ce Muncesc, pentru dezvoltarea 
economiei |i culturii, consolidarea

Poporul român a salutat cu mare 
bucurie și entuziasm istorica victorie 
repurtată în primăvara acestui an de 
poporul vietnamez, care a pus capăt 
ocupației străine, deschizînd o nouă 
pagină în istoria patriei sale de patru 
ori milenară. Această victorie a de
monstrat în mod strălucit că nu 
există în lume forțe în stare să 
oprească lupta pentru eliberare na
țională și socială a popoarelor care se 
ridică cu hotărîre, fără a precupeți 
nici un sacrificiu, pentru dreptul lor 
la libertate și progres social și care 
se bucură de sprijinul forțelor revo
luționare și progresiste de pretu
tindeni.

„Poporul român — declara tovară
șul Nicolae Ceaușescu — are satis
facția de a fi acordat eroicului po
por vietnamez, în tot decursul luptei 
sale drepte pentru libertate și ne- 
atirnare, un sprijin internaționalist 
activ — material, politic și diploma
tic — de a-și fi adus contribuția la 
măreața victorie obținută de poporul 
vietnamez împotriva intervenției im
perialiste, a forțelor reacționare in
terne din Vietnamul de Sud, pen
tru cucerirea dreptului de a fi de
plin stăpin pe propria țară, de a-și 
făuri viitorul corespunzător interese
lor și aspirațiilor sale vitale". în ne
numărate rînduri, conducători de 
partid și de stat din țara prietenă 

bazei tehnico-materiale a socialismu
lui, îmbunătățirea nivelului de trai 
al populației, pentru înfăptuirea aspi
rației arzătoare a întregului popor 
vietnamez de reunificare a patriei. 
Poporul român este ferm încredințat 
că prin eforturile creatoare ale 
tuturor oamenilor muncii din Viet
nam, care dovedesc și pe frontul con
strucției pașnice același înalt eroism 
ca în anii războiului, marile sarcini 
ce stau în fața țării vor fi îndeplinite 
cu succes.

au exprimat înalta apteclere dată 
acestui sprijin de poporul vietnamez. 
„In numele Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, al Guvernului Re
publicii Democrate Vietnam și al în
tregului popor vietnamez — spunea 
tovarășul Le Duan — mulțumesc 
sincer Partidului Comunist Român, 
guvernului și poporului român pen
tru simpatia, ajutorul și sprijinul 
lor prețios aduse luptei poporului 
nostru împotriva agresiunii ameri
cane, pentru salvarea națională și e- 
dificarea socialistă".

Partidul Celor ce Muncesc din 
Vietnam desfășoară, în perioada ac
tuală, o amplă activitate politică șl 
organizatorică, încununată de mari 
succese în înlăturarea urmărilor răz
boiului, în opera vastă de recon
strucție, în dezvoltarea economiei 
naționale, culturii și științei, în ve
derea înaintării pe calea socialis
mului. Cu profundă satisfacție salu
tă poporul român hotărîrea adoptată 
în aceste zile de organele conducă
toare din R.D. Vietnam și Republi
ca Vietnamului de Sud privind mă
surile în vederea înfăptuirii reunifi- 
cării naționale pe linie de stat, în 
conformitate cu aspirațiile fierbinți 
ale întregului popor vietnamez, de a 
trăi într-o patrie unificată.

(Continuare în pag. a V-a)
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în buna gospodărire a întreprinderilor, un sprijin de nădejde:

COMISIILE PE DOMENII
Au trecut mai bine de doi ani de 

cînd. pe baza hotărîrii conducerii 
partidului, au fost constituite în uni
tățile economice de stat comisiile pe 
domenii — organisme obștești ale 
comitetelor oamenilor muncii, che
mate să le sprijine in elaborarea și 
aplicarea măsurilor ce se impun pen
tru ridicarea la un nivel calitativ su
perior a activității economice. Desfă- 
șurîndu-și activitatea sub îndrumarea 
nemijlocită a organizațiilor de partid, 
multe din aceste comisii și-au de
monstrat din plin utilitatea, aducin- 
du-și o contribuție deosebită la valo
rificarea mai bună a potențialului 
tehnic, material și uman din între
prinderi. Pe baza unor studii proprii, 
comisiile pe domenii din unitățile ju
dețului Neamț, bunăoară, au eviden
țiat și pus în valoare un șir de re
surse de creștere a producției și pro
ductivității muncii, de îmbunătățire a 
calității produselor, de economisire a 
materiilor prime și materialelor, a 
combustibilului, energiei ș.a.

— Colectivul nostru — ne spunea 
ing. Constantin Simion, director ad
junct al Combinatului de lianți și az
bociment Bicaz — și-a realizat sarci
nile actualului plan cincinal cu 110 
zile mai devreme. S-au asigurat ast
fel toate condițiile pentru ca, pină la 
finele anului, să producem și să li
vrăm suplimentar economiei națio
nale 120 000 tone ciment. Acest succes 
este însoțit și de o reducere substan
țială a cheltuielilor materiale de pro
ducție care, numai în 1975, însumează 
peste 2 milioane Iei. Numai in trei 
trimestre din acest an s-au economi
sit 200 000 kWh energie electrică, 
600 000 mc combustibil, 300 tone cără
mizi refractare, 23 tone azbociment 
ș.a. Nu greșim cu nimic dacă apre
ciem că, la obținerea acestor rezulta
te, o contribuție deosebită a adus și 
continuă să aducă și comisia pentru 
economii și buna gospodărire a în
treprinderii, ogranism obștesc al co
mitetului oamenilor muncii.

Intr-adevăr, fiind formată din ca
dre tehnice și muncitori cu înaltă ca
lificare și experiență, această comi
sie (președinte, economistul Lucian 
Simian) acordă un mare sprijin con
ducerii întreprinderii în rezolvarea 
problemelor complexe ale producției. 
„Pe baza unei tematici bogate, izvo- 
rîtă din necesitățile creșterii și îmbu
nătățirii continue a calității produc
ției de ciment — arăta șeful de bri
gadă Alexandru Năstase, membru 
al comisiei — am întreprins studii 
sistematice care privesc respectarea 
normelor de consum, in raport direct 
cu folosirea unor mașini și utilaje 
mai perfecționate și a unor noi teh
nologii. Ca urmare, am fost In mă
sură să facem propuneri prețioase cu 
privire la gospodărirea rațională a 
resurselor materiale, care, aplicate, 
au dus la importante economii".

Piese de schimb pentru radio 
și televizoare la domiciliu

Magazinul „Dioda" din Bucu
rești (B-dul 1 Măi 126, tel. 
18 48 21) pune la dispoziția cum
părătorilor din București și pro
vincie întregul sortiment de 
piese de schimb pentru televi
zoare, radioreceptoare, magne- 
tofoane și picupuri. Magazinul 
este aprovizionat zilnic cu tu
buri cinescoape, difuzoare, tran- 
zistori, bobine, circuite impri
mate, transformatoare, condensa
toare, potențiometre, plăci cu 
circuite, comutatoare, claviaturi.

întărirea ordinii și disciplinei la toate eșaloanele, îmbu
nătățirea pregătirii profesionale și educării civice, îndeosebi 
a noilor angajați, asigurarea de către departamentele și 
întreprinderile răspunzătoare a pieselor de schimb nece
sare, decalarea programelor unor mari unități economice și 
instituții — acestea sînt cîteva din direcțiile spre care se 
îndreaptă preocupările Comitetului executiv al Consiliului 
popular al Capitalei pentru îmbunătățirea transportului 
în comun.

Problemele bunel funcționări a 
transportului în comun în Capitală 
au format obiectul anchetelor publi
cate în „Scînteia" în zilele de 5 și 7 
noiembrie. în legătură cu faptele 
semnalate referitoare la necesitatea 
întăririi ordinii și disciplinei, a în
lăturării defecțiunilor tehnice și asi
gurării unui trafic fluid și in deplină 
siguranță, conducerea întreprinderii 
de transporturi București a stabilit, 
pe baza indicațiilor comitetului mu
nicipal de partid și ale consiliului 
popular municipal, măsuri menite să 
îmbunătățească activitatea in acest 
sector de mare importanță economi
că și socială. Aceste măsuri se adau
gă celor luate în ultima vreme, cu 
deosebire In urma analizei pe care 
secretariatul comitetului municipal 
de partid a făcut-o în iunie anul tre
cut, care a abordat probleme esen
țiale ale transportului în comun 
bucureștean : extinderea și moderni
zarea parcului de vehicule, creșterea 
capacităților de întreținere și repa
rații, stabilizarea personalului. în a- 
ceastă perioadă, întreprinderea de 
transporturi București a fost dotată cu 
1 500 de vehicule noi (autobuze, tram
vaie, troleibuze, taximetre, furgonete); 
s-au înființat 6 noi linii de autobuze 
(I.T.B. dispune acum de 122 linii, to- 
talizînd 1 315 km de cale dublă) ; au 
fost modificate șl prelungite 12 tra
see (creîndu-se legături mai bune 
între noile cartiere și platformele in
dustriale) ; s-au dat în folosință trei 
noi autobaze și două depouri. Au 
fost transferate la I.T.B., din alte 
unități, 500 de cadre cu înaltă cali
ficare — muncitori, maiștri, ingineri, 
specialiști. Cu sprijinul municipali
tății, au fost construite noi cămine 
pentru nefamiliști, ajungîndu-se de 
la 900 de locuri, la 1 ianuarie 1974, 
la aproape 3 000 In prezent. Anual, în 
cadrul întreprinderii se califică peste 
5 000 de muncitori, dintre care 1 600 
conducători de vehicule, încheind 
contracte cu obligația de a lucra 3—5 
ani în cadrul I.T.B. în ultimii doi ani, 
retribuția personalului de mișcare a 
sporit simțitor. A fost intensificată 
munca politico-educativă în rindul 
tuturor celor aproape 32 000 de lu
crători cîți numără in prezent I.T.B.

Cu toate aceste realizări evidente 
— ca și altele asupra cărora am mai 
stăruit în ziarul nostru cu alte pri
lejuri — recentele anchete ale 
„Scînteii" au scos la iveală o serie 
de defecțiuni, care au fost temeinic 
analizate în ședința comună a comi
tetului de partid și comitetului oa
menilor muncii din I.T.B. ținută in 
ziua do 7 noiembrie.

Un alt membru al comisiei, 
maistrul Mihai Ciubotaru, ne spu
nea : „Acest organism obștesc se 
bucură de un ajutor permanent din 
partea comitetului oamenilor mun
cii, conducerii combinatului și a or
ganizației de partid, propunerile 
noastre sînt luate în seamă și li se 
asigură condiții pentru traducerea 
lor în viață, ceea ce stimulează inte
resul și inițiativa în scopul abordării 
altor studii mai complexe, mai efi
ciente. Ne-am gîndit, de pildă, ca pe 
fondul valoroasei inițiative „ProduS- 
tivitate orară maximă, cu cheltuieli 
minime", să elaborăm un studiu cu 
privire la eliminarea surselor de ri
sipă a energiei electrice. Comisia a 
antrenat în această acțiune și alte

Ce demonstrează experiența 
a două întreprinderi 
din județul Neamț

cadre, muncitori cu înaltă calificare, 
a cerut sprijinul întreprinderii de 
specialitate. Cu acest prilej s-a ana
lizat fiecare post consumator, fiecare 
utilaj în parte. în cele din urmă a 
rezultat că întreaga producție de ci
ment peste plan poate fi realizată cu 
energie electrică economisită".

Am continuat investigația pe aceas
tă temă la întreprinderea mecanică 
din Roman, care, in ce privește redu
cerea cheltuielilor materiale de pro
ducție, încă de la începutul anului a 
fost handicapată de lipsa de preocu
pare din partea centralei de resort 
pentru corelarea acestui important in
dicator al activității economice cu 
prețul stabilit pentru desfacerea prin
cipalelor produse. Ca urmare a aces
tei necorelări, precum și a unor 
neajunsuri interne, în trei trimestre 
din acest an întreprinderea din Ro
man a depășit cheltuielile materiale 
și de producție cu 28 700 000 lei.

în fața unei asemenea situații, cu 
totul necorespunzătoare, se pune în 
mod firesc întrebarea : cum a folosit 
comitetul oamenilor muncii din aceas
tă unitate pirghiile de care dispune, 
deci și comisia pentru economii și 
bună gospodărire a întreprinderii, 
pentru aducerea cheltuielilor mate
riale cel puțin la nivelul planului, 
dacă nu pentru micșorarea lor ? Din 
capul locului, tovarășul loan Iorda- 
che, secretar al comitetului de partid 
din întreprindere, a ținut să precizeze 
că „această comisie are o activitate 
bună". Intr-adevăr, comisia (pre

carcase pentru difuzoare, cutii 
pentru baterii, antene și altele.

Piesele de schimb pe care le 
asigură magazinul „Dioda" sînt 
atît pentru aparatele aflate în 
producția curentă, cit și pentru 
tiDurile mai vechi, indigene și 
din import. Magazinul „Dioda" 
efectuează vînzarea pieselor de 
schimb și prin poștă, contra 
ramburs, pe baza unei comenzi 
transmise printr-o simplă carte 
poștală, plata făcindu-se la pri
mirea coletului.

După cum ne informează directorul
I.T.B.,  inginer Dumitru Stoian, pen
tru neasigurarea unei asistențe teh
nice corespunzătoare, pentru lipsa de 
preocupare față de respectarea grafi

PE MARGINEA ANCHETELOR „SClNTEI!"

Puncte de plecare pentru 
îmbunătățirea efectivă a transportului 

în comun din Capitală
cului orar, pentru încălcările reguli
lor de circulație și pentru alte aba
teri semnalate in anchetele „Scin- 
teii", conducerea I.T.B. a luat măsuri 
de sancționare a tuturor celor vino
vați, iar șeful autobazei Ferentari, 
Sabin Popeț, a fost destituit. S-a 
subliniat, cu același prilej, necesita
tea întăririi spiritului de răspundere 
al tuturor cadrelor de conducere, din 
toate compartimentele, a creșterii 
rolului comitetelor și organizațiilor 
de partid, pentru întronarea unei 
discipline ferme, a unei munci de 
educație sistematice, eficiente, in 
rindurile tuturor angajaților. S-a 
luat, totodată, măsura ca zilnic, la 
orele de schimb, în fiecare autoba
ză, depou sau garaj să se prelucreze 
cazurile de indisciplină, precum și 
accidentele de circulație intîmplate 
In cadrul întreprinderii în ziua pre
cedentă. La desfășurarea acestei ac
tivități sînt antrenate, deopotrivă, 
cadrele cu munci de răspundere și 
activiștii comitetelor de partid, sin
dicat și U.T C. din I.T.B.

întrucît o cauză a stării discipli
nare necorespunzătoare de la I.T.B 
o constituie și insuficienta pregătire 
profesională și civică a unei părți din 
personalul nou angajat, s-au luat mă
suri de restructurare a programelor de 
școlarizare, punîndu-se accent pe in
struirea practică intensivă, precum 
și pe selecționarea mai riguroasă a 
corpului de instructori din școlile 

ședinte, economistul Remus Giurconi) 
a inițiat numeroase studii, a venit cu 
propuneri concrete. Toate acestea au 
fost apoi analizate într-o plenară 
lărgită a comitetului de partid cu 
activul și s-au soldat cu elaborarea 
unui plan concret, cuprinzînd peste 50 
de măsuri menite să permită dimi
nuarea depășirilor mari înregistrate 
la cheltuielile materiale de producție. 
O bună parte din soluțiile și măsurile 
propuse de comisia amintită au fost 
aplicate, ducînd la reducerea pierde
rilor cu 5,3 milioane Iei.

Iată însă că soluții deosebit de 
eficiente, propuse de comisie incă de 
la începutul anului, nu au fost fruc
tificate nici pină in prezent. Este 
vorba de realizarea unei monogrinzi 
de 10 tone la atelierul de tratament 
termic, care să asigure detensionarea 
batiurllor în unitate, fără a le mai 
plimba la o întreprindere din Bucu
rești ; introducerea în masa miezuri
lor de turnare a betonului autoclavi- 
zat etc. Prin aplicarea acestor mă
suri propuse de comisie, cheltuie
lile de producție puteau fi reduse cu 
circa 15 milioane lei în acest an. Dar, 
cum se vede, acestea nu au fost fi
nalizate în practică. Excluzind in
fluența unor factori obiectivi care 
generează cheltuieli neeconomicoase, 
nu-i de mirare că în întreprindere 
volumul pieselor turnate și rebutate 
în acest an a ajuns la 10 milioane lei.

Este un exemplu din multe altele 
care demonstrează cu prisosință că 
activitatea rodnică a comisiilor pe 
domenii de la întreprinderea meca
nică Roman trebuie fructificată cu 
mai multă perseverență, în folosul 
eficienței producției. Pentru că, așa 
cum am văzut, atunci cînd comitetele 
oamenilor muncii, organizațiile de' 
partid orientează activitatea acestor 
comisii spre problemele esențiale ale 
activității economice, le sprijină ca să 
acționeze în cunoștință de cauză și 
aplică măsurile pe care le propun, 
rezultatele nu întîrzie să se arate.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii”
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proprii, fiind îndepărtați cei neco
respunzători profesional și moral.

în același timp — apreciază Comi
tetul executiv al Consiliului popular 
al municipiului București — I.T.B. se 
confruntă și cu o serie de greutăți 
care nu pot fi însă rezolvate la nive
lul acestei întreprinderi. Una dintre ele 
este neasigurarea pieselor de schimb 
necesare, în special pentru autobuze. 
Așa, de pildă — ni s-a spus — auto
buzul ROMAN 112, UD— o frumoasă 
realizare a industriei românești — a 
intrat în dotarea I.T.B. începind din 
trimestrul IV/1974. Există în prezent 
273 asemenea autobuze, de care ite- 
biștii sînt mulțumiți. Dovadă : unele 
dintre ele au și parcurs pînă în pre
zent cîte 60 000—70 000 km. Dar, aflăm 

la comitetul executiv al consiliului 
popular al municipiului că, in mod 
paradoxal, nomenclatorul pieselor de 
schimb pentru acest autobuz a apă
rut cu un an intîrziere — abia in 
octombrie 1975 1 Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, coordo
natorul general al pieselor de schimb, 
împreună cu Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, are sarcina 
elaborării acestor nomenclatoare. 
Elaborîndu-se cu intîrziere acest no
menclator și nefiind inclus in ba
lanțe, solicitările I.T.B. pentru anul 
1976 (de 1975 nici nu mai poate fi 
vorba) nu au fost contractate nici 
pînă în prezent. în aceste condiții, 
unele repere deja asimilate sînt re
fuzate de întreprinderile producătoa
re (diferențial, cutie de viteză — 
de către întreprinderea de autoca
mioane Brașov, dispozitive de acțio
nare uși — de către „Independența" 
din Sibiu etc.). La autobuzele Ika- 
rus, deși sînt în exploatare de 5 
ani, nici pînă acum nu există no
menclatoare pentru piesele de schimb. 
Din cele 6 tipuri de autobuze aflate 
in dotarea I.T.B. (și care circulă si 
în alte orașe din țară), sînt asimi
late parțial piese de schimb numai 
pentru două tipuri de autobuze. Spre 
exemplu, la tipul de autobuze Sko
da RTO și SM 11, aflate în dota
rea I.T.B. de peste 10 ani. nomencla
toarele prevăd 1 112 repere, din care 
sînt asimilate în industria republica
nă numai... 138 ! Cu toate că in ate

Realizări 

ale meșteșugarilor 

sătmăreni
Cooperativa meșteșugărească 

„Metalo-lemn" din Satu-Mare 
obține succese importante în ac
țiunile de cooperare în produc
ție cu. întreprinderi din diverse 
ramuri ale economiei naționale. 
După cum ne-a informat pre
ședintele unității, tovarășul Teo
dor Chiliei, cooperativa și-a for
mat ateliere specializate în care 
se confecționează, intre altele, 
role de metal pentru transpor
toare și feronerii speciale pentru 
mobilă destinată exportului.

Se extind și capacitățile exis
tente. Astfel, se construiește o 
nouă linie tehnologică și se a- 
menajează un nou atelier de ni- 
chelaj. (Octav Grumeza).

Conlinaiul chimic 
din Craiova 

a îndeplinit cincinalul
Combinatul chimic Craiova a 

raportat, la 10 noiembrie, înde
plinirea planului cincinal. A- 
vansul cîștigat va permite chi- 
miștilor craioveni să realizeze, 
pînă la sfîrșitul anului, peste 
prevederile din cincinal, peste 
20 000 tone îngrășăminte chimi
ce în substanță activă și alte 
produse chimice. De menționat 
că planul cincinal la export a 
fost realizat aici, la combinatul 
craiovean, încă de anul trecut. 
Concomitent, chimiștii craioveni 
au acționat cu aceeași hotărire 
pentru îmbunătățirea continuă a 
calității producției. (N. Băbălău).

BBB
lierele centrale I.T.B. s-au asimilat 
1 770 repere, nu se poate asigura o 
exploatare normală a parcului fără 
un ajutor mai substanțial al indus
triei republicane.

O situație deosebită ne-a fost pre
zentată în continuare și în privința 
pieselor de schfrnb pentru autotaxi- 
metrul „Dacia 1 300". Din cele 1500 
autoturisme de acest tip din dotarea
I.T.B.,  peste 250 sînt imobilizate din 
cauza neasimilării în producția inter
nă a unor piese pentru mecanismele 
de direcție, frină și transmisie. De a- 
semenea, lipsa pieselor de schimb 
pentru echipamentele de injecție la 
autobuze contribuie la creșterea in
dicelui de poluare a străzii.

Căutînd soluții pentru remedierea 

acestei situații, conducerea I.T.B. a 
extins în acest an activitatea de re- 
condiționare a pieselor de schimb, 
executind asemenea lucrări intr-un 
volum echivalent cu costul a 20 de 
autobuze noi. în prezent, colectivul 
de cercetători al întreprinderii lu
crează pentru definitivarea tehnolo
giei de .recondiționare a arborilor 
cotiți, primii arbori recondiționați 
fiind în exploatare pe autobuze în 
circulație. în plus, ca o măsură ime
diată luată ca urmare a observații
lor critice din cele două anchete ale 
„Scînteii". conducerea I.T.B. se an
gajează ca pînă la 30 noiembrie să 
execute în atelierele sale toate acce
soriile necesare pentru înlăturarea 
defecțiunilor de Ia ușile autobuzelor.

O altă problemă care-și așteaptă 
rezolvarea corespunzătoare se referă 
la capacitățile de parcare a întregu
lui parc de vehicule I.T.B. în pre
zent. capacitatea de parcare nu este 
asigurată decît în proporție de 75 Ia 
sută pentru autobuze. 62 la sută 
pentru taximetre. 68 la sută pentru 
troleibuze. Totodată, spațiile nece
sare pentru întreținere — conform 
normativelor în vigoare — reprezin
tă mai puțin de 60 la sută din nece
sar. Prin grija Consiliului popular 
al municipiului București, s-au creat 
condiții de executare a unui modern 
complex multifuncțional. prevăzut 
cu o autobază pentru 450 autobuze, 
o alta pentru 800 taximetre și taxi- 
furgonete, un depbu pentru 70 de

LA MĂRGINENI - BACĂU

IN CURTEA FIECĂRUI GOSPODAR, 
VITE Șl PĂSĂRI

La consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 17 oc
tombrie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Fiecare cetățean care 
are curte trebuie să crească animale și păsări". Este o necesitate care cores
punde, deopotrivă, intereselor generale ale țării și intereselor locuitorilor de 
la sate, pentru că astfel ei își sporesc veniturile și, totodată, contribuie la 
îmbunătățirea aprovizionării generale a populației cu carne, lapte, ouă și alte 
produse. în diferite comune și sate s-a dobindit o bună experiență in ce pri
vește creșterea animalelor in gospodăriile cetățenilor. La o asemenea expe
riență ne vom referi in rindurile ce urmează.

Mărgineni este o comună așe
zată la marginea Bacăului. Am 
poposit aici cînd, la primărie, a- 
vea loc o scurtă analiză privind 
livrările de animale și produse ani
maliere Ia fondul de stat, pe baza 
contractelor încheiate de gospodăriile 
populației. Consemnăm cîteva cifre. 
Planul de contractare pe anul în 
curs — de 320 capete la tineretul bo
vin — a fost realizat, iar la ovine 
s-au contractat 120, față de 100 cite 
s-au prevăzut inițial. Gospodăriile 
populației au vîndut statului 155 hl 
lapte de oaie, depășindu-se cantită
țile contractate, iar Ia laptele de 
vacă — din 900 hl s-au livrat pină 
acum aproape 800 hl. „La toate pro
dusele animaliere contractate — a- 
preciază primarul Petru Roșu — 
există posibilități pentru depășirea 
planului anual".

Este un bilanț pozitiv, rezultat al 
măsurilor inițiate de consiliul popu
lar comunal pentru creșterea efecti
velor de animale în gospodăriile să
tenilor, pentru înfăptuirea ritmică a 
planului de contractări și achiziții la 
animale și produse animaliere. în 
adunările populare, la căminul cultu
ral, prin gazetele de stradă sînt larg 
popularizate avantajele livrărilor de 
animale, lapte etc., drepturile și obli
gațiile contractantilor. Discuțiile de 
la om la om au ajutat la lămurirea 
unor aspecte concrete legate de asi
gurarea condițiilor pentru îngrășarea 
animalelor la o greutate cit mai 
mare. Problemele privitoare la creș
terea animalelor s-au dezbătut cu 
țăranii în tot timpul iernii și primă

tramvaie de mare capacitate, un po
ligon de școlarizare a conducătorilor 
pentru turisme și autobuze, un centru 
de calcul electronic, precum și alte 
dotări auxiliare. La secția de proiec
tare din cadrul I.T.B. se lucrează la 
întocmirea documentației tehnico- 
economice pentru execuția acestui 
complex, care se va realiza prin șan
tierul propriu de construcții-montaj.

Printre măsurile luate se înscrie și 
aceea referitoare ia îmbunătățirea, 
in continuare, a transportului in o- 
rele de vîrf ale dimineții, pentru a- 
sigurarea desfășurării normale a 
proceselor de producție în toate în
treprinderile și instituțiile Capitalei.. 
întrucît din cei circa 4 000 000 de că
lători zilnic I.T.B. transportă mai 
mult de jumătate (2 300 000), într-un 
timp scurt, respectiv intre orele 6—8 
și 14—18.30. pentru evitarea aglome
rărilor se impune luarea grabnică a 
unor măsuri de decalare a progra
melor de lucru de către o serie de 
întreprinderi și instituții. Unele uni
tăți nu s-au conformat nici pînă a- 
cum sarcinii trasate în acest sens 
încă din 1973. Printre acestea se nu
mără întreprinderile „Electroapara- 
taj“, „Vulcan", „Electromagnetica", 
IREMOAS, Ministerul Economiei Fo
restiere și Materialelor de Construc
ții și altele. Din această cauză, între 
orele 6 și 7 dimineața, în perimetrul 
central al Capitalei, cu deosebire pe 
axa Nord-Sud (Bd. Cantemir — Pia
ța Romană) și Est-Vest (Piața Ko- 
gălniceanu — Piața Rosetti), se înre
gistrează fluxuri de peste 20 000 călă
tori pe oră și pe sens, succesiunea 
programată a vehiculelor fiind la un 
interval de numai 10—15 secunde unul 
de altul, fapt care creează aglomera
ții și „gîtuiri" la intersecții. Aceasta 
constituie și una din cauzele pentru 
care nu se pot înființa noi linii sau 
trasee în perimetrul central. La ace
leași ore ale dimineții, tocmai pe ar
terele centrale circulă un foarte ma
re număr de autoturisme și alte au
tovehicule, ceea ce îngreunează și 
mai mult transportul în comun. Iată 
de ce va trebui studiată și posibili
tatea extinderii restricțiilor de cir
culație a unor autovehicule pe ar
tere centrale fn orele de vîrf. în a- 
cest fel ar spori atît fluiditatea, cit 
și siguranța traficului rutier.

Faptul că la I.T.B. lucrează un 
puternic detașament de aproape 7 000 
de comuniști, că în ședința comună 
a comitetului de partid și a comite
tului oamenilor muncii din 7 noiem
brie s-au analizat, cu toată răspun
derea, în spirit critic și autocritic, 
neajunsurile, luîndu-se măsuri în 
consecință, precum și faptul că în
treaga activitate a I.T.B., a condu
cerii sale este urmărită îndeaproape, 
controlată și îndrumată de comite
tul municipal de partid și consiliul 
popular municipal constituie garan
ția unei îmbunătățiri, în continuare, 
a transportului în comun în Capi
tală. Este ceea ce își doresc și cei 
patru milioane de călători care be
neficiază zilnic de serviciile acestei 
mari și importante întreprinderi.

Petre POPA 

verii, mai ales în perioada încheierii 
contractelor.

Gospodarii vrednici din comună 
oferă cel mai convingător argument 
despre avantajele contractării de 
animale și produse animaliere cu sta
tul. „Am contractat cu statul 4 viței, 
pentru care am primit 22 000 lei — 
ne spune cooperatorul Gheorghe Pal. 
îi hrănesc cu furaje produse pe lotul

Cale de dezvoltare 
a zootehniei, 

de creștere a veniturilor

personal — lucernă. porumb și do- 
vleci cultivați intercalat. String orice 
mănunchi de iarbă sau de buruieni, 
iar unele cantități de fin care mai 
sînt necesare le cumpăr. Mi-am pro
pus să îngraș și să vînd statului viței 
în greutate de cel puțin 400 kg. în 
felul acesta cîștig mai mult și con
tribui la îmbunătățirea aprovizionării 
populației". La fel procedează și aiți 
cooperatori : Nicolae Morar a con
tractat să vîndă statului 3 viței la o 
greutate medie de 360 kg fiecare. 
Ion David vinde statului 5 000 litri 
de lapte anual. Cantități mari de 
lină, caș, precum și miei au contrac
tat cu statul Ion Cimpoieșu, Mihai 
și Petre Armeanu ș.a., care, în cursul 
verii și pînă la căderea zăpezii, au 
grijă și de oile consătenilor lor.

Cum au rezolvat gospodarii din 
Mărgineni problema furajelor nece
sare ? Pe mai mult de trei sferturi 
din suprafața loturilor de teren aflate 
în folosință personală, cooperatorii 
cultivă porumb, trifoi și lucernă. 
Acum, în curți se văd grămezi de 
dovleci care au crescut intercalat 
prin porumb. Unii cooperatori au 
cosit poienile și marginile de pădure 
din raza ocolului silvic Fintînele, pri
mind o parte din finul recoltat. Tot 
ei au cosit marginile de șosele și 
drumuri din împrejurimile comunei, 
precum și cei aproximativ 18 km de 
canale de pe terenurile irigate ale 
cooperativei agricole. Cooperatorii 
din satul Luncani au recoltat, în a- 
cord global, 200 ha finețe naturale, 
revenlndu-le o cantitate importantă

0 măsură de 
mult necesară
La o scrisoare care 

ne semnala compor
tarea neprincipială a 
directorului adjunct al 
Direcției comerciale
Vilcea, Ion Apipie. 
Comitetul județean 
Vilcea al P.C.R. ne-a 
comunicat, sub sem
nătura tovarășului 
prim-secretar Vasile 
Mușat, rezultatul cer
cetărilor care confir
mă justețea sesizării 
făcute la redacția 
„Scînteii". în primul 
rind sîntem infor
mați că sesizarea a 
fost cercetată de ca
dre cu munci de răs
pundere ale județului. 
Se precizează apoi din 
capul locului oă în 
sectorul comercial al 
produselor nealimen
tare din județ — de 
care răspunde direct 
LA. — au fost sustra
se în ultimii ani im
portante cantități de 
mărfuri și sume de 
bani. „O vină impor
tantă în această pro
blemă, se subliniază in 
răspuns, o poartă Ion 
Apipie, care a dovedit 
o evidentă lipsă de 
răspundere privind în
drumarea și controlul 
oamenilor, alegerea 
celor pe mina cărora 
s-au dat gestiuni, pre
cum și o mare îngă
duință și chiar tendin
țe de acoperire față de 
cei care s-au dovedit 
necinstiți". în amplul 
răspuns adresa* redac
ției sînt relatate nu
meroase exemple din 
care rezultă că direc
torul I.A., în loc să ia 
măsuri potrivit legilor 
noastre împotriva ace
lor gestionari găsiți cu 
lipsă la inventar, îi 
acoperea, iar pe unii 
îi promova, tot ca 
gestionari, dar la ma
gazine mai mari, în 
schimb sancționa pe 
revizorii care făceau 
propuneri de înlocuire 
sau de trimitere în ju

decată a gestionarilor 
necinstiți. Care era 
urmarea acestui „sis
tem" de muncă ? încu
rajați de atitudinea 
directorului, cine fura 
azi 2 000 lei (exemplu 
Gh. Ghelmez de la u- 
nitatea nr. 47 din Go
vora) fura miine 67 000 
lei ! Se confirmă, de 
asemenea, cele sesiza
te privind darea unor 
dispoziții arbitrare din 
partea directorului 
I.A. în legătură cu 
vînzarea unor mărfuri 
cunoscuților săi. direct 
din depozit : faptul că 
este impulsiv și necu
viincios în expresii 
față de lucrătorii din 
comerț și chiar față 
de unele cadre din 
conducerea direcției și 
a comitetului de 
partid, de care nu ține 
seama în deciziile pe 
care le ia. Pentru a- 
semenea fapte, el a 
mai fost de cîteva ori 
criticat. De această 
dată, secretariatul co
mitetului județean de 
partid a hotărît ca Ion 
Apipie să fie sancțio
nat cu „vot de blam 
cu avertisment" și scos 
din funcție, hotărîre 
ce va fi adusă la cu
noștința organizației 
de partid.

Comportament 
reprobabil

într-o amplă scri
soare adresată redac
ției, prof, muzeograf 
Nicula Constantin, de 
la Muzeul orășenesc 
Cîmpulung, județul 
Argeș, ne relata un 
caz de comportament 
reprobabil, rar întîl- 
nit în relațiile intre 
conducătorul unei in
stituții și un membru 
al colectivului său. 
Deși nu vom reda în
treaga poveste sesiza
tă de autorul scrisorii, 
care ignoră totuși par
tea sa de vină, cităm : 
„La ora la care vă 
scriu sînt încă uimit.

La 18 noiembrie 1975

Tragere excepțională LOTO
Administrația de Stat Loto Pro

nosport organizează în, ziua de 18 
noiembrie o nouă tragere excepțio
nală Loto, la care se atribuie auto
turisme „Dacia 1 300", excursii in 
Uniunea Sovietică, Republica De
mocrată Germană și Ia Innsbruck- 
Austria (la Olimpiada Albă), pre
cum și ciștiguri în bani de valoare 
fixă și variabilă. Participarea se 
face pe variante de 5 și 15 lei.

La faza I se efectuează 2 extra
geri : una de 12 numere din 90 și 
a doua (efectuată în continuarea 
celei dintîi) de 12 numere din cele 78 

de fîn. De asemenea, au participat Ia 
lucrările de curățire a izlazurilor și, 
cu sprijinul întreprinderii județene 
de îmbunătățire a pajiștilor, au apli
cat lucrări de ameliorare. în satul 
Gherăești, 55 ha de izlaz au fost 
supraînsămînțate, fertilizate și tarla- 
lizate pentru creșterea producției de 
iarbă. Bineînțeles, există încă rezer
ve de creștere a producției de furaje. 
Pe raza comunei, o suprafață de 
35 ha, acoperită parțial cu mărăci- 
nișuri, trebuie grabnic redată pășu- 
natului. Consiliul popular a decis să 
mobilizeze cetățenii comunei la e- 
xecutarea lucrărilor pe izlazuri. Este 
o idee bună, care învinge rutina, o- 
bișnuința de a executa lucrările pe 
pășuni numai primăvara.

în gospodăriile cooperatorilor și ale 
celorlalți locuitori din comună se 
cresc 950 bovine, din care aproape 
500 vaci și juninci. Numărul de ani
male este mai mare decît anul trecut, 
dar încă insuficient față de posibili
tățile care există aci. „Vom acorda 
sprijin cooperatorilor să crească ani
male mai multe și mai productive — 
ne spunea ing. Ovidiu Tomulescu, 
președintele cooperativei agricole. A- 
vem o îngrășătorie pentru 450 de tău- 
rași, din care o parte sînt cumpărați 
de la cooperatori. Sîntem deci intere
sați ca ei să obțină viței sănătoși pen
tru a putea fi îngrășat! cu randament 
sporit. Totodată, îi vom sprijini ca 
ei înșiși să îngrașe animalele la 
greutăți mal mari. La îngrășătoria 
noastră se folosesc coceni tocați și 
însllozați sau melasați, ciocălăi mă- 
cinați care înlocuiesc finul. Am lnsi- 
lozat coceni în amestec cu tăiței, 
frunze și colete de sfeclă. întrucît 
mulți cooperatori dispun de tocători 
manuale pentru prepararea grosiere
lor, îi vom ajuta să folosească rațio
nal furajele grosiere în hrana anima
lelor".

Deocamdată, în gospodăriile perso
nale ale locuitorilor din comună se 
crește un număr restrîns de porci. 
Motivul care se invocă este că lip
sesc purceii. Este o problemă ce se 
poate rezolva. în cadrul complexu
lui de vaci se cresc, cu te miri ce, 
10 scroafe, de la care s-au șl obținut 
100 de purcei pentru a fi vînduți lo
cuitorilor comunei. S-ar putea însă 
obține anual sute de purcei dacă s-ar 
reamenaja un adăpost în cooperativa 
agricolă. Fără îndoială, consultarea 
largă a obștii satului, a crescători
lor cu experiență, sugestiile și pro
punerile lor vor contribui la întoc
mirea unui program de măsuri adec
vat. prin a cărui aplicare se vor va
lorifica și mai bine posibilitățile și 
resursele locale pentru creșterea nu
mărului de animale și a producției 
animaliere.

C. BORDEIANU

Înmărmurit șl distrus 
moral, pentru că di
rectorul Ștefan Trim- 
baciu, obosit de efor
tul fizic depus în tim
pul dezlănțuirii asu
pra mea, a continuat 
totuși să mă amenin
țe că mă va bate și 
după-amiază, în afara 
serviciului".

Organizația de par
tid a muzeului a ana
lizat obiectiv faptele. 
Prin răspunsul adre
sat redacției. Comi
tetul județean Ar
geș al P.C.R. ne-a in
format că din cerce
tarea celor relatate și 
discutarea cazului cu 
organele locale de 
partid, care au fost, de 
asemenea, sesizate, s-a 
stabilit că ambii s-au 
făcut vinovați de aba
teri grave de la nor
mele de conduită. Pen
tru aceasta a fost con
vocată adunarea gene
rală a organizației de 
partid. hotărindu-se 
sancționarea directo
rului muzeului orășe
nesc Șt. Trîmbaciu cu 
„vot de blam cu aver
tisment" pentru lovire 
și jigniri aduse profe
sorului Nicula Con
stantin. I s-a atras a- 
tenția în mod serios 
asupra raporturilor și 
atitudinii pe care tre
buie să o manifeste 
față de lucrătorii insti
tuției ; sancționarea 
cu „vot de blam" a 
muzeografului Nicula 
Constantin pentru in
sulte și jigniri aduse 
directorului muzeului 
și altor colegi de ser
viciu.

în adunarea gene
rală, se precizează în 
încheierea răspunsu
lui, cei doi și-au ana
lizat în spirit autocri
tic comportarea, și-au 
recunoscut vinovăția și 
au promis că in viitor 
nu vor mai da naștere 
unor asemenea mani
festări.

Neculai ROSCA

rămase în urnă. La faza a Il-a se 
efectuează 3 extrageri : una de 6 
numere din 90, a doua, efectuată 
în continuare, de 6 numere din 
cele 84 rămase în urnă, și a treia 
(efectuată in continuarea ultimelor 
două) de 6 numere din restul de 
78 rămase în urnă.

Depunerea biletelor cîștigătoare 
se va face pînă în ziua de sîm- 
bătă, 22 noiembrie 1975, la ora 13, 
în _ orașele reședință de județ și 
pină în ziua de vineri, 21 noiem
brie 1975, la ora 13, în celelalte 
localități.



SCÎNTEIA — joi 13 noiembrie 1975 PAGINA 3

POZIȚIA ROMÂNIEIcu privire la îmbunătățirea și democratizarea activității Organizației Națiunilor Unite, la întărirea rolului său în realizarea colaborării între toate statele, fără deosebire de orînduire socială,a unei lumi ai bune și mai drepte, a unei păci trainice
— Document prezentat la sesiunea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite —

România acordă o atenție deosebi
tă Organizației Națiunilor Unite, ca 
unul din mijloacele importante de 
care dispune omenirea pentru re
zolvarea problemelor internaționale, 
pentru promovarea idealurilor de 
libertate și progres ale popoarelor, 
a înțelegerii și colaborării între toa
te statele, pentru întărirea securită
ții și asigurarea unei păci trainice 
în lume. Ca și alte țări, ea este pre
ocupată de continua perfecționare a 
activității și creșterea rolului Orga
nizației Națiunilor Unite, ținind sea
ma atît de experiența celor trei de
cenii ce s-au scurs de la întemeie
rea acesteia, cit și de noile sarcini 
care îi revin în stadiul actual al vie
ții internaționale. în acest sens, 
România prezintă poziția, consideren
tele și propunerile sale cu privire Ia 
necesitatea întăririi rolului Organi
zației Națiunilor Unite astfel ca a- 
ceasta să devină un instrument in
ternațional mai puternic și mai efi
cace, în măsură să răspundă cu a- 
devărat aspirațiilor de pace, colabo
rare și progres ale tuturor popoare
lor.

în cel treizeci de ani care au tre
cut de la crearea Organizației Națiu
nilor Unite, în lume s-au petrecut 
mari transformări și mutații. Au a- 
părut noi țări socialiste, a căror pon
dere și influență pe arena mondială 
constituie o realitate obiectivă a lu
mii contemporane. Ca urmare a in
tensificării mișcării de eliberare na
țională a popoarelor supuse domina
ției străine, s-a prăbușit sistemul co
lonial ; pe ruinele lui s-au format 
zeci de noi state independente, care 
își afirmă cu tot mai multă putere 
voința de a fi stăpîne pe bogățiile 
lor naționale, de a-și făuri o viață 
nouă, liberă, de sine stătătoare, sta
te care joacă un rol tot mai însem
nat în viața internațională.

în această perioadă au fost regle
mentate o serie de situații decurgînd 
din încheierea celui de-al doilea răz
boi mondial, în decursul anilor fi
ind semnate tratate de pace, precum 
și numeroase alte tratate și - înțele
geri ; s-au făcut pași pe calea des
tinderii și colaborării între state cu 
orînduiri diferite, s-a inaugurat un 
nou curs în relațiile internaționale.

în întreaga lume se amplifică lup
ta pentru soluționarea problemelor 
într-un spirit nou, pentru exclude
rea vechii politici imperialiste de 
forță și dictat, a oricărei forme de 
dominație și asuprire, pentru stator
nicirea unor relații internaționale 
noi, cu adevărat democratice, bazate 
pe deplina egalitate în drepturi și 
echitate, pe respectul dreptului sacru 
al fiecărui popor de a se dezvolta 
liber, corespunzător voinței sale su
verane.

Una din trăsăturile caracteristice 
ala vieții internaționale contempora
ne o constituie intensificarea parti
cipării tuturor statelor — indiferent 
de dimensiuni, de potențialul lor e- 
conomic sau militar — la dezbate
rea și soluționarea problemelor ma
jore, statele mici și mijlocii, țările 
în curs de dezvoltare, țările neali
niate devenind un factor tot mai 
activ pe arena mondială.

jS-a afirmat și se afirmă tot mai 
puternic preocuparea statelor și po
poarelor pentru soluționarea pe ca
lea tratativelor a problemelor liti
gioase. S-a pus capăt îndelungatului 
război din Indochina, prin istoricele 
victorii ale popoarelor vietnamez, 
cambodgian și laoțian împotriva in
tervenției străine. S-au înregistrat 
progrese în direcția destinderii și se
curității în alte regiuni ale lumii.

Un pas important pe calea afirmă
rii năzuințelor națiunilor europene 
de a trăi în pace și înțelegere îl 
constituie încheierea cu rezultate 
pozitive a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa. Odată 
cu semnarea Actului final, a fost 
inaugurată o etapă nouă, care pune 
în fața tuturor guvernelor și popoa
relor continentului european sarcina 
desfășurării unor eforturi și mal in
tense pentru traducerea în viată a 
principiilor și Înțelegerilor convenite, 
pentru înscăunarea unor relații noi 
de încredere și conlucrare pașnică în 
Europa — aceasta fiind de natură să 
se răsfrlngă in mod constructiv a- 
supra întregii atmosfere internațio
nale.

în același timp, realitățile vieții 
internaționale atestă persistența unor 
probleme ascuțite care preocupă în 
cel mai înalt grad omenirea și de a 
căror soluționare depind progresul, 
pacea și securitatea popoarelor.

în lume se mai mențin zone de 
încordare și conflict care pot duce 
la ciocniri militare, la războaie cu 
consecințe imprevizibile. Mari peri
cole pentru securitatea internaționa
lă, pentru Însăși civilizația umană 
creează cursa înarmărilor, acumula
rea de armament cu putere distruc
tivă. fără precedent in istorie, în pri
mul rînd armament nuclear. Menți
nerea și accentuarea decalajelor în
tre țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare — și In strlnsă legă
tură cu aceasta fenomenele de cri
ză și instabilitate economică ce s-au 
intensificat în ultimii ani — afectează 
nemijlocit însăși soarta destinderii 
șl păcii, frînează progresul întregii 
umanități. Toate acestea sînt o con
secință a politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste, care con
travin intereselor fundamentale ale 
popoarelor, aspirațiilor lor de pace, 
bunăstare, colaborare.

Tot mai puternic se afirmă ca un 
imperativ arzător al întregii dezvol
tări contemporane instaurarea unei 
noi ordini economice și politice mon
diale, care să ducă la înlocuirea ve
chilor relații de dominație și asu
prire, cu relații noi, bazate pe prin
cipii de egalitate și echitate, să aibă 
ca rezultat lichidarea decalajelor 
dintre state și să asigure dezvoltarea 
armonioasă a tuturor popoarelor.

Se impune, de aceea, o participa
re tot mai activă a tuturor popoare
lor la lupta pentru înlăturarea ve
chii politici de dominație și inechi
tate, de amestec în treburile inter
ne, de asuprire a unor popoare de 
către altele, pentru instaurarea în 
viața internațională a unui curs nou, 
întemeiat pe respectarea neabătută a 
legalității și eticii internaționale, a 
dreptului fiecărei națiuni de a-și de
cide singură destinele.

România consideră că este nece
sar ca O.N.U. să aducă o contribu
ție esențială la transpunerea în via
ță a tuturor acestor deziderate ale 
popoarelor. De-a lungul existenței 
sale. Organizația Națiunilor Unite a 
avut un rol pozitiv în arena mon
dială. Lucrările Adunării Generale 
și ale Consiliului de Securitate au 
contribuit la îmbunătățirea atmosfe
rei politice, la cursul — încă destul 
de fragil — al destinderii interna
ționale. în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite au fost examinate 
probleme importante ale colaborării 
între state pe plan politic, economic, 
social, ceea ce a dus la o mai bună 
cunoaștere a pozițiilor și intereselor 
statelor în aceste probleme, la iden
tificarea unor soluții sau căi de ac
țiune.

Cu toate acestea, în activitatea 
O.N.U. s-au făcut simțite un șir de 
neajunsuri, de puncte slabe. Unele 
prevederi ale Cartei și unele hotă- 
rîri luate de O.N.U. nu au fost 
transpuse în viață sau au fost rea
lizate numai parțial. în comisii și în 
numeroasele sale organisme exami
narea problemelor a luat adesea 
cursul unor discuții și dezbateri în
delungate, în detrimentul concentră
rii eforturilor asupra unor soluții 
concrete și eficiente. Conflicte grave 
în diferite zone ale lumii sau feno
mene economico-sociale cu implica
ții mondiale nu au fost abordate în 
cadrul O.N.U., ci în afara organiza
ției. Alteori sub egida O.N.U. au 
fost promovate acțiuni străine de 
spiritul și țelurile Cartei.

Asupra activității O.N.U. s-a răs- 
frînt negativ faptul că organizația 
nu ține pasul cu ritmul viguros al 
schimbărilor petrecute în lume. As
tăzi, structura O.N.U. nu reflect^ pe 
deplin noile realități social-pohtice 
ale lumii contemporane. Dacă la în
temeierea sa, în 1945, O.N.U. avea 
51 de state membre, în prezent nu
mărul acestora se ridică la 142, pes
te 70 dintre ele fiind noi state inde
pendente.

Ținînd seama de această evoluție, 
apreciem că este necesar să se ia în 
considerare interesele tuturor aces
tor state, să se creeze condiții pen
tru o mai largă și mai activă parti
cipare, pe bază de deplină egalitate, 
a tuturor statelor membre — fie ele 
mari, mici sau mijlocii — la acțiu
nile Organizației Națiunilor Unite și 
ale organismelor ei.

Numai în felul acesta O.N.U. își 
va putea spori contribuția la rezol
varea complexelor probleme cu care 
este confruntată astăzi omenirea, 
va deveni un instrument internațio
nal mai eficace care să acționeze 
ferm pentru prevenirea crizelor și 
conflictelor în relațiile dintre state, 
să sprijine cu întreaga sa autoritate 
independenta și suveranitatea sta
telor, dreptul fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele, să contribuie 
la instaurarea unor raporturi noi 
între state, la consolidarea păcii și 
securității în lume.

II
1. România consideră că, prin, ro

lul pe care-1 are, ca document fun
damental al relațiilor dintre state și 
ca instrument al apărării păcii și 
promovării progresului, Carta Na
țiunilor Unite trebuie să fie în con
cordanță deplină cu realitățile lumii 
de azi, cu tendințele de progres și 
aspirațiile vitale ale popoarelor.

Carta Națiunilor Unite a fost 
elaborată acum 30 de ani, cînd în 
lume existau zeci de state și po
poare sub dominația colonială. Ca 
urmare a acestei stări de lucruri, 
Carta cuprinde formulări în care se 
pornește de la acceptarea și recu
noașterea de fapt a drepturilor unor 
țări de a domina pe altele, de a 
avea colonii șl de a ține sub tutelă 
alte popoare și teritoriile acestor^. 
De atunci însă, în lume s-au produs 
schimbări fundamentale ; prin lupta 
popoarelor, sistemul colonial s-a 
destrămat, au apărut zeci de state 
noi, care au pășit pe calea dezvol
tării libere, independente.

în aceste condiții, menținerea unor 
asemenea prevederi este în contra
dicție totală cu realitățile lumii de 
astăzi, cu cerința dezvoltării libere 
și independente a popoarelor. A 
menține aceste prevederi înseamnă 
a recunoaște și perpetua relațiile de 
dominație, de inegalitate și de ames
tec în treburile altor state, înseamnă 
a nu reflecta pînă la capăt procesul 
ireversibil de lichidare a colonialis
mului, care trebuie să-și găsească 
expresie atlt ca realitate politică, cît 
și în dreptul internațional. Carta nu 
mai poate să păstreze sub nici o 
formă prevederi care ar putea fi in
terpretate ca o acceptare a existen
ței unor popoare ce n-ar fi în mă
sură să-și rezolve singure proble
mele conducerii lor și ca o recu
noaștere a dreptului altora de a le 
conduce destinele.

Dimpotrivă, Carta trebuie să în
scrie cu maximum de claritate abo
lirea deplină și definitivă a colonia
lismului, neocolonialismului și rasis
mului, hotărîrea tuturor statelor 
membre, a organizației însăși, a în
tregii comunități internaționale de a 
eradica orice practici pe care aces
tea le-au generat în viața interna
țională. Ea nu trebuie să admită sub 
nici o formă imixtiunea unui 'stat 
în treburile interne ale altora, de
pendența și subordonarea ca relații 

ce ar fi posibile între state. Nu poa
te fi tolerată nici o formă de domi
nație și asuprire colonială ; teoriile 
și practicile colonialiste și rasiste 
trebuie să fie condamnate cu toată 
hotărîrea, statelor revenindu-le în
datorirea de a acționa pentru înlătu
rarea oricăror sechele ale colonialis
mului și rasismului.

Carta trebuie să afirme cu toată 
tăria dreptul fundamental al fiecă
rui popor de a fi stăpîn pe destinele 
sale, de a-și exercita suveranitatea 
permanentă asupra resurselor natu
rale și a valorifica pe deplin poten
țialul său material și uman, de a-și 
determina soarta în deplină libertate, 
conform intereselor și aspirațiilor 
sale. Ea trebuie să reflecte princi
piile de drept și justiție pe care le-a 
impus însăși evoluția relațiilor inter
naționale, să prevadă egalizarea ni
velului de dezvoltare economică a 
tuturor statelor, ca bază reală a de
mocratizării vieții internaționale.

Este, de aceea, timpul să se exa
mineze prezența acestor prevederi 
în Cartă, astfel ca într-un termen cît 
mai scurt să se pună capăt contra
dicției dintre prevederile Cartei și 
evoluția lumii contemporane, dintre 
Cartă și însăși activitatea desfășu
rată de Organizația Națiunilor Unite 
de-a lungul celor trei decenii.

în Cartă — care a fost redactată 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial și adoptată la sfirșitul lui — 
se vorbește de „țări inamice", men- 
ținîndu-se prevederi care oglindesc 
situația din acel moment. Ele nu 
mai corespund astăzi realității. în 
condiții în care au trecut peste trei 
decenii de la sfirșitul celui de-al doi
lea război mondial, cînd s-au încheiat 
o serie de tratate de pace și nume
roase acorduri de normalizare a rela
țiilor, de colaborare și prietenie, cînd 
statele Europei sînt membre ale 
O.N.U., prezenta acestor articole con
stituie nu numai un anacronism, ci 
și un obstacol in calea destinderii și 
a realizării unor relații de deplină 
egalitate. Carta trebuie să mobilizeze 
forțele întregii omeniri, să asigure 
conlucrarea tuturor statelor — chiar 
dacă au avut intre ele, in trecut, 
probleme litigioase, diferende sau 
conflicte — pentru instaurarea unei 
ere noi în istoria umanității, a unei 
păci stabile și a justiției.

Carta face, de asemenea, o distinc
ție între țările semnatare ale Cartei 
și țările care au aderat ulterior la 
ea. Istoria a consemnat, firește, ro
lul de inițiator al țărilor fondatoare. 
Dar Carta, ca instrument de bază al 
cooperării tuturor statelor lumii pe 
baza deplinei egalități în drepturi, a 
încrederii și respectului reciproc, nu 
trebuie să lase loc, în nici un fel, in
terpretării că ar exista categorii di
ferite de state membre. Ea nu poate 
consacra decit o singură categorie de 
state — aceea de membri-egali ai 
Organizației Națiunilor Unite, care 
trebuie să cuprindă toate țările lumii, 
fără deosebire de mărime, de poten
țial economic sau militar, de orîn
duire socială.

Principiul egalității în drepturi a 
popoarelor și statelor trebuie respec
tat cu consecvență în toate domeniile 
vieții internaționale, în primul rînd 
în cel al apărării păcii și securității. 
Vital interesate în garantarea liber
tății și independenței lor, în edifica
rea unui sistem eficace de securitate 
care să excludă orice agresiune, toate 
statele trebuie să-și exercite efortu
rile și răspunderile în problemele 
menținerii păcii. Carta trebuie să 
consacre, fără echivoc, dreptul și da
toria tuturor statelor de a participa 
la eforturile generale pentru împiedi
carea și stingerea conflictelor, pentru 
a nu îngădui, sub orice pretext sau 
sub orice formă, dominația unui stat 
sau a mai multor state asupra altora. 
Totodată, ea trebuie să afirme cu cea 
mai mare claritate necesitatea instau
rării unei noi ordini economice mon
diale, menită să lichideze actuala îm
părțire a lumii în „țări bogate" și 
„țări sărace", să diminueze și să în
lăture decalajele ce despart astăzi 
țările în privința nivelului lor de dez
voltare și să asigure progresul eco
nomic și social al fiecărui popor, ac
cesul neîngrădit al tuturor națiunilor, 
și în primul rînd al celor rămase în 
urmă, la cuceririle civilizației mo
derne, să deschidă perspectiva unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Oglindind aceste cerințe și obiec
tive fundamentale, întărită cu sem
nătura și angajamentul solemn al tu
turor statelor de a aplica neabătut 
în întreaga lor activitate principiile 
sale, Carta va răspunde pe deplin 
așteptărilor și năzuințelor popoare
lor. Ea va deveni astfel o Cartă a 
lichidării colonialismului, rasismului 
și neocolonialismului, a oricăror for
me de dominație și asuprire, de ine
chitate și inegalitate in raporturile 
dintre state. Ea trebuie să fie o Car
tă a drepturilor națiunilor și statelor, 
a drepturilor fundamentale ale omu
lui, un document care să asigure a- 
firmarea multilaterală și nestinghe
rită a fiecărui popor, să deschidă o 
perspectivă măreață de progres și 
pace pentru întreaga lume.

2. Pornind de la necesitatea îmbu
nătățirii activității O.N.U., a crește
rii rolului organizației in viața inter
națională, România consideră că tre
buie continuate cu perseverentă efor
turile pentru dezvoltarea, precizarea 
și adaptarea normelor și principiilor 
relațiilor între state, corespunzător 
noilor realități și cerințe ale vieții 
contemporane. De altfel, Însăși Or
ganizația Națiunilor Unite a oferit 
cadrul în care au fost elaborate o 
serie de documente — cum sînt De
clarația asupra principiilor privind 
relațiile prietenești și cooperarea în
tre state, Carta drepturilor și îndato
ririlor economice ale statelor. Decla
rația și programul pentru instaurarea 
unei noi ordini economice internațio

nale ș.a. — care au constituit jaloane 
importante în procesul de edificare a 
unui sistem nou de norme și princi
pii de relații internaționale. O con
tribuție remarcabilă la afirmarea a- 
cestor principii a adus Conferința 
pentru securitate șl cooperare în Eu
ropa și Actul său final.

Este o cerință imperioasă a popoa
relor ca Organizația Națiunilor Unite 
să-și sporească contribuția la promo
varea trainică în viața internațională 
a relațiilor noi, bazate pe principiile 
deplinei egalități în drepturi, pe res
pectul independenței și suveranității 
naționale, pe neamestec în treburile 
interne și avantaj reciproc, pe re
nunțarea la forță și la amenințarea 
cu folosirea forței în raporturile in
terstatale, pe respectarea dreptului 
sacru al fiecărui popor de a-și alege 
de sine stătător calea dezvoltării eco
nomico-sociale și politice.

în acest sens, România propune 
elaborarea și adoptarea în cadrul 
O.N.U. a unui Cod de conduită cu ca
racter universal, in care să fie sta
tuate drepturile și îndatoririle funda
mentale ale statelor. Avem în ve
dere :

— dreptul sacru al fiecărui stat la 
existentă liberă, la independentă și 
suveranitate națională, la pace și 
securitate ;

— dreptul inalienabil al fiecărui 
popor de a-și decide de sine stătător 
soarta, de a-și alege și dezvolta liber 
sistemul politic, economic și social, 
corespunzător voinței și intereselor 
proprii, fără nici un amestec din 
afară ; obligația fiecărui stat de a 
milita pentru lichidarea totală a co
lonialismului ;

— egalitatea deplină în drepturi a 
tuturor statelor, indiferent de mări
me, situație geografică, nivel de dez
voltare, orînduire socială, aparte
nența sau neapartenența la alianțele 
militare ;

— dreptul fiecărui popor la dez
voltare și progres, la exercitarea su
veranității depline asupra resurselor 
sale naturale ;

— obligația statelor de a nu inter
veni, sub nici o formă, sub nici un 
pretext și în nici o împrejurare, în 
treburile interne sau externe ale al
tor state ; '

— respectarea inviolabilității fron
tierelor și a integrității teritoriale a 
fiecărui stat și, drept consecință, ab
ținerea de la orice tentativă îndrep
tată împotriva unității naționale sau 
a integrității teritoriale a altui stat, 
care constituie o atingere gravă adu
să păcii și securității internaționale ;

— obligația statelor de a se abține, 
în relațiile lor internaționale, de la 
amenințarea cu forța sau folosirea 
forței, sub orice pretext, în orice îm
prejurare și sub orice formă, precum 
și de la orice fel de constrîngere de 
ordin militar, politic, economic sau 
de altă natură împotriva altui stat ;

— dreptul inerent al fiecărui stat 
de a se apăra cu toate mijloacele îm
potriva oricărui atentat la adresa su
veranității și independenței sale na
ționale, inclusiv cu cele militare în 
cazul că este supus unei agresiuni 
armate ;

— obligația tuturor statelor de a re
glementa diferendele lor internațio
nale în toate 'împrejurările numai 
prin mijloace pașnice ;

— dreptul fiecărui stat de a parti
cipa, în condiții de deplină egalitate, 
la examinarea și soluționarea proble
melor internaționale de interes co
mun ;

— dreptul și îndatorirea statelor, 
Indiferent de orînduire socială, de a 
coopera între ele — pe baza avanta
jului reciproc — în toate domeniile, 
în scopul menținerii păcii și secu
rității internaționale, al favorizării 
progresului economic și social al 
tuturor națiunilor și, în primul rînd, 
al celor în curs de dezvoltare ;

— dreptul fiecărui stat de a avea 
deplin acces la cuceririle științei și 
tehnicii ;

— obligația statelor de a-și înde
plini cu bună credință angajamentele 
asumate în conformitate cu dreptul 
internațional.

Adoptarea unui asemenea Cod ar 
constitui o completare fericită și o 
precizare a principiilor Cartei O.N.U., 
sintetizînd vasta experiență acumu
lată de state în edificarea unor rela
ții internaționale noi, pătrunse de 
spiritul dreptății, echității și eticii, 
respectului și încrederii reciproce in
tre națiuni, ar avea o importanță 
inestimabilă pentru cauza păcii, secu
rității, înțelegerii și colaborării inter
naționale, pentru independența și 
progresul fiecărei națiuni.

3. România consideră că Organiza
ției Națiunilor Unite îi revine un rol 
deosebit și o mare responsabilitate in 
instaurarea noii ordini economice in
ternaționale, lichidarea subdezvoltării 
și asigurarea progresului economico- 
social al tuturor țărilor, in special al 
țărilor în curs de dezvoltare, în apro
pierea și egalizarea relativă a nivelu
rilor de dezvoltare ale tuturor state
lor, ținînd seama de condițiile lor 
specifice, în soluționarea problemelor 
economice majore care confruntă lu
mea contemporană. Nu se poate vorbi 
de destindere și pace reală atît timp 
cît persistă fenomenul subdezvoltării, 
cît lumea este împărțită în țări să
race și țări bogate. Realizarea secu
rității, destinderii șl păcii internațio
nale este nemijlocit legată de înfăp
tuirea noii ordini economice, de dez
voltarea tuturor națiunilor, de bună
starea, independența și fericirea 
fiecărui popor.

înfăptuirea cerințelor noii ordini 
economice trebuie să constituie una 
din atribuțiile principale ale organi
zației. Adunarea Generală trebuie 
să-și creeze structuri organizatorice 
corespunzătoare pentru ca această 
activitate să fie sistematică, eficientă 
și cu rezultate practice, să Îndruma 

organismele care urmează să asigure 
punerea în aplicare a hotărîrilor 
adoptate.

Organizația Națiunilor Unite are 
îndatorirea de a aborda cu curaj și de 
a analiza in profunzime, sistematic 
problemele economice de importanță 
vitală pentru pacea, progresul și 
prosperitatea omenirii, de a elabora 
și adopta norme precise ale noii or
dini economice internaționale, anga- 
jante pentru toate țările membre, 
precum și programe speciale de ac
țiune care să conducă la înfăp
tuirea lor.

Pornind de la aceste considerente, 
România a prezentat oficial în cadrul 
O.N.U. la 5 septembrie a.c. poziția și 
propunerile sale cu privire la instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale (Document A/AC/176/3).

în vederea exercitării mai active a 
rolului O.N.țJ. în procesul instaură
rii unei noi ordini economice inter
naționale România propune, de ase
menea :

a) Adunarea Generală să includă 
în agenda sa de lucru examinarea 
sistematică a problemelor economice, 
urmărirea și înfăptuirea programelor 
internaționale de măsuri și acțiuni ;

b) Consiliul Economic și Social 
(ECOSOC) să urmărească și să 
coordoneze modul în care instituțiile 
ce compun sistemul O.N.U. transpun 
în practică .obiectivele înscrise în 
programele economice privind instau
rarea noii ordini economice, spriji
nirea dezvoltării mai rapide a țărilor 
in curs de dezvoltare ;

c) Convocarea de către ECOSOC a 
unor sesiuni ministeriale periodica 
consacrate examinării generale a si
tuației economice internaționale și 
mai ales a problemelor comerciale, 
monetare și financiare privind dez
voltarea.

d) Elaborarea unor programe spe
ciale, sub egida O.N.U., a altor or
ganisme internaționale, care să con
centreze eforturile statelor în ve
derea realizării unor obiective de im
portanță vitală pentru dezvoltarea ci
vilizației umane, în asemenea dome
nii esențiale cum sînt materiile pri- 
rrte, energîa?" alimentația, resursele 
.mărilor și. oceanelor, accesul tuturor 
statelor la cuceririle științei și tehni
cii moderne.

4. Rațiunea fundamentală care a 
stat la baza înființării Organizației 
Națiunilor Unite a fost de a feri ge
nerațiile viitoare de flagelul războ
iului, de a asigura soluționarea pe 
cale pașnică a oricăror diferende in
ternaționale. Nu se poate aprecia 
însă că această înaltă îndatorire a 
forului mondial a fost îndeplinită în 
mod satisfăcător. Popoarele sînt pe 
bună dreptate îngrijorate de faptul 
că au existat și continuă să existe 
cazuri numeroase de recurgere la 
forță sau la amenințarea cu forța, 
ceea ce a dus la conflicte militare, la 
încălcarea suveranității și integrității 
unor state, creînd pericole grave pen
tru pacea și securitatea întregii lumi. 
De aceea, problema prevenirii stări
lor conflictuale, a soluționării dife
rendelor pe cale pașnică reprezintă 
un obiectiv central al întregii comu
nități internaționale în a cărui înfăp
tuire Organizația Națiunilor Unite 
poate și trebuie să aibă un rol activ 
și inițiativă, cu sprijinul și partici
parea pe bază de egalitate a tuturor 
statelor.

în acest sens, România propune 
crearea unei Comisii permanente a 
Adunării Generale care să îndepli
nească funcții de mediere, bune ofi
cii și conciliere. Această comisie ar 
oferi nu numai cadrul propice găsirii 
căilor și mijloacelor practice de re
zolvare pe cale pașnică a diferende
lor existente, pe care să le supună 
Adunării Generale și Consiliului de 
Securitate, dar ar trebui să aibă un 
rol activ și eficace în prevenirea iz
bucnirii unor stări de încordare, a 
agravării și degenerării acestora. 
Avem în vedere o comisie care să fie 
astfel constituită îneît la activitatea 
ei să poată participa statele intere
sate care nu sînt părți la diferendul 
examinat, îndeosebi din zona respec
tivă. Comisia ar pregăti de asemenea 
calea spre adoptarea, în perspectivă, 
de către O.N.U. a unui instrument 
internațional care să reglementeze 
căile concrete de abordare și solu
ționare a diferendelor dintre state.

Un asemenea organ al Adunării 
Generale trebuie să fie deschis par
ticipării tuturor statelor membre, 
dînd astfel posibilitatea tuturor de 
a-și aduce contribuția la soluționarea 
problemelor. Aceasta ar crea și con
dițiile creșterii încrederii statelor in 
capacitatea O.N.U. în domeniul men
ținerii păcii și securității, transfor- 
mînd în regulă generală folosirea de 
către statele membre a cadrului ofe
rit de organizație pentru reglementa
rea diferendelor.

în același timp, organizația trebuie 
să ia măsuri care să grăbească pro
cesul de codificare a principiilor și 
normelor privind reglementarea paș
nică a diferendelor, care să asigure 
o funcționare eficientă a căilor și 
mijloacelor de reglementare pașnică.

5. Dezarmarea generală și, în pri
mul rînd, dezarmarea nucleară con
stituie una din principalele probleme 
ale vieții internaționale, sarcină fun
damentală a Organizației Națiunilor 
Unite.

Provoacă o îngrijorare profundă 
faptul că, deși de mulți ani pe agen
da preocupărilor internaționale în ca
drul O.N.U. sau în afara acesteia 
figurează problema dezarmării, au 
avut și au loc numeroase discuții, 
cursa înarmărilor s-a intensificat, s-a 
continuat perfecționarea și stocarea 
de noi arme nimicitoare, au crescut 
într-un ritm accelerat cheltuielile mi
litare, ceea ce creează grave primejdii 
pentru pacea și securitatea interna
țională, reprezintă o permanentă «ur

să de încordare și apasă greu pe 
umerii tuturor popoarelor. Din păca
te, activitatea O.N.U. în domeniul 
dezarmării nu corespunde nici pe 
departe cerințelor determinate de 
gravitatea situației înarmărilor, de 
implicațiile sale profund dăunătoare 
asupra vieții popoarelor și relațiilor 
internaționale. Organizația Națiunilor 
Unite are datoria să acționeze in do
meniul dezarmării mult mai intens și 
mai eficace ; O.N.U. trebuie să orga
nizeze negocieri efective pentru a se 
ajunge la dezarmare, în primul rînd 
nucleară, cu participarea tuturor sta
telor in condiții de deplină egalitate 
in drepturi.

în acest scop, se impune întărirea 
rolului O.N.U., al Adunării Generale, 
care trebuie să includă în mod direct 
în atribuțiile și competențele sale 
problemele dezarmării și să asigure 
dezbaterea aprofundată șl adoptarea 
de măsuri efective de dezarmare, cu 
participarea tuturor statelor în con
diții de deplină egalitate.

De aceea România consideră ne
cesar :

a) Convocarea unei sesiuni speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. consa
crată problemei dezarmării, care să 
adopte un program concret de acțiu
ne cu termene de realizare și moda
lități de urmărire și analizare a în
deplinirii măsurilor stabilite ;

b) Comisia dezarmării a O.N.U. 
să-și reia activitatea, cu participarea 
tuturor statelor membre, și să i se 
încredințeze sarcini concrete privind 
pregătirea proiectelor de programe 
de dezvoltare, precum și urmărirea 
îndeplinirii acordurilor convenite în 
acest domeniu ;

c) Reorganizarea pe baze democra
tice a activității Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva.

d) Adunarea Generală a O.N.U. să 
examineze sistematic activitatea or
ganismelor însărcinate cu negocierile 
privind dezarmarea și să informeze, 
în mod cuprinzător și concret, opinia 
publică internațională asupra naturii 
și conținutului negocierilor și a pro
greselor realizate.

8. Un imperativ fundamental al zi
lelor noastre îl constituie lichidarea 
definitivă a colonialismului și neoco
lonialismului, a rasismului și apart
heidului, instaurarea unor relații cu 
adevărat democratice intre state și 
popoare, obiectiv care reclamă uni
rea pe plan național și internațional 
a tuturor forțelor progresiste de pre
tutindeni.

în virtutea scopurilor și principii
lor sale, este necesar ca O.N.U. să 
întreprindă acțiuni hotărite în vede
rea lichidării totale, într-un termen 
cît mai scurt, a colonialismului, acest 
anacronism rușinos, în cea mai fla
grantă contradicție cu etica și prin
cipiile internaționale unanim procla
mate azi de popoarele lumii. Se im
pune adoptarea de măsuri ferme de 
către organizație, de către statele 
membre, pentru a asigura elibera
rea neîntîrziată și completă a tutu
ror popoarelor de sub orice formă 
de asuprire străină, lichidarea cu de- 
săvîrșire a oricăror manifestări de 
exploatare și discriminare, a rasis
mului și apartheidului, respingerea cu 
hotărîre a oricărei acțiuni care ar 
viza reînvierea lor. Organizația nu 
mai poate admite astăzi reînnoirea, 
sub nici o formă, a dominației unui 
stat de către altul; trebuie să se ac
ționeze ferm pentru abolirea neoco
lonialismului, care reeditează în mod 
mascat spolierea popoarelor.

România se pronunță pentru iniție
rea unor noi acțiuni practice in ve
derea sprijinirii mișcărilor de elibe
rare a popoarelor, prin reprezentarea 
lor adecvată la O.N.U., prin crearea 
condițiilor corespunzătoare de activi
tate observatorilor acestor mișcări, 
precum și prin elaborarea, sub egi
da O.N.U., a unor programe concre
te de asistență multilaterală pentru 
mișcările de.eliberare națională.

In acest scop, România reînnoieș
te propunerea privind convocarea 
unei sesiuni speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. dedicate dezbaterii 
și adoptării de măsuri efective pen
tru acordarea independenței terito
riilor aflate încă sub dominație co
lonială și stabilirea în acest scop a 
unor termene cît mai apropiate.

7. Activitatea în domeniile demo
grafic, social-umanitar și al dreptu
rilor omului trebuie să reprezinte una 
din preocupările majore ale organi
zației.

în concepția României, este necesar 
ca O.N.U. să sprijine organizat și 
permanent eforturile statelor concre
tizate în măsuri de structură vizînd 
asigurarea drepturilor fundamentale 
ale omului, eliminarea inegalităților 
sociale și a oricăror forme de dis
criminare, asigurarea de drepturi 
egale, reale și efective, la muncă, in
struire, educație, cultură, la binefa
cerile civilizației.

Este necesară sprijinirea activită
ții de legiferare în cadrul fiecărui 
stat a unor măsuri menite să asi
gure lichidarea inechităților și dis
criminărilor față de femei, egalita
tea deplină în drepturi a acestora în 
Întreaga viață socială. Se impune 
Îmbunătățirea activității „Comisiei 
O.N.U. pentru condiția femeii", care 
va trebui să joace un rol mai im
portant și mai activ în soluționarea 
problemelor economice, sociale și po
litice legate de situația femeii în 
lume.

O atenție deosebită trebuie acor
dată aspirațiilor tineretului, integră
rii sale în activitatea economică și 
socială, pregătirii sale pentru viață 
și muncă, cultivării sale în spiritul 
idealurilor de pace și cooperare în
tre toate popoarele. în acest scop, 
apare necesară crearea unui Con
siliu al O.N.U. pentru problemele ti
neretului, avînd misiunea de a pro

mova colaborarea internațională șl de 
a coordona acțiunile O.N.U. și insti
tuțiilor specializate in acest dome
niu, de a se ocupa activ de asigu
rarea condițiilor de viață, muncă, în- 
vățămint, educație, de problemele 
care preocupă tineretul din lumea în
treagă.

Ținind seama de faptul că protec
ția și ameliorarea mediului înconju
rător, ca și protecția naturii și utili
zarea rațională a resurselor sale în 
interesul generațiilor prezente și vii
toare constituie o sarcină importan
tă a comunității internaționale, or
ganizația trebuie să încurajeze și să 
elaboreze programe pentru o largă 
cooperare internațională, care să aju
te țările, in special cele în curs de 
dezvoltare, în realizarea integrală a 
obiectivelor lor de dezvoltare econo
mică in condițiile îmbunătățirii cali
tății factorilor de mediu.

Organizația trebuie să țină mai 
mult seama de influența informației 
de masă in viața și relațiile inter
naționale și să sprijine eforturile pe 
plan național și internațional pentru 
o informație de masă care să ser
vească apropierii și prieteniei între 
popoare, să nu admită propagarea 
rasismului, propaganda de război, să 
ducă la întărirea respectului pentru 
tradițiile și cultura fiecărui popor, la 
răspîndirea a tot ceea ce a creat 
mai bun omenirea în toate sferele de 
activitate ale cunoașterii umane.

III
înfăptuirea cu succes a obiective

lor O.N.U., întărirea prestigiului șl 
autorității sale în viața internaționa
lă sînt nemijlocit legate de desăvîr- 
șirea universalității organizației, de 
îmbunătățirea structurii, organizării 
și a funcționării ei, de sporirea rolu
lui său în promovarea unor relații 
noi, consecvent democratice, între 
toate statele lumii, în afirmarea 
dreptului fiecărei națiuni de a-și 
susține în mod liber interesele legi
time și de a participa la soluționa
rea problemelor internaționale ma
jore.

1. România consideră că este nece
sar să se creeze condițiile propice 
pentru asigurarea Înfăptuirii princi
piului universalității O.N.U., pentru 
participarea activă, directă — baza
tă pe deplină egalitate în drepturi 
— a tuturor statelor la dezbaterea 
și adoptarea hotărîrilor, la soluțio
narea problemelor Internaționale.

2. Accentuarea caracterului demo
cratic al activității Națiunilor Unite 
presupune in mod necesar creșterea 
atribuțiilor și a competenței Adună
rii Generale, organul principal deli
berativ cel mai reprezentativ al Or
ganizației Națiunilor Unite. Faptul că 
atribuțiile Adunării Generale sînt li
mitate nu este de natură să stimu
leze participarea tuturor statelor la 
dezbaterea și soluționarea unor pro
bleme importante privind pacea șl 
securitatea internațională.

După opinia României, sînt nece
sare unele îmbunătățiri ale modului 
de funcționare a Adunării Generale, 
de adoptare a rezoluțiilor și hotări- 
rilor, astfel incit deciziile acestui 
înalt for să întrunească sprijinul 
unanim al statelor membre, hotărîrea 
lor de a aplica cu bună credință an
gajamentele asumate prin documen
tele adoptate de Organizația Națiu
nilor Unite.

Pornind de la aceste considerente,' 
România propune următoarele :

a) Lărgirea practicii ținerii de se
siuni speciale ale Adunării Genera
le care să analizeze cu regularitate 
probleme majore ca dezarmarea, dez
voltarea, edificarea noii ordini eco
nomice internaționale ș.a. și să sta
bilească programe de măsuri și ac
țiuni concrete pentru soluționarea 
problemelor dezbătute.

b) Completarea prevederilor Car
tei O.N.U. în sensul consfințirii drep
tului. Adunării Generale de a cere 
Consiliului de Securitate rapoarte de 
fond asupra tuturor problemelor ma
jore privind pacea și securitatea in
ternațională, precum și a dreptului 
Adunării Generale de a formula în 
urma dezbaterii acestor rapoarte în
drumări (indicații) concrete cu pri
vire la activitatea practică a Consi
liului de Securitate.

c) Organizarea dezbaterii temei
nice a punctelor de pe ordinea de 
zi, in prealabil, în cadrul comisiilor 
și organismelor subsidiare existente, 
depunîndu-se eforturi pentru a se 
ajunge la consens, astfel îneît să se 
prezinte Adunării Generale conclu
zii și soluții concrete, acceptabile tu
turor părților. în acest scop, trebuie 
să se asigure condiții ca la activi
tatea acestor organisme, la elabo
rarea proiectelor de rezoluții și la 
dezbaterea acestora să participe ne
mijlocit toate statele interesate.

d) Consacrarea, prin Carta O.N.U„ 
a procedurii consensului in proble
mele esențiale care vizează pacea șl 
securitatea internațională. Regula 
consensului ar urma să fie definită 
astfel îneît să faciliteze rezolvarea 
problemelor prin negocieri cu parti
ciparea tuturor celor interesați șl cu 
luarea în considerare a intereselor 
lor specifice, iar soluțiile convenite 
să fie eficiente, acceptate și puse în 
practică cu bună credință de toate 
statele membre. In cazul în care se 
constată existenta unor deosebiri de 
vederi, care împiedică realizarea con
sensului, să fie constituite grupuri 
de lucru ad-hoc care să acționeze 
pentru apropierea pozițiilor și iden
tificarea unor soluții general-accep- 
tabile, corespunzător cu principiile 
Cartei Națiunilor Unite. Dacă nici 
in cadrul grupurilor ad-hoc nu se 
poate ajunge la soluții efective ac
ceptabile tuturor părților interesate. 
Adunarea Generală va adopta rezo-

(Continuare In pag. a iV-a)
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democratizarea activității O.N.U.
(Urmare din pag. a IÎI-a)

Iutii prin vot, conform regulilor pre
văzute in Cartă.

e) Introducerea tn Cartă a unor 
dispoziții care să prevadă că rezo
luțiile adoptate prin consens sau cu 
unanimitate de voturi constituie an
gajamente ferme pentru toate sta
tele membre.

f) Includerea in Cartă a unor pre
vederi care să stabilească necesita
tea ca atit Adunarea Generală cit și 
Consiliul de Securitate să instituie, 
in fiecare caz în parte, pentru pro
blemele importante, proceduri, me
canisme sau organisme corespunză
toare care să urmărească ducerea la 
îndeplinire a rezoluțiilor adoptate și 
să propună măsuri pentru traducerea 
lor în viată.

3. îmbunătățirea structurilor și de
mocratizarea activității organismelor 
O.N.U., aducerea lor în concordantă cu 
situația nouă a organizației, repre
zintă o cerință de mare actualitate, 
a cărei realizare este de natură să 
contribuie la creșterea eficientei și 
capacității de acțiune a Națiunilor 
Unite.

în acest scop, România consideră 
necesare următoarele măsuri :

a) Mărirea numărului membrilor 
Consiliului de Securitate corespun
zător creșterii numărului membrilor 
și schimbărilor în structura O.N.U., 
ținînd seama în special de creșterea 
ponderii țărilor mici și mijlocii in 
viața internațională.

b) Fiecare regiune geografică să 
aibă cîte 1—2 reprezentanți care, 
prin rotație anuală, să se bucure de 
aceleași drepturi ca și actualii mem
bri permanenți ai consiliului în a- 
doptarea hotărîrilor în probleme de 
fond, atît timp cît se menține siste
mul voturilor afirmative concordante 
Ia adoptarea hotărîrilor în aceste 
probleme. Aceasta ar crea condiții 
pentru participarea țărilor mici și 
mijlocii la luarea de decizii, în con
formitate cu rolul și interesul lor în 
rezolvarea unor probleme vitale pri
vind pacea și securitatea internațio
nală.

c) în același timp, pentru a asigura 
eficiența activității consiliului și 
exercitarea deplină a rolului său în 
menținerea păcii și securității se 
impune ca drepturile recunoscute 
membrilor permanenți și membrilor 
reprezentanți ai regiunilor geografice 
să nu fie invocate pentru blocarea 
adoptării hotărîrilor în cazul conflic
telor în care aceste țări sînt părți.

d) Asigurarea participării neîngră
dite la ședințele Consiliului de Secu
ritate a statelor interesate, nemembre 
ale consiliului.

e) Concentrarea eforturilor Comite
tului pentru reforma structurilor sis
temului O.N.U. creat de a Vil-a se
siune extraordinară a Adunării Ge
nerale, în vederea eliminării parale
lismelor și pentru asigurarea reali
zării mai eficace, mai operative și 
cu cheltuieli mai mici, a mandatului, 
fiecărui organism.

f) Extinderea cît mal mult posibil 
a practicii ținerii unor reuniuni ale 
Organizației Națiunilor Unite și or
ganelor sale în diferite state membre, 
precum și o mai largă repartizare 
geografică a sediilor unor organisme 
și secretariate internaționale. Aceasta 
ar determina o atragere mai largă a 
țărilor la activitatea O.N.U., ar avea 
efecte pozitive asupra creșterii pres
tigiului și autorității organizației în 
lume.

g) încurajarea activităților pe plan 
regional și, în primul rînd, ale comi
siilor economice regionale ale O.N.U. 
îndreptate spre rezolvarea unor pro
bleme majore ale cooperării econo
mice și sociale, ale dezvoltării tutu
ror țărilor. Sporirea contribuției prac
tice a comisiilor regionale la insta
urarea unei noi ordini economice in
ternaționale prin stimularea mai ac
tivă a schimburilor comerciale, a 
cooperării industriale, în domeniile 
științei și tehnicii, mediului înconju
rător.

h) Aplicarea consecventă a princî-

Ciului repartizării geografice echita- 
ile a locurilor în toate organele 

O.N.U. și generalizarea metodei de 
desemnare democratică, prin alegeri, 
a statelor în aceste organe.

i) înscrierea în Cartă a principiu
lui rotației periodice pentru ocupa
rea locurilor în toate organismele 
subsidiare ale O.N.U. cu componență 
restrînsă.

j) îmbunătățirea și raționalizarea 
metodelor de lucru ale Secretaria
tului, asigurarea unei reprezentări 
corespunzătoare în acesta a tuturor 
statelor pe baza criteriilor care de
curg din compoziția actuală a O.N.U.

k) Reducerea personalului și a 
cheltuielilor mereu sporite ale orga
nizației, perfecționarea continuă a 
activității Secretariatului, o mai ju
dicioasă repartizare șl folosire a fon

durilor, adoptarea unor măsuri fer
me de combatere a fenomenelor de 
birocratism și rutină, dimensionarea 
rațională a aparatului, evitarea creș
terii nejustificate a structurilor sale.

4. De o mare importanță pentru 
îndeplinirea eficace de către O.N.U. 
a rolului care îi revine în apărarea 
păcii și securității internaționale sînt 
prevederile cu caracter militar înscri
se în Cartă.' Aceste prevederi nu au 
fost însă pînă acum concretizate in 
reguli și principii clare privind mo
dalitățile de aplicare, astfel încît în 
cazurile în care s-a hotărît consti
tuirea unor forțe militare ale O.N.U., 
statutul acestora s-a determinat pen
tru fiecare situație în parte de către 
Consiliul de' Securitate, fără a exista 
criterii precise adoptate de Adunarea 
Generală.

Pornind de la aceste considerente, 
România propune următoarele :

a) Comitetul O.N.U. pentru forțele 
de menținere a păcii să accelereze 
elaborarea de propuneri concrete cu 
privire la modul de constituire, atri
buțiile și cadrul juridic de func
ționare a acestor forțe.

b) Consacrarea dreptului ca, în 
baza principiului rotației, toți mem
brii O.N.U. să poată participa la al
cătuirea forțelor militare ale organi
zației.

c) Recunoașterea prin Cartă a 
dreptului Adunării Generale de a da 
îndrumări (indicații) cu privire la 
utilizarea forțelor militare aflate sub 
egida Națiunilor Unite.

d) Prevederea în Cartă a necesității 
acordului prealabil al statelor impli
cate într-un conflict față de compo
ziția națională a forțelor O.N.U.

★
România prezintă poziția sa cu 

privire la creșterea rolului Organi
zației Națiunilor Unite în menținerea 
și întărirea păcii și securității inter
naționale, în dezvoltarea cooperării 
între toate națiunile și în promo
varea principiilor și normelor drep
tului internațional în relațiile dintre 
state, constatînd cu satisfacție că 
numeroase state și-au manifestat in
teresul lor deosebit față de sporirea 
capacității de acțiune a organismu
lui mondial in condițiile lumii con
temporane.

Omenirea se găsește în pragul unei 
ere noi, pregătită de marile procese 
care au acționat în societatea con
temporană, modificînd configurația 
politică a lumii și creînd noi mij
loace pentru dezvoltarea civilizației 
umane, îmbogățită cu rezultatele și 
cu experiența luptei popoarelor pen
tru afirmarea lor de sine stătătoare. 
Această luptă, desfășurată cu vigoare 
pe scena internațională, are ca obiec
tiv final făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune, ale cărei con
cepte fundamentale sînt egalitatea și 
justiția. Popoarele așteaptă de la Na
țiunile Unite acțiuni menite să in
staureze noua ordine economică și 
politică mondială, să statornicească 
relații de prietenie, colaborare, în
credere și stimă între țări și să asi
gure fiecărei națiuni posibilitatea de 
a se dezvolta, la adăpost de orice 
amenințare exterioară.

în același spirit. România prezintă 
propunerile sale privind îmbunătăți
rea Cartei O.N.U., avînd în vedere 
necesitatea ca ea să corespundă pe 
deplin noilor condiții existente as
tăzi în lume, năzuinței și voinței po
poarelor. Este de datoria tuturor sta
telor să ofere popoarelor, fată de 
care guvernele au o înaltă răspun
dere, un act fundamental care să în
corporeze cele mai avansate princi
pii și norme ale conviețuirii interna
ționale, ca expresie a unei societăți 
fără învingători și învinși, fără asu
priți si asupritori, o Cartă a deplinei 
egalități, a umanismului și demo
crației.

România își exprimă convingerea 
că propunerile sale, alături de pro
punerile altor state, vor fi luate în 
considerare cu atenția cuvenită aces
tei importante probleme, iar dezba
terile pe marginea lor se vor fina
liza prin elaborarea și adoptarea 
unor soluții acceptabile tuturor sta
telor membre care să ducă la întă
rirea capacității de acțiune, la creș
terea prestigiului și autorității Or
ganizației Națiunilor Unite.

Româhia declară că va acționa tn 
continuare, cu toată fermitatea, con- 
lucrînd strîns cu toate statele, pen
tru dezvoltarea și creșterea rolului 
Națiunilor Unite în viata internațio
nală, pentru ca activitatea organiza
ției să devină mai eficientă și să 
contribuie mai efectiv la rezolvarea 
problemelor care preocupă umanita
tea. Este în interesul tuturor națiu
nilor — fie ele mari, mijlocii sau 
mici — ca -Organizația Națiunilor 
Unite să poată să-și îndeplinească 
misiunea și răspunderile încredin
țate prin Cartă si prin hotărîrile pe 
care le-a adoptat.

Dezvoltarea complexă a 
orașelor țării, a tuturor 
localităților, amploarea me
reu crescîndă a construcției 
de locuințe, intensificarea 
proceselor de remodelare 
urbană în cadrul acțiunii de 
sistematizare determină, as
tăzi mai acut ca oricînd, ne
cesitatea generalizării ex
perienței acumulate, în 
vederea soluționării judi
cioase a cerinței de conti
nuitate între tradiție și pre
zent, pe planul arhitectu- 
ral-urbanistic. Această ce
rință este limpede for
mulată încă în Directi
vele Conferinței Naționale 
a P.C.R. din iulie 1972 cu 
privire la sistematizarea te
ritoriului, a orașelor și sa
telor, la dezvoltarea lor e- 
conomico-socială : „în pro
cesul de dezvoltare a lo
calităților se va acorda a- 
tenție îmbinării armonioa
se a construcțiilor noi cu 
cele existente. Totodată, se 
va urmări punerea în va
loare a monumentelor sau 
zonelor istorice și a ele
mentelor valoroase ale ca
drului natural, ceea ce va 
contribui la sublinierea 
personalității și trăsăturilor 
specifice ale fiecărui oraș 
în parte". în condițiile a- 
nului 1975 — cînd arhitec- 
ții noștri, forurile adminis
trative ale localităților se 
confruntă cu sarcinile spo
rite, izvorîte din documen
tele celui de-al XI-lea Con
gres al partidului, din o- 
biectivele noului cincinal 
— o dezbatere atentă a 
problemelor amintite este 
o necesitate, o sarcină sta
bilită de conducerea parti
dului nostru în contextul 
preocupării pentru siste
matizarea localităților țării. 
De fiecare dată, cu prile
jul analizării problemelor 
legate de sistematizarea 
centrelor urbane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus în 
fața organelor locale de 
partid și de stat, a specia1- 
liștilor, sarcina de a se a- 
sigura o dezvoltare rațio
nală a localităților, o ar
monizare între construcțiile 
vechi și noi, astfel încît 
fiecare oraș să-si păstreze 
specificul și tradițiile sale 
arhitectonice.

...Prin perenitatea struc
turii, prin durabilitatea zi
dirilor sale, prin ritmul 
în care își înnoiește în
deobște „țesuturile", ora
șul este el însuși un simbol 
al continuității, un mesaj 
istoric adresat generațiilor 
viitoare, oglindă a colecti
vității care l-a construit și 
pe care o găzduiește. Dez
voltarea orașelor României 
socialiste — ca urmare a

unei dezvoltări economi
ce fără precedent, a unor 
mutații în raportul sat- 
oraș, a unor acumulări cul
turale deosebit de dinamice 
— cunoaște prefaceri radi
cale. Ce realități definitorii 
desprindem din experiența 
acumulată tn ultimele două 
decenii ?

Ani în șir, noile ansam
bluri au fost amplasate — 
cu puține excepții — la 
marginea vechilor așezări, 
pe terenuri libere sau cu 
foarte puține și nesemnifi
cative construcții. S-a acu
mulat astfel în multe loca-

un obiectiv de prim-plan. 
Ce și cît păstrăm din ve
chiul oraș ? Cum concepem 
edificiile moderne ampla
sate în zone istorice ? Cum 
încadrăm o construcție 
veche într-un ansamblu 
nou ? Cum să arate noile 
ansambluri centrale ? Ur
baniștii și arhitecții români 
dispun și de capacitatea și 
de experiența necesare pen
tru a răspunde, practic, o- 
perativ, eficient, la ase
menea întrebări.

De subliniat, mai întîi, că, 
datorită unei constante pre
ocupări, patrimoniul nostru

mai bine, mai economic, 
respectîndu-se vechea siste
matizare, sistemul stradal, 
evitîndu-se risipa de teren". 
Trama stradală condensea
ză întreaga istorie a dezvol
tării unei așezări, legată de 
configurația terenului, re
lief, orientarea geografică, 
direcția vînturilor domi
nante, cursurile de apă, re
țeaua căilor de comunica
ție, orientarea către punc
tele caracteristice ale am
bianței naturale și construi
te, siluete caracteristice, ca
pete de perspectivă, piețe 
reprezentative ș.a. Se știe,

PERSONALITATEA
ORAȘULUI
Peisajul natural și valorile istorice 
in dezvoltarea urbană contemporană

lități o masă de construc
ții — importantă ca ponde
re cantitativă — fără ca 
ființa istoricește constituită 
a orașelor noastre să înre
gistreze modificări esenția
le. A fost bine așa, pentru 
că s-a putut construi rapid, 
mult, cum o impuneau ce
rințele, cu demolări mini
me și fără o confruntare cu 
delicatul aspect al între
pătrunderii nou-vechi. în 
schimb, a fost mai puțin 
bine pentru că suprafața 
construită a urbelor creș
tea, răpind agriculturii te
renuri fertile, scumpind 
rețelele edilitare, compli- 
cînd circulația, mărind dis
tantele de parcurs.

în acest spirit, pe baza 
experienței acumulate, am 
asistat la o firească re- 
orientare : ansamblurile pe
rimetrele erau încheiate, 
perimetrele construibile e- 
rau definitivate, cu tendința 
de restrîngere. Devenea 
limpede că dezvoltarea ur
bană nu poate continua de- 
cît prin restructurarea te
ritoriului vechi, ocupat in 
proporție covîrșitoare de 
construcții improprii, lip
site de confort, cu densi
tăți cvasi-rurale. în această 
situație, raportul tradiție- 
eontemporaneitate devine

arhitectural este bine cu
noscut. De asemenea, s-au 
făcut și se fac eforturi 
pentru restaurarea monu
mentelor istorice, sînt e- 
laborate studii de delimi
tare și valorificare a unor 
zone istorice compacte, ade
vărate rezervații arhitectu
rale — la București, Su
ceava, Sighișoara, Brașov, 
Tirgoviște, Sibiu ș.a. în 
plus, există o serie de 
exemple remarcabile de 
includere a unor monumen
te istorice în ansambluri 
moderne : Piața Sălii Pala
tului din București, zonele 
centrale din Piatra Neamț, 
Pitești și alte localități, 
în care noile construcții au 
fost integrate organic con
dițiilor oferite de ve
chea organizare urbanistică. 
Exemple din reușita cărora 
se pot trage utile concluzii 
pentru activitatea de viitor.

De pildă, este recunos
cută însemnătatea tramei 
stradale ca element de con
tinuitate al tradiției urba.- 
ne ; și nu întîmplător, cu 
prilejul recentei vizite de 
lucru la Craiova, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras 
atenția asupra cerinței de 
a se păstra și pune deplin 
în valoare acest element : 
.... se putea construi ceva

Turneul teatrului 
din Sf. Gheorghe

tv
PROGRAMUL I

tn jurul orei 12,30 — transmisiune 
directă : ceremonia sosirii de
legației Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam șl a Gu
vernului Republicii Demo
crate Vietnam, condusă de 
tovarășul Le Duan, prim-se- 
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam.

10,00 Teleșcoală.
16,30 Curs de limba germană. 
17,00 Telex.
17,05 Artiști amatori în studio.
17.25 Din țările socialiste.
17,35 Muzica. Emisiune de actua

litate muzicală.
18,00 Enciclopedie pentru tineret.
18.25 Atenție la... neatenție 1 
18,45 Universitatea TV.

10.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Reflector.
20.20 Imagini coregrafice româ

nești.
20.30 Mal aveți o întrebare 7 Mi

turi, legende, adevăruri.
21.10 Interpretul preferat.
21,25 Revista llterar-artistlcă TV. 

„Teatrul — o tribună a ac
tualității".

22.10 24 de ore.
PROGRAMUL H

20,00 Metamorfoza soarelui. Repor
taj TV.

20.15 Cîntecele noastre, țării 
le-nchinăm.

20,40 Drumuri în Istorie : Posada. 
21,00 Moment folcloric.
21.10 Telex.
21.15 Concertul orchestrei simfo

nice a Radioteleviziunll (par
tea a II-a).

21,55 Pagini de umor : „Ce vrăji 
a mai făcut nevasta mea".

22.20 închiderea programului.

Turneul în Capi
tală al colectivului 
teatral din reședin
ța județului Covas- 
na s-a remarcat prin 
prezența unor perso
nalități actoricești bi
ne conturate, un joc 
de ansamblu organic 
și funcțional, o mare 
atenție pentru calita
tea de act de cultură 
a spectacolului. „Afi
șul" turneului a fost 
insă mai sărac, mai 
puțin cdmplex ca în 
alte dăți, mai cu sea
mă in privința reper
toriului de actualita
te. Ne-a surprins acest 
fapt cu atît mai mult 
cu cît teatrul dispune 
de o reală vocație în 
această direcție. (Ne 
amintim de succesul 
repurtat la preceden
tul turneu în Capita
lă și cu ocazia unul 
turneu în străinătate, 
de un spectacol cu trei 
piese într-un act de 
Paul Everac ; de ase
menea, știm că reper
toriul actual al tea
trului cuprinde un ex
celent spectacol cu 
„Oamenii înving" de 
Al. Voitin).

Din cele două spec
tacole văzute, se re
marcă în primul rînd 
premiera pe țară „Du
blu sau nimic" de 
Illyes Gyula, scriitor 
de frunte din R.P. Un
gară, a cărui impor
tantă lucrare de tine
rețe „Poporul pus
tei", monografie a 
vieții argaților de pe 
marile latifundii în 
prima treime a seco
lului al XX-lea, a a- 
părut și în limba ro
mână. Dramaturgia, 
gen literar abordat de 
poet în anii de după 
eliberarea țării sale, 
relevă atît interesul 
scriitorului pentru te
matica istorică, cît și 
profunda și organica 
sa ancorare în mediul 
țărănesc, mediu din 
care el s-a ridicat și 
al cărui mesager cre
dincios a rămas. „Du
blu sau nimic", una 
din cele mai recente 
piese ale autorului, 
trecut de 70 de ani, 
este o metaforă, în 
formă de basm, des
pre rostul social al ar
tei. într-un han de

munte apare Păpușa
rul pribeag. El este 
chemat de prietenul 
său să împace, prin 
arta sa, cele trei sate 
încăierate din cauza 
mașinațiilor noului 
stăpîn al pădurilor, 
care caută să-i învrăj
bească pe tăietorii de 
lemne pentru ca să-i 
poată mai lesne ex
ploata. Drama pro- 
priu-zisă este cea a 
unor țărani săraci, 
inconștienți și inrăiți 
de mizerie. Posibi
litatea de comuni
care, de opțiune pen
tru alternativa ome- 
noasă de înțelegere și

CARNET

TEATRAL
întrajutorare între oa
meni, între artist și 
societate sînt direcții 
ideologice către care 
trebuie să se îndrepte 
reprezentația propusă 
de teatrul din Sf. 
Gheorghe.

Spectacolul pus în 
scenă de Seprodi Kiss 
Attila, absolvent al Fa
cultății de regie a 
I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" din București, 
este caracterizat de un 
stil baladesc cu puter
nice accente folclorice, 
frumos servit de cos
tumele stilizate, nelo
calizate precis într-un 
anume mediu etnogra
fic, cît și de decorul 
multifuncțional, sem
nat de scenograful Ke- 
meny Arpăd. Decorul 
oferă posibilitatea u- 
nor soluții scenice in
genioase (de exemplu, 
scaunele și mesele ha
nului, răsturnate de 
urmăritorii mînioși, 
vor putea simboliza 
pădurea, trunchiurile 
copacilor, în scena ur
mătoare). Atmosfera 
de basm, de baladă 
populară este sugerată 
în primul rînd de Mol- 
năr Gizella, în rolul 
bătrînei, cu accente de 
autentică horitoare- 
bocitoare, de Zsoldos 
Arpăd, emoționat și e-

moționant în rolul Pă
pușarului, și de Tecsy 
Săndor, lucid, ironic și 
amenințător în perso
najul „Mercenarul". 
Autentice și vii sînt 
personajele create de 
Doboș Imre, Gyory 
Andrăs, Peterffy La- 
jos, Csergoffy Lâszlo, 
D. Văsărhelyi Katalin, 
Dălnoki Zsoka.

„Doisprezece oameni 
furioși", piesă a a- 
mericanului Reginald 
Rose, jucată in repe
tate rînduri pe multe 
scene din țara noastră, 
văzută nu de mult și 
pe micul ecran în va
riantă americană, este 
un text generos, care 
oferă partituri favora
bile actorilor. Regizo
rul principal al tea- 
trijlui, Volgyessy An
dras, ca scenograf și 
director de scenă, ne-a 
oferit un spectacol e- 
chilibrat, îngrijit, fără 
ambiții sofisticate, con- 
centrînd atenția asu
pra sensurilor sociale 
ale textului. Un bun 
joc de ansamblu a 
fost servit de actori 
talentați, dintre care 
se remarcă în pri
mul rînd Nemes Le
vente în rolul juratu
lui nr. 8 (cel care de
clanșează dezbaterea), 
Vdlgyessy Jânos (Bă- 
trînul), Zsoldos Arpăd 
(juratul nr. 3. cel care 
cedează ultimul), Do
boș Imre (microbistul), 
Lăszld Kăroly (juratul 
cu ochelari), tînărul 
Bâlint Peter (cel ridi
cat din cartierele pro
letare), Fekete Gyula 
(președintele), Benko 
Gyorgy (ceasornicarul) 
ș.a. în scenele de dez- 
nodămînt spectacolul 
pierde totuși din ten
siune : personajul ju
ratului nr. 3 ar avea 
nevoie, dincolo de re
plică, și de sprijinul 
unor soluții regizora
le pentru justificarea 
schimbării de atitu
dine.

Am văzut spectaco
lele unui colectiv va
loros, în plină dezvol
tare, a cărui exigență 
repertorială nu ar avea 
decît de cîștigat prin- 
tr-o mai puternică an
corare în actualitate.

HALASZ Anna

PRIETENII MUZICII
Slobozia. O sală de concert 

plină pînă la refuz cu sute de 
tineri veniți să asculte muzică, 
să învețe să asculte și să desci
freze muzica valoroasă. îi ajută 
cadre didactice specializate, for
mații de bună factură (orchestra 
„Camerata", corul „Gaudeamus", 
cvartetul „Academica") și soliști 
talentați și inimoși (studenți ai 
conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu" din București), tn 
lecții-concert, în concerte-spec- 
tacol, organizate lunar, studenții 
în muzică din Capitala țării se 
întîlnesc cu tineri din... capita

la Bărăganului, sub emblema 
unei manifestări numite simplu 
și cuprinzător : „Prietenii muzi
cii". (Aurel David).

CERC DRAMATIC - 
„LIVIU REBREANU"

Clubul tineretului din Bistrița 
și-a îmbogățit recent formele 
activităților permanente prin în
ființarea cercului dramatic ce 
poartă numele lui Liviu Rebrea- 
nu, marele fiu al acestor locuri, 
fost, la începuturile sale scriito
ricești, secretar literar al naționa

lului craiovean și apoi director 
al Teatrului Național din Bucu
rești, pe a cărui scenă a promo
vat, în mod exemplar, drama
turgia originală. în lumina aces
tui exemplu, noul cerc și-a inau
gurat activitatea cu o lucrare 
originală : piesa într-un act 
„Prima anchetă" de Cristian 
Munteanu. Cercul și-a progra
mat să prezinte, săptămînal, 
pentru tineretul de pe platforma 
industrială, cite un spectacol, 
în perspectivă, pentru a folosi 
cît mai eficient sala cu 200 de 
locuri de care dispune, noul cerc 
dramatic își va îmbogăți reper

toriul în așa fel încît să prezin
te 4—5 spectacole săptămînal. 
(Ion Anghel).

CARNET
Cultural
CINECLUBUL ELEVILOR

Pe lingă cineclubul „Unirea" 
din cadrul casei de cultură a sin
dicatelor Bacău, funcționează și

de altfel, că trama stradală 
este elementul cel mai 
peren al unei așezări ; în
locuirea clădirilor se face 
mult mai ușor și mai des 
decît modificarea străzilor, 
și tocmai de aceea perso
nalitatea unui oraș este atît 
de strîns legată de conser
varea componentelor ma
jore ale rețelei stradale.

Desigur, mai există, une
ori, tendința de a neglija 
nevoia de armonie în ra
porturile dintre tradiția ar- 
hitectural-urbanistică și 
construcțiile noi. Ne amin
tim, de pildă, proiectele care 
propuneau demolarea stră
zii Lipscani, pentru a se ri
dica aici un centru comer
cial ultramodern. Pînă la 
urmă însă, prin restaurarea 
întregii zone Curtea Veche- 
Lipscani, s-a demonstrat că 
nu există o incompatibili
tate între dezvoltarea co
merțului modern și păstra
rea vadurilor și clădirilor 
tradiționale, că, dimpotrivă, 
această conviețuire, de na
tură să sublinieze o latură 
caracteristică a personali
tății istorice a orașului, a- 
duce avantaje certe chiar 
sub aspect funcțional.

Pe de altă parte, nu sa 
poate afirma că toate edifi
ciile amplasate mai recent

în perimetrele centrale ala 
unor localități vechi re
zolvă echilibrat și armonios 
ecuația nou-vechi. De pildă, 
dacă Teatrul din Tîrgu- 
Mureș, hotelul din Arad, 
hotelul „Arcașul" din Su
ceava, sediile politico-ad
ministrative din Botoșani 
și Bistrița-Năsăud pot fi ci
tate drept modele in aceas
tă privință, există și unele 
nereușite. Dar și din erori se 
învață. Cu prilejul vizitei 
de lucru amintite mai sus, 
secretarul general al parti
dului spunea : „Ținînd sca
ma de ceea ce s-a realizat 
la Craiova și în alte orașe 
și sate în domeniul con
strucțiilor social-culturale, 
de programul mare pe care 
îl prevede in acest sector 
viitorul cincinal, doresc 
să-mi exprim convingerea 
că se vor trage toate învă
țămintele atit din ceea ce 
avem bun, cît și din lipsu
rile și greșelile care s-au 
săvirșit".

Etapa actuală, de trecere 
decisă la remodelarea zone
lor istoricește constituite 
ale orașelor, ridică, așadar, 
probleme de mare răspun
dere nu numai sub raport 
tehnico-edilitar și construc
tiv, ci și — în primul rînd, 
aș spune — sub aspectul 
esteticii urbane. Anvergura 
acțiunii promite ca în ur
mătorii 15—20 de ani, așa 
cum se arată în documen
tele de partid, așezările 
României să-și schimbe 
substanțial înfățișarea. în 
proiectele care se elabo
rează de pe acum, în ma
chetele deja realizate, se 
conturează noul lor chip. 
Proporțiile transformărilor, 
faptul că ele operează chiar 
în inima urbelor, ritmul 
programat al construirii 
conferă urbaniștilor și arhi- 
tecților o nobilă și însufle- 
țitoare răspundere ; de mă
iestria și talentul, de com
petența și pasiunea lor de
pinde nemijlocit forța per
sonalității viitoare a orașe
lor noastre. Reușita lor 
va oferi generației de 
mîine un cadru de via
ță și muncă pe măsura 
năzuințelor de azi, ale ani
lor care vin. în același 
timp, va afirma și pe 
plan arhitectural-urbanis- 
tic identitatea noastră na
țională în contemporanei
tate, dînd expresie geniu
lui creator nestins al po
porului român. Dezbaterile 
în vederea atingerii aces
tui nobil țel sînt, mai cu 
seamă acum, la confluența 
dintre cincinale, obliga
torii.

Arh. Gheorqhe 
SASARMAN
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I FAPTUL
DIVERS

j Cișmelele 
| din Cocora

După ce obștea satului a ținut 
Isfat și a hotărît să rezolve cît 

mai grabnic problema trotuare
lor — și a rezolvat-o, pe o lun- 

Igime de 18 kilometri, exact cît 
zice... sistematizarea — gospo
darii din Cocora, județul Ialo- 

Imița, și-au construit 28 de ciș
mele. 12 din ele se află pe strada 
principală. Datorită modului o- 
riginal în care sînt construite, 

(cișmelele păstrează răcoarea 
apei în timpul verii, iar iarna 
feresc apa de îngheț.

„Afișul românesc 
contemporan"

r nî 000 ■ .. •• <•' • !l ■■ ■

Expoziție la Muzeul de arta din Galați
în cadrul activități

lor menite să sublinie
ze caracterul specific 
dinamic și propagan
distic al unui muzeu 
de artă contemporană, 
muzeul din Galați pre
zintă o amplă expozi
ție de afiș românesc 
contemporan. Cu in
tenția de a integra a- 
ceastă expoziție in an
samblul muzeal per
manent, transformîn- 
d-o într-o adevărată 
secție de afiș, muzeul 
din Galați confirmă ni
velul artistic remarca
bil la care a ajuns as
tăzi un gen al artelor 
vizuale în care funcția 
educativă primează. 
Lectură de fiece clipă, 
artă a „omului în 
mers", are — cu tot 
caracterul foarte pre
cis al unui mij
loc de comunicare 
de masă, prin interme
diul imaginii vizuale — 
sarcini și efecte accen
tuat diferite de cele 
ale televiziunii. Afișul 
este — trebuie să fie — 
un element frapant, 
care pătrunde în con
știința unor privitori 
cu atenția distribuită, 
în acel moment, spre 
alte centre de interes 
decît cel estetic sau re
flexiv. Și dacă este 
realizat într-un limbaj 
adecvat, interesant și 
imediat descifrabil, 
reușește să acționeze 
și să convingă în sen
sul temei pe care și-a 
propus-o. în aceeași 
măsură mobilizează 
conștiințele într-o ac
țiune social-politică, 
îndeamnă la vizionarea 
unui spectacol sau a 
unui muzeu, influen
țează un comportament 
civic, un mod de gin- 
dire.

Expoziția organizată 
de muzeul din Galați 
își propune să „fixeze" 
aceste efecte în miș
care și să le creeze 
spațiul spiritual nece
sar unei analize mai 
in profunzime. în 
acest scop, afișele 
expuse sînt grupa
te în trei catego
rii : a afișului politic, 
a afișului cultural, a 
afișului pe teme so-

cial-economice, acestea 
cu accent preponde
rent pe afișul ecologic. 
Afișul publicitar pro- 
priu-zis nu a fost în 
expunere considerîn- 
du-se prezentarea mai 
ales ca o încercare 
de analiză a raportu
rilor dintre tema de ac
tualitate și sistemele 
ie imagini caracteristi
ce afișului. Pentru a 
menține însă atmos
fera propice încadrării 
unor opere care nu 
sînt „de muzeu", ci 
fac parte din dinamica

CARNET

PLASTIC
vieții noastre cotidie
ne, organizatorii au a- 
doptat în chip judicios 
un mod de expunere 
specific, variat, cu e- 
lemente de surpriză — 
în construcția panouri
lor aerate, în așezarea 
lor, în sublinierea lu
crărilor cu un deosebit 
accent militant. La toa
te acestea au adăugat 
și sugestiva reconsti
tuire a unui zid cu a- 
fișe, pe care unele din 
lucrările prezentate în 
context muzeal își re
găsesc spațiul lor fi
resc. S-a obținut, în a- 
cest fel, posibilitatea 
de a confrunta valoa
rea de eficiență vizua
lă imediată, valoarea 
de „șoc" a imaginii, cu 
valoarea ei plastică 
„durabilă", cu posibili
tatea prelungirii efec
telor. artistice. Readu- 
cînd în circuit sau pre- 
zentind pentru prima 
oară afișe din ultimii 
ani expoziția are me
ritul de a fi compus 
un convingător grupaj 
de afișe politice, de 
stiluri diverse.

Un ciclu de trei lu
crări de P. Bedivan 
(„Umanitate", „Pro
test", „Represiune"), 
fertil influențate de 
arta cinematografică și 
de efectul prim-planu-

rilor, afișul Lucreți- 
ei Feodorov consa
crat aniversării P.C.R. 
(„P.C.R., 1921—1971“),
lucrarea lui Dan Al. 
Ionescu „Cu mîinile 
noastre făurim o nouă 
lume" aduc notabile 
propuneri în proble
ma expresiei meta
forice a afișului. Este 
vorba de folosirea u- 
nor modalități figura
tive directe, care do- 
bîndesc calitatea meta
forică și simbolică fie 
prin proiectarea în mo
numental, fie prin 
structuri compozițio
nale de ritmuri. îm
preună cu formulele 
decorativ-geometrice și 
emblematice, această 
tendință mai nouă a 
afișului contemporan 
își găsește în afișul po
litic un cîmp vast de 
desfășurare. Pregnant 
angajate într-o proble
matică de arzătoare 
actualitate sînt și afi
șele pe tema primej
diilor poluării (R. Ște- 
flea și V. Feodorov).

Afișul cultural, pre
zent în special prin 
afișe de film și expo
ziții, pare a se dezvol
ta tot pe cele două 
direcții identificabile 
și în grupajul afi
șului politic : pe da 
o parte — o figu
rație puternic ex
presivă, subliniată de 
potențarea monumen
tală a formelor ; pe 
de alta — o ex
presivitate obținută 
prin compoziții co- 
loristice clare, steni
ce, de cuceritor efect 
vizual. încercarea me
ritorie a muzeului gă- 
lățean de a supune 
dezbaterii publice u- 
nele aspecte ale crea
ției românești de afiș 
— oferind un ansam
blu care, chiar incom
plet sau incluzînd une
le lucrări nereprezen
tative, de șablon gra
fic — permite desprin
derea cîtorva probleme 
specifice și a perspec
tivelor acestui gen, 
prin definiție „artă a 
peisajului urban con
temporan".

Amelia PAVEL

Slăbiciune 
pentru 
motorete

îl cheamă Alexandru Kiraly. 
E din satul Rovinița Mică (Ti
miș). Are 22 de ani. în loc să 
învețe o meserie, s-a apucat de 
afaceri dubioase. Rămas, la un 
moment dat, fără bani în buzu
nar, a furat o motoretă, fapt pen
tru care a suferit o condamnare 
de opt luni. Eliberat din peni
tenciar, A.K. a pornit spre casă. 
Dar n-a mai ajuns. în aceeași 
zi a fost surprins de un lucră
tor de miliție furînd. Ce credeți 
că furase ? Tot o... motoretă.

Întîmplare 
obișnuită»

Mergînd tbSă-și viziteze soțul, 
internat intr-un spital din Cluj- 
Napoca, la înapoiere, Mino- 
dora Ostasuc, muncitoare din 
Vatra Dornei, a coborît în sta
ția Dej să cumpere ceva de la 
un chioșc de pe peron. Era gata- 
gata să piardă trenul, dar „am 
fost, pur și simplu, înșfăcată de 
șeful trenului și de cițiva călă
tori, care m-au urcat într-un 
vagon". Dar tot in clipa aceea, 
portmoneul cu acte, cu bani și 
cu un carnet C.E.C. i-a căzut 
între linii. „Vă închipuiți că 
după necazul cu boala soțului, 
numai asta îmi mai lipsea. Dar 
a doua zi am primit un telefon 
de la Augustin Vaida, din Cluj- 
Napoca, tot muncitor, ca și mi
ne :

— Portmoneul cu cele pier
dute vi l-am trimis chiar acum, 
prin poștă, după adresa din bu
letin. Sper să-l primiți.

L-a primit.

Unde ești, 
mămico ?

O întrebare pe care și-o pun 
doi copii — Anișoara (5 ani) și 
Andrei (4 ani). Cind i-a părăsit 
mămica lor (Ciolte Floarea) in 
iarna anului 1972, Andrei abia 
începuse să silabisească primul 
și cel mai drag cuvint de pe pă
mânt : „ma-mă“. Acum, la 4 ani. 
Andrei vorbește cursiv și în
treabă mereu, ca și surioara lui: 
„Tăticule, cind vine mămica 
Tatăl înalță din umeri. A cău
tat-o peste tot, dar cum îi dădea 
de urmă, cum dispărea din nou. 
Ultimul loc de muncă — fila
tura de bumbac din Baia Mare. 
Dacă o întilnește cineva, să-i a- 
mintească acestei tinere mame . 
(are 23 de ani) că intr-un apar
tament din Blocul F 4, car
tierul Tudor Vladimirescu, ora
șul Miercurea Ciuc, o așteaptă 
un băiețel și o fetiță...

La un muzeu
Un vizitator neobișnuit la mu

zeul memorial „Avram Iancu" 
din comuna cu același nume, ju
dețul Alba. Neobișnuit, pentru 
că nu venise cu gind să admire 
exponatele, ci să fure. Profitind 
de neatenția celor din jur, vizi
tatorul cu pricina (un oarecare 
Dumitru Olescu din Cernișoara, 
județul Vîlcea), a sustras două 
din obiectele originale care au a- 
parținut cindva lui Avram Iancu. 
Răufăcătorul a fost prins ime
diat. Obiectele sustrase au fost 
depuse la locul lor, în muzeu. Și 
D.O. a fost „depus" tot la locul 
lui.

Printre linii

un cerc al școlarilor. El este cu
noscut ca cineclubul elevilor. 
Pionieri și uteciști de la dife
rite școli din oraș vin aici în 
timpul lor liber și învață din 
tainele celei de a 7-a arte. „Pro
fesori" le sînt cineaștii amatori 
mai mari din cadrul cineclubu- 
lui „Unirea". Munca acestor ti
neri învățăcei se concretizează 
într-un însemnat număr de fil
me din ce în ce mai interesante 
și mai bune. Cu unele dintre a- 
cestea cineaștii elevi au fost 
prezenți și la diferite festivaluri 
pionierești, unde s-au bucurat de 
multă apreciere. Filmele intitu

late sugestiv „Legămînt pionie
resc", „Ce este munca", „Un co
pil, un pom, o floare" au fost 
premiate. (Gheorghe Baltă).

„ORA LOCALĂ"
Sub egida secției de propa

gandă a Comitetului județean 
Timiș al P.C.R. și a comitetului 
județean de cultură și educație 
socialistă, in orașul Buziaș a 
avut loc recent un schimb de 
experiență privind contribuția 
centrelor de radioficare la mo
bilizarea oamenilor muncii din 
agricultură, din celelalte dome

nii de activitate, la înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin pe baza do
cumentelor Congresului al XI-lea 
al P.C.R. Cu acest prilej au 
fost audiate mai multe emisiuni 
alcătuite de colectivele de re
dacție ale centrelor de radiofi
care din Buziaș, Lugoj, Sînnico- 
lau-Mare și Comloșu-Mare și 
s-au purtat discuții despre struc
tura și modul de realizare a 
„orei locale" în vederea ancoră
rii și mai puternice a acestor 
mijloace ale muncii politice de 
masă în viața și realitățile co
tidiene ale fiecărei localități. 
(Cezar Ioana).

în marile stații C.F.R. — și nu 
numai în cele mari — pe tăblițe 
Implantate din loc în loc scrie : 
„Circulația peste (sau printre) 
linii — interzisă". Dacă reamin
tim aici înscrisul tăblițelor cu 
pricina, o facem pentru a atrage 
atenția asupra pericolului pe 
care îl prezintă ignorarea ei. 
Așa cum s-a întimplat cu Gheor
ghe Munteanu din Șeitin, jude
țul Arad, aflat zilele trecute în 
stația C.F.R. Bujacul Mare. Um- 
blînd — și neatent — printre li
niile ferate, a fost lovit de un 
tren de marfă și accidentat grav.

Rubricâ redactată da
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe primul ministru sirian

Sosirea in Capitală a ministrului afacerilor externe
și cooperării din Republica Niger

începerea convorbirilor oficiale

Vizita delegației parlamentare bulgare

(Urmare din pag. I)

personale 
șefi de

tive favorabile relațiilor multilatera
le dintre țările, partidele și popoa
rele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru sirian au avut un 
schimb de vederi privind stadiul ac
tual al relațiilor dintre cele două 
țări, precum și în legătură cu une
le probleme ale vieții internaționale.

In cadrul întrevederii s-a dat o 
deosebită apreciere relațiilor dintre 
România și Siria, care cunosc o evo
luție fructuoasă și dinamică. S-a re
levat că un rol hotărîtor în promo
varea și adîncirea continuă a conlu
crării dintre țările noastre l-au avut 
contactele la cel mai înalt nivel, în
țelegerile stabilite cu aceste impor
tante prilejuri, raporturile 
prietenești dintre cai doi 
stat.

Convorbirea a evidențiat 
ambelor părți de a extinde 
funda colaborarea în toate domeniile 
— politic, economic, tehnico-științi- 
fic, cultural — de a realiza în cele 
mai bune condiții proiectele de coo
perare, prevederile acordurilor și ale 
celorlalte documente româno-siriene. 
In folosul celor două țări și popoare, 
al progresului lor economic și social, 
al cauzei păcii și înțelegerii între 
națiuni. ,

în același timp, s-a reliefat dorința 
celor două țări de a conlucra tot mai 
gtrîns în domeniul vieții internațio
nale. In acest sens, a fost reafirmată 
i^iiidaritatea activă, militantă a Româ-

hotărîrea 
și apro-

Tovarășul Nicolae Ceaușescua acordat un interviu Televiziunii italiene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, miercuri 
dimineața, pe Franco Catucci, tri-

Vizita delegației Comitetelor A început campania
de Apărare a Revoluției din Cuba împăduririlor

de 
al

alConsiliului National
Unității Socialiste, face o 

tara noastră, a avut con- 
Consiliul Național al F.U.S.

Delegația Comitetelor de Apărare 
a Revoluției din Cuba, condusă 
Silvano Garcia Martinez, secretar 
Direcției Naționale a C.D.R., care, la 
invitația 
Frontului 
vizită în 
vorbiri la 
cu tovarășii Corneliu Mănescu, vice
președinte, și Maria Stănescu, mem
bră a Biroului Executiv al Consiliu
lui Național.

vremea
Ieri In țară : Vremea s-a menținut 

închisă, în cea mal mare parte a țării. 
Au căzut ploi locale în Oltenia, vestul 
șl sud-estul Munteniei șl în sudul Do- 
brogei șl, cu totul Izolate, în nord-estul 
Transilvaniei șl Crișana. Pe alocuri, în 
zona de munte, a nins. Vîntul a suflat 
moderat, cu unele intensificări pe lito
ral și la munte. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între zero grade la Joseni 
șl 11 grade la Satu-Mare. In București : 
Vremea a fost închisă. Temporar a 
plouat slab. Vîntul a suflat potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 6 grade.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HANDBAL»

Grupele preliminare ale campionatului mondial femininîncredere în forțele proprii, 
răspundere, ambiție sportivă

tată ce i se cere reprezentativei noastre de fotbal

olimpic), 
propus prima 
este acela de 
în fazele șu

Iată-ne din nou în fața unei serii 
de confruntări internaționale im
portante ale echipei noastre repre
zentative. Intr-un răstimp de apro
ximativ o lună de zile, echipa 
României se va întrece cu formații 
reputate pe continent și in fotbalul 
mondial, cum sînt acelea ale Spa
niei și Scoției (in preliminariile 
campionatului european interțări), 
U.R.S.S. (partidă neoficială) și 
Franței (meci preliminar pentru 
calificarea la turneul

Telul pe care și l-a 
echipă reprezentativă 
a dobîndi calificarea 
perioare ale competițiilor interna
ționale respective și de a rea
liza, la toate aceste patru Intîlniri, 
rezultate pe măsura prestigiului de 
care se bucură sportul nostru în 
lume.

Pentru partida din 16 noiembrie, 
de pe stadionul „23 August" din 
București, conducerea tehnică a e- 
chipei și colegiul central de antre
nori au selecționat un lot compus 
din 19 jucători, componența lotului 
fiind aprobată de biroul F.R.F. 
După cum cunosc amatorii de fot
bal, lotul este compus în majoritate 
din jucători cu experiență interna
țională, care au mai făcut parte în 
acest an din echipa reprezentativă 
a României, fotbaliști cu o formă 
sportivă în creștere pronunțată, 
dacă ne gîndim mai ales la recen
tul meci derbi dintre Steaua 
namo. Cei 19 fotbaliști din 
efectuat în aceste zile un 
program de antrenament fizic și 
tactic. Printre alte acțiuni, progra
mul a cuprins și două partide de

și Di- 
lot au 
intens

Actualitatea la tenis
Miercuri, în turul trei al probei de 

șimplu masculin din cadrul turneului 
internațional de tenis de la Edin
burgh, Hie Năstase l-a eliminat cu 
6—2, 3—0 (abandon) pe Ismail El 
Shafei (Republica Arabă Egipt), Con
nors (S.U.A.) a dispus cu 6—2, 6—1 
de vest-germanul Meller, iar Dibbs 
(S.U.A.) a cîștigat cu 6—4, 6—3 jocul 
cu Pasarell (S.U.A.).

In turneul feminin, tenismana ro-

Mahmoud Al-Ayoubi
niei și Siriei cu mișcările de elibe
rare națională, cu popoarele care 
luptă pentru o dezvoltare indepen
dentă, pentru emancipare economică 
și socială. Cele două țări și-au ma
nifestat, încă o dată, voința de a-și 
aduce întreaga contribuție la abolirea 
definitivă a vechii politici imperia
liste de asuprire și dominație, de for
ță și inechitate, la stingerea focarelor 
de încordare și conflict, la reglemen
tarea politică a problemelor complexe 
ce confruntă omenirea, la lichidarea 
subdezvoltării, la instaurarea unei 
noi ordini politice și economice in
ternaționale, la statornicirea unui 
climat de pace, securitate și coope
rare în Europa și în lume.

In acest context, o atenție deosebită 
a fost acordată situației din Orientul 
Mijlociu, subliniindu-se necesitatea 
soluționării pe cale pașnică a conflic
tului din zonă, a instaurării unei păci 
drepte și durabile în această regiune, 
retragerii trupelor israeliene din toa
te teritoriile arabe ocupate în 1967, 
recunoașterii aspirațiilor legitime ale 
poporului palestinean la o existență 
de sine stătătoare, inclusiv a dreptu
lui de a-și crea un stat propriu inde
pendent.

După convorbire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reținut la dejun pe pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Arabe Siriene, Mahmoud 
Al-Ayoubi.

Au participat tovarășii Manea Mă- 
nescu, Ștefan Voitec. Emil Bobu, Emil 
Drăgănescu, Ion Pățan, Ștefan An
drei, Angelo Miculescu, viceprim-mi- 

misul special al Televiziunii italiene 
— RAI-TV.

La primire a participat tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comite-

De asemenea, oaspeții au avut în
trevederi la Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Con
siliul Suprem al Dezvoltării Econo- 
mico-Sociale, Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare, Minis
terul Educației și Invățămîntului, au 
vizitat întreprinderea „23 August" 
și obiective social-culturale din 
Capitală.

Timpul probabil pentru zilele 14, ÎS șl 
ÎS noiembrie. In (ară : Vreme relativ 
rece, mal ales în prima parte a inter
valului. cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai accentuate în sudul țării, unde vor 
mal cădea ploi locale. In rest, precipi
tații izolate. La munte va ninge slab. 
Vint moderat. Temperatura va crește 
ușor în nord-vestul țării, la sfîrșitul in
tervalului. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, 
mai coborîte în Transilvania, Maramu
reș și Moldova în primele nopți, iar 
maximele vor oscila între 2 șl 12 grade, 
Izolat mal ridicate. Dimineața, pe a- 
locurl, se va produce ceață. In Bucu
rești : Vreme relativ rece, mal ales în 
primele zile. Cerul va fl variabil, mai 
mult noros la începutul intervalului, 
cînd condițiile vor fl favorabile ploii 
de scurtă durată. Vînt moderat. Tem
peratura ușor variabilă.

a

verificare, cu atît mai utile cu cit 
unii dintre titularii formației de 
bază (Dumitru și Cheran) rămîn 
deocamdată indisponibili.

După ultimul- joc de verificare 
de ieri (cu C.F.R. Cluj-Napoca, scor 
1—0, gol înscris de Georgescu în 
min. 88), pregătirile pot fi socotite, 
în linii generale, încheiate.

Conducerea lotului șl jucătorii 
noștri așteaptă cu încredere în
trecerea de duminică. Conștient! de 
responsabilitățile colective și per
sonale, plini de ambiție sportivă șl 
încrezători în forțele lor, antrenorii 
și fotbaliștii noștri sînt ferm hotă- 
rîți să facă tot ce le stă în puteri 
pentru ca echipa României să obțină 
victoria pe cîmpul de joc de la sta
dionul „23 August".

Examenul de duminică, ca și cele 
care vor urma, ne vor arăta în ce 
măsură echipa noastră reprezenta
tivă, antrenorii și jucătorii ei au 
reținut și au îmbogățit ceea ce fu
sese bun în evoluțiile anterioare și, 
totodată. In ce măsură au reușit să 
elimine neajunsurile constatate. Se 
poate spune, deci, că întîlnirile ur
mătoare, începînd cu aceea de du
minică, vor marca o etapă nouă, 
etapă pe care iubitorii fotbalului o 
doresc să fie nouă și sub raport 
calitativ, al spiritului de luptă spor
tivă, plin de dăruire ce trebuie să-l 
caracterizeze pe fotbaliștii

Amatorii de fotbal, zecile 
de spectatori de pe stadion 
din toată inima alături de 
României, susținînd-o fără . 
în lupta pentru dobîndirea izbînzil 
sportive.

Valerlu MIRONESCU

noștri. 
de mii 
vor fi 
echipa 
preget

mâncă Mariana Simionescu a întîlni- 
t-o pe campioana australiană Evonne 
Goolagong, în fața căreia a pierdut 
cu 2—6, 1—6.

Tn primul tur al turneului de la 
Hong Kong. australianul Ross Case 
l-a eliminat cu 8—6, 6—4 pe cunoscu
tul său compatriot Tony Roche, iar 
Tom Gorman (S.U.A.) l-a întrecut cu 
6—2, 7—5 pe Harold Solomon (S.U.A.).

țării noastre la

Soubhi Kahale, ml- 
de pe Eufrat, Nou- 
ministrul planului,

nistru al guvernului, Bujor Almășan 
și Vasile Bumbăcea, miniștri, membri 
ai conducerii unor ministere, precum 
și ambasadorul " 
Damasc.

Au luat parte 
nistrul barajului 
rallah Nouralah, 
Mohammad Imadi, ministrul econo
miei și comerțului exterior, Shteoui 
Seifo. ministrul industriei, precum și 
ambasadorul Republicii Arabe Sirie
ne la București, celelalte persoane 
oficiale care îl însoțesc pe primul 
ministru sirian.

în timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru 
Mahmoud Al-Ayoubi au rostit 
toasturi.

întrevederea și dejunul s-au des
fășurat într-o atmosferă de înțelegere 
reciprocă și caldă prietenie.

★
Miercuri seara, președintele Consi

liului de Miniștri al Republicii Arabe 
Siriene, Mahmoud Al-Ayoubi, a sosit 
la Brașov.

înaltul oaspete și persoanele oficia
le siriene și române care îl însoțesc 
au avut o întrevedere cu Gheorghe 
Dumitrache, primarul municipiului 
Brașov, în cadrul căreia a fost înfă
țișată preocuparea edililor brașoveni 
pentru dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a orașului.

In. onoarea președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Arabe 
Siriene, primarul municipiului Brașov 
a oferit un dineu.

• •

tului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Cu această ocazie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru televiziunea italiană — RAI-TV.

de toamnă
In tară a început campania împă

duririlor de toamnă. Cele mai im
portante acțiuni se întreprind, în 
prezent, în județele Mehedinți, Dolj, 
Gorj, Teleorman, Ilfov, Ialomița, 
Constanța, Galați, Brăila și Tulcea. 
Ele vor completa lucrările făcute în 
primăvară cînd s-au plantat circa 
44 000 ha cu rășinoase, 4 000 ha te
renuri degradate, 20 000 ha cu specii 
repede crescătoare, 6 000 ha în patri
moniul comunal, precum și de-a lun
gul a 1 800 kilometri în zona unor 
căi ferate și drumuri naționale.

In actualul cincinal s-au împădurit 
aproape 400 000 de hectare, cu 50 000 
mai multe decît s-a prevăzut inițial. 
Un rol deosebit în îngrijirea și mă
rirea fondului de „aur verde" l-a 
avut sprijinul acordat de tineri și 
alți oameni ai muncii, prin partici
parea la acțiunile de sădire. Este 
semnificativ 
rea muncii 
acest scop, 
ridică la 39

de menționat că valoa- 
patriotice efectuate în 
numai în acest an, se 
milioane lei. (Agerpres).

MOSCOVA 12 (Agerpres) — între 
2 și 12 decembrie se vor desfășura 
în U.R.S.S. întrecerile celei de-a 
șasea ediții a campionatului mondial 
feminin de handbal. Cele 12 echipe 
participante au fost repartizate în 
trei grupe preliminare. Selecționata 
României va evolua în grupa care-și 
va disputa jocurile în orașul Vilnius, 
după următorul program : 2 decem
brie : România — Norvegia-; Ceho
slovacia — Japonia ; 3 decembrie :

ÎN CÎTEVA
FOTBAL

Rezultatele unor întîlniri interna
ționale care au avut loc ieri : M.T.K. 
Budapesta — F. C. Constanța 2—0 
(1—0) ; selecționata de tineret a 
României (sub 21 de ani) — Ungaria 
(tineret) 0—0 (meci disputat la Tîrgo- 
viște) ; selecționata de tineret a Un
gariei (jucători sub 23 de ani) — 
România (tineret) 1—0 (1—0). A mar
cat Weiper, în minutul 29 (joc dispu
tat la Gyula). Progresul — Dunav 
Ruse 1—0 (1—0). A marcat Dragu 
(min. 16).

Ieri, la Kiev, în meci retur contînd 
pentru preliminariile campionatului 
european de fotbal, echipa U.R.S.S. 
a învins cu 4—1 (2—1) selecționata 
Elveției, fiind virtuală cîștigătoare a 
grupei a 6-a.

SAH
înaintea ultimei runde, în turneul 

zonal masculin de șah de Ia Vrața 
(Bulgaria) situația în fruntea clasa
mentului se menține neschimbată : 
conduc marii maeștri Florin Gheor
ghiu (România), Sigurjonsson (Islan
da) și Matanovici (Iugoslavia), cu 
cîte 9 puncte.

In ’ “ - ' -
ghiu

rundă, Florin Gheor- 
la Dueball.

penultima 
a cîștigat

★
turneul zonal masculin de șahîn

de la Pola (Iugoslavia) s-au disputat 
partidele întrerupte în rundele an
terioare. Maestrul român Aurel Ur
zică a remizat partida din runda a 
14-a cu șahistul iugoslav Bukici. îna
intea ultimei runde, lider al clasa
mentului se menține Csom (Ungaria), 
cu 9 puncte. Aurel Urzică ocupă lo
cul 13, cu 5 puncte.

Miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală ministrul afacerilor externe 
și cooperării din Republica Niger, 
căpitan Moumouni Djermakoye Ada- 
mou, care, Ia invitația ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Macoves
cu, face o vizită oficială în țara 
noastră.

Ministrul din Republica Niger este 
însoțit de Kossomi Bourem, ambasa-

*
în cursul după-amlezii de miercuri 

au început în Capitală convorbirile 
oficiale între ministrul afacerilor 
externe a! Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, și mi
nistrul afacerilor externe și coope
rării al Republicii Niger, căpitan 
Moumouni Djermakoye Adamou.

în cadrul convorbirilor, cei doi mi
niștri au procedat la o informare re
ciprocă asupra preocupărilor țărilor 
lor în domeniul dezvoltării econo
mice și sociale, evidențiind dorința 
comună de a pune bazele unei co
laborări bilaterale. în interesele am
belor popoare. Părțile au constatat 
multiplele posibilități pe care le ofe
ră economiile celor două țări pentru 
dezvoltarea unei cooperări reciproc 
avantajoase, îndeosebi în domeniile 
exploatării resurselor naturale, agri
culturii. pregătirii cadrelor.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă prietenească, au participat 
Cornel Pacoste, adiunct al ministru
lui afacerilor externe, funcționari 
superiori din M.A.E.. precum si per
soanele care-1 însoțesc pe oaspete în 
vizita în tara noastră.

★
Ministrul afacerilor externe, Geor

ge Macovescu, a oferit miercuri un 
dineu în onoarea ministrului aface-

Cronica zilei
La invitația C.C. al U.C.I., o de

legație de activiști ai P.C.R., condusă 
de Cornel Onescu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Teleorman al P.C.R., 
a plecat la Belgrad, într-o vizită în 
schimb de experiență în R.S.F. Iu
goslavia.

*
Sub egida Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste, miercuri seara 
a avut loc în Capitală, pe sce
na Operei Române, un spectacol 
de gală prezentat de Ansamblul de 
balet al Operei comice din Berlin, 
care ne vizitează țara în cadrul pla
nului de colaborare culturală dintre 
România și R.D. Germană.

în asistență se aflau Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al C.C.E.S., 
loan Botar, secretar general al 
I.R.R.C.S., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, repre-

ALBA» Comerțul în
în ultimii ani, prin grija Di

recției comerciale a județului 
Alba au fost create noi Unități 
și servicii specializate care să 
asigure gospodinelor o aprovi
zionare lesnicioasă, fără pierdere 
de timp. In orașe și centre mun
citorești a<u fost înființate 28 
raioane „Gospodina", între care 
8 funcționează în municipiul 
Alba Iulia, avînd un sortiment 
variat de semipreparate culina
re. De asemenea, în orașele 
Aiud și Ocna Mureș, pe baza 
abonamentelor, laptele se dis
tribuie la domiciliul soliicitanți- 
lor. In Alba Iulia, distribuirea 
laptelui prin abonamente se e- 
fectuează în cadrul a trei maga
zine alimentare. Venind în aju-

Cehoslovacia — Norvegia ; România
— Japonia ; 5 decembrie ; România
— Cehoslovacia ; Norvegia — Japo
nia. Grupa de la Rostov pe Don va 
reuni formațiile Iugoslaviei, Dane
marcei, Ungariei și Tunisiei, iar în 
cea de la Kiev vor juca reprezenta
tivele U.R.S.S., R.D. Germane, Polo
niei și S.U.A. Primele două echipe 
clasate în fiecare grupă preliminară 
se vor califica pentru turneul final 
al campionatului, programat între 7 
și 12 decembrie la Kiev.

RÎNDURI
HOCHEI

Peste 15 000 de spectatori au urmă
rit la Praga întîlnirea internațională 
de hochei pe gheață dintre echipele 
reprezentative ale Cehoslovaciei și 
U.R.S.S. La capătul unui joc specta
culos, de un excelent nivel tehnic, 
hocheiștii sovietici au obținut victoria 
cu scorul de 5—3 (2—1, 1—2, 2—0).

ATLETISM.
La Roma s-au încheiat lucrările 

Congresului Asociației europene de 
atletism.

In funcția de președinte al acestui 
for sportiv a fost reales Adriaan Pau- 
len (Olanda). în cadrul dezbaterilor 
referitoare la problemele de calen
dar, s-a stabilit ca prima ediție a 
„Cupei Mondiale" să se desfășoare 
între 26 și 28 august 1977 în orașul 
vest-german Diisseldorf. De aseme
nea, s-a hotărit ca în programul 
campionatelor europene de atletism 
de la Praga (1978) să figureze și 
probele feminine de 400 m garduri și 
3 000 m.

HALTERE
La Arhanghelsk s-a desfășurat în

tîlnirea internațională de haltere din
tre echipele R.S.F.S. Ruse și R.D. 
Germane. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 6—3 puncte. Cu acest 
prilej, campionul mondial la catego
ria supergrea Vasili 
(U.R.S.S.) a stabilit două noi recor
duri ale lumii : 246 kg la stilul „arun
cat" și 430 kg la totalul celor două 
stiluri. Vechile recorduri îi aparți
neau cu performanțele de 245,500 kg 
(i, respectiv, 427,500 kg.

Alekseev

dor, Diallo Omar, secretarul general 
al Ministerului Minelor și Hidraulicii, 
Illa Kane, directorul planificării din 
Ministerul Dezvoltării, Dauda Diallo, 
directorul Radiodifuziunii.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
oaspeții au fost întîmpinați de Geor
ge Macovescu, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, de funcționari superiori din
M.A.E.

★
rilor externe și cooperării al Repu
blicii Niger, căpitan Moumouni 
Djermakoye Adamou.

Au participat Nicolae M. Nicolae, 
ministru-secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Dan Rădulescu. ad
junct al ministrului minelor, petro
lului și geologiei, Vasile Răută. vice
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, alte persoane oficiale.

Au luat parte persoanele oficiale 
care-1 însoțesc pe ministrul din Re
publica Niger în vizita în țara 
noastră.

în timpul dineului, miniștrii de 
externe al celor două țări au toastat 
în sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu șl a președintelui Consi
liului Militar Suprem, șeful statului 
Niger, locotenent-colonel Seyni 
Kountche, pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie dintre România și 
Niger. Cei doi miniștri au apreciat 
că această vizită constituie expresia 
dorinței României și Republicii Ni
ger, a conducătorilor lor de a pro
mova relații bilaterale mai intense, 
în interesul celor două ponoare, al 
cauzei păcii. înțelegerii și conlucrării 
internaționale.

zentanți ai conducerii Asociației oa
menilor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale. Uniunii compozi
torilor, Operei Române, alte perso
nalități ale vieții culturale.

Au fost prezenți Hans Voss, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești, alți șefi de misiuni diplomati
ce acreditați în țara noastră, mem
bri ai corpului diplomatic.

Spectacolul, apreciat 
public, va fi repetat 
aceeași scenă.

★

de 
pe

cu căldură 
joi seara

deAsociației
Relații _Inter- 

Suzanne

Miercuri, la sediul 
Drept Internațional și 
naționale, prof. Suzanne Bastid, 
membră a Institutului Franței, a vor
bit despre „Statele și subiectele de 
drept internațional în societatea in
ternațională contemporană".

(Agerpres)

sprijinul gospodinelor
torul părinților, au fost înfiin
țate pensiuni penitru elevi 
Asemenea unități există tn Al
ba Iulia, Blaj, Cugir și Ocna 
Mureș. La solicitarea cetățeni
lor, Direcția comercială jude
țeană amenajează unități cu 
produse alimentare șt indus
triale în incinta întreprinderi
lor. In contextul acestor preo
cupări, se înscrie și activitatea 
microcaselor de comenzi care 
funcționează în Alba Iulia In 
cadrul complexului comercial 
„Arieșul" din cartierul de 
blocuri „Platoul Romanilor". 
Comenzile se efectuează în 
scris sau telefonic, iar primirea 
mărfurilor la domiciliu se face 
la ora dorită. (Ștefan Dinică).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA DIN 
12 NOIEMBRIE 1975 :

Extragerea I : 1 37 35 34 22 32.
Extragerea a Il-a : 25 8 41 45 18.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 

2 088 457 lei din care 1 356 991 lei 
REPORT.

Vietnamul, sub soarele victoriei

ce însuma experiența con- 
și a insulelor din acel 
lumii pe care in mod su- 
numim „Extremul Orient", 

trăsăturile fundamentale

dintotdeauna, care 
despre trecutul vietnamez 

valorile produse de el, 
elementele de conștiință 
cu care acest popor a ui- 

trasîndu-și glorios

Virsta Hanoiului se apropie de un 
mileniu. Un mileniu de atestare do
cumentară și mai multe milenii de 
dezvoltare a unei vechi civilizații 
umane apărută aici, în acest creuzet 
al culturii Asiei de Sud-Est — „de
getul" înfipt în ocean al Peninsulei 
indochineze, care este, pentru Asia, 
echivalentul celor două „degete" pe 
care Europa și le scaldă în Medite- 
rana — Grecia și Italia. Pentru că, 
tot așa cum, ca niște antene întinse 
spre căile apelor, cele două peninsu
le europene au atras undele marilor 
civilizații, le-au contopit, conferin- 
du-le rezonanțe superioare și le-au 
propagat apoi mai departe, tot așa, 
între Tropicul Racului și paralela 9, 
s-a născut din timpuri imemoriale o 
civilizație 
tinentului 
centru al 
biectiv îl

Urmele, 
ale acestei mari și vechi civilizații 
le căutam în muzeul din Hanoi — 
muzeul istoriei 
vorbește 
și, prin 
despre 
națională 
mit prezentul, 
locul în contemporaneitate.

Muzeul adăpostește vestigiile vechi
lor civilizații dezvoltate vreme de mi
lenii pe țărmul Pacificului, ca și pe 
înaltele platouri ale peninsulei, ur
mele unei fascinante culturi medie
vale — cultura „champa", care îm
bină trăsăturile artei chineze cu cele 
ale artei indiene și insulare, obiecte 
de artă specific vietnameze — sculp
tură migăloasă în lemn și piatră, îm
binată cu lac și încrustații, impre
sionante bibelouri din jad trans
parent ca sticla, din lemn tropical, 
care păstrează peste veacuri arome
le copacului.

Mărturisind cititorului faptul că 
pînă în prezent a străbătut multe 
din muzeele importante ale lumii și 
a avut prilejul a medita lingă cele 
mai mari valori ale civilizației uma
ne expuse în ele, semnatarul acestor 
rînduri afirmă că niciunde emoția și 
nevoia de a medita la condiția uma
nă nu a fost mai acută, mai inexora
bilă decît în acel muzeu din HanoL

Bulgaria, împreună cu to- 
Nicolae Giosan, membru 

al Comitetului Politic Exe- 
C.C. al P.C.R., președintele 

Naționale, a vizitat

In cursul zilei de miercuri, delega
ția parlamentară bulgară condusă de 
tovarășul Vladimir Bonev, membru 
al Secretariatului C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Adunării Populare 
a R. P. “ ‘ 
varășul 
supleant 
cutiv al 
Marii Adunări 
noile cartiere de locuințe bucureștene 
Titan și Drumul Taberei. întreprin
derea de tricotaje „Tricodava" și 
Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România.

Președintele Marii Adunări Națio
nale a oferit un dineu în onoarea 
oaspeților.

Au participat 
Răutu, membru 
tic Executiv al 
ședințele părții 
mixtă guvernamentală româno-bul-

tovarășii : Leonte 
al Comitetului Poli- 
C.C. al P.C.R., pre- 
romăne în Comisia

Un călduros și frățesc salut
înaltului reprezentant
al Vietnamului eroic

(Urmare din pag. I)

parte, 
socia-

tara

Este bine cunoscut că Partidul Co
munist Român, România socialistă 
situează neabătut în centrul activi
tății internaționale dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare cu 
toate statele care făuresc noua orîn- 
duire, pornind de la adevărul con
firmat de viață că extinderea și a- 
dîncirea pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului. a conlucrării dintre țările so
cialiste constituie o condiție esenția
lă a înfloririi fiecărei țări în 
a creșterii forței de atracție a 
lismului în lume.

Pentru oamenii 
noastră constituie 
tisfacție profundă 
de prietenie și colaborare, pătrunse 
de stimă reciprocă și spirit interna
ționalist, dintre România și R.D. 
Vietnam, dintre popoarele român și 
vietnamez au cunoscut o dezvoltare 
continuu ascendentă pe toate planu
rile — politic, economic, tehnico-ști- 
ințifie, cultural.

Factorul hotărîtor al dezvoltării 
continue a raporturilor de conlucra
re multilaterală româno-vietnameză 
îl constituie relațiile de solidaritate 
intemaționalistă statornicite între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Celor ce Muncesc din Vietnam. 
Un eveniment cu adinei semnificații 
în relațiile dintre cele două țări și 
partide frățești l-au constituit vizita 
întreprinsă în R.D. Vietnam de de
legația de partid și guvernamentală 
română, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, convorbirile purtate cu 
tovarășul Le Duan și alți conducă
tori de partid și de stat ai țării

muncii din 
un motiv de sa- 

faptul că relațiile

DE LA
Pentru a satisface cerințele 

depunătorilor, Casa de Economii 
și Consemnațiuni pune la dispo
ziția acestora diferite instru
mente de economisire, printre 
care și libretul de economii cu 
dobîndă și cîștiguri. Depunăto
rilor pe acest libret li se oferă 
un dublu avantaj : din dobîndă 
de 3,5 la sută pe an, stabilită 
pentru depunerile pe acest in
strument de economisire, 3 la 
sută se acordă în bani, prin în
scrierea ei in libretele respec
tive, iar 0,5 la sută se acordă 
sub formă de cîștiguri în obiec
te, în valoare de pînă la 50 000 
de lei, prin trageri la sorți tri
mestriale, care au loc în ultima 
zi lucrătoare a fiecărui trimes
tru. De exemplu, la tragerea la 
sorți pentru trimestrul III a.c. 
s-au acordat 7 458 cîștiguri în 
obiecte în valoare totală de 
9 061 000 lei. Obiectele pe care 
cîștigătorii le pot alege (în limi
ta valorii cîștigurilor) sînt de o 
mare utilitate practică : garni
turi de mobilă, televizoare, fri
gidere etc.

La tragerile la sorți participă,

Pentru că ceea ce afli acolo este 
rodul unei civilizații impetuoase, 
care tot timpul s-a simțit amenin
țată de război, 
urmă, războiul 
numai valorile 
le afli expuse, 
să distrugă, să . 
tinuitatea civilizației pe care o de
monstrează ele. Iar triumful in care 
Vietnamul există astăzi se încunu
nează, se aureolează cu lupta pentru 
salvarea continuității acestei civiliza
ții. Efortul supraomenesc depus asi
gură ființei sale naționale dezvoltarea 

Acolo, ca proaspătă 
nu venea să distrugă 
inestimabile pe care 
Ci, mai grav, venea 
oprească însăși con-

însemnări de călătorie

șterg

asis- 
spiri- 

a 
milenar.

cu demnitate, în fata întregii lumi, a 
tot ce are mai valoros tradiția civi
lizației sale. în vreme ce lupta 
pentru apărarea sa, pentru cauza eli
berării întregului Vietnam, poporul 
din Nord mai făcea și marele efort 
de a veghea la dezvoltarea socialistă 
a culturii sale.

Iar rezultatele, recentele rezultate 
ale dezvoltării țării, de cînd pacea și 
soarele victoriei au pus stăpînire pe 
întregul ei cer, vorbesc despre ma
rile energii pe care construcția so
cialistă le pune în valoare în ritm 
rapid. Așa cum, cu arma în mină, ei 
au zădărnicit un război nedrept, a- 
cum, cu aceeași tenacitate, îi 
urmele.

Pe această bază economică 
tăm la o impetuoasă înflorire 
tuală, ramură nouă, socialistă 
vechii civilizații atestate 
Pentru că în 1954, cînd Republica 
Democrată Vietnam își începea exis
tenta liberă, cadrele tehnico-științi- 
fice de nivel superior erau 500, cele 
de nivel mediu 3 000, iar acum, după 
20 de ani, în ciuda condițiilor grelei 
agresiuni, numărul celor cu nivel 
universitar ajunge la 100 000, iar al 
celor de nivel mediu depășește de 
160 de ori cifrele anului 1954. Aces
tora trebuie să le adăugăm cel 56 000 
de studenți care se pregătesc in am
fiteatrele unor universități noi, sub 
grija celor 8 650 de prestigioase ca- 

gară de colaborare economică și teh- 
nlco-științifică. Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Aneta Spornic și Virgil Teodorescu, 
vicepreședinți ai M.A.N., Nicolae 
Guină. președintele Asociației de 
prietenie româno-bulgară. Radu 
Păun, ministrul sănătății. Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, președinți de comi
sii permanente ale M.A.N., deputați.

Au luat parte Ivan Abagiev, am
basadorul R. P. Bulgaria Ia Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

In timpul dineului, tovarășii Nico
lae Giosan și Vladimir Bonev au 
toastat pentru dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor de prietenie, co
laborare multilaterală, dintre cele 
două partide, țări șl popoare, pentru 
întărirea păcii și securității în Bal
cani. în Europa și în întreaga lume.

(Agerpres)

îșî amin- 
sentimente 
marea sa-

prietene. Poporul român 
tește, de asemenea, cu 
de emoție de a fi avut 
tisfacție de a primi în țara noastră, 
cu ani în urmă, pe marele șl neuita
tul fiu al poporului vietnamez, 
Ho $i Min.

La o mai bună cunoaștere reci
procă și strîngerea continuă a rela
țiilor româno-vietnameze au contri
buit, de asemenea, vizitele la Bucu
rești și Hanoi a numeroase delegații 
guvernamentale, pe linia organiza
țiilor obștești, precum și schimburile 
de experiență în cele mai variate 
domenii. Bogata gamă a raporturilor 
dintre țările și popoarele noastre 
cuprinde amplificarea continuă a 
schimbului de mărfuri, intensificarea 
conlucrării în domeniile tehnico-știin- 
țific și cultural.

Nutrind convingerea că actuala 
vizită în țara noastră a delegației 
de partid și de stat a R.D. Vietnam, 
în frunte cu tovarășul Le Duan, 
convorbirile româno-vietnameze la 
nivelul cel mai înalt vor marca un 
nou moment, de mare Însemnătate, 
în dezvoltarea în continuare a ra
porturilor frățești de colaborare 
multilaterală dintre partidele șl ță
rile noastre, înscriind totodată o 
contribuție de preț la cauza întăririi 
unității țărilor socialiste, la intensi
ficarea luptei popoarelor Împotriva 
imperialismului, pentru libertate și 
independență, pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și făuri 
destinele în conformitate cu nă
zuințele sale de pace și progres, 
poporul român adresează din toată 
inima înaltului sol vietnamez un 
fierbinte „BUN VENIT PE PAMÎN- 
TUL ROMÂNIEI SOCIALISTE 1" 

q tș svifsiaqo ian».

C. E. C.
cu drept de cîștig, libretele care 
au un sold mediu trimestrial de 
minimum 50 de lei și care nu 
au fost lichidate In cursul tri
mestrului pentru care se efec
tuează tragerea la sorți. Cîști- 
gurile se acordă integral titu
larilor libretelor cu un sold me
diu trimestrial egal cu cel puțin 
10 la sută din valoarea cîștigu- 
lui. Dacă soldul este inferior a- 
cestui procent, se acordă un clș- 
tig a cărui valoare este de zece 
ori mai mare decît soldul me
diu trimestrial.

Emiterea libretelor de econo
mii cu dobîndă și cîștiguri no
minale se face de către toate 
unitățile C.E.C. proprii și man
datare. Libretele la purtător se 
emit de sucursale, filiale și de 
agențiile C.E.C. autorizate. De
punerile ulterioare și restituirile 
de pe libretele de economii cu 
dobîndă și cîștiguri, nominale se 
efectuează de către toate unită
țile C.E.C. (proprii și mandata
re). Pe libretele la purtător se 
efectuează aceste operații numai 
de către unitățile care au emis 
libretele respective.

vicisitudinile, 
spre 

da seama 
luptei de 

nu numai 
politice, ci

dre universitare în timpul celor mal 
grele campanii de apărare j și elibe
rare a țării. Lâ această imagine de 
progres adăugăm bibliotecile, labora
toarele, pe care le-am vizitat, cele 
peste 200 de titluri de manuale șco
lare editate numai în acest an In 
Vietnamul de nord.

De ce am preferat să înșir asemenea 
cifre în loc de a relata reporteri- 
cește impresiile pe care ți le produ
ce o vizită in Vietnamul de astăzi 7 
Pentru că ele vorbesc mult mai 
elocvent despre continuitatea în dez
voltarea milenarei civilizații vietna
meze, pe care a garantat-o socialis
mul, învingînd toate 
Aceasta conduce cu evidentă 
satisfacția de a ști și a-ți 
că patriotismul, abnegația 
salvare națională au dus 
la mari succese militare și 
și la continuarea operei de promo
vare a valorilor spirituale cu care 
acest popor eroic lși aduce contri
buția la dezvoltarea civilizațiilor 
lumii.

Dincolo, în Vietnamul de sud, sub 
presiunile de diverse naturi ale neo- 
colonialismului, această tradiție de 
civilizație era grav amenințată. O 
sufocau produsele de serie ale ,#r- 
tei“ pistolului și pornografiei.

Am ajuns în Vietnamul de sud 
odată cu primele formații artistice 
și teatrale nord-vietnameze, cu pri
mele filme care veneau să prezinte 
fraților lor edificiul cultural rea
lizat în Nord, în cei 20 de ani de 
înaintare spre socialism.

Vedeam la Saigon procesiuni în
tregi în fața teatrului unde prezenta 
concerte orchestra simfonică din Ha
noi, vedeam oameni ce nu-și puteau 
stăpîni emoția vizionînd filme turna
te la Hanoi. Era o conștiință nouă pe 
fețele lor, pe fețele acestea care a- 
cum descopereau ce produsese socia
lismul dincolo de paralela 17 : conști
ința că flacăra vechii civilizații a fost 
păstrată, a fost continuată. In con
științele lor, Hanoiul, milenarul 
Hanoi, căpăta strălucirea unui cen
tru al continuității culturii și civili
zației dintotdeauna a Vietnamului.

CorneUu LEU
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în Comitetul pentru problemele juridice TOKIO

al Adunării Generale a fost

prezentat documentul referitor la

POZIȚIA ROMÂNIEI PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA, 
DEMOCRATIZAREA ACTIVITĂȚII 

SI ÎNTĂRIREA RUDI 0. N. U.
v NAȚIUNILE UNITE 12 — Corespondentul Agerpres trans

mite : Miercuri a fost publicat ca document oficial al Organiza
ției Națiunilor Unite „Poziția României cu privire la îmbunătă
țirea și. democratizarea activității Organizației Națiunilor Unite, 
la întărirea rolului său în realizarea colaborării între toate sta
tele, fără deosebire de orînduire socială, a unei lumi mai bune 
și mai drepte, a unei păci trainice".

Acest document, care urmează va
loroaselor inițiative ale României 
privind noua ordine economică in
ternațională si înfăptuirea dezarmă
rii, este apreciat la Națiunile Unite 
ca o nouă contribuție a țării Noas
tre la soluționarea problemelor ma
jore ale păcii și dezvoltării contem
porane, ca o expresie a preocupării 
statornice a României de a se asi
gura creșterea rolului și eficienței 
O.N.U. în domeniul relațiilor inter
naționale.

Documentul a fost prezentat la 
sesiunea Adunării Generale a O.N.U. 
de către reprezentantul permanent 
al României la O.N.U., ambasadorul 
Ion Datcu, în cadrul Comitetului 
pentru problemele juridice al Adu
nării Generale, care examinează. în 
prezent, inițiativa românească pri
vind „Creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite în menținerea și 
consolidarea păcii și securității in
ternaționale, în dezvoltarea cooperă
rii între toate națiunile, în promo
varea normelor dreptului internațio
nal în relațiile dintre state".

în cuvîntul de prezentare, amba
sadorul român a subliniat că țara 
noastră consideră că, prin rolul pe 
care îl are în organizarea relațiilor 
dintre state și ca instrument al apă
rării păcii și promovării progresu
lui, Organizația Națiunilor Unite și 
documentele sale fundamentale tre
buie să se afle în concordanță de
plină cu realitățile lumii contempo
rane, cu tendințele de progres și as
pirațiile vitale ale popoarelor.

După ce a prezentat principalele 
propuneri cuprinse în documentul 
românesc, ambasadorul țării noastre 
a spus în încheiere : „Ne exprimăm 
convingerea că propunerile noastre, 
alături de propunerile altor state, vor 
fi luate în considerare cu atenția 
cuvenită acestei importante proble
me, iar dezbaterile pe marginea lor 
se vor finaliza prin elaborarea și a- 
doptarea unor soluții acceptabile tu
turor statelor membre, care să ducă 
la întărirea capacității de acțiune, la 
creșterea prestigiului și autorității 
Națiunilor Unite în lume".

Reuniune consacrată 
problemelor dezvoltării 

sociale și umane
TOKIO 12 — Corespondentul Ager

pres transmite : Prințul moștenitor al 
Japoniei, Akihito, și prințesa Mi- 
chiko, împreună cu membri ai gu
vernului nipon, au primit pe parti
cipanții la sesiunea de lucru consa
crată elaborării unui program de ac
țiuni și studii asupra dezvoltării so
ciale și umane, desfășurată la sediul 
Universității O.N.U. din Tokio. Cu 
acest prilej, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, Mircea 
Malița, consilier al președintelui 
României, a transmis urări de sănă
tate și fericire. Mulțumind, prințul 
moștenitor Akihito a transmis urări
le sale de sănătate și fericire șefului 
statului român și tovarășei Elena 
Ceaușescu și a evocat vizita pre
ședintelui României în Japonia, 
apreciind că aceasta a adus o contri
buție deosebită la dezvoltarea relații
lor româno-japoneze în cele mai va
riate domenii.

★
La sediul Universității Națiunilor 

Unite din Tokio s-au încheiat dezba
terile sesiunii de lucru consacrate 
elaborării unui program de acțiuni și 
studii asupra dezvoltării sociale și 
umane, la care au participat cerce
tători și specialiști din mai multe 
țări. Reprezentantul român Mircea 
Malița, consilier al președintelui 
României, a prezentat propuneri iz
vorîte din concepția și experiența 
țării noastre, care șituează omul ca 
principal factor și beneficiar al efor
turilor pentru dezvoltare și care ur
mărește mobilizarea tuturor resurse
lor pentru dezvoltarea multilaterală 
a societății.

Printre temele înscrise cu priori
tate de către O.N.U., pe agenda se
siunii, figurează educația pentru dez
voltare, problemele vitale și urgente 
ale omenirii și dimensiunea socială 
a unei noi ordini politice și econo
mice mondiale.

Vizita delegației economice române 
în Marea Britanie

LONDRA 12 — Corespondentul
nostru transmite : Delegația econo
mică română condusă de tovarășul 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, a vizitat in zilele de 
marți și miercuri o serie de între
prinderi din Bristol, Cheltenham, 
Coventry și Manchester, aparținînd 
firmelor Rolls Royce, British Aircraft 
Corporation, Herbert Machine Tools 
Ltd, Douty Group și Hawker Sid- 
deleys. Delegația română a avut con
vorbiri cu conducerile firmelor res
pective in spiritul înțelegerilor rea
lizate la București între președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul minis

tru Harold Wilson privitoare la ex
tinderea colaborării și cooperării în
tre companiile britanice și organiza
ții economice și întreprinderi din 
România, în domenii ca industria 
aeronautică. Industria constructoare 
de mașini grele, echipament hidrau
lic etc. La convorbiri a fost prezent 
ambasadorul României în Marea Bri
tanie, Pretor Popa.

Seara, la Londra, ministrul ener
giei, Anthony Wedgwood Benn, a o- 
ferit, din partea guvernului britanic, 
o recepție în onoarea delegației ro
mâne.

Conferința consultativă a delegațiilor din Vietnamul de Nord 
și Vietnamul de Sud in problema reunificării naționale 

pe linie de stat
SAIGON 12 (Agerpres). — Dele

gația Republicii Democrate Vietnam, 
condusă de Truong Chinh, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc din Vietnam, 
președintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a R.D.V., care 
va participa la conferința consulta
tivă politică pentru reunificarea na
țională pe linie de stat a Vietnamu
lui, a sosit niiercuri la Saigon.

La sosire, pe aeroportul Tan Son 
Nhat, delegația a fost salutată de 
Pham Hung, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.V., secretar al 
Comitetului din Sud al P.M.V., re
prezentant al P.M.V. în Frontul Na
țional de Eliberare, șeful delegației 
Vietnamului de Sud la conferința 
consultativă, și de alți membri de 
frunte ai Frontului Național de Eli
berare. ai Guvernului Revoluționar

Provizoriu și ai Alianței forțelor na
ționale, democratice și iubitoare de 
pace din Vietnamul de Sud.

La sosire, șeful delegației nord- 
vietnameze, Truong Chinh, a decla
rat : „Independența și unitatea au 
fost obiectivele fundamentale ale 
poporului vietnamez în lupta sa pa
triotică de mai bine de un secol. 
Este datoria tuturor compatrioților 
să înfăptuim reunificarea naționa
lă și să înaintăm rapid, viguros și 
uniți spre socialism. Pentru moment, 
obiectivul major care .trebuie atins 
este reunificarea națională pe linie 
de stat, pe care o vom discuta în 
spirit democratic la actuala confe
rință consultativă politică. Sînt si
gur — a adăugat el — că vom înre
gistra un succes glorios — este do
rința fierbinte a compatrioților noș
tri din întreaga țară".

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR POIONO-VIETNAMEZE
Noi state au recunoscut oficial 

Republica Populară Angola
LUANDA 12 (Agerpres). — Noul 

stat independent. Republica Populară 
Angola, a fost recunoscut oficial 
pînă miercuri seara de către Algeria, 
Brazilia, Bulgaria, Republica Capu
lui Verde, Cehoslovacia, Congo, 
Cuba, Egipt, R. D. Germană, Gui
neea, Guineea-Bissau, Iugoslavia, 
Mali, Mauriciu, Mozambic, R. P. 
Mongolă, Polonia, Republica Sao

Tome și Principe, Senegal, Ungaria, 
U.R.S.S., R. D. Vietnam.

După cum s-a mai anunțat. Repu
blica Socialistă România, luînd act 
de proclamarea independenței de stat 
a Angolei, a hotărît să recunoască 
Republica Populară Angola și să dez
volte raporturi de prietenie și co
laborare cu noul stat.

LAOS

Succese în opera de reconstrucție
VIENTIANE 12 (Agerpres). — Au

toritățile populare revoluționare din 
Laos adoptă măsuri energice în ve
derea înlăturării distrugerilor prici
nuite țării de război.

După cum relatșază agenția lao- 
țlană de știri, succese deosebite în 
refacerea economiei și dezvoltarea 
producției au fost obținute de popu
lația din Sienkuang, una din provin
ciile cele mai afectate. în ultimele

zece luni, aici s-au refăcut 240 kilo
metri de șosele, 200 de poduri și 
s-au construit numeroase instalații 
pentru irigații. A fost reconstruit în 
întregime aeroportul din Fonsavan, 
situat în Valea Ulcioarelor.

După mulți ani de război s-au 
restabilit, în întreaga țară, comuni
cațiile poștale, telegrafice și telefo
nice.

„Propunerile României in problema 
dezarmării sfat expresia unei înalte 

responsabilități internaționale"
Aprecieri ale participanților la sesiunea Adunării 

Generale a Organizației Națiunilor Unite
„Documentul prezen

tat de România actua
lei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., in 
care se precizează po
ziția asupra probleme
lor atît de acute ale 
dezarmării, constituie 
un aport constructiv 
deosebit de important 
la abordarea, intr-o 
manieră realistă, a a- 
cestei problematici 
complexe. Este un mo
del de felul in care un 
stat din categoria ță
rilor mici și mijlocii 
înțelege să participe, 
in modul cel mai ac
tiv, la dezbaterea 
chestiunilor care con
fruntă întreaga comu
nitate a națiunilor, a- 
vansind propuneri din 
cele mai interesante, 
demne de toată aten
ția". Această opinie, 
împărtășită corespon
dentului „Scînteii" de 
PREȘEDINTELE CO
MITETULUI PENTRU 
PROBLEMELE POLI
TICE ȘI DE SECURI
TATE AL ADUNĂRII 
GENERALE A O.N.U., 
EDOUARD GHORRA 
(Liban), reflectă. în 
modul cel mai conclu
dent, ecoul larg, pozi
tiv, pe care l-a trezit 
în rîndul reprezentan
ților statelor membre 
propunerile țării noas
tre.

Claritatea, realismul, 
caracterul coerent al 
acestor propuneri, 
care îmbrățișează toa
te laturile problemei 
atît de vaste a dezar
mării, principialitatea 
ce le caracterizează 
izvorîtă din profunda 
preocupare fată de in
teresele vitale ale în
tregii umanități — sînt 
tot atîtea trăsături 
larg apreciate în cercu
rile O.N.U., unde se 
subliniază că aseme
nea propuneri sînt de 
natură să determine 
scoaterea negocierilor 
de dezarmare din im
pasul actual. „Propu
nerile românești pri
vesc însăși esența pro
blematicii dezarmării 
și cu siguranță ele pot 
impulsiona dezbaterile

asupra acestei proble
matici care bate de 
multă vreme pasul pe 
loc" — sublinia în 
acest sens REPRE
ZENTANTUL PER
MANENT AL NIGE
RIEI LA O.N.U., AM
BASADORUL AKPO- 
RODE CLARCK. „Do
cumentul prezentat 
este excelent și de
clarăm totalul nostru 
acord cu propunerile 
pe care le conține. Ad
mirăm poziția Româ
niei și o sprijinim cu 
hotărlre. Delegația 
noastră va coopera cu 
România in eforturile 
pentru transpunerea 
sa in viață", a adău
gat interlocutorul.

în ansamblul propu
nerilor prezentate de 
România, de o deose
bită atenție se bucură 
cele referitoare la 
prioritatea care tre
buie acordată elimină
rii instrumentelor po
litice de forță, arma
mentele și, în primul 
rînd, armele nucleare 
și celelalte mijloace de 
distrugere in masă. 
„Inițiativele românești 
— a ținut să precizeze 
PREȘEDINTA CON
FERINȚEI PENTRU 
EXAMINAREA MO
DULUI DE APLICA
RE A TRATATULUI 
DE NEPROLIFERA- 
RE, INGA THORS- 
SON, SUBSECRETAR 
DE STAT ÎN GUVER
NUL SUEDEZ — vi
zează eliberarea ome
nirii de sub coșmarul 
unui conflict atomic, 
edificarea unei lumi 
pașnice, fără conflicte, 
fără arme, constituind 
un exemplu de poziție 
clară și răspicată in 
probleme cardinale 
care afectează, preocu
pă și interesează în
treaga omenire. Subli
nierea caracterului ur
gent al dezarmării nu
cleare și, in același 
context, evidențierea 
necesității de a se a- 
corda ca măsură 
tranzitorie garanții de 
securitate statelor ce 
nu posedă arme de 
distrugere in masă re

prezintă dovada unei 
înalte responsabilități 
internaționale".

Mulți șefi de delega
ții apreciază propune
rile românești ca o 
contribuție constructi
vă la eforturile avînd 
ca scop eliminarea ve
chii politici de forță, 
statornicirea unor noi 
relații între state, ba
zate pe principiile le
galității și eticii inter
naționale, respectării 
dreptului sacru al fie
cărui popor de a se 
dezvolta liber și suve
ran. Relevînd acest as
pect, DELEGATUL 
MEXICULUI, ALFON
SO GARCIA ROBLES, 
a subliniat similitudi
nea cu punctele de ve
dere ale Mexicului. 
„Nu putem decit să 
ne manifestăm spriji
nul total față de docu
mentul românesc — 
ne-a declarat el — și, 
desigur, să arătăm cit 
de satisfăcuți sîntem 
de colaborarea largă 
statornicită la O.N.U. 
și in organismele sale 
între Mexic și Româ
nia, colaborare căreia 
recentul dialog la ni
velul cel mai înalt ro- 
mâno-mexican i-a dat 
un nou și puternic 
impuls".

Dintre opiniile re
prezentanților statelor 
membre am reținut și 
pe cea a DELEGATU
LUI FRANȚEI, PIER
RE CHRISTIAN TAT- 
TINGER. VICEPRE
ȘEDINTE AL SENA
TULUI FRANCEZ: 
„Franța admiră Româ
nia pentru politica sa 
externă dinamică, cu
rajoasă, și privește cu 
mult interes inițiati
vele sale izvorîte din 
fidelitatea față de 
principiile indepen
denței și suveranității 
naționale, neamestecu
lui în treburile inter
ne și cooperării inter
naționale. Propuneri și 
acțiuni bazate pe ase
menea principii merită 
deopotrivă atenție fi 
respect".

C.ALEXANDROAIE

ORIENTUL APROPIAT
© Pregătiri pentru trans
ferarea sub administrație 
egipteană a unor exploa
tări petroliere din Sinai 
© Situație calmă la Beirut

CAIRO 12 (Agerpres). — Egiptul 
va reintra lunea viitoare în posesia 
puțurilor petroliere de la Ras Sudar, 
Assal și Mutaramah din Sinai, a că
ror exploatare și întreținere sînt în 
prezent asigurate de o echipă de teh
nicieni aparținînd companiei ameri
cane „Mobil Oii", informează coti
dianul egiptean „Al Akhbar". Potri
vit ziarului, în vederea acestei ac
țiuni — prevăzută de al doilea acord 
de dezangajare egipteano-israelian 
— va sosi în Sinai o echipă formată 
din 20 tehnicieni și geologi egipteni, 
iar un prim petrolier va prelua cel 
140 000 de barili de petrol înmaga
zinați, de la 10 octombrie, cînd ,a foșt 
retrocedată exploatarea petrolieră 
respectivă de către Israel.

Pe de altă parte, „Al Akhbar" a- 
rată că forțele O.N.U. vor remite 
administrației egiptene, începînd de 
duminica viitoare, teritoriul evacuat 
de Israel potrivit prevederilor Acor
dului de dezangajare în Sinai. Coti
dianul precizează că această măsură 
va implica reîntoarcerea in Sinai a 
5 000 de cetățeni egipteni.

BEIRUT 12 (Agerpres). — Postul 
de radio Beirut a anunțat, miercuri, 
că situația continuă să se mențină 
calmă în capitala libaneză, activită
țile economice și sociale desfășurîn- 
du-se normal

Pe de altă parte, ieri a avut loc 
ședința săptămînală a cabinetului, 
prezidată de șeful statului, Suleiman 
Frangieh, în cadrul căreia primul 
ministru, Rashid Karame, a decla
rat că au fost discutate aspectele 
„politice, financiare și sociale" ale 
actualei situații. De asemenea, a a- 
vut loc o reuniune a Comisiei mix
te de legătură alcătuită din liderii 
politici libanezi și palestineni.

LONDRA 12 (Agerpres). — Minis
trul petrolului al Arabiei Saudite, 
șeicul Zaki Yamani, a declarat, in
tr-un interviu acordat publicației 
britanice „Daily Telegraph", că mi
niștrii de resort ai Organizației țări
lor exportatoare de petrol (O.P.E.C.) 
vor discuta, curînd, propunerile re
feritoare la un acord internațional 
între țările exportatoare de petrol, 
țările industrializate și țările în curs 
de dezvoltare în vederea stabilizării 
prețului petrolului.

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au încheiat, miercuri, 
convorbirile polono-vietnameze din
tre delegațiile de partid și guverna
mentale conduse de Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și 
Le Duan, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam. La sfîrșitul convorbirilor, 
informează agenția P.A.P., Edward

Gierek și Le Duan au semnat De
clarația polono-vietnameză.

Au fost semnate Acordul general 
privind principalele direcții de dez
voltare a colaborării economice și 
schimbul de mărfuri pe perioada 
1976—1980, precum și protocolul celei 
de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte 
polono-vietnameze de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică. des
fășurată în aceste zile la Varșovia.

Criza politică din Australia
• Intervenția guvernatorului general apreciată ca o reve
nire la practicile colonialiste © Amplă mișcare de protest 

față de înlăturarea guvernului legal
CANBERRA 12 (Agerpres). — Mal

colm Fraser, liderul opoziției conser
vatoare australiene, căruia, după di
zolvarea cabinetului Whitlam, guver
natorul general i-a încredințat func
ția de prim-ministru, a anunțat, 
miercuri, formarea unui nou guvern, 
alcătuit din membri ai Partidului 
Liberal și Agrarian. Noii deținători ai 
portofoliilor nu și-au preluat încă 
funcțiile, întrucît miniștrii din guver
nul Whitlam. membri ai Partidului 
Laburist învingător în precedentele 
alegeri, au declarat că-și vor exer
cita, în continuare, atribuțiile. Refu
zul cabinetului Whitlam de a părăsi 
arena guvernamentală se datorează 
faptului că el apreciază drept necon- 
stituțională și ilegală decizia guver
natorului general de a apela, fără a 
ține seama de rezultatele electorale, 
Ia opoziția conservatoare, pentru con
ducerea provizorie a treburilor țării.

Pe fondul acestei crize politice, 
miercuri, in întreaga Australie au 
luat amploare grevele și demonstra
țiile organizate în semn de protest 
față de îndepărtarea de la conducere 
a guvernului legal — o acțiune fără 
precedent în istoria acestei țări. La 
Sydney, docherii și muncitorii de 
la șantierele navale au întrerupt, 
miercuri dimineața, orice activitate. 
De asemenea, .peste 2 000 de persoane 
au participat Jla o demonstrație or
ganizată în centrul orașului pentru 
a cere demiterea guvernatorului ge
neral și instalarea guvernului legal. 
La Melbourne, peste 10 000 de per
soane au luat parte la o mare ma
nifestație de sprijinire a lui Gough 
Whitlam și a guvernului său.

La Canberra, unde se desfășoară, 
de asemenea, greve și demonstrații, 
liderul Camerei Reprezentanților (ca
mera inferioară a parlamentului) 
Fred Daly, a declarat că hotărîrea 
guvernatorului general a reîntors 
Australia la vechiul său statut de 
colonie britanică. El a afirmat că 
această criză trebuie soluționată prin

proclamarea republicii în Australia. 
La rîndul său, președintele parla
mentului, Gordon Scholes, a arătat 
că guvernatorul general a manifestat 
un dispreț total față de parlamentul 
australian, ignorînd verdictul ultime
lor alegeri generale.

In acest context, în Australia a în
ceput, de fapt, campania electorală 
în vederea alegerilor generale de la 
13 decembrie, anunțate miercuri de 
guvernul interimar condus de M. 
Fraser. Reamintim că raportul de 
forțe în cadrul parlamentului austra
lian se prezintă astfel : în Camera 
Reprezentanților majoritatea revine 
Partidului Laburist cu 65 de manda
te. față de cele 61 ale opoziției con
servatoare. In Senat, laburiștii nu au 
decît 27 de mandate din totalul de 
60. în timp ce 30 revin liberalilor și 
agrarienilor, iar 3 independenților.

Președintele Botswanei 
l-a primit pe 

ambasadorul României
GABERONES 12 (Agerpres). — 

Președintele Botswanei, sir Seretse 
Khama, a primit pe Aurel Arde- 
leanu, ambasadorul României in 
această țară. Cu acest prilej, amba
sadorul român a transmis președin
telui Botswanei salutări călduroase, 
urări de sănătate și fericire perso
nală, din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România. Mulțumind, pre
ședintele sir Seretse Khama a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
salutul său cordial, urări de sănătate 
și succese. In cadrul convorbirii care 
a avut loc au fost evocate relațiile 
de prietenie existente între cele două 
țări, precum și dorința comună de 
a explora căi pentru inițierea unor 
acțiuni de dezvoltare reciproc avan
tajoasă a relațiilor dintre România și 
Botswana.

O delegație militară 
română a sosit 

la Caracas
CARACAS 12 (Agerpres). — 

Miercuri a sosit la Caracas delegația 
militară română condusă de general
colonel Ion Coman, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Major, care efectuea
ză o vizită oficială în Venezuela, la 
invitația comandantului general al 
trupelor de uscat ale acestei țări. La 
sosirea pe aeroportul din Caracas, 
delegația a fost întîmpinată de gene
ralul de brigadă Victor Manuel Mo
lina Vargas, comandantul general al 
trupelor de uscat ale Venezuelei, de 
generali și ofițeri superiori ai arma
tei venezuelene. A fost prezent Pe- 
trache Dănilă, ambasadorul României 
la Caracas.

In cursul aceleiași zile, delegația 
a fost primită de generalul de divi
zie Homero Leal Torres, ministrul 
apărării din Venezuela, șl a avut o 
întrevedere cu comandantul general 
al trupelor de uscat ale acestei țări. 
Au fost, de asemenea, vizitate Aca
demia militară și muzeul ,.Simon 
Bolivar" din Caracas. Delegația mi
litară română a depus o coroană de 
flori la „Panteonul național" din Ca
racas, în semn de omagiu adus eli
beratorului Simon Bolivar și celor
lalți eroi ai Venezuelei.

în pregătirea 
Congresului P. C. F.

PARIS 12 — Corespondentul nos
tru transmite : Ziarul „L’Huma- 
nite" a publicat miercuri documen
tele recentei plenare a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Fran
cez consacrată pregătirii celui de-al 
XXII-lea Congres al partidului.

Sub titlul „Cum văd comuniștii 
viitorul Franței", proiectul de docu
ment pregătitor face o amplă ana
liză a situației economice, politice și 
sociale din țară, arătînd că, sub e- 
fectele crizei sistemului capitalist, 
pături tot mai largi ale populației 
suportă consecințele inflației și șo
majului. Subliniind necesitatea unor 
transformări de structură în socie
tatea franceză, proiectul enumeră 
principalele obiective ale P.C.F. : 
progres social și uman, justiție so
cială. o nouă eră a libertății, o 
Franță independentă și activă în 
lume. In capitolul consacrat perspec
tivei unei căi democratice spre so
cialism, proiectul evidențiază impor
tanța programului comun de guver- 
nămînt al stîngii.

In încheierea lucrărilor plenare) a 
luat cuvîntul Georges Marchais, se
cretar general al P.C.F.

Conferința F. A. O. de la Roma
ROMA 12 — Corespondentul Ager

pres transmite : în continuarea lucră
rilor celei de-a 18-a sesiuni a Con
ferinței F.A.O., participanții au as
cultat rapoartele prezentate de direc
torul general în exercițiu al F.A.O., 
Adekke Boerma, și de președintele 
Consiliului F.A.O., Gonzalo Bula 
Hoyos, care au trecut în revistă sar
cinile viitoare și rolul care revin or
ganizației ca urmare a recomandări
lor Conferinței Mondiale a Alimenta
ției, desfășurată anul trecut la Roma, 
și ale ultimei sesiuni extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U. Referin- 
du-se la imperativul edificării unei 
noi ordini economice internaționale, 
Adekke Boerma a arătat că este 
neîndoielnic că Instaurarea acesteia 
va depinde, în mare măsură, de rea
lizarea unor progrese substanțiale in 
ce privește dezvoltarea agriculturii 
mondiale, mai ales a producției de

alimente. De aici derivă — a subli
niat vorbitorul — necesitatea unei 
strategii agricole mondiale. Boerma a 
evidențiat, în continuare, importanța 
accelerării producției agricole în țările 
în curs de dezvoltare, a eliminării 
discriminărilor din cadrul comerțului 
cu materii prime și, în special, cu 
produse alimentare, a sporirii asis
tenței pe care F.A.O. trebuie să o 
acorde, prin programele sale, țărilor 
în curs de dezvoltare.

în cursul dezbaterilor de politică 
generală, reprezentanții țărilor în 
curs de dezvoltare s-au referit la 
eforturile întreprinse pentru crește
rea producției agricole în propriile 
țări, la dificultățile pe care le în- 
tîmpină în această acțiune. „în ca
drul edificării noii ordini economice 
internaționale — a relevat șeful de
legației Republicii Guineea — un rol 
Important va trebui să revină F.A.O.".

agențiile de presă transmit:
Delegația Consiliului Ge

neral A.R.L.U.S., indusă de 
Ristache Florea, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular al județului 
Dîmbovița, care a luat parte la ma
nifestările organizate in U.R.S.S. cu 
prilejul celei de-a 58-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, și-a încheiat vizita în Uniunea 
Sovietică.

La Belgrad au avut loc con- 
vorbiri între o delegație a U.C.I., con
dusă de Aleksandar Grlicikov, secre
tar în Comitetul Executiv al Prezi
diului C.C. al U.C.I., și o delegație a 
P.C. din Spania, condusă de Manuel 
Ascarate, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C. din 
Spania, aflată într-o vizită oficială în 
Iugoslavia.

Convorbiri italiono-unga- 
yg. Președintele Italiei, Giovanni 

Leone, l-a primit, miercuri, la Pala
tul Quirinale, pe Gyorgy Lazar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, aflat într-o vizită ofi
cială în Italia. In aceeași zi. la Roma 
s-au încheiat convorbirile dintre pri
mul ministru Aldo Moro și Gyorgy 
Lazar. Au fost discutate probleme 
privind extinderea, pe multiple pla
nuri, a relațiilor bilaterale, precum și 
aspecte ale situației internaționale. A

fost semnată o declarație cuprinzînd 
punctele de vedere ale celor două 
părți în problemele discutate.

Aflat în vizită în R.S.F.
Iugoslavia, Petăr Mladenov, mi

nistrul afacerilor externe al R. P. 
Bulgaria, a fost primit de Gemal 
Biedici, președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al Iugoslaviei, și Ed
vard Kardeli, membru al Prezidiului 
R.S.F.I. In aceeași zi au avut loc 
convorbiri între Milos Minicl, vice- 
premier și secretar de stat pentru 
afacerile externe al Iugoslaviei, și 
Petăr Mladenov.

La invitația primului mi
nistru al Franței, Jacques 
Chirac, miercuri a sosit la Paris, în
tr-o vizită oficială, președintele 
guvernului cehoslovac, Lubomir 
Strougal.

Soc;iunea medicale ale
Orientului Apropiat și Mijlociu" 
s-a încheiat la Damasc. Din țara 
noastră, la această manifestare ști
ințifică a participat prof. M. Po- 
pescu-Buzeu, președinte de onoa
re și secretar general al Uniu
nii Medicale Balcanice. In cadrul se
siunii s-a ținut și Consiliul Antantei 
medicale mediteraneene. Reprezentan
tul Uniunii Medicale Balcanice a 
remis profesorului Medani El-Khiami,

ministrul sirian al sănătății și pre
ședinte al Comitetului de organizare 
a reuniunii de la Damasc, medalia 
jubiliară emisă la București cu ocazia 
celei de-a 40-a aniversări de la fon
darea Uniunii Medicale Balcanice.

în comunicatuldat Publici- 
tății la încheierea vizitei efectuate 
în Mexic de primul ministru al Da
nemarcei, Anker Joergensen, la Ciu
dad de Mexico se relevă dorința am
belor părți de a extinde schimburile 
comerciale, culturale, științifice și 
tehnologice. Subliniind necesitatea 
instaurării unei noi ordini economice 
mondiale, comunicatul se pronunță 
pentru lărgirea cooperării dintre ță
rile industrializate și cele în curs de 
dezvoltare „pe baza principiilor e- 
galității și respectului reciproc". Do
cumentul subliniază, totodată, „ne
voia urgentă a stopării cursei înar
mărilor".

în vederea încheierii 
unui acord de asistență ju
ridica la Berlin au avut loc noi 
tratative între delegațiile R.D. Ger
mane și R.F. Germania. S-a convenit 
asupra continuării tratativelor în luna 
martie, 1976, la Bonn.

Proiectata conferință de 
la PariS a ce'or ?ase țări indus
trializate occidentale (Franța, R.F.G.,

Anglia, Italia, S.U.A., Japonia) nu va 
duce la adoptarea unor decizii im
portante sau încheierea unor acorduri 
semnificative — a declarat primul 
ministru nipon, Takeo Miki. El a 
arătat că reuniunea are drept scop 
examinarea punctelor de vedere ale 
participanților în legătură cu proble
me majore ale actualei situații eco
nomice mondiale și cu căile reale 
spre soluționarea lor.

Incidentele violente din 
Irlanda de Nord ln sPecial« 
intensificarea ostilităților fățișe din
tre cele două aripi — „oficială" și 
„provizorie" — ale Armatei Repu
blicane Irlandeze (I.R.A.) au făcut 
alte trei victime civile. Este vorba 
de persoane avînd legături cu „clu
burile republicane" — organe poli
tice ale aripii „oficiale" — asasina
tele fiind atribuite unor extremiști 
ai aripii rivale.

Deficitul balanței de plăți 
a Kenyeia ai'uns> *n anu' fînan*
ciar 1974/1975, la cifra record de 656 
milioane șilingi — se arată într-un 
raport al Băncii Centrale din Kenya. 
Acest deficit este explicat prin creș
terea prețurilor la petrol și la alte 
mărfuri pe care le importă Kenya.

Naufragiu tragic. Cars°uI a- 
merican „Edmund Fitzgerald" s-a 
scufundat în apele Lacului Superior, 
la 35 km de țărmul nordic al statului 
Michigan, în timpul unei puternice 
furtuni cu valuri de 8 m. Membrii 
echipajului au pierit. La locul naufra
giului au fost descoperite pete de 
ulei și resturi ale epavei.

DE PRETUTINDENI
•OMAGIU LUI 

BRÂNCUȘI. In cadrul Po
gromului de amenajare a Cen
trului „Georges Pompidou" este 
prevăzută transferarea atelie
rului reconstituit al Iul Brân- 
cuși — aflat, în prezent, după 
cum se știe, la Muzeul național 
de artă modernă din Paris — 
pe platoul Beaubourg. Aici, pe 
un teren din apropierea aminti
tului centru, va fi reconstituită, 
de fapt, întreaga casă a lui 
Brâncuși, așa cum se înălța ea 
odinioară în Montparnasse. La 
Muzeul de artă, din lipsă de 
spațiu, nu fusese reconstituită 
decît o parte din această casă, 
în care și-a petrecut Brâncuși 
ultimii ani de viață și de crea
ție.

• NOU PROCEDEU 
DE DESALINIZARE.
tutui de biofizică Max Planck, 
din R.F.G., a elaborat o nouă 
tehnică pentru desalinizarea apei 
de mare. Ea constă din utilizarea 
unei membrane de acetat de 
celuloză, cu ajutorul căreia se 
poate reține 99,7 la sută din sa
rea conținută în apă. Intr-un 
viitor previzibil, apreciază spe
cialiștii, în zona mediteraneană 
va interveni o penurie de apă 
potabilă. Anticipînd acest feno
men, specialiștii vest-germanl 
consideră necesară construirea 
unor uzine de . desalinizare. O 
astfel de uzină, de mare capa
citate. funcționînd pe baza noii 
tehnici, va putea prelucra pînă 
la 1,6 milioane de litri de apă 
pe zi.

• CABLU SUBMARIN 
DINTR-O SINGURĂ BU
CATĂ. In vara anului viitor 
vor începe lucrările de montare 
a unui cablu submarin de înaltă 
tensiune care va asigura trans
portul curentului electric pro
dus de Norvegia spre țările 
vest-europene. Pentru această 
lucrare de mare complexitate a 
fost proiectat un cablu dintr-o 
singură bucată, ceea ce va sim
plifica considerabil fixarea sa 
pe fundul mării. Pînă în pre
zent, în astfel de situații erau 
folosite segmente de cablu a- 
vînd fiecare o lungime de ma
ximum 12 km. Noul cablu, con
stituind o premieră mondială, 
va fi dat în exploatare în 1977. 
El va fi instalat în strîmtoarea 
Skagerrak, la o adîncime de 500 
de metri, va avea o lungime de 
130 de km și o greutate de 6 000 
de tone.

• ARTA PRELUCRĂRII 
BRONZULUI 81 fi fost cu
noscută mai întîi în Asia de 
sud-est, afirmă unii arheologi, 
pe baza ultimelor descoperiri 
făcute în această regiune. Săpă
turile efectuate recent în Tai- 
landa au dat la iveală o mare 
cantitate de obiecte din bronz 
care datează din anii 3500 înain
tea erei noastre, fiind realizate 
cu cinci secole mai înainte de 
cele mai vechi piese din același 
metal descoperite in Orientul 
Apropiat.

• FOSILE DE ACUM 
60 MILIOANE DE ANI. 
Oamenii de știință chinezi au 
descoperit, recent, scheletele 
fosile ale unor mamifere de a- 
cum 60 milioane de ani. Specia
liștii consideră că ele aparțin 
unui număr de șase grupe de 
animale și 15 specii dispărute. 
Multe schelete se află în stare 
foarte bună, ceea ce a permis 
reconstituirea animalelor. Ele 
aparțin perioadei Paleocenului, 
la începutul erei cenozoice, 
cînd — afirmă specialiștii — 
speciile de mamifere au început 
să se diversifice, ceea ce ar co
respunde cu momentul dispari
ției dinozaurilor. Specialiștii 
chinezi apreciază că studierea 
fosilelor descoperite va contri
bui la clarificarea evoluției lu
mii organice, in general, și la 
dezvoltarea acestor forme de 
viață .în Asia.

• UN MARE SISTEM 
DE PEȘTERI a fost descope
rit recent de un colectiv de ti
neri speologi în provincia Pinar 
del Rio din Cuba. Uriașul labi
rint, ce măsoară 21 km lungi
me — dintre care 6 km ușor 
accesibili — a primit numele de 
„Los perdidos" („Pierduții") ; 
din punct de vedere al structu
rii hidrogeologice, el este consi
derat cea mai interesantă des
coperire speologică din insula 
cubaneză. Cu această ocazie a 
fost descoperit și primul lac 
subteran din această țară.

• PRIMUL MUZEU 
MONDIAL DE LITERA
TURA Șl ARTĂ STIINȚI- 
FICO-FANTASTICĂ va fi 
inaugurat la Începutul anului 
viitor la Yverdon, în Elveția. 
Aoest „centru de stimulare a 
imaginației" va cuprinde 16 000 
de volume de literatură științi- 
fico-fantastică, documente ico
nografice, discuri, jocuri și ju
cării de anticipație, o mare co
lecție de scrieri pe această 
temă ale celor mai buni autori 
și specialiști ai genului. In a- 
fara bibliotecii propriu-zise, 
muzeul va dispune de săli pen
tru audiții de discuri și proiec
ții de diapozitive sau pentru 
organizarea unor expoziții te
matice. In colecția muzeului 
vor figura, în afară de lucrări 
contemporane, tot ceea ce anti
chitatea a lăsat în acest dome
niu, precum și mai multe zeci 
de texte datînd dinaintea erei 
noastre.

• FILMĂRI DE MARE 
VITEZĂ. La Leningrad au 
fost construite camere pentru 
filmări care pot executa între 
zece mii și un milion de cadre 
pe secundă. Astfel de viteze îi 
ajută pe oamenii de știință să 
cerceteze ansamblurile și pie
sele mecanismelor de mare vi
teză. fenomene hidro și aerodi
namice, procese de ardere și de 
explozie cu o durată de micro- 
secunde etc.
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