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Directorul ziaruluiVineri după-amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe Ilhan Cevik. directorul ziarului „Daily News" din Ankara.La întrevedere a participat tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Oaspetele a înminat șefului statului român volumul omagial „Ceaușescu și România — o țară balcanică deschisă spre lume", arătînd că această lucrare a editat-o în semn de înaltă considerație față de țara noastră, față de președintele ei, personalitate politică de seamă a vie-

turc „Daily News"ții internaționale, care-și consacră toată puterea de muncă prosperității și fericirii poporului român, edificării unui climat de pace, încredere și rodnică colaborare în Balcani, in Europa și în întreaga lume.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că publicarea acestei cărți reprezintă o contribuție la mai buna cunoaștere a României, a realizărilor ei, a politicii sale de pace și cooperare, la întărirea legăturilor de prietenie dintre popoarele noastre.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat apoi publicistului turc un interviu pentru ziarul „Dally News" din Ankara.
multilaterale între Partidul Comunist Român și Partidul Celor ce Muncesc din Vietnam,

între cele două țări și popoare, ieri au început

CONVORBIRI OFICIALE ÎNTRE TOVARĂȘII 
NICOLAE CEAUȘESCU Șl LE DUAN

La Palatul Republicii au început, în ziua de 14 noiembrie, convorbirile oficiale intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Le Duan, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam.La convorbiri participă :Din partea română — tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, Paul Niculescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul educației și învăță- mîntului, Ion Pățan, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Mihai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării, George Macovescu, ministrul afacerilor externe. Ion Florescu. adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Constantin Mitea, consilier al președintelui republicii, Silviu Curti- ceanu, secretar prezidențial și al — Consiliului de Stat, Ion Ciubotaru, director în Ministerul Afacerilor Externe, Tudor Zamfira, ambasadorul țării noastre la Hanoi.Din partea vietnameză — tovarășii Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, viceprim-ministru al Guvernului R. D. Vietnam. Nguyen Co Thach, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nguyen Van Kha, adjunct al șefului Secției Economice și Plan a C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, Le Khac, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Plan, Nguyen Van Dao, adjunct al ministrului comerțului exterior, Nguyen Thanh Ha, ambasadorul R. D. Vietnam Ia București, Dau Ngoc Xuan, secretar personal al primului secretar al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, Nguyen Hung Dinh, secretar al vice-

prim-ministrului Guvernului R. D. Vietnam, Luu Van Loi, asistent al ministrului afacerilor externe. Le Trang, director în Ministerul Afacerilor Externe.în timpul convorbirilor, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Le Duan s-au informat reciproc asupra activității și preocupărilor Partidului Comunist Român și Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, în legătură cu desfășurarea construcției socialista în cele două țări, apreciind că realizările obținute de România și Republica Democrată Vietnam în edi

ficarea noii orînduirî contribuie nemijlocit la întărirea forțelor socialismului, la sporirea influenței sale în lume.Totodată, a fost relevată profunda satisfacție față de evoluția mereu ascendentă a relațiilor frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Celor ce Muncesc din Vietnam, dintre România și R.D. Vietnam, corespunzător intereselor fundamentale ale partidelor, statelor și popoarelor noastre. A fost exprimată dorința comună ca în noile condiții — cind poporul vietnamez a trecut

la reconstrucția pașnică și la unificarea țării — să se dezvolte colaborarea pe plan politic, economic, teh- nico-științific și cultural, să se lărgească aria de cooperare și conlucrare dintre cele două țări în folosul și spre binele ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.în numele Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam și al Guvernului Republicii Democrate Vietnam, tovarășul Le Duan. a exprimat sincera recunoștință și sentimentele de gratitudine Partidului Comunist Ro

mân și secretarului său general, guvernului și poporului român pentru solidaritatea manifestată, pentru ajutorul internaționalist acordat luptei poporului vietnamez împotriva agresiunii imperialiste, pentru salvgardarea cuceririlor revoluționare, pentru apărarea ființei naționale și edificarea socialistă a patriei.Reafirmînd deosebita simpatie și satisfacție cu care întreaga noastră națiune a salutat măreața victorie
(Continuare in pag. a III-a)

Sculptorul turc Osman MakunluogluTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri la amiază, pe sculptorul turc Osman Makunluoglu, care face o vizită în țara noastră la invitația Uniunii artiștilor plastici.La primire a participat tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.Artistul turc a mulțumit călduros pentru întrevederea acordată și a înmînat tovarășului Nicolae Ceaușescu un bust al șefului statului român, subliniind că această lucrare a sa reprezintă un omagiu adu» personalității remarcabile a președintelui României, activității sale

neobosite de militant revoluționar și strălucit om de. stat, activitate pusă în slujba idealurilor libertății și dreptății sociale și naționale, a cauzei păcii, înțelegerii și cooperării intre popoare.împărtășind impresiile prilejuite de vizita în țara noastră, oaspetele a apreciat bogatele tradiții artistice ale poporului român, dezvoltarea și realizările culturii românești contemporane.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru opera de artă primită, arătînd că vede în aceasta o expresie a relațiilor de prietenie și colaborare dintre popoarele român și turc.Președintele Republicii Socialiste România s-a întreținut cordial cu sculptorul turc, urîndu-i noi. succes» în creația sa viitoare.
ADUNĂRILE

PENTRU DĂRI DE SEAMA

partidului, pentru întărirea rolului 
conducător al fiecărei organizații 

de partid
„Organizațiile de partid să-și sporeas

că si mai mult rolul conducător în toate 
domeniile, forța de mobilizare a iniția
tivei creatoare a oamenilor muncii pentru 
înfăptuirea exemplară a prevederilor vii
torului cincinal".

NICOLAE CEAUȘESCU

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu
în onoarea tovarășului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a oferit, vineri, un dineu oficial în onoarea tovarășului Le Duan, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Celor c» Muncesc din Vietnam.

Au participat tovarășii Manea Mănescu, Ștefan Voitec, Emil Bobu, Cornel Burtică, Emil Drăgănescu. Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie Ver- deț. Ștefan Andrei, Iosif Banc, Mihai

Dalea, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, precum și Mihai Marinescu și Angelo Miculescu, viceprim- miniștri ai guvernului, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, ambasadorul țării noastre la Hanoi.

Le Duan
Au luat parte tovarășii Le Thanh Nghi, Nguyen Co Thach, Nguyen Van Kha. Le Khac, Nguyen Van Dao, precum și ambasadorii Republicii Democrate Vietnam și Republicii Vietnamului de Sud la București, persoanele oficiale vietnameze.

în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Le Duan au rostit toasturi.La încheierea toasturilor au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Democrate Vietnam și Republicii Socialiste România.
Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Le Duan

Stimate tovarășe Le Duan,Stimați tovarăși vietnamezi,Tovarăși,I Doresc, înainte de toate, să-mi deprim satisfacția de a vă avea ca oaspeți dragi ai României socialiste pe dumneavoastră, tovarășe Le Duan, pe ceilalți membri ai delegației de partid și guvernamentale a Republicii Democrate Vietnam și să vă adresez un cordial salut tovărășesc din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a Guvernului Republicii Socialiste România, precum și din partea mea.Vizita pe care o faceți în România este o expresie a bunelor relații de prietenie, solidaritate și colaborare care se dezvoltă continuu între partidele și popoarele noastre.îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am făcut-o în 1971 în Republica Democrată Vietnam — cînd poporul vietnamez se afla în plin război pentru apărarea libertății și independenței patriei sale. Vizita făcută atunci a constituit o puternică manifestare a solidarității și prieteniei popoarelor și partidelor noastre. Ca și vizita dumneavoastră de astăzi, ea a marcat 
un moment important în dezvoltarea rela

țiilor frățești româno-vietnameze. în spiritul acestei prietenii și solidarități, poporul român a acordat întregul său sprijin — material, economic, politic și diplomatic — luptei drepte a Vietnamului pentru apărarea independenței și libertății sale, a militat în mod consecvent pe arena internațională pentru încetarea intervenției imperialiste și respectarea dreptului poporului vietnamez de a-și hotărî singur destinele, împreună cu țările socialiste, cu toate popoarele iubitoare de pace și progres din întreaga lume am salutat cu profundă bucurie victoria strălucită dobîndită de poporul vietnamez în această luptă grea și plină de sacrificii.Doresc să menționez, totodată, că lupta poporului vietnamez a constituit un puternic sprijin și pentru poporul român, ca și. pentru toate popoarele lumii, în lupta pentru construcția socialistă, împotriva imperialismului, pentru pace. Victoria Vietnamului eroic — ca și victoriile dobîndite de popoarele din Cambodgia și Laos — demonstrează încă o dată, în modul cel mai convingător, că nu există în lume forțe capabile să îngenuncheze un popor care este hotărît să lupte și să-și apere ființa națională, dreptul la o viață liberă.Ne bucură faptul că, după ani îndelun-
(Continuare în pag. a III-a)

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Dragi tovarăși români din conducerea de partid și de stat.Stimați tovarăși,Sîntem foarte fericiți că avem posibilitatea de a vizita frumoasa Românie, aducînd cu noi aici mesajul bucuriei nețărmurite a poporului vietnamez, care și-a cucerit recent independența, pășind acum pe calea reuni- ficării complete a patriei, bucurie pe care dorim s-o împărtășim cu dumneavoastră, frați români care, de-a lungul anilor ce au trecut, ați acordat sprijinul și ajutorul activ cauzei revoluționare a poporului vietnamez.înainte de toate, permiteți-mi să adresez Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste România, stimatului tovarăș Nicolae Ceaușescu și poporului frate român un salut de solidaritate, să exprim recunoștința sinceră a Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, a Guvernului Republicii Democrate Vietnam și a poporului vietnamez.Animat de sentimente pline de căldură, poporul vietnamez este entuziasmat de realizările strălucite pe care poporul român Ie-a obținut de-a lungul luptei sale revoluționare.Cu mai bine de 30 de ani în urmă, folo

sind condițiile Internaționale favorabile, poporul român a înfăptuit cu succes insurecția armată antifascistă, punînd apoi bazele unui stat de tip nou, al oamenilor muncii. Sub conducerea Partidului Comunist Român, valorificînd tradițiile de luptă dîrză, revoluționară, poporul român a trecut peste numeroase dificultăți, a depus toate eforturile pentru vindecarea rănilor pricinuite de război, ducînd țara pe drumul socialismului. Bazîndu-se pe superioritatea noului regim, pe propria sa forță, colabo- rînd cu țările socialiste, România s-a transformat dintr-o țară agrară înapoiată, cu o industrie modestă, într-o țară socialistă înzestrată cu o industrie modernă, o agricultură dezvoltată, cu știință și tehnică avansate. înfățișarea României a cunoscut înnoiri radicale. Nivelul de viață al poporului se îmbunătățește continuu. Prestigiul și poziția Republicii Socialiste România în arena internațională crește pe zi ce trece. Toate acdStea au contribuit la întărirea puterii sistemului socialist mondial, la asigurarea păcii în Europa și în lume.Realizările strălucite dobîndite în cei 31 de ani ce au trecut de la eliberarea țării sînt dovezi elocvente ale superiorității depline a socialismului, ale hărniciei în muncă și capacității creatoare a clasei munci-
(Continuare în pag. a III-a)

în Întreaga țară, In Întreprinderi, în unități socialiste ale agriculturii, în instituții științifice, de învăță- mînt, de artă și cultură, în celelalte instituții de stat au început în aceste zile, potrivit prevederilor Statutului partidului, adunările pentru dări de seamă anuale în organizațiile de partid. După adunările generale ale organizațiilor de bază vor avea loc adunări generale ale tuturor comuniștilor sau ale activului de partid din fiecare unitate. în ședințe ale activului de partid urmează să prezinte dări de seamă și comitetele comunale, orășenești și municipale.Desfășurarea adunărilor pentru dări de seamă reprezintă un moment important in viața partidului, ele fiind menite să prilejuiască analize exigente a- supra modului în care organele și organizațiile de partid, fiecare comunist a acționat pentru realizarea hotăririlor Congresului al XI-lea, ale plenarelor C.C. al P.C.R., a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, și, totodată, să conducă la adoptarea unor planuri de măsuri concrete în vederea perfecționării muncii de partid în toate domeniile vieții economice și sociale.Adunările se desfășoară anul a- cesta în condițiile importantelor succese obținute in dezvoltarea economiei, în toate sectoarele construcției socialiste, ale mobilizării active a întregii noastre națiuni pentru recuperarea totală a pagubelor provocate de inundațiile din vara acestui an, succese ce oglindesc rodnicia muncii comuniștilor, a activității organizatorice și politico-educative a organizațiilor de partid, creșterea continuă a rolului lor conducător în mobilizarea largă a întregului popor la traducerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea al P.C.R. în mod firesc, adunările vor trebui să reflecte aceste succese, constituind o autentică tribună a schimbului de experiență în activitatea multilaterală a organizațiilor de partid. Totodată, trebuie avut în vedere că adunările au loc în ajunul trecerii Ia înfăptuirea noului plan cincinal — ale cărui laturi și obiective fundamentale au fost configurate de Congresul al XI-lea; îndeplinirea acestora presupune, ca

o condiție esențială. întărirea continuă a rolului conducător al partidului în toate verigile și pe toate treptele activității economico-so- ciale, îmbunătățirea stilului și a metodelor de muncă ale organizațiilor de partid.Potrivit orientărilor stabilite de conducerea de partid, adunările pentru dări de seamă anuale trebuie să se desfășoare în strînsă legătură cu sarcinile practice ce se pun în fața fiecărui colectiv, dezbătînd căile și mijloacele cele mai potrivite pentru realizarea obiectivelor ce decurg din viitorul cincinal. în mod firesc, organizațiile de partid din industrie, acordînd întreaga atenție problemelor specifice, concrete ale locului lor de muncă, sînt chemate — ca cerință general-valabilă — să situeze in centrul dezbaterilor răspunderea comuniștilor pentru întărirea spiritului de ordine și disciplină în producție, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, introducerea pe scară largă a tehnologiilor moderne, înnoirea intr-un ritm mai rapid a producției, sporirea productivității muncii, utilizarea integrală a capacităților de producție și gospodărirea judicioasă a tuturor mijloacelor materiale și financiare, perfecționarea întregii munci de conducere și organizare spre a corespunde nivelului actual al dezvoltării e- conomiei naționale — într-un cu- vint, pentru realizarea unei înalte ’ eficiente economice. în întreprinderile unde mai există râ- mîneri în urmă față de plan e necesar să se dezbată cu toată responsabilitatea căile de recuperare a restanțelor în vederea îndeplinirii integrale a planului pe 1975 și a cincinalului în ansamblu, atît la producția fizică, cît și la indicatorii calitativi. în agricultură, adunările vor reflecta preocuparea comuniștilor pentru încheierea grabnică a lucrărilor de toamnă, pregătirea în condiții optime a recoltei anului viitor ; modul în care s-a acționat pentru aplicarea indicațiilor conducerii partidului privind creșterea neîntreruptă a producției agricole vegetale și animale, întărirea ordinii și disciplinei în muncă, sporirea coeziunii echipelor și brigăzilor in organizarea muncii, așezarea
(Continuare in pag. a Il-a)
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PROIECTUL LEGII
cu privire la producția bunurilor alimentare

Dupfl cum s-a anunțat, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
a examinat, în ședința din 4 noiembrie a.c,, proiectul Legii cu pri
vire la producția bunurilor alimentare. Acest proiect de lege se su
pune dezbaterii publice.

Propunerile și sugestiile privind proiectul de lege vor fl adresate 
Marii Adunări Naționale și Ministerului Agriculturii și Industriei Ali
mentare, în termen de 21 de zile.

„Scîntela" pune coloanele sale la dispoziția cititorilor, a cetățe
nilor care vor să-și exprime propunerile și observațiile.în Republica Socialistă România, producția de bunuri alimentare constituie o latură esențială a activității economice, un factor hotărîtor pentru ridicarea necontenită a nivelului de trai al poporului.In Întreaga activitate de producere a bunurilor alimentare trebuie să se urmărească valorificarea în cele mai bune condiții a resurselor de materii prime, a producției agricole vegetale și animale, a bogățiilor naturale de care dispune țara noastră.Statul asigură dezvoltarea în ritm susținut a producției alimentare, realizarea unor produse de un înalt nivel calitativ, cu o ridicată valoare nutritivă. într-un sortiment larg diversificat, în, măsură să satisfacă necesitățile raționale de consum ale tuturor categoriilor de consumatori, precum 

și unele disponibilități pentru export.
CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALEArt. 1. In Republica Socialistă România, dezvoltarea producției de bunuri alimentare, diversificarea sortimentelor, ridicarea valorii nutritive a acestora, în vederea satisfacerii cerințelor de alimentație ale populației, constituie o problemă de stat.Art. 2. Producția de bunuri alimentare se realizează pe baza unui program unitar de dezvoltare a capacităților de producție, de valorificare superioară a materiilor prime agri
CAPITOLUL II

ORGANIZAREA PRODUCERII Șl LIVRAREA 
BUNURILOR ALIMENTARE

SECȚIUNEA I

Materiile prime agricole 
destinate producției 

alimentareArt. 4. Unitățile producătoare de materii prime agricole, animale și vegetale, destinate producției alimentare, au obligația de a asigura Creșterea continuă a producțiilor și a livrărilor la fondul central al ȘfpțphțLi, precum și îmbunătățirea coriHhlmifffl. de substanță utilă, a valorii nutritive, a caracteristicilor tehnologice și a diversificării produselor pe care le realizează.Aceste unități răspund de livrarea ritmică a produselor, în cantitățile și sortimentele contractate, precum și de respectarea condițiilor de calitate și a celor sanitare și sanitar- veterinare.Art. 5. La recepția materiilor prime agricole, condițiile de calitate se verifică în mod obligatoriu prin analize de laborator.Se interzice preluarea și folosirea în producție a materiilor prime care nu corespund condițiilor de calitate și a celor sanitare și sanitar-veteri- nare.
SECȚIUNEA A ll-A

Organizarea producerii 
bunurilor alimentareArt. 6. Unitățile de interes republican asigură fabricarea bunurilor alimentara de bază și în producție da masă.Unitățile de stat de interes local și cele cooperatiste pot fabrica, potrivit prevederilor de plan, produse zaharoase, de cofetărie, patiserie, simigerie, sucuri și băuturi răcoritoare, înghețată, gheață, oțet, produse expandate din cereale și alte bunuri alimentare.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în calitate de organ coordonator, împreună cu celelalte organe interesate, stabilesc structura și volumul de producție a unităților care fabrică bunuri alimentare, indiferent de subordonarea acestora.Producția de carne și preparate din carne se realizează in abatoare și în unități complexe de industrializare a cărnii, care răspund de condițiile de calitate și igienă a bunurilor livrate pentru acoperirea cerințelor de consum.In scopul concentrării și diversificării producției, la abatoare se vor organiza, în funcție de baza de materii prime și zona de consum, secții pentru industrializarea cărnii sub 

Totodată, unitățile producătoare de bunuri alimentare au datoria să contribuie la ușurarea activităților casnice prin extinderea gamei de preparate și semipreparate.Producția de bunuri alimentare trebuie astfel organizată incit să asigure o bună aprovizionare a populației și un înalt nivel de igienă în manipularea și depozitarea produselor, în concordantă cu cerințele ocrotirii sănătății publice.Importanța pe care o are producția de bunuri alimentare pentru întreaga populație, dezvoltarea susținută și perspectivele acestui sector de activitate fac necesară existenta unor norme generale, obligatorii pentru unitățile furnizoare și beneficiare.în acest scop, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege : 

cole și de creștere continuă a volumului și calității produselor.Aprovizionarea populației cu bunuri alimentare se asigură pe baza unui program anual, aprobat prin decret prezidențial, la propunerea Consiliului de Miniștri.Art. 3. Producția de bunuri alimentare a unităților de stat sau cooperatiste se realizează în condițiile prezentei legi.

formă de preparate, conserve și se- miconserve, precum și pentru prelucrarea subproduselor.Art. 7. Producția de făină, mălai, pline, specialități de panificație, patiserie, paste făinoase și biscuiți se realizează în complexe industriale și unități de interes republican, precum și în mori, brutării, simigerii și alte asemenea, din unitățile de stat de interes local și cele cooperatiste.'■1 • ’ '"Uhită'ffte care fabrică dfcd^l'd 'itro- dilse răspund de folosirea completă și rațională a întregii capacități de pțydușiie, <[<' îmbunătățirea continuă a calității produselor și diversificarea gamei de sortimente, potrivit tradiției locale și cererii consumatorilor.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare răspunde de controlul, coordonarea și îndrumarea unitară a întregii producții de morărit, panificație și produse făinoase, stabilind norme tehnice obligatorii pentru toate unitățile, indiferent de subordonare.Art. 8. Unitățile de alimentație publică și de turism, de stat sau cooperatiste, trebuie să realizeze diferite sortimente de preparate culinare, semipreparate de bucătărie, produse de carmangerie, produse de cofetărie-patiserie, produse zaharoasei înghețată, băuturi răcoritoare și alte preparate, în funcție de profilul de activitate și de cerințele consumatorilor. Aceste unități vor realiza, de asemenea, sortimente de mîncare și alte produse culinare cu specific local și tradițional.Sortimentele obligatorii pe grupe de preparate culinare, produse de cofetărie-patiserie și băuturi răcoritoare, pentru fiecare tip de unitate de alimentație publică, se stabilesc de Mihisterul Comerțului Interior.Art. 9. Unitățile de alimentație publică trebuie să folosească tehnologii specifice de preparare a produselor culinare, în vederea asigurării -și menținerii proprietăților nutritive ale acestora, cu respectarea rețetelor de preparare stabilite potrivit normelor legale.Unitățile vor lua măsuri pentru introducerea de noi rețete de preparare în concordanță cu cerințele unei alimentații raționale, care să asigure echilibrul fiziologic și nutritiv între principalii componenți ai alimentelor, precum și extinderea producției de preparate și semipreparate și ■ meniurilor dietetice.Art. 10. Produsele alimentare se realizează numai pe baza rețetelor și tehnologiilor de fabricație stabilite potrivit normelor legale.Produsele alimentare noi pot fi fabricate sau preparate numai după omologare și după stabilirea normelor de consum și a prețului de către organele prevăzute de lege.

Metodologia de omologare se stabilește de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu Ministerul Comerțului Interior, cu consultarea organelor centrale care au în subordine unități producătoare de bunuri alimentare și cu acordul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor.Pentru produsele alimentare noi, cu specific local, care se produc și se desfac în același județ, metodologia de omologare se stabilește de organele de specialitate ale comitetelor executive ale consiliilor populare județene sau al municipiului București.Omologarea produselor se va face după testarea preferințelor cumpărătorilor.Art. 11. Verificarea calității produselor, începînd cu materia primă pînă la produsul finit, în toate fazele de fabricație și în timpul depozitării la unitățile de producție alimentară, se realizează prin organele de control tehnic al calității. Executarea controlului nu exonerează de răspundere pe toți cei care organizează sau conduc procesul de producție.In cadrul unităților producătoare se vor organiza laboratoare proprii, dotate și încadrate corespunzător, prin care se vor urmări și verifica parametrii califativi, fizico-chimici și bacteriologici ai materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite, pe tot fluxul de fabricație.Art. 12. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare stabilește norme tehnice de calitate, norme de consum, de perisabilitate, precum și norme și normative de stoc pentru produsele alimentare ce se realizează de unitățile în subordine, obligatorii pentru toate unitățile de producție alimentară, indiferent da subordonarea lor.Pentru alte produse alimentare, realizate numai în unități de producție subordonate altor organe, stabilirea normelor și normativelor prevăzute la alineatul precedent revine acestor organe, cu avizul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.Pentru preparatele alimentare care se realizează numai în rețeaua de alimentație publică, normele și normativele prevăzute în alineatul I se stabilesc de Ministerul Comerțului Interior.Normele tehnice de calitate se vor stabili în toate cazurile și cu avizul Ministerului Comerțului Interior și al Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor.Normele și normativele de stoc, a căror aprobare este în competența Comitetului de Stat al Planificării și Ministerului Aprovizionării Tehnico- Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, se stabilesc de a- ceste organe.Criteriile de stabilire a normelor și normativelor prevăzute în prezentul articol se aprobă prin decret prezidențial.Art. 13. Ministerul Agriculturi! și Industriei Alimentare, celelalte organe centrale și organele locale, care au în subordine unități de producție alimentară, împreună cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, Ministerul Comerțului Interior, precum și Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Ma- teriale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe vor lua măsuri, pe baza unor programe de perspectivă, in concordanță cu prevederile planului unic de dezvoltare economico- socială, pentru :a) asigurarea mașinilor, utilajelor șl materialelor necesare pentru fabricarea produselor alimentare la nivelul cerințelor rezultate din programul unitar de dezvoltare a industriei alimentare ;b) asigurarea utilajelor necesare unităților de alimentație publică pentru prepararea produselor ;c) diversificarea producției de mașini, utilaje și materiale destinata industriei alimentare și rețelei de a- limentație publică, ținînd seama de noile produse alimentare ce urmează să fie fabricate sau preparate.
. SECȚIUNEA A III-A

Livrarea bunurilor 
alimentareArt. 14. La omologarea bunurilor alimentare se stabilesc termenele de garanție, indicii de calitate și condițiile de păstrare care asigură menținerea însușirilor calitative ale produselor în cadrul acestor termene, cît și ambalajele de desfacere și transport.Pentru produsele alimentare conservate, la omologare se vor stabili și termenele de valabilitate. Termenele de garanție și de valabilitate pentru aceste produse se prevăd, după caz, în standardele de stat sau în normele Interne.Prin termen de garanție se înțelege limita de timp în cadrul căreia recondiționarea sau înlocuirea pro

dusului se face pe seama și cheltuiala unității producătoare, dacă nu se dovedește că degradarea acestuia s-a produs din culpa unității beneficiare.După expirarea termenului de garanție, unitatea producătoare răspunde pentru vicii ascunse, în cadrul termenului de valabilitate. Prin termen de valabilitate se înțelege perioada limită de consum în care produsul, depozitat și transportat,în condiții corespunzătoare, trebuie să-și mențină nemodificate caracteristicile de calitate înscrise in standardul de stat sau în norma internă.Art. 15. Unitățile producătoare trebuie să livreze bunurile alimentare cu respectarea condițiilor de calitate. Unitățile beneficiare sînt obligate să refuze primirea produselor care, datorită lipsurilor calitative, nu pot fi puse în vînzare.Livrarea produselor de către unitățile producătoare se va face ritmic, înainte de împlinirea unei treimi din termenul de garanție al produsului.Pentru conserve de pește, legume sau, fructe, unitățile producătoare și cele beneficiare pot conveni ca livrarea să se facă la o dată ulterioară, dacă nu este posibilă livrarea acestora în limita prevăzută la alineatul precedent, fără însă a depăși termenul de garanție al produsului. în a- cest caz, perioada de garanție a produsului se prelungește de drept cu durata de timp dintre data împlinirii unei treimi din termenul inițial de garanție și data livrării, fără a depăși termenul de valabilitate.j Pentru bunurile alimentare altele decît cele conservate, termenul de garanție stabilit la omologare poate fi prelungit numai pe baza reexaminării indicilor de calitate de către laboratoarele de specialitate, în condițiile stabilite de Ministerul Sănătății și Ministerul Comerțului Interior. Se interzice prelungirea termenului de garanție la bunurile alimentare care se consumă numai in stare proaspătă sau au o destinație specială.Art. 16. Livrările de bunuri alimentare de la întreprinderile comerciale cu ridicata la rețeaua cu amănuntul se vor face în ordinea vechimii, fără a se depăși termenul de depozitare, iar în ce privește cele conservate, fără a se depăși și perioada de două treimi din termenul de valabilitate.Unitățile beneficiare pot refuza produsele nelivrate în termenele prevăzute la art. 15 și alineatul precedent.Art. 17. Ministerele și celelalte organe centrale și organele locale ale administrației de stat, care au în subordine unități producătoare de bunuri alimentare, împreună cu Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, prin Direcția Generală a Rezervelor de Stat, vor lua măsuri ca produsele alimentare conservate constituite rezervă de stat să fie reîm- prqsp^ătate. Păstrarea acestor produse în depozitele rezervelor de stat nu poate depăși mai mult de jumătate.din tewnenuLde valabilitate.Art. 18. Pentru asigurarea desfacerii bunurilor alimentare conservate în cadrul termenului de valabilitate, produsele vor fi recepționate și depozitate pe loturi, în ordinea datei de fabricație, instituindu-se in acest scop o evidență operativă, pe termene de valabilitate, astfel ca livrările și desfacerea prin magazine să se facă în ordinea vechimii.Unitățile producătoare pot păstra In spațiile proprii de depozitare, la cererea unităților beneficiare, produse alimentare ale acestora, pe o durată de cel mult jumătate din termenul de valabilitate. în acest caz, plata produselor se va face de beneficiari la termenele scadente din contracte, cu suportarea cheltuielilor aferente perioadei de depozitare.Unitățile producătoare sînt obligate să ia măsuri pentru preîntîmpi- narea creării de 'stocuri de bunuri alimentare fără desfacere asigurată, care pot conduce la depășirea termenului de garanție sau de valabilitate și la degradarea calitativă a produselor.Art. 19. Unitățile comerciale cu ridicata, precum și cele cu amănuntul vor asigura desfacerea integrală a bunurilor alimentare conservate în cadrul termenului de valabilitate. Sortimentele cu desfacere mai lentă vor fi concentrate în timp util în unitățile comerciale cu volum mare de desfacere și în localitățile în care produsele sînt mai solicitate, concomitent cu accelerarea livrărilor la consumurile colective și la u- nitățile de alimentație publică.Art. 20. In cazul în care unele produse nu au putut fi desfăcute către
CAPITOLUL III

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL 
PRODUCȚIEI ALIMENTAREArt. 25. Bunurile, alimentare se produc pe baza rezultatelor obținute în activitatea de cercetare științifică.Cercetarea științifică în domeniul 

populație în cadrul termenului de valabilitate, întreprinderile comerciale deținătoare le vor livra pentru consum numai pe baza buletinelor de analiză emise de organele sanitare sau sanltar-veterinare, care vor atesta că acestea sint apte pentru consumul uman și pot fi desfăcute prin rețeaua comercială. Analiza produselor alimentare conservate de origine animală se va face de către laboratoarele sanitare și sanitar-veterinare, iar cele vegetale de laboratoarele sanitare. Analizele se vor efectua prin probe reprezentative. prelevate pe loturi, în conformitate cu normele legale.Valorificarea produselor se va face de către întreprinderile comerciale în termen de 1—3 luni de la data atestării lor pentru consum, potrivit alineatului precedent. Termenul și condițiile de valorificare se vor înscrie in buletinul de analiză, în funcție de natura produsului și rezultatele probelor de laborator.Produsele care nu se valorifică in aceste termene se exclud din consumul uman.
SECȚIUNEA A IV-A

Ambalarea și depozitarea 
bunurilor alimentareArt. 21. Ambalajele folosite la . bunurile alimentare trebuie să asigure păstrarea cantității și calității acestora, prezentarea estetică a mărfurilor și informarea consumatorilor cu privire la felul și calitatea produsului, cantitatea conținută, prețul de vînzare, marca de fabrică și data fabricației, condițiile de păstrare și de utilizare și alte caracteristici.Pentru produsele alimentare stabilite de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu Ministerul Sănătății, Ministerul Comerțului Interior și Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor, pe ambalaj sau pe produs se va trece și termenul de garanție. De asemenea, unitățile producătoare sînt obligate să înscrie pe ambalaj sau pe etichetă la produsele alimentare conservate și data împlinirii termenului de valabilitate.Art. 22. Ministerele, celelalte organe centrale și organele locale, care au în subordine unități de producție alimentară, vor lua măsuri pentru asigurarea preambalării sau ambalării produselor alimentare destinate fondului pieței, în scopul păstrării calității acestora și înlesnirii desfacerii prin unități de autoservire.Art. 23. In depozitele din unitățile de producție alimentară și din rețeaua de desfacere se vor asigura condiții de igienă, temperatură, umiditate și lumină, corespunzătoare fiecărei categorii de mărfuri, precum și spații de manipulare care să permită folosirea mijloacelor mecanizate.Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu Ministerul Comerțului Interior elaborează norme tehnice pentru depozitarea produselor ■ alimentare, obligatorii pentru toate unitățile, indiferent de subordine.Art. 24. Ministerele, celelalte organe centrale și organele locale, care au în subordine unități de producție alimentară, împreună cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Metalurgice, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Comerțului Interior, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, precum și Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe vor lua măsuri, pe baza unor programe de perspectivă, elaborate în concordanță cu prevederile planului național unic de dezvoltare econo- mico-socială, pentru :a) asigurarea cantitativă și calitativă a ambalajelor și materialelor de ambalare ;b) dotarea unităților cu utilaje și dispozitive de ambalare și preamba- lare ;c) extinderea transportului produselor alimentare cu mijloace de transport specializate ;d) dezvoltarea. spațiilor de depozitare a mărfurilor alimentare și în special a celor prevăzute cu sisteme de răcire, atît la unitățile de producție a bunurilor alimentare, cît și la unitățile de desfacere, precum și dotarea spațiilor de depozitare, existente cu instalații și mijloace tehnice pentru realizarea condițiilor de păstrare conform normelor stabilite.

producției bunurilor alimentare va fi orientată, în principal, pentru înfăptuirea următoarelor obiective :a) îmbunătățirea calității produse

lor, îndeosebi prin creșterea valorii lor nutritive, prin tehnologii și utilaje noi, rețete, metode de ambalare și conservare, care să asigure echilibrul fiziologic și nutritiv între principalii componenți ai alimentelor — proteine, grăsimi, hidrați de carbon și vitamine — în funcție de natura muncii și vîrsta consumatorilor, de zone geografice, gusturi și tradiții locale ;b) diversificarea și înnoirea produselor pe baza cerințelor populației, urmărindu-se cu precădere elaborarea de tehnologii și rețete pentru fabricarea de produse dietetice, produse pentru copii și produse semipreparate care să ușureze munca în gospodării ;c) valorificarea superioară a materiilor prime agroalimentare și atragerea în circuitul economic a unor noi resurse de materii prime ;d) îmbunătățirea tehnologiilor și
CAPITOLUL IV

ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE IGIENĂ IN 
UNITĂȚILE CARE PRODUC BUNURI ALIMENTAREArt. 28. Unitățile care produc bunuri alimentare vor funcționa pe baza autorizației sanitare. Pentru unitățile care produc și desfac produse alimentare de origine animală este necesară și autorizația sanitar-vete- rinară.Art. 29. Unitățile care produc bunuri alimentare, indiferent de subordonare, sînt obligate :a) să organizeze procesul de producție astfel incit să se asigure continuitatea fluxului tehnologic normal, evitarea încrucișărilor între fazele salubre și cele insalubre și respectarea normelor de igienă, în toate fazele de producție ;b) să păstreze și să depoziteze materiile prime, materialele și produsele finite în spații ușor de curățat și dezinfectat, care să asigure menținerea calității bunurilor depozitate ;c) să respecte la livrare normele sanitare și. după caz, cele sanitar-veterinare, atît cu privire la produs, cît și la ambalajul acestuia ;d) să întrețină în stare de curățenie clădirile din dotare, spațiile interioare și exterioare ale acestora, dependințele, grupurile sociale, utilajele și mobilierul ;el să asigure echipamentul pentru protecția sanitară a produselor alimentare și echipamentul de protecție a muncii, conform legislației in vigoare ; >Art. 30. Unitățile care produc bu

CAPITOLUL V

RĂSPUNDERI Șl SANCȚIUNI
Art. 34. încălcarea dispozițiilor din prezenta lege atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională său penală, după caz.Art. 35. Falsificarea ori substituirea de materii prime sau materiale folosite Ia fabricarea sau prepararea produselor alimentare, precum și livrarea acestor produse cunoscînd că au fost fabricate ori preparate din materii prime sau materiale falsificate ori substituite, se pedepsește, potrivit art. 297 din Codul penal, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.Dacă prin falsificarea sau substituirea materiilor prime ori materialelor produsele au devenit vătămătoare sănătății, pedeapsa este, potrivit art. 313 din Codul penal, închisoare de la 6 luni la 5 ani.Tentativa se pedepsește.Art. 33. Constituie contravenție la normele cu privire la producția bunurilor alimentare următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrșite în astfel de condiții Incit, potrivit legii penale, constituie infracțiuni :a) introducerea în producția bunurilor alimentare de materii prime sau materiale necorespunzătoare prescripțiilor tehnice de calitate ;b) nerespectarea rețetelor și teh

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALEArt. 39. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Sănătății, Ministerul Comerțului Interior, împreună cu Institutul Român de Standardizare și celelalte organe centrale interesate vor rea- naliza, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, standardele de stat și nor

condițiilor igienico-sanitare la fabricarea sau prepararea bunurilor alimentare.Art. 26. Cercetarea pentru crearea de noi bunuri alimentare va ține seama de rezultatele testării populației. Metodologia de testare se stabilește de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu Ministerul Comerțului Interior.Pentru bunurile alimentare dietetice, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu Ministerul Sănătății vor organiza testarea pe categorii de consumatori, diferențiat în funcție de maladii șl categorii de vîrstă.Art. 27. Ministerul Agriculturii șî Industriei Alimentare va asigura includerea sarcinilor fizice pentru valorificarea cercetărilor efectuate în planul de producție al unităților, indiferent de subordonarea lor.

nuri alimentare vor utiliza in procesul de producție apă potabilă.Utilizarea apei nepotabile este permisă numai la acele operații tehnologice sau de întreținere avizate de organele sanitare sau, după caz, sanitar-veterinare.Art. 31. Unitățile producătoare sînt obligate să asigure buna funcționare și întreținere a instalațiilor de alimentare cu apă potabilă, frigorifice, tehnico-sanitare, de iluminat, de apă caldă, de colectare, epurare și evacuare a apelor uzate și să ia măsuri de executare periodică a acțiunilor de deratizare, dezinfecție și dezin- secție. De asemenea, vor lua măsuri pentru colectarea, îndepărtarea și depozitarea reziduurilor, in locuri special amenajate în acest scop.Art. 32. Personalul care lucrează in unitățile de producție a bunurilor alimentare este obligat să se supună examenelor medicale la încadrarea în muncă și periodic, potrivit normelor sanitare.Organele de conducere ale unităților vor asigura instruirea personalului cu privire la regulile de igienă personală și a locurilor de muncă și răspund de aplicarea acestor reguli de către personalul unității.Art. 33. Utilizarea coloranților, ■- romatizanților, conservanților și altor adjuvanți alimentari la fabricarea și prepararea bunurilor alimentare este permisă numai cu respectarea normelor de igienă stabilite de Ministerul Sănătății.

nologiilor de fabricație ori de pre» parare a bunurilor alimentare ;c) nerespectarea prescripțiilor da ambalare sau preambalare pe produse și grupe de produse, prevăzute în standarde de stat și norme Interne ;d) încălcarea normelor sau normativelor de stoc ;e) încălcarea prevederilor art. ia, alineatul ultim.Contravențiile se sancționează CU amendă de la 500 la 2 000 lei.Art. 37. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac prin proces-verbal, încheiat de inspectorii din Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor și de persoane anume împuternicite de ministrul agriculturii și industriei alimentare sau ministrul aprovizionării tehnico-ma- teriale și controlului gospodăririi fondurilor fixe.Constatarea contravențiilor săvîrșite în unitățile comerciale șl aplicarea sancțiunii se fac șl de inspectorii comerciali de stat.Art. 38. Dispozițiile articolelor 38 și 37 se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sanctionarea contravențiilor.

mele interne la produsele alimentare conservate, stabilind la fiecare produs și sortiment, pe lingă termenul de garanție, și termenul de valabilitate.Art. 49. Prezenta lege întră în vigoare după 60 de zile de la data publicării în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.
(Urmare din pag. I)Întregii activități productive în C.A.P. pe baza acordului global, creșterea responsabilității tuturor locuitorilor satelor pentru realizarea unei agriculturi moderne, intensive, de înaltă productivitate, corespunzător posibilităților existente, constituie, de asemenea, probleme cărora este necesar să li se acorde atenție centrală în cadrul dezbaterilor. In comerț, în sectorul serviciilor publice, dările de seamă, discuțiile purtate pe marginea lor se cuvin a fi a- xate pe sarcinile privind înfăptuirea riguroasă a măsurilor stabilite de conducerea partidului in vederea aprovizionării ritmice și mai bunei serviri a populației. In domeniul transporturilor, organizațiile de partid vor acorda o atenție deosebită folosirii cu maximum de randament a tuturor mijloacelor, funcționării lor ireproșabile. Organizațiile de partid din invățămint au datoria să situeze, în mod prioritar, în miezul discuțiilor problemele concrete ale legării tot mai strînse a procesului instructiv- educativ de cerințele producției in

dustriale și agricole, cercetării științifice, de sarcinile educării comuniste a tineretului. în instituțiile de cultură și artă, organizațiile de partid au îndatorirea să dezbată, cu profunzime și intr-un spirit de înaltă responsabilitate, problemele promovării creației literar-artistice de înaltă ținută umanistă, ferm angajată și cu un consecvent caracter militant, inspirată din munca și viața poporului, din idealurile socialismului și comunismului.Adîncind asemenea probleme specifice ale activității din domeniul în care acționează fiecare organizație de partid, participanții la adunări sînt chemați să se concentreze asupra unui șir de preocupări comune, care trebuie să străbată ca un fir roșu dezbaterile, indiferent de sfera în care se desfășoară. Ne referim în primul rînd la întărirea exigenței și autoexigen- ței, la dezvoltarea spiritului de înaltă responsabilitate comunistă. în aceasta își găsește de fapt expresia spiritul de partid, a cărui esență o constituie tocmai răspunderea față de partid și popor, conștiinciozitatea, dăruirea și 

abnegația în înfăptuirea tuturor sarcinilor încredințate — trăsături pregnant ieșite în evidență cu prilejul recentelor adunări consacrate analizei activității și comportării membrilor de partid și semnării Angajamentului Solemn,
Adunările pentru dări de seamă

acțiune de o covîrșitoare importanță politică în viata organizațiilor de partid, a fiecărui comunist. Analiza temeinică și constructivă a activității va fi cu atît mai eficientă cu cît se va desfășura într-un pronunțat spirit critic și autocritic, străin oricăror manifestări de automulțumi- te, relevînd cu hotărîre neîmplini- rile sau neajunsurile, cauzele lor, concentrîndu-se asupra căilor de eliminare a acestora, asupra rezervelor de mai bine, a posibilită

ților de perfecționare a activității. Tocmai desfășurîndu-se într-un a- semenea spirit critic sănătos, partinic, adunările vor spori forța combativă a fiecărei organizații de partid. în același sens, un factor , comun al adunărilor trebuie să-l 1 

constituie preocuparea pentru întronarea în toate sectoarele și la toate nivelurile a unul puternic spirit de ordine și disciplină, menit să asigure concentrarea tuturor e- nergiilor în vederea realizării întocmai a sarcinilor stabilite de partid.O atenție neșlăbită va trebui acordată, în aceste adunări, felului cum sînt traduse în viață principiile și normele înscrise în Codul etic. Este necesar să fie examinat atent modul cum se ocupă comu

niștii de înrădăcinarea normelor e- ticii și echității socialiste în primul rînd în propria lor viață și activitate, precum și în colectivul în care lucrează, cum se comportă in muncă, în familie și societate, luîndu-se atitudine hotărîtă împo

triva oricăror manifestări de încălcare sau desconsiderare a acestor norme.Dezbaterile din adunări trebuie să se concretizeze pretutindeni în creșterea rolului de conducător politic Ia locul de muncă al fiecărei organizații de partid. Aceasta nu este o noțiune abstractă, rolul conducător al fiecărei organizații a partidului găsindu-și expresia, înainte de orice, în exemplul personal pe care îl oferă comuniștii. Tocmai de aceea este necesar ca adunările 

să pună pe primul plan îndatorirea membrilor de partid de a fi mereu acolo unde este mai greu, unde trebuie pus umărul mai cu nădejde, antrenind prin exemplul lor pe toți oamenii muncii.Experiența demonstrează că buna desfășurare a adunărilor este determinată de temeinica lor pregătire. După cum se știe, o contribuție importantă la reușita adunării o aduce însăși darea de seamă ; întocmită în urma unei largi consultări, ea trebuie să concentreze atenția participanților nu asupra unor generalități sau unui șir ne- sfîrșit de cifre, cum se mai întîm- plă uneori, ci spre problemele concrete, de muncă șl viață, spre problemele care au un rol-cheie pentru colectivul respectiv, punînd în evidență cu precădere posibilitățile și resursele existente pentru per-, fecționarea muncii, pentru obținerea unor rezultate tot mai bune, ținîndu-se seama de faptul că și a- colo unde se obțin rezultate bune există loc pentru mai bine. Tocmai în felul acesta se va stimula participarea la dezbateri, vor fi create condiții prielnice fructificării experienței și inițiativei din fiecare or

ganizație de partid, se va asigura perfecționarea conducerii de către organizațiile de partid a organizațiilor de masă, îmbunătățirea activității de propagandă a acestora. Pentru a imprima adunărilor un caracter activ, de lucru, cu o puternică eficientă în viața organizațiilor, este necesar ca ele să adopte planuri de măsuri temeinic chibzuite, judicioase, cu sarcini, termene și responsabilități precise, care să asigure concentrarea tuturor forțelor spre realizarea efectivă și cu deplin succes a sarcinilor ce revin fiecărui colectiv in înfăptuirea politicii partidului.Moment de semnificație majoră In viața partidului, adunările pentru dări de seamă anuale trebuie să contribuie în mod determinant la îmbunătățirea întregii activități organizatorice și politico-educative a organizațiilor de partid, asigurînd ridicarea ei la nivelul înaltelor exigențe stabilite de Congresul al XI-lea al P.C.R., potrivit cerințelor complexe ale realizării de noi și mari progrese pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.
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VIZITA IN țara noastră a tovarășului le duan
DINEU OFICIAL OFERIT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)gați de război, poporul vietnamez își poate îndrepta astăzi, în deplină libertate, întreaga sa energie și capacitate creatoare spre vindecarea rănilor războiului, spre refacerea economiei și dezvoltarea țării pe calea socialismului. Așa cum au evidențiat convorbirile pe care le-am început astăzi, există largi posibilități ca — în noile condiții, ale trecerii poporului vietnamez la munca pașnică de reconstrucție și dezvoltare a țării sale — să amplificăm și mai mult colaborarea și cooperarea economică, tehnico-științifică și culturală ro- mâno-vietnămeză, ridicînd astfel pe o treaptă superioară și dînd noi dimensiuni conlucrării și solidarității care s-au dezvoltat între țările și popoarele noastre. In a- cest sens apreciem că vizita dumneavoastră în România va constitui un moment de seamă care deschide noi perspective de întărire și dezvoltare pe multiple planuri a relațiilor dintre țările și partidele noastre, în interesul ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului, progresului și păcii.i ■ Dragi tovarăși,Trăim o epocă de mari transformări revoluționare, sociale și naționale, de schimbări profunde în raportul internațional de forțe, de afirmare tot mai puternică a voinței popoarelor de a fi deplin stăpîne pe bogățiile naționale, pe destinele lor.în realizarea acestor schimbări un rol important au jucat și joacă țările socialiste, țările în curs de dezvoltare care își afirmă hotări- rea lor de a pune capăt vechii politici de dominație imperialistă și colonialistă, masele largi populare, forțele progresiste de pretutindeni. De asemenea, lupta poporului vietnamez — ca și a celorlalte popoare din Indochina — a avut un rol foarte important în determinarea schimbărilor care s-au produs pe plan internațional. Ca rezultat al acestor schimbări, lumea cunoaște astăzi începutul unui curs nou, spre destindere și colaborare. Viața arată însă că mai există forțe care pot pune în pericol pacea și securitatea internațională. De aceea, popoarele, forțele . antiimperialiste și progresiste de pretutindeni trebuie să-și u- nească tot mai strîns eforturile pentru a înlătura orice piedici și obstacole din calea destinderii, pentru a promova o politică nouă, de pace și colaborare între națiuni.

Pornind de la aceste realități, România întărește continuu prietenia și colaborarea cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare și cu tinerele state independente, extinde, în spiritul coexistenței pașnice, legăturile sale economice, tehnico-științifice și culturale cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială. La baza relațiilor sale internaționale, România așază permanent principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța, respectării dreptului fiecărui popor de a-și făuri soarta de sine stătător.încheierea cu succes a Conferinței general-europene și semnarea documentelor de la Helsinki au marcat începerea unei etape noi, hotărîtoare în lupta pentru securitate și colaborare — aceea a transpunerii în viață a principiilor adoptate la conferință. în această direcție se impun măsuri concrete de dezangajare militară în vede- rea consolidării și dezvoltării destinderii, de reducere a cheltuielilor pentru înarmări, de lichidare a bazelor militare străine și retragere a trupelor în granițele naționale, de desființare a blocurilor, precum și alte măsuri care să dea popoarelor garanția că se pot dezvolta libere, 1a adăpost de orice amestec și agresiuni din afară.Considerăm că realizarea securității și păcii în Europa va exercita o puternică influență pozitivă asupra întregii vieți internaționale, pentru pace și colaborare între toate popoarele.Sîntem interesați în soluționarea pașnică a situației din Cipru, pen- _ tru dezvoltarea colaborării multilaterale în Balcani și transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii și colaborării internaționale.România se pronunță consecvent pentru soluționarea pe cale politică, pașnică a tuturor conflictelor dintre state și a stărilor de încordare care mai există astăzi în lume.Considerăm că trebuie intensificate eforturile pentru a se ajunge cît mai rapid la instaurarea unei păci durabile și juste în Orientul Mijlociu, pornindu-se de la retragerea trupelor israeliene din teritoriile ocupate în urma războiului din 1967, de la necesitatea soluționării problemei poporului pales- tinean în conformitate cu cerințele și aspirațiile sale legitime, inclusiv 

de a-și constitui un stat național independent.Ținînd seamă de intensificarea cursei înarmărilor, de pericolul pe care îl reprezintă aceasta pentru pacea omenirii și de influența pe care o exercită asupra dezvoltării economico-sociale, considerăm că trebuie să se amplifice eforturile tuturor popoarelor pentru trecerea la măsuri efective de dezarmare, pentru oprirea cursei înarmărilor, și îndeosebi a înarmărilor nucleare.Ne pronunțăm cu hotărîre pentru rezolvarea problemelor subdezvoltării, pentru înlăturarea din relațiile internaționale a vechii politici imperialiste, de inegalitate și asuprire, care a dus la împărțirea lumii în țări sărace și țări bogate. Se impune realizarea unei noi ordini economice și politice internaționale, bazată pe egalitate și echitate, pe raporturi noi, cu adevărat democratice, care să asigure progresul mai rapid al tuturor țărilor și, în primul rînd, al țărilor slab dezvoltate.în epoca marilor cuceriri științifice trebuie să facem totul ca realizările cunoașterii umane în toate domeniile să fie puse în serviciul progresului fiecărei națiuni, al întregii omeniri, să slujească bunăstării, fericirii și libertății popoarelor.Soluționarea marilor probleme care preocupă astăzi omenirea impune participarea activă, în condiții de deplină egalitate, a tuturor statelor, fără deosebire de mărime sau orînduire socială, și, fără nici o îndoială, în primul rînd a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate — care constituie majoritatea statelor lumii și sînt nemijlocit interesate în realizarea unui climat de pace și largă colaborare, în asigurarea progresului lor economic și social.După părerea noastră, se impune democratizarea generală a relațiilor internaționale, creșterea mai substanțială a rolului Organizației Națiunilor Unite și altor organisme internaționale în viața politică contemporană. în organizarea și în activitatea Organizației Națiunilor Unite trebuie să se reflecte în mod mai corespunzător marile schimbări care au avut loc în dezvoltarea lumii contemporane, asigurîn- du-se participarea la întreaga ei activitate a tuturor statelor, în deplină egalitate. în acest sens, regretăm poziția Statelor Unite care au împiedicat anul acesta intrarea Vietnamului în O.N.U. Sîntem 

convinși însă că, în scurt timp, Vietnamul va fi primit și va participa -activ la activitatea Organizației Națiunilor Unite, aducîn- du-și contribuția constructivă la soluționarea marilor probleme internaționale.în rezolvarea problemelor complexe ale lumii contemporane, un rol important îl au partidele comuniste și muncitorești, partidele socialiste, alte partide democratice, progresiste, mișcările de eliberare națională, toate forțele antiimperialiste. De aceea, Partidul Comunist Român acționează pentru dezvoltarea largă a colaborării

(Urmare din pag. Dtoare, a întregului popor român. Aceste realizări deschid noi ’ șf minunate perspective. Urăm, din toată inima, poporului frate român ca, qrmînd directivele trasate de cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, să obțină noi și mari succese în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, făcînd ca România să fie din ce în ce mai prosperă, iar poporul român să fie tot mai fericit. Astăzi, bucuros de marea sa victorie, poporul vietnamez păstrează pentru totdeauna în amintire faptul că partidul, guvernul și poporul român i-au acordat un sprijin activ și un ajutor prețios. Știm că în primăvara acestui an locuitorii Capitalei, ca și cei din întreaga țară, au salutat cu căldură victoria completă a poporului vietnamez. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, alți conducători români de partid și de stat au a- firmat că vor continua să acorde poporului vietnamez, care a intrat într-o nouă etapă, sprijin în reconstruirea țării.Este o nouă și minunată expresie a solidarității și prieteniei care leagă de multă vreme popoarele celor două țări ale noastre, pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului proletar.Dragi tovarăși,După cum vă este cunoscut, de-a lungul a 30 de ani, împușcăturile n-au încetat să răsune nici o zi pe < pămîntul vietnamez. Poporul nostru a fost nevoit să lupte , fără răgaz, cu multiple privațiuni, opu- nînd de două ori rezistență patriotică extrem de eroică împotriva a- gresiunii imperialiste, obținînd iz- bînzi glorioase.Victoria de însemnătate epocală în lupta împotriva imperialiștilor americani, pentru salvarea națională a poporului vietnamez, este o victorie strălucită a marxism-leninismului invincibil, a liniei politice, militare și diplomatice a Partidului Celor ce Muncesc din Viet- 

cu toate aceste forțe politice și pentru întărirea unității, și colaborării lor.Sîntem bucuroși că între Partidul Comunist Român și Partidul Celor ce Muncesc din Vietnam există relații tovărășești, de colaborare, în toate domeniile de activitate. Am ferma convingere că și în viitor relațiile dintre partidele noastre — ca și dintre cele două țări și popoare — se vor dezvolta necontenit, în interesul reciproc, al cauzei socialismului, păcii și colaborării internaționale.Doresc să exprim încă o dată, dragă tovarășe Le Duan, convinge-
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£e Duannam, o confirmare a marelui adevăr rostit de președintele Ho Și Min : „Nimic nu este mai prețios decît independența și libertatea". Aceasta este victoria comună a popoarelor celor trei țări — Vietnam, Laos și Cambodgia — prieteni a- propiați în lupta îndelungată, pe -viață și pe moarte, tfnpotriva dușmanului comun, pentru independența și libertatea fiecărei țări. Ea este o izbîndă a solidarității militante, a ajutorului extrem de prețios dat de popoarele sovietice, de toate țările socialiste frățești, de mișcarea muncitorească și de mișcările de eliberare națională, o victorie a democrației și păcii în lume.După ce au redobîndit independența, reunificarea completă și definitivă a patriei, cele 45 milioane de vietnamezi au intrat într-o eră nouă — cea în care întreaga țară avansează spre socialism. Aceasta este cea mai strălucită eră din cei 4 000 de ani de istorie a națiunii vietnameze.Sarcina este nobilă, perspectiva este extrem de luminoasă, dar în momentul actual trebuie să facem față numeroaselor greutăți pricinuite de cei 30 de ani de război distrugător și de colonialism.Poporul vietnamez este ferm ho- tărît să depună toată energia și voința sa pentru a spori munca productivă, pentru refacerea și dezvoltarea economiei, creîndu-și, pas cu pas, o viață nouă, pe toate planurile. Cu sprijinul și ajutorul țărilor "socialiste, al prietenilor din lume, poporul nostru este ..ferm convins că va construi, în' mod sigur, cu succes un Vietnam unit, socialist și va aduce o contribuție demnă la cauza revoluționară a popoarelor lumii, așa cum a fost dorința arzătoare a președintelui Ho Și Min și a întregului popor vietnamez.Astăzi, ne bucurăm împreună, aici, pentru marile victorii ale celor două popoare, pentru dezvoltarea fructuoasă a solidarității dintre Vietnam și România.încrezător în viitorul luminos, în perspectiva strălucită a pauzei 

rea noastră că vizita dumneavoastră va exercita o puternică influență și va constitui un moment important în dezvoltarea acestei colaborări.Vă rog, dragi tovarăși și prieteni, să toastăm în sănătatea tovarășului Le Duan și a tuturor oaspeților vietnamezi !Să urăm poporului vietnamez prieten prosperitate și fericire !Pentru prietenia, solidaritatea și colaborarea dintre țările și partidele noastre !Pentru triumful cauzei socialismului, păcii și colaborării în lume I 
(Aplauze).

revoluționare, Partidul Celor ce Muncesc din Vietnam și poporul vietnamez sînt hotărîte să facă totul pentru consolidarea și dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare frățească dintre cele două popoare ale noastre.Vă rog să ridicăm paharul :Pentru victoria strălucită a poporului român în edificarea socialismului !Pentru victoria strălucită a poporului vietnamez în lupta sa patriotică și în edificarea socialismului !■ Pentru ca solidaritatea, prietenia și colaborarea frățească dintre poporul vietnamez și poporul român să fie trainice !Pentru solidaritatea dintre țările socialiste și mișcarea comunistă și muncitorească internațională pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului proletar !în sănătatea stimatului tovarăș Nicolae Ceaușescu !în sănătatea celorlalți tovarăși români din conducerea de partid și de stat !în sănătatea tuturor tovarășilor prezenți aici ! (Aplauze).
Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale de colaborare 

economică si tehnico-stiintifică dintre România 
g ferec-' •

și R. D. VietnamLa București au început, vineri după-amiază, lucrările celei de-a III-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică și tehnico-științifică dintre Republica. Socialistă România și Republica Democrată Vietnam.în spiritul convorbirilor care au avut loc între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Le Duan, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, sînt examinate posibilitățile de dezvoltare și diversificare, in continuare, a colaborării economice bilaterale, în

CONVORBIRI OFICIALE
(Urmare din pag. I)obținută de poporul vietnamez împotriva intervenției imperialiste și reacțiunii interne din Vietnamul de Sud, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că poporul român va fi și în viitor alături de poporul vietnamez în opera sa de reconstrucție, de edificare a socialismului, în eforturile sale de dezvoltare a țării pe calea progresului economic și social, pentru un Vietnam unit, independent și suveran.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Le Duan au procedat, totodată, la un schimb de vederi în probleme actuale ale vieții internaționale, ale mișcării comuniste și muncitorești, ale întregului front antiim- perialist.S-a relevat că în perioada care ■ trecut de la precedentele convorbiri româno-vietnameze, desfășurate la Hanoi în anul 1971, au avut loc profunde schimbări politice, economice și sociale pe plan internațional, ca urmare a afirmării crescînde a forțelor socialismului și păcii, a intensificării luptei popoarelor, forțelor democratice și progresiste împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. S-a apreciat că la mutațiile în raportul de forțe pe plan mondial o importantă contribuție au adus-o marile victorii ale poporului vietnamez, ale celorlalte popoare din Indochina.A fost evidențiată necesitatea ca toate forțele progresiste ale omenirii, și ■ în primul rînd țările socialiste, partidele comuniste și muncitorești, să întărească unitatea și colaborarea dintre ele, să acționeze cu tot mai multă vigoare pentru lichidarea vechii politici imperialiste de dominație și dictat, pentru afirmarea plenară a dreptului popoarelor de a fi stăpîne pe soarta 10r, pe propriile bogății naționale, pentru statornicirea unei noi ordini economice și politice internaționale, a unui climat de pace și securitate, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru stingerea focarelor de încordare și conflict, pentru realizarea dezarmării, pentru soluționarea pe cale politică a problemelor complexe ale lumii de azi.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Le Duan au reafirmat hotârirea partidelor, țărilor Și popoarelor noastre de a-și aduce întreaga contribuție la întărirea unității țărilor socialiste, la intensificarea luptei popoarelor împotriva imperialismului, pentru libertate și independență, pentru respectarea dreptului fiecărei națiuni de a-și făuri destinele în conformitate cu năzuințele sale de pace și progres.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească, de înțelegere și respect reciproc.

diverse domenii de interes comun; precum și a schimburilor comerciale pe perioada 1976—1980.Delegația română la lucrări este condusă de tovarășul Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- nistru al guvernului, iar delegația R.D. Vietnam de tovarășul Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, vice- prim-ministru al guvernului.Au fost prezenți Tudor Zamfira, ambasadorul României la Hanoi, și Nguyen Thanh Ha, ambasadorul R.D. Vietnam la București. (Agerpres)
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Reportaj din actualitatea; socialistă a țării
în toiul acestei veri cu miraculoase prelungiri pînă in prag de octombrie, calmul imprimat de curgerea •domoală a unei treimi de Dunăre, ce se cheamă Borcea, de pădurea de sălcii și plopi, — perdea de vegetație cu desime de junglă amazoniană — ca și de ritmul obișnuit al vieții, în zona de vest a municipiului Călărași se produceau o serie de seisme însoțite de zgomote surde în adîncurl și de răbufniri de pămînt zvîrlit cu putere de vulcan la suprafață. Nu erau fenomene naturale. Un grup de specialiști, utilați cu foreze, explozivi, aparatură de măsurare a undelor de șoc și de observare a structurii rocilor de profunzime, efectuau testări geologice în perimetrul viitorului mare combinat siderurgic al țării.Era lă scurtă vreme după analiza făcută la fața locului de secretarul general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind poziția și condițiile de amplasare optimă a acestui nou important centru siderurgic, a cărui construcție va începe, după cum precizează Directivele Congresului al XI-lea al P.C.R., în cursul Cincinalului 1976—1980.Se știe că în lumea de •zi oțelul dă dimensiunea exactă a stadiului de dezvoltare a unei țări, ritmul producției de metal aliat în diferite formule antrenind după sine, în mod necesar și obligatoriu, toate resorturile edificiului economic național, și, implicit, ale vieții sociale. Este un adevăr constatat de chiar experiența trăită pe solul nostru, românesc. Construirea socialismului, operă ce are drept criteriu fundamental industrializarea rapidă și multilaterală a țării, cu încorporarea arsenalului de cuceriri ale revoluției tehnico- Jtiințifice contemporane, se 

sprijină nemijlocit pe pilonul Oțel, a cărui producție condiționează îndeaproape evoluția tuturor celorlalte ramuri de bază aje economiei, în primul rînd cea a construcției de mașini. Pilonul acesta determină creșterea continuă a numărului oamenilor muncii cuprinși în sfera producției industriale, a cadrelăr tehnice ; determină procese inedite, in cîmpul tehnicii și științei, achiziția de noi
Piloni de ofel

/ . * z

in cîmpia Călărașilor
tehnologii, de experiență, în cele din urmă, în însăși pîinea pe care o mîncăm și in haina pe care o îmbrăcăm, producția de oțel își are, sub multiple forme de încorporare, aportul său.De aici se poate lesne înțelege de ce partidul nostru a pus și pune accentul, în cadrul politicii de industrializare, pe care o promovează cu consecvență la scara întregii țări, pe creșterea neîncetată a producției de oțel. Ne este tuturor cunoscut că centrelor siderurgice mai vechi ale țării — cum sînt Hunedoara și Reșița — modernizate și considerabil extinse în răstimpul cincinalelor împlinite pînă acum — li s-a a- dăugat vatra de foc de la Galați. Laolaltă, oțelăriile țării vor produce la finele anului în care ne găsim, sfirșit de cincinal In același timp, peste 10 milioane tone de metal, ridicînd producția de oțel pe locui

tor de la 322 kg în 1970, la aproximativ 500 kg. La încheierea cincinalului cafe bate la ușă se va adăuga un spot anual de 7—8 milioane de tone, pe locuitor producția urmînd să se ridice la 800 kg. Peste cinci ani, România se va situa in rîndul producătorilor importanți de oțel din Europa.Este posibil ca la acest rezultat să-și aibă o oarecare contribuție și combi

natul — aflat acum în stadiu de proiect — de la Călărași. Este însă cert că acest nou mare obiectiv al industriei metalurgice, propus spre înfăptuire de Congresul al XI-lea al partidului, va avea un aport considerabil la realizarea altor parametri, cu mult mai înalți, ai producției de oțel a țării de la sfîrșitul perioadei de perspectivă 1990.Cu gîndul de a vedea locul de amplasare al centrului siderurgic de pe brațul Borcea, și de a realiza, exclusiv imaginativ, dimensiunile complexului de lucrări care vor da naștere viitoarei vetre de oțel, am fost, nu de mult, la Călărași. La punctul de intîl- nire al șoselei de Slobozia cu artera Bucureștilor am avut sub priviri un cimp neted ca în palmă. Este zona destinată ca teren de construcție, în peri- mtetrul căreia geologii efectuaseră studiile lor geoteh- 

nice premergătoare începerii oricărei lucrări de dimensiuni ample. Se culegea porumbul și remorcile încărcate cu aurul holdelor nu conteneau cu transportul. Canalele de irigații vărsau din abundență apă în cîm- purile cu sfeclă de zahăr, iar undeva, în dreapta, cum privești către Dunăre. se auzea zgomot de buldozere în acțiune.Așadar, viitorul mare combinat va fi conceput pe 

un flux tehnologic liniar : baterii cocsochimice — furnale — oțelării — laminoare. In prelungirea brațului Borcea se va construi un canal navigabil, care se va termina printr-un mare bazin portuar, în fapt portul propriu al combinatului, încerci să întrevezi lucrările în desfășurarea lor, și aceste lucrări finalizate, dar imaginația îți este captivată de unele raportări mai generale și de dimensiuni cu o mult mai mare anvergură. Cu nouă decenii în urmă țara își construia, prin podul de la Cernavodă, prima sa punte de legătură feroviară cu ținutul de la Mare, operă de concepție românească, îndrăzneață și încorporînd metode originale de construcție și de utilizare a materialelor de construcție. Aceasta se petrecea într-o epocă în care, la marginea de miazăzi a spațiului mioritic, timpul se scurgea, ca și Dunărea 

și brațul ei Borcea, în do- moala cadență a mersului turmelor de la munte către baltă. Dar era, pentru a- tunci, nu numai o operă cutezătoare, ci și împlinirea unui deziderat , național major. care a costat efortul pe mulți ani al intregii țări.Amplasarea pe Dunăre a noii cetăți de foc dă expresie faptică unui alt deziderat național major : folosirea apei, prin canalul ce va lega, peste podișul dobrogean, Marea cu fluviul. și Dunărea, ca drumuri de transport de mare capacitate. Aduse în continuare pe apă, prin trans- bordarea în portul maritim, minereul și cărbunele destinate să hrănească bateriile de cocsificare și furnalele combinatului de la Călărași, vor realiza costul de transport cel mai scăzut, contribuind la realizarea unui preț de cost avantajos pe tone de oțel fabricat.Gîndurile, transportate în viitorul nu prea îndepărtat, se lasă furate de imaginea unor flăcări ar- zînd fără încetare, a metalului incandescent curgînd vijelios în forme, a lami- noarelor modelînd oțelul ieșit din cuptoare. Pe apă, convoaiele de șlepuri că- rînd materii prime intr-un sens, și produse finite și semifabricate în altul.La Călărași se visează la timpul cînd — urmare directă a implantării aici a combinatului siderurgic, ca și a evoluției firești a societății noastre —, urbea va ajunge să numere aproape 200 mii de locuitori. Totul se redimensionează pe această / măsură. în calcule și pe teren se croiesc noi artere, se concep și se realizează cartiere noi. dobîn- desc contur locuri de agrement. In alte cuvinte spus, se proiectează și se construiește aici un viitor edificat pe pilonul Oțel.
N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

Vechile stampe și desene, apoi vechile fotografii în- fățișînd orașul Tg. Mureș, rămineau, cu deceniile, aidoma realității. Imaginile bătrînului Tîrg, așa cum au fost transpuse în operă de artă pe vitraliile vechii primării au corespuns, realității intru totul, de la începuturile acestui secol și pină mai acum cîteva decenii... Pină cînd, dintr-o dată, au început să se învechească chiar și ilustratele comerciale ce se înnoiesc de la un an Ia altul. S-a schimbat pînă și vechea cetate, în sensul că după multe secole de ruină se înfățișează azi restaurată și gata să slujească din nou orașului, firește, într-o modalitate nouă : a turismului și comerțului.De fapt orașul este dominat acum de alte cetăți : noile cetăți industriale. Nimeni nu și l-ar mai putea închipui fără combinatul de îngrășăminte „AZOMU- REȘ“. Și-a făcut apariția acum zece ani, dar nici o clipă n-a rămas același.în peisajul industrial al orașului au intrat apoi, în acest deceniu, fabrici noi, cum sînt cea de mașini mecanice de calcul sau cea de pielărie și mănuși. Marele combinat chimic, ca și noile fabrici nu reprezintă, totuși, decît o parte din forța industrială, cantitativ și calitativ nouă, a municipiului Tg. Mureș. Pentru că, in a- cești zece ani, s-a produs o adevărată renaștere a vechilor întreprinderi. Nici o fabrică, nici un atelier n-a rămas așa cum au fost moștenite. Chiar și cele ce s-au născut în anii din urmă se supun continuu dezvoltării și' modernizării. Dintr-o fabrică de produse mărunte (pacostea unui cartier peste care își revărsa vălătucii negri de fum) s-a născut întreprinderea de mașini textile „Imatex". Și, nu departe de ea, întreprinderea „Metâlotehnica". Fabrica de zahăr, care exista și ea 

înainte de război, dar cu altă carte de vizită, prelucrează acum peste trei mii de tone de sfeclă pe zi, a- dîcă o cantitate ce intră pe porțile fabricii cu trei sute de vagoane de marfă.Fabrica de mobilă ..23 August", înființată în 1949 prin integrarea a cinci unități mici, a crescut ca uriașul din poveste. în clipa de față, întreprinderea de prelucrare a lemnului „23 Au

0. MURES 2 Repede

se învechesc 

noile ilustrate
gust" scoate, la capătul fluxului tehnologic, doar la cîteva minute odată, o nouă garnitură de mobilă fină extrem de solicitată la export. Și iată, am expus în felul acesta, sumar desigur, motivele deselor schimbări de peisaj în municipiul Tg. Mureș. Impetuoasa dezvoltare economică a făcut ca numărul de azi al muncitorilor să. fie egal cu numărul întregii populații din anul 1955. Iar acest fapt a atras, firesc în societatea noastră, profunde înnoiri pe plan social, urbanistic, edilitar....Am pornit de la locul unui fost maidan și loc de depozitare a resturilor menajere. Dar parcă secole de civilizație ar fi trecut de a- tunci ! Mari și multicolore 

blocuri, cu mulți copaci, cu alei și spații verzi se orîn- duiesc într-un spațiu urbanistic de sărbătoare. Sînt 1 480 de apartamente a căror construcție a început în 1963 și s-a terminat patru ani mai tîrziu... Cartierul se cheamă Aleea Carpați...Mergînd în sensul acelor de ceasornic, am străbătut doar cîteva străduțe cu case mici pentru a pătrunde din nou într-un cartier de 

blocuri. E cel mai „vechi". Se numește „7 Noiembrie", înglobează, împreună cu cartierul nou „Cornișa" care începe de aici și urcă pe dealuri, 1 495 de apartamente. Urcăm alei și străzi în pantă, în serpentină, printre copaci bătrini și, totuși, printre clădiri noi. Partea aceasta a orașului, care a moștenit clădirile ce adăpostesc azi instituțiile de învățămint superior, este o foarte ingenioasă îmbinare a stilurilor noi de construcție cu arhitectura vechilor clădiri. Dar, pe neobservate, am și trecut într-un alt nou cartier, ne aflăm în el de cîteva minute. Se numește „Mihai Viteazul"... Trecem apoi în „Tudor Vladimirescu" (2 683 de apartamente), apoi în 

„1848"... După care mergem în „Mureșeni", ca să ne îndreptăm apoi spre cartierul „Ady Endre" și să trecem, măcar în fugă, prin micro- raioanele Săvinești, Bălces- cu, Libertății, Buday Nagy Antal...Și, astfel, cercul s-a închis. Un cerc larg, am putea spune un orizont complet, pentru că dacă am putea privi de undeva, din centru, pînă la linia orizontului s-ar întinde aceste spații ale rioului, de fapt ale noului orizont de viață pe care l-a deschis socialismul orașelor și satelor României. La Tîrgu-Mureș, sau în oricare alt marc oraș al României (municipiul Tg. Mureș a intrat acum între marile noastre orașe) nu atît centrul, cît periferiile dau adevărata măsură a urbanității. Un singur cartier, de pildă cel numit „1848“ („Dimbul pietros" i se mai spune, deși nici vorbă de... dîmburi pietroase) are acum 5 600 de apartamente și va avea 8 000 peste cîțiva ani, adică a- tunci cînd va număra 35 000 de locuitori.în 1934 orașul avea 39 000 de locuitori (doar cu patru mii mai mult decit va avea, peste cîțiva ani, unUl singur dintre cartierele sale). Acum are 110 000 de locuitori. Din care 70 de mii populație activă. Din care 50 de mii lucrează în industrie... Și, de asemenea, aproape jumătate din a- ceastă populație (peste 50 0001 locuiește în cartiere noi. în cincinalul următor se vor construi noi întreprinderi și noi blocuri de locuințe.Așa îneît, și pe viitor, ilustratele din Tg. Mureș vor avea doar o scurtă valabilitate. Pentru că mereu vor fi depășite de ritmul impetuos al înnoirilor economice și sociale...
Mihai CARANFIL 
Cornel POGACEANU



SClNTEIA - sîmbăfâ J5 noiembrie 1975PAGINA 4

FAPTUL ȘTIINȚA ÎN ABATAJE

DIVERS
Din inimăReproducem din scrisoarea cititorului nostru Dumitru Tămaș din Tîrnăveni : *Am doi flăcăi, cum se spune, „ca brazii". Unul își satisface stagiul militar, iar celălalt, de 23 de ani, a căzut bolnav grav la pat șl a fost internat la spitalul Fun- deni din București. Deunăzi am primit vestea că este musai nevoie de o mare cantitate de sînge, pentru a 1 se face transfuzii. Am spus păsul meu unui coleg de muncă și s-au oferit imediat mai mulți decît credeam, să mă ajute. La fel au procedat și cadrele didactice de la școala unde lucrează soția mea. în total, peste patruzeci de oameni de omenie. Nu găsesc cuvinte să le mulțumesc din inimă pentru gestul lor. Și să le doresc, rindu-mi, multă sănătate bucurie, lor și copiilor lor». la

«1

Are si
nu are tată...

Există un anumit loc al mineritului maramureșean unde nu se aude zgomotul înfundat al utilajelor moderne, nici explozia dinamitei care răscolește adînc măruntaiele muntelui. în acest „abataj" se perforează cu ascuțimea minții, ajutată îndeaproape de tehnica electronică, pentru cunoașterea și punerea în valoare a comorilor încătușate în miraculoase compoziții ale foștilor vulcani. Acesta este Institutul de cercetări și proiectări pentru minereuri și metalurgie neferoasă din Baia Mare. Aici se elaborează rețetele capabile să dezghi- oace aglomerările moleculare cu sclipiri solare, spre a spori rodul cuptoarelor, al instalațiilor chimico-metalur- gice. Rețete, soluții, tehnologii care întrunesc eforturile a cîtorva sute de cercetători — ingineri, fizicieni, matematicieni, chimiști și alți specialiști — chemați să contribuie, prin activitatea lor, la valorificarea complexă și superioară a unor resurse de materii prime existente în a- dîncuri, la promovarea progresului tehnic în acest sector al industriei noastre.La proporțiile sale actuale și, mai ales, ale celor de perspectivă, institutul băimărean demonstrează elocvent ce rezultate se pot obține prin integrarea fertilă a cercetării științifice cu producția, intrucit își desfășoară activitatea în strînsă legătură cu nevoile concrete ale producției, cu cerințele dezvoltării din a- cest sector. Preluînd și atribuțiile fostelor institute de profil din București, institutul din Baia Mare și-a asumat sarcini deosebit de importante în domeniul cercetării, proiectării și tehnologiei mi-

neritului și metalurgiei neferoase, sporindu-și de 5 ori, în acest an, volumul activității față de începutul anului 1974.Despre ceea ce înseamnă practic apropierea cercetării de locul mineritului — iată o singură secvență din timpul documentării noastre. La ora 8, directorul adjunct al Institutului, ing. Constantin Gîlcă, a primit un

intre în exploatare, precum și perfecționarea celor existente, în sensul creșterii randamentului de extracție, a gradului de mecanizare a lucrări-, lor din subteran, sporirii eficienței economice, chiar și în condițiile unor zăcăminte cu conținuturi de metal mai sărace. Cercetătorii noștri acționează cu hotărîre pentru punerea la punct a unor soluții originale —
Institutul de specialitate din Baia Mare 

demonstrează eficiența integrării 
cercetării cu producția

telefon de la Baia Borșa. Se solicita prezența specialiștilor în această exploatare în vederea soluționării unei probleme legate de experimentarea transportului hidraulic al minereului — o noutate în cazul minereurilor neferoase — de la mina Toroioaga pînă la flotație. In aceeași zi, proiectantul instalației, specialistul din centrală și cercetătorul au ajuns la mină. Nu e greu cîtă vreme și cu fi fost acordat institutul s-ar fi tală.— Investiția de _ vului — ne spunea secretarul comitetului de partid al institutului, cercetătorul Dumitru Poduț — vizează direct elaborarea tehnologiilor pentru zăcămintele ce urmează să

de presupus după cite formalități ar acest sprijin, dacă aflat tot în Capi-gîndire a colecti-

unele superioare celor cunoscute în altă parte — în vederea fabricării anumitor produse metalurgice pe care încă le importăm.In liniștea laboratorului condus de ing. Iosif Gall, de pildă, s-au născut cîteva metode de mare productivitate în exploatarea minereului, cum este aceea cu subetaje, perfecționată pe parcurs, și care permite o reducere a consumului de lemn de mină de la 30 la 10—15 mc la mia de tone de minereu extras. Prin filialele sale, institutul a elaborat metoda de exploatare a unor zăcăminte întinse, dar cu conținuturi de metal mai scăzute. Tot în cadrul laboratoarelor și stațiilor pilot a fost recent încercată ingenioasa modalitate de obținere a unor metale prin procedee hidrometalurgice — tehnologie ono-
— Tăticu’ meu e oțelar...
— Tăticu’ meu urcă sus de tot, 

pe o macara, de unde vede tot 
orașul...

Gabriel li ascultă pe ceilalți 
prichindei și tace. Pentru că el 
nu știe bine nici ce mai lucrează 
tatăl lui, 
de un an 
plecat de 
și nu e zi 
pe mama 
reanu, din orașul 
str. Delavrancea 8) :

— Cind vine tăticu’ ?
Întrebarea lui Gabriel o ex

pediem tatălui său, Vasile Vn- 
gureanu, pe adresa... Pe adresa 
pe care nu se poate să n-o cu
noască cineva și să nu vrea să-l 
ajute pe micuțul Gabriel.

nici pe unde umblă 
și jumătate, de cînd a 
acasă. Are acum 4 ani 
in care să n-o întrebe 
lui (Paraschiva Ungu- 

Hunedoara,

N-a avut
norocSe dusese vestea precum că Elena Nergheș, din Tîrgu-Lă- puș, județul Maramureș, deseîn- tă și lecuiește de orice boală, împacă îndrăgostiți sau îi desparte fără regrete, sporește norocul în casă și laptele vacii... Maria B. l-a dat obiecte în valoare de aproape 1 000 de lei, pentru a o vindeca de o boală, dar pînă la urmă tot doctorul a făcut-o bine. Tereza R. i-a dat peste 3 000 lei ca s-o împace cu soțul. Maria M. a vrut să-l deseînte de noroc, pentru care l-a dat un batic, o bluză și o găină. Fiind, la rindul său, „ghicită" într-ale escrocheriei, Elena Nergheș a fost condamnată la doi ani Închisoare.
Incendiu la...
baie

Ziarul județean „Înainte" din 
Brăila inserează in paginile sale 
un fapt mai puțin obișnuit: „La 
baia modernă de pe bulevardul 
Cuza a izbucnit un incendiu, din 
cauza unei lenjerese care uitase 
fierul de călcat în priză". Noroc 
că au sărit imediat pompierii. 
Pentru că, deși era vorba de o 
baie publică, apa din dușurile 
proprii n-a fost in stare, singură, 
să potolească focul.

în aceeași ziLa secția transport Berceni, a întreprinderii de construcții speciale industriale și montaje București, în timp ce o autobasculantă era manevrată spre înapoi, între aceasta și o altă autobasculantă, care staționa, a fost surprins și strivit Aurel Nănes- cu, de profesie șofer.La o rampă de descărcare, Ioan Horvath, de la cooperativa agricolă Grădinari — Timiș, a fost surprins și strivit între două remorci.Ambele accidente, soldate cu pierderea a două vieți omenești, au avut loc în aceeași zi — 10s-au cau- pro-noiembrie. Și amîndouă petrecut din una și aceeași ză : ignorarea regulilor de tecție a muncii.
Nu putea 
să doarmă

uniiDe la o anumită virstă, 
oameni nu prea mai pot dormi 
sau se trezesc cu noaptea-n cap. 
Constantin Săvuț din Soroștin 
(Sibiu) ăeși are doar 26 de ani, 
„n-avea somn". Pleca de-acasă, 
in plimbări nocturne, pe stra
dă. Intr-o noapte a nimerit in
tr-o librărie din Copșa Mică 
și a ieșit incărcat cu de toa
te, preț de citeva mii de lei. 
Intr-o altă noapte, tot din 
cauza.„ nesomnului, a nimerit 
intr-un magazin sătesc, de unde 
iar n-a ieșit cu mina goală.- Cind 
a fost prins la lumina zilei cu 
ocaua mică, o bătrinică il tin- 
guia : „Bietul de el. Ce tînăr e 
și in ce bucluc a intrat". Dar 
avea să afle bătrinică — și nu 
numai ea — că Săvuț nu era la 
prima lui noapte „nedormită”. 
Procurorul șef Mircea Pașca ne 
spune că Săvuț este — la vîrsta 
lui — autorul 
suferind pînă 
nări. A urmat 
lungă. De-ar

unui trist record, 
acum 12 condam- 
a 13-a si cea mai 
fi si ultima.

A

început de stagiune neconcludent
la Teatrul de comedie

rată cu un brevet românesc, de care își leagă numele cercetătorul băimă- rean Andrei Crișan și profesorul Gheorghe Facsko de la Institutul politehnic din Timișoara. A urmat cercetarea privind obținerea prin același procedeu a bioxidului de man- gan din minereurile de la Iacobeni și Mașca Răzoare.Datorită complexității problemelor tehnice și tehnologice, este de neconceput elaborarea unui proiect fără colaborarea cercetătorului și proiectantului cu specialiștii din producție și din învățămintul superior. Pe baza unei asemenea conlucrări cu Centrala minelor și Rotația centrală din Baia Mare, precum și cu specialiști din producție și din învăță- mînt, s-a trecut la extinderea măcinării autogene a minereurilor. Acum se lucrează la elaborarea studiilor tehnico-economice pentru morile de mare capacitate — de 5 000—7 000 tone de minereu în 24 de ore și avînd un diametru de 8,5 m ; sînt, de altfel, primele mori de asemenea dimensiuni, destinate minereurilor neferoase, ce se vor fabrica în țară. Utilizarea modernelor instalații va avea o importanță economică deosebită pentru creșterea randamentului în uzinele de minereuri reducerea de metal, colaborare binatul chimic au fundamentat un procedeu, ingenios și economic, acum brevetat, de producere a reactivilor de flotare spumanți, care îi înlocuiesc pe cei din import. Sursa de materii prime? Reziduurile de la combinatul amintit. Noii reactivi elimină din apele reziduale fenolii, elemente poluante, toxice, rezultate din procesul de preparare a minereurilor. Adăugăm la aceasta posibilitatea ce a rezultat din acest procedeu ca separarea concentratelor colective plumb-cupru de la Cavnic să aibă loc cianurilor. Tot

preparare care prelucrează mai sărace, ca și pentru consumului de energie și Chimiștii institutului, în cu specialiștii de la Com- din Rîmnicu-Vîlcea

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scînteii'

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaAm fost foarte sensibil la amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare trimis cu ocazia celei de-a 52-a aniversări a republicii. In numele guvernului turc și al meu personal, adresez Excelenței Voastre cele mai vii mU1Exprim, la rîndul meu, convingerea că relațiile de prietenie dintre Turcia și România vor continua să se dezvolte in interesul celor două țări ale noastre, al cooperării în Balcani, în Europa și în lume.
SULEYMAN DEMIREL

Prim-ministru al Republicii Turcia

Delegația parlamentară bulgară 
în județul ClujVineri dimineața, delegația parlamentară bulgară, condusă de tovarășul Vladimir Bonev, membru al Secretariatului C.C. al P. C. Bulgar, președintele Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria, a vizitat fabrica de porțelan „Iris" din Cluj- Napoca și Muzeul porțelanului românesc amenajat în incinta întreprinderii. In continuare a fost vizi

tat Complexul zootehnic din comuna Mihal Viteazul, una din cele mal moderne unități de acest fel din țara noastră. Oaspeții bulgari au avut cuvinte de apreciere și prețuire la a- dresa colectivelor de muncă vizitate.în cursul serii, președintele Adunării Populare a R.P. Bulgaria și membrii delegației au sosit la Brașov. (Agerpres)

dacă

Deschizînd stagiunea tîr- ziu, Teatrul de comedie o face și nesemnificativ, după o stagiune care n-a avut pondere în mișcarea teatrală și nu a pus în valoare nici ideea de comedie contemporană, nici forțele actoricești ale ansamblului. Cei autorizați să facă declarații cu privire la destinul instituției asigură mereu opinia publică precum că acesta nu e numai un teatru de comedie și că dorește a se impune și prin piese grave, chiar drame. Deocamdată e greu de observatmai e un teatru de comedie, în sensul în care a fost inițiat, deoarece repertoriul oscilant, nesigur și destule spectacole fără nici o strălucire nu-1 situează printre instituțiile de artă scenică fruntașe, dau puține premiere, tr-un ritm greoi, se sează puține comedii, mânești actuale (nu această scenă au fost sate lucrările reprezentative din ultimii doi-trei ani), trupa nu se prea împrospătează (aici e, se pare, cel mai mic coeficient de tineri din ansamblurile bucu- reștene). iar regizorii tineri nu frecventează locul ; în cinci ani, un singur nume nou de regizor pe afiș vădește o situație de excepție negativă față de aproape toate teatrele din țară.Ni se oferă și succedanee. In loc să se reprezinte o comedie de Calderon, ni se servește o mixtură în sos bulevardier, de un meșteșugar francez, a două medii calderoniene, tită după o rețetă diminuînd valoarea a textelor originale, accentul pe intriga Se prea poate ca colul „O noapte la Madrid' să aibă sprinteneală (cum scria un confrate), dar opțiunea pentru Calderon nu se face pentru că acesta e un autor sprinten ; există destui sprinteiori de aceș-
r

Se în- lan- ro-pe lan-

co- pregă- facilă, înaltă situînd erotică, specta- ■ - ■ • 1«

tia, mai aproape și mai la îndemînă. Sub motivul, desigur justificat în principiu, al familiarizării publicului cu dramaturgia lui Moliere, se alcătuiește un fel de conferință cam morocănoasă, în care plutesc fragmentele din diverse comedii, jucate în așa fel incit, în genere, se obține impresia generală a unui autor plicticos. Oare teatrul n-avea, nu are puterea de a monta o comedie mo-

viață, „Musafirul care n-a sunat la ușă", de Joaquin Calvo Sotelo. Autorul nu e, desigur, un necunoscut în țara sa, se bucură de o anume notorietate, dar producția sa dramaturgică e în mare parte facilă, uneori coborînd spre frivolități mărunte ; temele morale, tratate cu seriozitate, aparțin mai ales perioadei de început a creației sale (deceniul patru), farsele și comedioarele mai dincoace
CARNET TEATRALlierească în mod exemplar, conform cu obligațiile emblemei sale ? într-o existență destul de lungă, el nu l-a onorat pe ilustrul comediograf decît o singură dată. O comedie bine lucrată, pusă în scenă în- tr-un chip contemporan, atrăgător, ar face mai mult și mai bine. Sau, mai exact, ar face, pur și simplu, serviciul educațional și informațional pe care și l-a propus, fără izbîndă artistică, acel colaj posac.Teatrele noastre investighează de mult dramaturgia spaniolă veche și mai nouă, căutînd a descoperi și redescoperi valorile clasice perene, cît și sunetul nou al literaturii în care e rezonantă vocea cea mai înaintată a unei culturi militante pentru libertate și adevăr. Pe mai multe scene românești au avut loc, în ultimii ani, spectacole strălucite cu operele lui Federico Garcia Lor- doi-trei pu- deca, iar în ultimii ani au fost înfățișați blicului nostru autori înaltă atitudine politică și civică : Antonio Buerro Vallejo, Alfonso, Sastre. Au fost traduse piese solide ale reputatului poet dramatic Ramon de Valle Inclăn. Teatrul de comedie s-a îndreptat Insă spre o piesuță atemporală și fără

Anonimii

fiind agreate mai ales de micile companii particulare instabile. Oricum, un teatru din metropola română, un teatru de pretenție nu poate să nu-și manifeste' opțiunile cu ambiție și selectivitate ; cind recurge dramaturgie își propune să aleagă chibzuință și în criterțplpgiei nga^tri turale ; și chiar da
chiar atunci la un capitol discutabil, el cu spiritul ----- culturale ; și chiar dacă traducătorii (aici, Dan Munteanul îi oferă ce le trece întîmplător prin mînă. Căci „Musafirul"... acesta e o plată și monotonă însăilare de tip bulevardier, cu subiect necăjit și o i ție artistică fără nici orizont estetic. Doi burlaci găsesc în fața un copil părăsit. Un întreg e dedicat conversațiilor destul de nesărate asupra posibilității de a adopta sau nu copilul. Al doilea act, la fel de pedestru, se referă la felul cum ar trebui hrănit, primenit, îmbrăcat și distrat copilul, prilej de bufonerii din cele mai triste. In sfîrșit, in al treilea act, mama ce abandonase fătul vine în mod factice să și-1 ia înapoi, ba îl ți ia efectiv, cei doi frați rămînînd în situația de la început, la fel de neintere- sanți și deșerți cum îi cunoscuserăm. Acest

la cinematografAvem săli de cinematograf spațioase și elegante în toate zonele orașului, ba chiar și în cluburile uzinelor și instituțiilor, ecrane normale și ecrane cinemascop, cu instalații pe 35 și pe 16 mm. în fiecare săptămină ne sînt anunțate eî- teva premiere, iar Cinemateca din Capitală își propune singură — pentru stagiunea ’75—76, abia deschisă — nu mai puțin de 500 de titluri. Evident, ar fi multe de spus despre calitatea unor pelicule venite de aiurea sau produse la noi, dar nu la acest ne referim în rubrica de fată.Vorbind de cinematograf. trebuie să vorbim și de anonimii care se comportă în- tr-un asemenea lăcaș de cultură ca în pădure Mai întîi, în grafului ; cînd mai solicitat, îți

aspect dorim să

■sau ca la piață, fațarulează un____ ____________ țin calea anonimii „vînzători de bilete în plus". Iți fac discret cu ochiul, te trag de minecă într-o parte și-ți oferă — bineînțeles, la preț dublu — biletul pe care nu-1 mal găsești la casă și pentru că el, bișnițarul, și confrații săi au venit de dimineață, au stat la rînd și au cumpărat cîte 10—20 pentru fiecare spectacol. Rău este că asemenea indivizi, îndeobște tineri care n-au deprins gustul pîinii muncite, mai scapă organelor de ordine ; dar și mai rău este că unii dintre noi, cetățenii, scoatem banii din buzunar și-i încurajăm, în loc să chemăm milițianul. Fiindcă numai astfel am putea stîrpi aceste obiceiuri și am putea evita criza de bilete.Anonimii, de regulă, aceiași, poluează cu gălăgia lor și sala în care oamenii vor să urmărească în tihnă filmul. Rid zgomotos și ostentativ, fac comentarii deocheate cu voce tare, bat din palme și din picioare, uneori se iau și la bătaie

cinemato- film
ochiul, te trag de

i un solu- un frați ușii act

piperni-

cit subiect e Întins pînă la sațietate („ca cașcavalul prăjit", cum ar fi spus Cara- giale), fără nici un sens și fără nici o noimă artistică, dînd, scenic, poate cea mai pauperă reprezentație a noii stagiuni teatrale.Cum nu aveau ce face, ca interpretare, nici ce gîndi asupra banalităților ce le rostesc, cei doi actori, Ștefan Tăpălagă și Valentin Plătăreanu, s-au sforțat — cum se zice — să producă umor, bunăvoința însoțindu-se cu atitudini pseudo-comice, schime faciale, congestionări fără obiect, gesticulație dezordonată, stridențe vocale, spaime disproporționate, căderi negravitaționale, în- ochii dați pe re-cremeniri cu peste cap, convorbiri mutește, toate dintr-o cuzită cît se poate de desuetă. Regizoarea Nicoleta Toia, ale cărei realizări pe alte scene din țară i-au adus stimă, nu a găsit, se pare, aici, nici textul, nici ambianța propice relevării talentului ei real, lungind, lățind și diformînd montarea pînă la plictis.Nu știm cînd, cu ce și in ce fel va prezenta Teatrul de comedie viitoarea premieră — și tocmai de a- ceea nu putem afirma că întreaga stagiune va avea neșansa să se desfășoare sub semnul acestui debut nesemnificativ. Dar întreaga evoluție a stagiunii trecute obligă la o mai atentă considerare a activității acestui teatru. Să nădăjduim că el însuși — sau împreună cu alți factori de îndrumare — va regăsi drumul culturii teatrale a- devărate, pe care a pășit într-o mare parte a existentei sale, cu emblema nimbată de realizări prestigioase, durabile, exemplare?) Teatrul de Comedie are în față o întreagă stagiune pentru a realiza acest reviriment.
Valentin SILVESTRU

fără folosirea din deșeuri — și anume, deșeuri acide petroliere de la Cîmpina — printr-o tehnologie o- riginală, au obținut cercetătorii metalurgist! (șef de laborator, loan Costea) și sulfura de sodiu.— Materializarea cercetărilor In numeroase proiecte de execuție și tehnologii, elaborarea în acest an a unor documentații pentru investiții care priveso 46 de viitoare obiective miniere și metalurgice — ne spunea dr. ing. Ilie Paraschiv, directorul institutului — demonstrează convingător justețea orientării date de conducerea partidului activității de cercetare științifică : de a se lega strîns de producție, de a soluționa problemele complexe ale dezvoltării în fiecare sector.

Vizita ministrului 
si cooperării dinAflat în vizită oficială în țara noastră, ministrul afacerilor externe și cooperării din Republica Niger, căpitan Moumouni Djermakoye Ada- mou și persoanele oficiale care îl însoțesc au făcut, vineri, o călătorie in județul Prahova. Oaspeții au vizitat Combinatul petrochimic de la Brazi, întreprinderea constructoare

afacerilor externe 
Republica Niger de utilaj petrolier „1 Mai" Ploiești și cooperativa agricolă de producție din comuna Bucov.Comitetul executiv al consiliului popular județean a oferit un dejun în onoarea ministrului afacerilor externe și cooperării din Republica Nl- ger’ (Agerpres)

Vizita ministrului comerțului din FilipineMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a avut, vineri după-amia- ză, o întrevedere cu Troadio Quia- zon, ministrul comerțului din Filipine, care se află în țara noastră cu prilejul primei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-filipi- neze de colaborare economică și tehnică.A avut loc un schimb de vederi privind dezvoltarea relațiilor dintre

cele două țări, în spiritul acordurilor și înțelegerilor stabilite cu ocazia vizitei președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Filipine, precum și în unele probleme internaționale de interes comun.Au participat Raul Rabe, însărcinat cu afaceri a.i. al Republicii Filipine la București, alte persoane o- ficiale.
(Agerpres)

Gheorqhe SUSA 
corespondentul „Scînteii'
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11,00
PROGRAMUL X

Documentar
ele studioul

Imagini: „A-

O viață pentru o Idee : Klle 
Radu.
Eroi îndrăgiți de copil.
Teleclnemateca. Ciclul : Mari 
actori ; Glenda Jackson șl 
Vanessa Redgrave în filmul 
„Maria Stuart".

14,00 Telex. 
14,05 Orele lutului.

artistic realizat 
de film TV.

14,35 Retrospectivă In 
tletism — 1975".

15,55 Virstele peliculei. Ediție spe
cială consacrată capodope
rei cinematografice franceze 
„Judex".

17,00 Caleidoscop cultural-artis
tic.

17.20 Club T vă invită la Cluj- 
Napoca.

18,15 Publicitate.
18.20 Poem reșlțean (I).
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Teleenclclopedia.
20,45 Avanpremieră.
20.50 Film serial „Mannix".
21,40 24 de ore.
21.50 Săptămtna sportivă. 
22,00 Intîlnlrea de la ora... 10.

Seceriș în Deltă

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte româno-daneze
de cooperare economică, industrială și tehnicăLa București s-au încheiat, vineri la amiază, lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte româno- daneze de cooperare economică, industrială și tehnică. Au fost analizate, cu acest prilej, stadiul relațiilor econdmice dintre cele două țări, precum și măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru impulsionarea a- cestora. De ambele părți a fost subliniată importanța punerii in aplicare a prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.în încheierea lucrărilor. Marin Trăistaru, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Aage Lom- mer, vicepreședinte al Comitetului danez pentru cooperare economică și industrială, au- semnat protocolul celei de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte. Documentul prevede dezvoltarea cooperării tehnice și industriale în domeniile construcțiilor de

mașini, chimiei și petrochimiei, energeticii, transporturilor, agriculturii etc., inclusiv prin constituirea de societăți mixte comerciale și de producție, pe baza posibilităților pe care le oferă economia celor două țări. Se prevede, de asemenea, realizarea unor acțiuni de cooperare pe terțe piețe, prin construirea in comun a unor obiective industriale.Cu această ocazie a fost parafat șl Acordul pe termen lung de colaborare economică, industrială, tehnologică și științifică Intre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Regatului Danemarcei.La semnare au luat parte Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, membrii celor două delegații, precum și ambasadorul Danemarcei Ia București, Niels BoeL (Agerpres)
Carnet cultural

— de parcă s-ar găsi în obor. Rareori mai intervine cineva să-i pună la punct, prea arareori. N-am văzut niciodată pe cineva care să meargă la responsabilul cinematografului, să-l roage să oprească filmul, să aprindă lumina și să-i poftească pe bădărani afară — măsură care ar fi primită cu satisfacție de spectatori.în sfîrșit, să spunem cîte ceva și despre cum arată o sală de film după film. In multe locuri, oamenii de la cinematograf se străduiesc să confere sălii — încă de la intrare și, apoi, înăuntru — un as- f < pect cît mai civi- I Bl lizat și mai frumos. La cinema- tograful Grivița, Jj holul a fost pus IwM la dispoziția școlii 171 care a des- o expoziție cu lucră- din clasele exemplul nu este de necrezut, dar aseme-chis aici rile copiilor iar Iar. E __ _____________nea cadru nu impune tuturor. Ră- mîneți o dată printre ultimii spectatori care părăsesc cinematograful, aruncați o privire în urmă și veți fi uimit de priveliște : sala e realmente pardosită cu hîrtii, coji de semințe, ambalaje de ciocolată sau de bomboane, bețe de chibrituri arse, mucuri de țigări și pachete goale de țigări, resturi de mere, bilete de tot felul și alte asemenea mostre ale neglijențe^ și nepăsării, ale proastei creșteri în ultimă instanță. Cine sînt neglijenții ? Evident, unii dintre anonimii cetățeni care au asistat la spectacol. Ei ră- mîn anonimi pentru că opinia publică nu intervine, dar de fapt au un nume — ca mine și ca dumneata, ca el. ca noi. Ce-ar fi, deci, dacă în numele unor elementare reguli ale civilizației cotidianului ne-am cumva e vorba neata, de el. deîntreba

I-IV, singu-

fiecare dacă nu de mine, de dum- noi ?
G. MITROI

In Delta Dunării a început secerișul stufului ; la Rusca, Su- lina, Pardina și în toate unitățile de exploatare a stufului, unele dintre ele întin- zîndu-se pînă la malul mării.Ne aflăm la coloana a noua de mecanizare a unității de exploatare Rusca. Pa- -tru recoltoare triciclu și 6 transportoare pe pneuri de joasă presiune culcă la pămînt și transportă, în mai puțin de o oră, 5 000 tone stuf. La apropierea recoltorului, deschizător de drumuri, lanuri de stuf înalte de patru și cinci metri încep mai întîi să tremure, apoi coboară ascultătoare, devenind curînd snopi așezați în șiruri drepte. Din pămînt mustește apa. Coborîm de pe recoltor și, curînd, sîn- tem ajunși din urmă de alte utilaje de recoltare sau de transport. Recunoaștem pe Vasile Ciobîrceanu, Dumitru Iamandi, Ga- vrilă Mantașca, Andrei Iereț, Dumitru Muscă, Solomencu Iordan și pe alți destoinici mecanizatori din coloana lui Mihai Paiu, una dintre formațiile de muncă fruntașe în campania trecută. Nici acum nu se lasă mai prejos.Intre timp, primele agregate pierd în unde, cu sau douăo mare de stuf, n-a mai rămas decît un cîmp. ,,în curînd — ne
stuficole se zare. Acolo numai o oră în urmă, era

In lanul de stuf, unul dintre agregatele triciclu pe pneuri de joasă presiune — creație a cercetătorilor din cadrul Centralei industriale „Delta Dunării"spunea Nicolae Mo- canu, șeful unui depozit — stuful va fi balotat și sortat". A- poi se vor forma convoaie de ceamuri care vor aluneca pe ape
către fabricile de celuloză și hîrtie.
Vasile NICOLAE 
corespondentul
„Scînteii"

„DECADA 
ARTEI CULTE"Timp de 10 zile, pe scenele caselor de cultură din municipiul Rm. Vîlcea au loc o serie de manifestări artistice în cadrul celei de-a V-a ediții a „Decadei artei culte". Programul actualei ediții cuprinde mai multe spectacole și concerte susținute de ansambluri profesioniste și de formații locale de amatori, vernisajul Salonului anual de artă plastică vîlceană, un concurs interjudețean de muzică vocal- . Instrumentală cultă, o șezătoare literar-artistică a cenaclului local „Anton Pann" etc. (Ion 

Stanciu).

mația de teatru a U.J.C.M. 
Brăila. (Mircea Bunea).

„DORULE, 
CĂLĂTORULE"

FOTOEXPOZIJIESecția de propagandă a Comitetului județean Olt al P.C.R. a editat o fotoexpoziție, cuprinzînd 8 planșe de agitație vizuală, în sprijinul muncii politico-educative de masă, intitulată sugestiv : „Să reflectăm și să acționăm In spiritul eticii șl echității socialiste". Fotoexpozi- ția, editată intr-un tiraj de 1 000 de exemplare, abordează o largă arie tematică din domeniul normelor eticii și echității socialiste In forme instructive l proverbe și zicătorl, maxime și cugetări, reflecții ale unor mari gînditori, epigrame și caricaturi etc., constituind un util instrument al muncii educative. (Emi- 
llan Rouă).Premieră inedită pe scena Naționalului timișorean : spectacol de poezie populară „Dorule, călătorule". Ideea, ca și realizarea colajului de versuri " _ mai frumoase creații de lirică populară aparțin ’ universitar Vasile Crețu, de la universitatea din localitate. La reușita acestei manifestări, cu profunde semnificații patriotice, a cărei regie a fost semnată de Emil Reus, și-au dat concursul prestigioase cadre universitare și un numeros grup de actori ai scenelor timișorene. (Cezar 

Ioana).

din celelectorului

„FILE BRĂILENE"Este o manifestare culturală evocatoare a tot ceea ce semnifică valoare în trecutul și prezentul vieții social-cuiturale și politice a Brăilei. Recent, în cadrul acestui ciclu, la clubul U.J.C.M. din municipiu a avut loc o întîlnire a cenaclului literar „Mihu Dragomir" cu un număr de peste 300 de iubitori ai artei și literaturii. Cu acest prilej a fost prezentat și recentul roman, „Păcatul fluviului", de Valeriu Gorunescu. In partea a doua a activității, participanții au asistat la reprezentarea piesei „Mi-am cumpărat un bătrîn", de Aurel Storin, jucată de for

„FINTINA SOARELUI*O nouă culegere de poezii patriotice a fost editată de Centrul județean da îndrumare a creației artistice de amatori — Botoșani. Lucrările incluse In volum (Întitulat „Fîntîna soarelui") aparțin unor membri ai cenaclului literar județean „Mi- hai Eminescu", muncitori, țărani cooperatori, intelectuali, ale căror nume au mai apărut in diverse publicații. (E. Naza- 
rie).

„SERILE EUTERPEI"Sub acest generic se desfășoară la Casa de cultură a tineretului și studenților din Iași un ciclu de acțiuni de inițiere și educație muzicală. Mai multe audiții comentate, cu participarea unor universitari și a uncr formații instrumentale și corale ale conservatorului și filarmonicii ieșene, vor prilejui cunoașterea cîtorva momente de seamă din istoria muzicii, a unor capodopere, ilustrarea unor genuri și forme muzicale etc. Asemenea „seri" vor constitui, fără îndoială, pentru multi dintre participant!, punctul de plecare al unei statornice prietenii eu muzica. (Silviu Aehim).
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Încheierea vizitei președintelui consiliului oe miniștri 
AL REPUBLICII ARABE SIRIENE, MAHMOUD AL-AYOUBI 

CEREMONIA SEMNĂRII DOCUMENTELOR OFICIALEVineri s-au încheiat convorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene, Mahmoud Al-Ayoubi, Cei doi prim-miniștri au examinat stadiul realizării acțiunilor de cooperare economică în scopul îndeplinirii obiectivelor convenite de președinții celor două țări.Cei doi șefi de guverne au semnat apoi Protocolul cu privire la realizarea in bune condiții a acțiunilor de cooperare economică dintre România și Siria, de dezvoltare și diversificare a schimburilor comerciale.în cadrul aceleiași ceremonii, Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. și Mohammad Imadi, ministrul economiei și comerțului exterior, au semnat Programul comun de măsuri privind cooperarea în producția industrială și schimburile comerciale ; Acordul privind importul de fosfați din Siria ; Aide-memoire-ul privind utilizarea creditului prevăzut în A- cordul de credit comercial din 19 octombrie 1972.Emil Drăgănescu. viceprim-ministru al guvernului, și Nourallah Nouralah, ministrul planului, au semnat Programul comun de măsuri privind desfășurarea tratativelor, definitivarea și semnarea documentelor de colaborare pentru realizarea tuturor obiectivelor de cooperare prevăzute în Acordul din 1972.Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, și Mohâmmad Imadi, ministrul economiei și comerțului exterior, și Soubhi Kahale, ministrul Barajului de pe Eufrat, au semnat Programul comun de măsuri privind cooperarea în domeniul agriculturii.

în cadrul înțelegerii dintre președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez El-Assad, cu privire la întîlnirile periodice, de lucru, ale primilor miniștri ai celor două țări, la invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mănescu, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene, Mahmoud Al-Ayoubi, a făcut o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă România între 10 și 14 noiembrie 1975.în timpul vizitei, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit pe președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene, Mahmoud Al-Ayoubi, cu care a avut o convorbire prietenească. Oaspetele a înmînat tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un mesaj de prietenie djn partea secretarului general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez EI-Assad, împreună cu cele mai călduroase salutări și urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român prieten urări de pace și prosperitate, de noi succese pe calea edificării socialismului. La rîndul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a rugat pe oaspetele sirian să transmită președintelui Hafez El- Assad salutul său prietenesc, însoțit de calde urări de sănătate și fericire personală, iar pentru poporul sirian prieten urări de progres, pace și noi succese pe calea dezvoltării și progresului, de realizare a aspirațiilor sale naționale.In timpul șederii în România, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene și persoanele care l-au însoțit au vizitat obiective economice și social-culturale din municipiul București și din județele Prahova și Brașov. Pretutindeni, oaspeții s-au bucurat de o primire călduroasă și prietenească, specifică relațiilor de strînsă prietenie și colaborare statornicite între cele două țări și popoare.între primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene, Mahmoud Al-Ayoubi, au avut loc convorbiri oficiale desfășurate într-un spirit de prietenie, cordialitate, înțelegere și respect reciproc.La convorbiri au participat:— din partea română : Emil Drăgănescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia mixtă româno-siriană de cooperare economică și tehnică. Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Angelo Miculescu, viceprim- ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei. Ion Șt. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri, Ștefan Nicolae, prim-ad- junct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Vasile Răuță, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării. Enache Sirbu, șeful Departamentului îmbunătățiri funciare din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Emilian Manciur, ambasadorul României la Damasc, Marcel Dinu, director în Ministerul Afacerilor Externe, și Petru Cormoș, director în Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale ;— din partea siriană : Soubhi Kahale, ministrul Barajului de pe Eufrat, Nourallah Nouralah. ministrul planului, Mohammad Imadi, ministrul economiei. Shteoui Seifo, ministrul industriei, Walid Al-Moual- lem, ambasadorul Siriei la București, Issan Al Halou, viceministru al planului, Michel Abdoulah, viceministru al agriculturii și reformei agrare, Mohammad Al Dick, director general al UNICHIM. Yassipe Al Tabbaa, director general al rafinăriei Banias. Mahmoud Al Zouaubi. director G.H.A.B., Abdel Ghani Izziddine, director general al întreprinderii zootehnice, Abdel Karim Atassl, director în Ministerul Afacerilor Externe.Prim-miniștrii român și sirian s-au Informat reciproc asupra rezultatelor obținute de țările lor în procesul dezvoltării economice și sociale. Ei •U luat notă cu satisfacție de succe

De asemenea, Dan Rădulescu, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, și Shteoui Seifo, ministrul industriei, au semnat Acordul privind îmbunătățirea calității fosfa- ților din Siria,' iar Vasile Potop, directorul general al Radioteleviziunii române, și Walid Al-Mouallem, ambasadorul Siriei la București — Acordul de cooperare în domeniul radioteleviziunii.In alocuțiunea rostită cu acest prilej, primul ministru al guvernului român a spus : „Cred că am reușit să analizăm împreună în mod profund stadiul relațiilor dintre țările noastre și cu deosebire al celor economice, adoptînd o serie de măsuri pentru traducerea în viață a acțiunilor de cooperare asupra cărora au convenit președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez El-Assad, obiective de o deosebită importanță pentru dezvoltarea economică a Siriei și României". Vorbitorul a apreciat importanța deosebită a documentelor semnate, exprimîndu-și convingerea că transpunerea în practică a obiectivelor economice stabilite cu acest prilej va contribui la întărirea relațiilor de cooperare economică prietenească dintre România și Siria.In cuvîntul său, premierul sirian a exprimat satisfacția sa profundă pentru cinstea de a fi fost primit de președintele Nicolae Ceaușescu și a subliniat că bunele relații existente între cele două țări se bazează pe marea încredere, respectul reciproc și adevărata prietenie dintre președinții României și Siriei. După ce a arătat că guvernul său acordă o deosebită importantă relațiilor cu România, oaspetele a mulțumit, în numele Republicii Arabe Siriene, pentru ajutorul acordat de România, ajutor de natură a contribui la construirea unei Sirii noi. „îmi face o deosebită plăcere să spun, acum, după ce am 
COMUNICAT COMUN vremea

sele dobîndite de popoarele român și sirian pe calea dezvoltării independente, de sine stătătoare.Cei doi prim-miniștri au constatat cu satisfacție că raporturile de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare s-au dezvoltat continuu, pe multiple planuri, subliniind însemnătatea Declarației solemne comune semnată de președinții celor două țări la București, la 7 septembrie 1974. O înaltă prețuire a fost dată modului remarcabil în care conducătorii celor două state, Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, și Hafez El-Assad, președintele Republicii Arabe Siriene, au promovat și consolidat legăturile de prietenie dintre România și Siria, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Baas Arab Socialist, dintre popoarele român și sirian. întîlnirile de la București și Damasc, acordurile și hotărîrile luate de cei doi președinți prieteni au dat un puter- nic impuls dezvoltării acestor relar r • ții; dezvoltare ce corespunde atît intereselor popoarelor român și sirian, cit și cauzei păcii și cooperării internaționale.Examinînd cu atenție modul în care se aplică înțelegerile încheiate în domeniul cooperării economice, prim-miniștrii român și sirian au constatat cu plăcere că acestea se înfăptuiesc cu succes și au exprimat hotărîrea guvernelor lor de a face totul pentru a asigura în continuare transpunerea lor în practică în condiții cit mai bune.Cele două părți au constatat cu satisfacție că în ultimul an schimburile comerciale au sporit considerabil. Un rol însemnat în extinderea acestor schimburi îl are Acordul comercial pe termen lung, intrat în vigoare de la 1 ianuarie 1975.Analizînd pe larg stadiul cooperării româno-siriene. cei doi prim-miniștri au constatat că obiectivele convenite împreună de cele două părți se realizează în bune condiții. Ei au analizat stadiul lucrărilor la rafinăria Banias, complexul de îngrășăminte triplusuperfosfatice, explorarea și exploatarea unor perimetre petrolifere, lucrări de îmbunătățiri funciare, precum și la alte proiecte industriale și agricole.Cei doi prim-miniștri au semnat un protocol cu privire la măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru derularea în bune condiții a acțiunilor de cooperare în curs și pentru încheierea celbr aflate în stadiul de negociere. în anexă la acest protocol au fost aprobate programe comune privind' realizarea acțiunilor de cooperare în producția industrială. dezvoltarea schimburilor comerciale și realizarea acțiunilor de cooperare în domeniul agriculturii. în timpul vizitei au fost semnate, de a- semenea, următoarele documente :a) Acord privind importul de către Republica Socialistă România de fosfați din Republica Arabă Siriană.b) Acord privind îmbunătățirea calității fosfatilor din Republica Arabă Siriană.c) Aide-memoire privind utilizarea creditului prevăzut în Acordul de credit comercial din 19 octombrie 1972.d) Planul de colaborare în domeniul radioteleviziunii pe anii 1976— 1977.în același timp, părțile au hotărît ca organele de resort din cele două țări să continue tratativele în vederea încheierii de acorduri și înțelegeri în domeniile următoare : sănătate publică ; cooperare cultural-ști- ințifică ; promovarea și garantarea investițiilor ; evitarea dublei impuneri ; poștă șl telecomunicații ; acordarea de asistență juridică ; cercetare științifică și dezvoltare tehnologică.în cursul discuțiilor, cei doi prim- miniștri au relevat puternica dezvoltare și diversificare pe care o înregistrează relațiile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Baas Arab Socialist, fapt de natură să contribuie la apropierea dintre cele două țări și popoare.Cele două părți au dat o apreciere pozitivă relațiilor româno-siriene în domeniile științei, culturii, Invă- țămintului și au subliniat hotărîrea lor de a dezvolta și diversifica colaborarea în aceste domenii, de a încuraja relațiile directe între instituțiile specializate din cele două țări.în cursul discuțiilor, cei doi șefi de guverne au realizat un schimb de vederi cu privire la situația internațională. Ei au apreciat că pe plan mondial au loc mari transformări, 

semnat aceste importante documente, că rezultatele convorbirilor noastre sînt foarte bune, că eforturile depuse de noi au condus la rezultate excelente, care vor face ca mîine să
Plecarea din CapitalăPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene. Mahmoud Al-Ayoubi, care, la invitația primului ministru al guvernului român, Manea Mănescu, a făcut o vizită oficială în tara noastră, a părăsit, vineri după-amiază. Capitala.OasDetele a fost însoțit de Soubhi Kahale, ministrul Barajului de pe Eufrat. Nourallah Nouralah. ministrul planului, Mohammad Imadi. ministrul economiei și comerțului exterior, Shteoui Seifo, ministrul industriei, Issan Al Halou. viceministru al planului. Michel Abdoulah. viceministru al agriculturii și reformei agrare.La plecare, pe aeroportul internațional Otopeni. împodobit cu drapelele de stat ale celor două țări, o 

Excelenței Sale MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaPărăsind țara dumneavoastră, sînt fericit să vă transmit cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului român prieten mult progres și prosperitate.Vă asigur, Excelență, că prietenia dintre președinții noștri, dintre popoarele și țările noastre se dezvoltă și se întărește continuu.Vă rog să primiți mulțumirile noastre pentru eforturile făcute în timpul vizitei și al convorbirilor avute. Sint recunoscător pentru amabilitatea și generozitatea dumneavoastră.Doresc poporului prieten al României, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, progres și succes deplin.

MAHMOUD AL-AYOUBI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Arabe Siriene

se Intensifică lupta pentru dezvoltarea independentă, de sine stătătoare a națiunilor, se manifestă tot mai evident voința popoarelor de a trăi în libertate și pace. în aceste împrejurări se impune cu necesitate consolidarea conlucrării între toate statele lumii, indiferent de orînduire, mărime, grad de dezvoltare și potențial, participarea activă și contribuția tuturor țărilor la soluționarea principalelor probleme internaționale, în interesul cooperării și păcii.Cei doi prim-miniștri au subliniat că relațiile interstatale trebuie să se bazeze pe principiile upiversal recunoscute ale dreptului internațional, și îndeosebi respectarea independenței și suveranității naționale, deplina egalitate în drepturi, neamestecul în treburile irțterne, integritatea teritorială, inadmisibilitatea do- bîndirii de teritorii prin forță și inviolabilitatea frontierelor, dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și alege în mod liber orînduirea pe care o dorește, precum și căile dezvoltării sale economice și sociale, în conformitate cu propriile sale interese.Cele două părți au reafirmat hotărîrea lor de a acționa cu fermitate pentru edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale, de natură să elimine vechile forme de relații de inechitate și exploatare și să stabilească raporturi noi, democratice, bazate pe respectarea dreptului sacru al fiecărei națiuni la dezvoltare economică și socială independentă, asigurîndu-se respectarea deplină a dreptului fiecărui popor de a dispune liber de bogățiile sale naturale, în conformitate cu rezoluțiile pertinente ale Organizației Națiunilor Unite. Cele două părți au subliniat că toate problemele referitoare la instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, inclusiv problematica resurselor de materii prime și energiei, trebuie să fie examinate într-un cadru adecvat, cu participarea tuturor țărilor interesate, pe baza deplinei egalități în drepturi și a avantajului reciproc.Primul ministru Manea Mănescu a reafirmat solidaritatea militantă a României socialiste cu lupta popoarelor arabe pentru realizarea aspirațiilor lor naționale, pentru integritatea teritorială și dezvoltarea lor economică independentă și a subliniat contribuția adusă de țările arabe la cauza păcii și înțelegerii internaționale.Examinînd situația din Orientul Apropiat, cei doi prim-miniștri și-au exprimat profunda preocupare față de persistența menținerii de către Israel a teritoriilor arabe ocupate în 1967, care constituie o sursă de permanentă încordare, conținînd în sine pericolul de reluare a ostilităților militare. Prelungirea încordării în zonă constituie o amenințare pentru pacea și securitatea Internațională.Cele două părți au relevat îngrijorarea țărilor lor, care constată continuarea situației explozive care domnește în prezent în Orientul Mijlociu. Ei au subliniat necesitatea imperioasă de a intensifica eforturile în scopul realizării unei soluții juste și durabile a conflictului din regiune. Părțile au reafirmat urgența examinării problemelor fundamentale ale conflictului, și în primul rind cauza justă a poporului palesti- nean. Cei doi prim-miniștri au scos în evidență necesitatea extremă de a se depune urgent eforturi serioase în scopul asigurării aplicării rezoluției 338 a Consiliului de Securitate și a celorlalte rezoluții pertinente ale Organizației Națiunilor Unite pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă care să se bazeze pe retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate în 1967 și pe garantarea drepturilor naționale ale poporului palestinean, inclusiv a dreptului său la autodeterminare.Cei doi prim-miniștri au reafirmat că Organizația Națiunilor Unite — atît Adunarea Generală, cit și Consiliul de Securitate — trebuie să aibă un rol mai important in reglementarea conflictului din Orientul Mijlociu. Ei au apreciat că toate părțile interesate trebuie să depună eforturi pentru a permite Organizației Națiunilor Unite să-și joace din plin rolul său în acest domeniu.Părțile au reiterat poziția țărilor lor cu privire la Organizația pentru Eliberarea Palestinei, singurul reprezentant legitim al poporului palestinean. Ele au salutat rezoluția recentă a Adunării Generale a O.N.U. — printre coautorii căreia s-au numărat și România și Siria — rezolu

găsim în Siria un număr de obiective realizate în comun cu România, repartizate pe întregul teritoriu al țării mele — roade ale cooperării noastre".
gardă militară a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale Siriei si României.Șeful guvernului sirian a fost salutat de Manea Mănescu, primul ministru al guvernului. Emil Drăgănescu. Mihai Marinescu și Angelo Miculescu, vlceprim-miniștri, Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor. Ion St. Ion. secretar general al Consiliului de Miniștri. Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Erau de față Emili an Manciur, ambasadorul României la Damasc, și Walid Al-Mouallem, ambasadorul Siriei la București. (Agerpres)

ție care cere ca Organizația pentru Eliberarea Palestinei să fie invitată să participe la toate eforturile și la toate deciziile care privesc instaurarea păcii în Orientul Mijlociu.Părțile au salutat încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa și au apreciat că este imperios necesară transpunerea în viață a principiilor și celorlalte prevederi ale Actului final al conferinței, ceea ce prezintă o deosebită importantă- în viața continentului european, cu influențe binefăcătoare asupra relațiilor intereu- ropene. Cei doi prim-miniștri au subliniat legătura care există între securitatea europeană și securitatea și cooperarea internațională, inclusiv în regiunea Mării Mediterane și, în mod deosebit, în Orientul Mijlociu.Cei doi prim-miniștri au subliniat rolul important pe care il au țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate, în discutarea și reglementarea problemelor Complexe ale vieții internaționale contemporane, în deplină egalitate și cu asigurarea respectării intereselor legitime ale fiecărui popor. Președintele Consiliului de Miniștri al Siriei a apreciat în mod pozitiv participarea României ca invitat la Conferința ministerială a țărilor nealiniate de la Lima și a menționat sprijinul țării sale pentru participarea României în forme corespunzătoare la activitatea mișcării de nealiniere. Primul ministru Manea Mănescu a apreciat în mod deosebit sprijinul acordat țării sale în acest domeniu de către Republica Arabă Siriană prietenă.Cele două părți și-au exprimat satisfacția față de victoriile realizate în ultimii ani de mișcările de eliberare națională pe continentul african și au reafirmat solidaritatea celor două țări cu eforturile depuse de către țările africane, pentru consolidarea independenței lor naționale și economice, ca șfyîn lupta lor pentru eliminarea > tuturor rămășițelor colonialismului, discriminării rasiale și politicii de apartheid practicate de autoritățile din Rhodesia și Africa de Sud. Ei au afirmat voința celor două țări de a acorda în continuare sprijinul lor luptei popoarelor contra regimurilor rasiste și contra tuturor formelor de discriminare rasială.Cei doi prim-miniștri au subliniat necesitatea adoptării de măsuri eficace în vederea încetării cursei înarmărilor, pentru realizarea dezarmării generale și totale, in primul rind a dezarmării nucleare. Ei au subliniat necesitatea creării de zone denuclearizate în diferite regiuni ale lumii.Părțile au subliniat importanța pe care Republica Socialistă România și Republica Arabă Siriană o acordă creșterii rolului Organizației Națiunilor Unite în menținerea păcti și securității internaționale, în extinderea cooperării dintre state conform principiilor dreptului internațional. Pentru ca O.N.U. să devină cu adevărat un instrument eficient de punere în aplicare a principiilor și declarațiilor pe care le-a elaborat, partea română și partea siriană consideră că toate statele trebuie să-și intensifice consultările și schimburile de păreri, să-și concentreze toate eforturile spre democratizarea relațiilor internaționale.Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene a exprimat sincere și călduroase mulțumiri primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România pentru primirea cordială care i-a fost rezervată, simbol al prieteniei dintre cele două țări și popoare.Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România a transmis primului ministru al Republicii Arabe Siriene felicitări cordiale și călduroase cu ocazia celei de-a V-a aniversări a Mișcării de redresare, pe care o sărbătorește poporul arab prieten la 16 noiembrie 1975.Ținînd seama de directivele date de președintele Nico’ae Ceaușescu și președintele Hafez El-Assad. cei doi prim-miniștri au hotărît să continue întîlnirile periodice pentru a analiza modul în care se realizează înțelegerile încheiate în domeniul cooperării economice, pentru identificarea de noi posibilități de cooperare. în acest sens, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene. Mahmoud Al-Ayoubi. a invitat pe primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, să facă o vizită oficială de prietenie în Republica Arabă Siriană. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei urmind a fi stabilită ulterior.

Cronica zilei
Vineri seara, tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit pe Agak Oktay Guner, subsecretar de stat la Ministerul Comerțului din Turcia, care face o vizită în România. Au fost examinate posibilitățile concrete de dezvoltare, în continuare, a schimburilor comerciale și cooperării economice între cele două țări.

★Vineri seara s-a înapoiat în Capitală delegația de activiști ai P.C.R., condusă de Mihai Burcheșin, secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., care, la invitația C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam. a făcut o vizită pentru schimb de experiență în R. D. Vietnam.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Gheorghe Arsene, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
★Ministrul afacerilor externe, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumiri din partea ministrului de externe al Turciei. Ihsan Sabri Caglayangil, pentru felicitările adresate cu ocazia zilei naționale a acestei țări.
★La Ministerul Agriculturii șl Industriei Alimentare a fost semnat, vineri, protocolul celei de-a doua ședințe de lucru a grupei de experți în cercetarea științifică din cadrul Comisiei mixte româno—vest-germa- ne pentru colaborare științifică și dezvoltare tehnologică. Documentul prevede temele comune de cercetare în domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare pe anul 1976 și în perspectivă pînă în 1980.
★Vineri au început la Suceava lucrările celui de-al treilea Simpozion național cu tema „Siguranța în funcționare a instalațiilor electrice", organizat sub egida Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor și Ministerului Energiei Electrice.(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 16, 17 și 18 noiembrie. în țară : Cerul va fi temporar noros. Vor cădea ploi mai ales în a doua parte a intervalului. Vîțitul va sufla potrivit, în primele zile, condiții favorabile ceței dimineața și seara. Minimele vor fi cuprinse noaptea între minus3 și plus 7 grade, mai coborîte în estul tării în primele două nopți. Maximele, ziua, vor oscila intre plus4 și plus 12 grade. în București : Cerul va fi mai mult noros. Va ploua mai ales în a doua parte a intervalului. în primele zile, dimineața și seara, condițiile atmosferice vor fi favorabile producerii cetei. Temperatura minimă va creste ușor, iar maxima va fi ușor variabilă.
LOTO.NUMERELE, EXTRASE LA TRAGEREA DIN 14 NOIEMBRIE 1975Extragerea I : 20 87 63 61 21 2214 59 66Extragerea a Il-a : 69 8 3 31 4 52 41 86 24FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 778 323 lei. din care 19 573 lei report.
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Echipa României 
pentru meciul de mîine, 

de la BucureștiDupă cum se știe, mîine după-amiază, la București, pe stadionul „23 August" va avea loc meciul internațional de fotbal România-Spania, derbiul grupei a IV-a a preliminariilor campionatului european. Ieri, forul nostru de specialitate a discutat propunerile antrenorilor lotului, stabilind următorul „unsprezece" : Răducanu — Anghelini, Sătmăreanu II, Gabriel Sandu, Lucuță — Georgescu. Dinu, Dobrin — Lucescu, Mircea Sandu, Zamfir. Rezerve sînt : Moraru (portar), Sameș, Dobrău (fundași), Iordănescu (mijlocaș), Cri- șan și Kun (înaintași).
★A început tradiționalul turneu internațional de fotbal, pentru echipe de juniori, de la Monte Carlo. Primele două meciuri preliminare s-au încheiat astfel : Franța — România 2—0 (1—0) ; Spania — Iugoslavia0—0.

Actualitatea Ia tenis• început la Edinburgh, turneul final al „Cupei Dewar" la tenis continuă în aceste zile la Londra. în sferturile de finală ale probei de simplu bărbați, Ilie Năstase l-a eliminat în trei seturi cu 4—6, 6—2, 6—4 pe Ha- roon Rahim (Pakistan), iar Jimmy Connors l-a întrecut cu 6—1, 6—1 pe Bernie Mitton (R.S.A.). In concursul feminin, Evonne Goolagong (Australia) a dispus cu 6—4, 6—4 de Betty Stove (Olanda), iar Virginia Wade (Anglia) a învins-o cu 7—5, 6—3 pe Janice Metcalfe (S.U.A.).în prima semifinală a turneului internațional de tenis de la Londra, din cadrul „Cupei Dewar", americanul Eddie Dibbs l-a învins cu 6—3, 6—3 pe englezul Mottram. în finală, Dibbs urmează să întîlnească învingătorul dintre Ilie Năstase (România) și Jimmy Connors (S.U.A.).• în optimile de finală ale turneului de la Hong Kong au fost înregistrate două surprize : campionul australian Ken Rosewall a pierdut cu 2—6, 6—4, 4—6 în fața tînărului jucător american Alex Mayer, iar spaniolul Manuel Orantes a fost eliminat cu 6—3, 6—3 de compatriotul său Juan Gisbert. Un rezultat neașteptat a fost înregistrat și în sferturile de finală ale probei de dublu, în care perechea australiană Ray Ruffels- Dick Crealy a dispus cu 6—4, 8—6 de redutabilul cuplu John Newcombe- Tony Roche.

CELUI DE-AL XXXIV-LEA CONGRES NATIONAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST

DIN MAREA BRITANIEDragi tovarăși.în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său generat tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm participanților la cel de-al XXXIV-lea Congres Național al Partidului Comunist din Marea Britanie, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii britanici un cald salut tovărășesc, împreună cu mesajul nostru de prietenie și solidaritate militantă.Comuniștii români urmăresc cu mult interes și cu sentimente de solidaritate activitatea desfășurată de comuniștii britanici pentru apărarea intereselor oamenilor muncii, pentru consolidarea unității de acțiune a clasei muncitoare, a tuturor forțelor democratice șl progresiste din Marea Britanie interesate în apărarea intereselor fundamentale ale poporului britanic, în victoria cauzei progresului, democrației și socialismului.Partidul Comunist Român acordă o înaltă prețuire contribuției Partidului Comunist din Marea Britanie la întărirea unității și solidarității internaționaliste a partidelor comuniste și muncitorești, pe baza principiilor marxist-leniniste ale independenței, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, ale respectării dreptului fiecărui partid de a-și defini în mod de sine stătător politica sa internă și externă, formele și mijloacele de acțiune în lupta împotriva imperialismului și a reacțiunii, pentru transformări economice și sociale, pentru consolidarea păcii și întărirea colaborării între toate popoarele lumii.Cu prilejul Congresului, dorim să subliniem profunda satisfacție pentru evoluția ascendentă a raporturilor frățești între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Marea Britanie. Totodată, ne exprimăm dorința de a dezvolta și în viitor relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate internaționalistă dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Marea Britanie, spre binele unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al tuturor forțelor antiimperialiste, în folosul întăririi și dezvoltării conlucrării dintre popoarele și țările noastre.Ne este plăcut să relevăm, totodată, bunele relații statornicite pe multiple planuri între Republica Socialistă România și Marea Britanie. Dorim să reafirmăm hotărîrea României de a acționa și în viitor pentru amplificarea și diversificarea legăturilor politice, economice, culturale și tehnico- știintifice între țările noastre, pentru continuarea conlucrării lor pe tărîmul vieții internaționale, cu convingerea că aceasta corespunde intereselor popoarelor român și britanic, cauzei păcii, destinderii și colaborării în Europa și în lume.Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor Congresului. în înfăptuirea hotărîrilor ce le veți adopta, precum și în activitatea ce o depuneți pentru împlinirea năzuințelor clasei muncitoare, ale poporului britanic, pentru triumful idealurilor păcii, democrației și socialismului.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

In lupta pentru întărirea unității de acțiune 
a forțelor democraticeLa 15 noiembrie încep la Londra lucrările celui de-al 34-lea Congres Național al Partidului Comunist din Marea Britanie, eveniment deosebit de important în viața comuniștilor, a oamenilor muncii britanici.de prevederea comunist încheiate.Acțiunile gătire în forumului au fostProiectele de rezoluție care definesc politica partidului în principalele probleme de politică internă și externă au fost amDlu dezbătute în organizațiile locale, comitetele de ramură și districtuale au propus completări și îmbunătățiri ale textelor.în prima zi a lucrărilor, delegații vor asculta raportul de activitate al Comitetului Executiv (ț,are trece suțeint în revistă principalele’ momente din activitatea, partidului în perioada scursă de la cel de-al 33-lea Congres, din noiembrie 1973) și raportul politic ce va fi prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Gordon McLennan,

după care vor urma dezbateri pe marginea proiectelor de rezoluție.Principalul proiect de rezoluție, intitulat „Criza economică, unitatea siîngii și partidul comunist", subliniază că problema cea mai urgentă care confruntă în prezent Marea Bri-
CORESPONDENȚA 

DIN LONDRA

tanie este găsirea unei căi de a se depăși situația de criză. în a- cest sens — se spune în document — „sarcina centrală a congresului este să dezbată căile de lărgire continuă a mișcării de masă, prîntr-o acțiune unitară, împreună cu celelalte forțe de stingă și progresiste, în scopul aplicării unei politici comune de stăvilire a inflățifei, reducere a șomajului, îmbunătățire a standardului de viață, extindere a democrației, scoatere a Angliei din criza economică care se adîncește și deschi

șah : Florin Gheorghiu—calificat pentru turneul interzonal
SOFIA 14 (Agerpres). — Turneul zonal masculin de șah de la Vrața s-a încheiat cu victoria marilor maeștri Florin Gheorghiu (România) și Aleksandar Matanovici (Iugoslavia), care au totalizat cite 9,5 puncte din 15 posibile și s-au calificat pentru turneul interzonal de anul viitor. Marele maesțru român Florin Gheorghiu termină neînvins (patru victorii și 11 remize) acest dificil concurs, în care a demonstrat, pe lingă o pregătire teoretică serioasă, și un joc plin de fantezie.Iată clasamentul final al turneului de la Vrața : 1—2. Florin GheorghiuÎN CÎTEVA RÎNDURI

HANDBALSelecționata feminină de handbal a României a obținut o nouă victorie în cadrul competiției internaționale „Cupa Silezia". care se desfășoară în orașul polonez Katowice, în ziua a doua a turneului, handbalistele românce au întrecut cu scorul de 19—14 (14—8) formația Suediei, la capătul unui joc în care s-au dovedit superioare atît din punct de vedere tehnic, cît și tactic. Golgete- rele formației române au fost Simona Arghir și Rozalia Soos, care au înscris cinci și, respectiv, patru puncte. într-o altă partidă, prima reprezentativă a Poloniei a învins cu scorul de 24—8 (10—4) selecționata secundă a țării gazdă. în clasament conduc neînvinse echipele României și Poloniei (A) cu cîte 4 puncte, urmate de Cehoslovacia, Suedia și Polonia (B) — zero puncte.
★Turneu] internațional masculin de handbal (echipe de tineret) de la Havana a fost cîștigat de selecționa

A apărut H Revista economică'4
nr. 46 din 14Din sumar : la rubrica „Documentele Congresului al XI-Iea — ghid în acțiune", revista publică articolul „Finalitatea socială a creșterii economice". Se publică, de asemenea, articolele : Pregătirea planului pe 1976 ; Cincinalul 1976— 1980 — orientări, ritmuri, eficiență. Materiale de construcții în cantitățile și sortimentele corespunzătoare cerințelor ; Experiența în actualitate. Creșterea ovinelor la cotele înalte ale rentabilității. La rubrica ; Conducere, Organizare se publică, printre altele, articolul „Procesul de dezvoltare a informaticii românești".

dere a căii spre socialism".Alte proiecte de rezoluții se referă la necesitatea extinderii naționalizărilor în industrie, la situația din Irlanda de Nord, la activitatea electorală a partidului comunist, la însemnătatea sporirii rolului și influenței partidului în mase ; în același timn este subliniat rolul organului partidului — ziarul „Morning Star" — în mobilizarea celor ce muncesc Ia lupta pentru apărarea drepturilor și libertăților democratice, pentru condiții mai bune de viață și muncă.La capătul celor patru zile de lucrări congresul va trece la adoptarea documentelor dezbătute și va a- lege noul Comitet E- xecutiv. La prima sa ședință, care, potrivit tradiției, are loc în ianuarie, Comitetul E- xecutlv va 'alege secretarul geheral, președintele partidului, Comitetul Politic și celelalte organe conducătoare.
N. PLOPEANU

(România) și Matanovici (Iugoslavia) — cîte 9,5 puncte ; 3—5. Matulovici (Iugoslavia), Sigurjonsson (Islanda) și Sax (Ungaria) — cîte 9 puncte; 6—7. Ermenkov (Bulgaria) și Vogt (R. D. Germană) — cite 8,5 puncte ; 8. Ree (Olanda) —- 8 puncte ; 9.Wirthenson (Elveția) — 7,5 puncte (1) ; 10—11. Radulov (Bulgaria) și Neckar (Cehoslovacia) — cîte 7,5 puncte ; 12. Bednarski (Polonia) — 6,5 puncte (1) ; 13. Dueball (R. F. Germania) — 6,5 puncte ; 14. Czer- niak (Israel) — 5 puncte ; 15. Stroebel (Austria) — 4 puncte ; 16. Letzelter (Franța) — 3,5 puncte.
ta R.D. Germane (9 puncte), urmată de formațiile Poloniei (8 p), U.R.S.S. (7 p), Cehoslovaciei (6 p) și Cubei (2 p). în ultimul joc al competiției, R.D. Germană — U.R.S.S. 19—19.

VOLEIPartidele disputate în prima zi a turneului internațional masculin de volei (echipe studențești) de la Praga s-au încheiat cu următoarele rezultate : U.R.S.S. — R. D. Germană 3—0 (15—10, 15—10, 15—10) ; Cehoslovacia — Ungaria 3—0 (15—3, 15—4, 15—3) ; Polonia — Bulgaria 3—2 (11—15, 15—9, 5—15, 15—8, 15—13)
BOXPugilistul de culoare Elisha O’Bed (Bahamas) este noul campion mondial de box la categoria super-wel- ters (versiunea W.B.C.). în meciul desfășurat la Paris, Elisha O’Bed l-a învins prin abandon, în repriza a 11-a, pe fostul deținător al centurii, brazilianul Miguel de Oliveira.

noiembrie 1^75în ajutorul participanților la în- vățămîntul politico-ideologic de partid, revista publică a doua consultație pe tema : Principiile conducerii economiei socialiste unitare ; perfecționarea continuă a conducerii economico-sociale. Poli- tica_ partidului de amplasare rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării, asigurarea dezvoltării proporționale a tuturor județelor țării — temelie a ridicării gradului de civilizație materială a întregului popor.Sînt publicate, de asemenea, rubricile : Școli — curente — economiști ; Economie mondială ; Documentar.
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în cadrul dezbaterilor din Comitetul

pentru problemele juridice se subliniază :

„0. N. U. trebuie să-și adapteze 

funcțiunile la realitățile lumii, 

la cerințele popoarelor"NAȚIUNILE UNITE 14 — Corespondentul nostru C. Alexandroaie transmite : în Comitetul pentru problemele juridice al Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite continuă dezbaterile asupra punctului — înscris în urma inițiativei românești — privitor la creșterea roluluiO.N.U. și asupra raportului Comitetului ad-hoc pentru Carta Națiunilor Unite — organism creat de Adunarea Generală pentru a studia oportunitatea avansării de propuneri și sugestii de măsuri vizînd îmbunătățirea documentului fundamental al organizației.Luînd cuvîntul la dezbateri, ministrul de externe ai Filipinelor, Carlos Romulo, subliniind sarcinile importante care stau în fața O.N.U., a relevat că statele membre au datoria să examineze în ce măsură organizația este capabilă să-și asume responsabilitățile noi și imense pe care i le încredințează popoarele lumii acum și cele pe care i le vor conferi în viitor.Reprezentantul Columbiei, Diego Vargas, a subliniat că una din modalitățile cele mai eficiente pentru sporirea rolului și eficienței O.N.U. în viața economică și politică mondială constă în restructurarea mecanismului organizației, adaptarea funcțiunilor sale la realitățile lumii, la cerințele popoarelor. Statele mici și mijlocii — a arătat el — doresc să aibă și ele un cuvint greu de spus în deciziile majore care se adoptă cu privire la problemele ce afectează pacea și securitatea tuturor. întărirea rolului organizației în lume trebuie, de asemenea, realizată prin aducerea in , fața O.N.U. a tuturor problemelor care confruntă statele lumii. Schimbările în structura organizației nu sînt necesare numai din considerente juridice și politice, ci și pentru faptul că Adunarea Generală are un rol important de jucat în edificarea unei noi ordini economice internaționale.Berta Vega, reprezentantul Perului, a subliniat că O.N.U. trebuie să reflecte transformările mari care au avut loc in lume și noile preocupări ale statelor membre. Evoluțiile din
Dezbateri în problema cipriotaîn plenul Adunării Generale a O.N.U. continuă dezbaterile asupra problemei cipriote. Punctul de vedere al României față de situația din Cipru a fost reafirmat, vineri, de Romulus Neagu, care a arătat că acest conflict poate fi stins pe baza tratativelor politice între toate statele interesate, care să ducă la asigurarea suveranității, independenței și integri

„Sintem profund recunoscători pentru 

sprijinul acordat de România 

cauzei drepte a Namibiei"

— declară lideri ai mișcării de eliberare 
din Africa de Sud-Vest

Aflați in aceste zile la O.N.U., Mishake Muyongo, vicepreședinte al 
Organizației Poporului Africii de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), și David Me- 
roro, membru al conducerii naționale a S.W.A.P.O., au răspuns Cu 
plăcere solicitării de a împărtăși cititorilor „Scinteii“ din preocupările 
poporului namibian, de a înfățișa progresele înregistrate in lupta 
acestuia pentru cucerirea libertății.Interlocutorii au subliniat că prezența lor la O.N.U. are ca scop de a aduce în atenția forumului internațional situația gravă existentă în patria lor, Namibia, ocupată de mulți ani de către R.S.A. In urmă cu un an, rasiștii sud-africani au trecut la punerea în aplicare a unui plan mai vechi de dezmembrare a Namibiei — cunoscut sub numele de „planul Odendaal“ — și care prevede crearea a 12 „bantustane", după modelul celor existente în Africa de Sud. Potrivit acestui plan, întreaga populație de culoare este dislocată cu forța spre cele 12 rezervații delimitate în perimetrul cel mai sărac al țării, unde nu există nici un fel de resurse. Este vorba, de fapt, de imense lagăre de concentrare, înconjurate nu de sirmă ghimpată, ci de întinderi de nisip. Aplicarea acestui plan nu înseamnă altceva decît transplantarea în Namibia a politicii inumane de apartheid, pe care O.N.U. a condamnat-o drept o crimă împotriva umanității.M. Muyongo s-a referit, în acest context, la exploatarea cruntă la cane este supusă populația de culoare. „Sute de muncitori negri mor anual îngropați în abatajele minelor de diamante. în timp ce patronii îi declară -dezertori-. Ziua de muncă începe odată cu răsăritul soarelui și se termină cu mult după apus. Salariul unui muncitor negru este de 16 ori mai mic decît al unui muncitor alb. Africanii nu pot refuza să muncească sau protesta contra’ condițiilor inumane de muncă, pentru că alte zeci de mii de brațe așteaptă în rezervații prilejul de a cîș- tiga un ban pentru a-și hrăni familiile muritoare de foame".„Regimul rasist — a relevat la rîn- dul său D. Meroro — încalcă cu cinism drepturile fundamentale ale o- mulul. Tortura este o practică curentă. Mulți dintre deținuții politici •dispar-, fiind lichidați de organele de represiune sud-africane. Personal, am fost arestat, în urină cu cîtva timp, Împreună cu întreaga conducere a S.W.A.P.O. Am fost schingiuit și torturat de cîteva ori pe zi. Ajutat de tovarășii mei, am reușit să scap din închisoare și să evadez pentru a spune lumii adevărul despre viața din iadul apartheidului".în aceste condiții, S.W.A.P.O. a trecut la mobilizarea poporului namibian la lupta pentru rezistență ■ contra tiraniei rasiste. „Sîntem în plină campanie de recrutare a luptătorilor, de organizare a lor în deta

perioada postbelică au dus la crearea unei noi structuri în relațiile internaționale, care erau imposibil de anticipat în anii elaborării Cartei. El a propus formarea unui grup de ex- perți care să contribuie la identificarea căilor vizînd remedierea unor deficiențe ale Cartei care împiedică organizația să-și îndeplinească misiunea ce i-a fost încredințată de popoare — menținerea păcii mondiale.Reprezentantul Bulgariei, Ghero Grozev, s-a pronunțat pentru eliminarea colonialismului, neocolonialis- mului, apartheidului și retragerea tuturor trupelor străine din Coreea de Sud. El a cerut normalizarea situației din Cipru, reglementarea conflictului din Orientul Apropiat, transpunerea in viață a rezoluțiilor și hotărîrilor ultimelor două sesiuni extraordinare ale O.N.U., adoptarea de măsuri pentru dezvoltarea statelor în curs de dezvoltare, destinderea cooperării internaționale, menținerea și consolidarea păcii și securității lumii. Acestea — a relevat vorbitorul — sînt probleme care, rezolvate, ar duce la creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în lumea contemporană.Samuel Nicol (Sierra Leone) a subliniat importanța și atenția pe care tara sa le acordă creșterii rolului Organizației Națiunilor Unite în viața economică și politică internațională prin efectuarea unor îmbunătățiri în structura acestui important for mondial. El a cerut o îmbunătățire a Cartei O.N.U., pentru a o aduce în pas cu cerințele contemporaneității, cu schimbările majore care au avut loc în lume în ultimele trei decenii, și a subliniat, de asemenea, necesitatea creșterii eficienței Consiliului de Securitate, pentru a se ridica la înălțimea sarcinilor majore care îi stau în față în apărarea și consolidarea păcii și securității internaționale.Reprezentantul Kuweitului, Salah Al Osman, s-a pronunțat în favoarea amendării unor articole ale Cartei Organizației Națiunilor Unite în scopul sporirii eficienței organizației, al asigurării transpunerii în viață a rezoluțiilor și hotărîrilor Organizației Națiunilor Unite.
tății Republicii Cipru, la conviețuirea pașnică intre cele două comunități.în încheiere, vorbitorul a declarat că România, profund interesată în transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării, este hotări- tă să-și aducă în continuare contribuția la soluționarea pașnică a conflictului.

șamente armate ale S.W.A.P.O. — a subliniat M. Muyongo. Lupta de eliberare a început. In această luptă simțim în permanentă ajutorul poporului român, al celorlalte popoare din țările socialiste, al popoarelor africane, simțim solidaritatea și sprijinul material, politic și moral al tuturor popoarelor iubitoare de libertate și pace".„Ținem șă transmitem și pe această cale poporului român și personal marelui său conducător, președintele Nicolae Ceaușescu, sentimentele de înaltă prețuire și profundă recunoștință ale poporului namibian pentru ajutorul material, politic, diplomatic și moral, pentru solidaritatea militantă cu lupta noastră pentru libertate. autodeterminare și unitate națională —: au declarat interlocutorii. Apreciem, de asemenea, sprijinul principial, consecvent și hotărît a- cordat de România S.W.A.P.O. în cadrul Consiliului O.N.U. pentru Namibia. al dezbaterilor care.au loc în organizație în problema Namibiei. Nu vom uita niciodată că România a inițiat campania internațională pentru recunoașterea S.W.A.P.O. drept singurul reprezentant autentic al poporului namibian".
C. A1EXANDROAIE

★Comitetul pentru tutelă al Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite a adoptat joi. cu 114 voturi pentru, nici un vot contra și opt abțineri, o rezoluție prin care se cere retragerea imediată din Namibia a tuturor forțelor și administrației sud-africane și se hotărăște organizarea urgentă de alegeri in acest teritoriu sub supravegherea Națiunilor Unite.Rezoluția condamnă întărirea dispozitivului militar al Africii de Sud în Namibia și apreciază că pretinsa conferință constituțională organizată de autoritățile de la Pretoria a avut drept scop divizarea grupurilor etnice și promovarea bantustanelor. Rezoluția cere să se pună capăt imediat tuturor exploatărilor directe sau indirecte ale uraniului și ale celorlalte resurse naturale ale Namibiei și consideră necesară crearea de urgență Într-un stat african a unei stații de radio care să emită în limbile vorbite în Namibia, în vederea Informării poporului acestui teritoriu despre eforturile depuse de O.N.U. cu privire la soarta sa.

Conferința consultativa politică pentru reunificarea națională
pe linie de stat a Vietnamului—salutată cu entuziasmSAIGON 14 (Agerpres). — Agenția de presă „Eliberarea" relevă că populația din Republica Vietnamului de Sud salută cu entuziasm Conferința consultativă politică pentru re- unificarea națională pe linie de stat a Vietnamului. în ultimele zile, la Saigon și în alte localități s-au desfășurat mitinguri în cadrul cărora partici-
Necesitatea stimulării 
proceselor pozitive 

din viața internaționalăROMA 14 — Corespondentul Agerpres transmite : La Roma au luat sfirșit lucrările Congresului internațional cu tema „Humanismo reno- vando" (Pentru reînnoirea umanismului), organizat de Academia internațională de propagandă culturală. cu sediul în capitala Italiei. Timp de patru zile, participanții la congres, în rîndul cărora s-a aflat și o delegație de profesori și oameni | de cultură români, au dezbătut pe larg probleme legate de formarea și cultivarea umanismului, bazat pe stima și prețuirea dintre oameni, pe colaborarea dintre națiuni. Intervențiile și comunicările prezentate în cadrul congresului au subliniat eforturile ce trebuie depuse de toate popoarele, de guverne, pentru stimularea proceselor pozitive de înțelegere din viața internațională, pentru consolidarea destinderii și păcii pe continentul nostru și în lume*. In cuvîntul de închidere, președintele congresului, prof. ’ Nicolae Barbu (România) a evidențiat importanța acestei manifestări.
Conferința F.A.O. 

de la RomaROMA 14 — Corespondentul Agerpres transmite : Paralel cu dezbaterile de politică generală. în cadrul celei de-a 18-a sesiuni a Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.) se desfășoară și lucrările primelor două comisii ale conferinței.Referindu-se la problema creării de rezerve alimentare pe plan mondial. delegatul român, Lazăr Cornă- nescu, a subliniat că premisa esențială a realizării acesteia o constituie creșterea substanțială și diversificarea producției în fiecare țară și în primul rînd în țările în curs de dezvoltare. El a amintit rolul care revine. în acest cadru, colaborării internaționale si s-a referit la propunerea înaintată de România, la ultima sesiune extraordinară a Adunării Generale a O.N.U.. privind crearea unui fond de produse agroalimentare si. în primul rînd, de cereale. Vorbitorul a făcut cunoscută, de asemenea. poziția tării noastre, favorabilă încheierii unor acorduri internaționale oe produse, ca miiloc de realizare a securității internaționale alimentare pe termen lung.
PARIS

Reuniune la nivel înalt 
a unor țări industrializatePARIS 14 (Agerpres). — La Castelul Rambouillet, lingă Paris, se reunesc, de sîmbătă. șefii de state sau guverne, precum și miniștrii de externe și de finanțe din șase țări industrializate occidentale — Anglia, Franța, Italia, Japonia, R.F.G. și S.U.A. — pentru a examina, timp de trei zile, un ansamblu de probleme ale actualei situații economice și financiare internaționale. Inițial mai restrînsă, agenda de lucru s-a lărgit continuu, cuprinzînd, în prezent, alături de problemele monetare, o multitudine de aspecte, inclusiv cele privind energia și aprovizionarea cu materii prime și, în general, relațiile comerciale mondiale, precum și raporturile dintre statele în curs de dezvoltare și cele industrializate. După unii observatori. acest lucru s-ar datora faptului că țările participante — în funcție de interese proprii — acordă, fiecare, prioritate unor chestiuni diferite, avînd în problematica economică internațională puncte de vedere divergente și, uneori, contradictorii.
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agențiile de presă transmit:
S-a încheiat vizita în 

Italia 3 Pre?edinteiui Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, Gydrgy Lazar. El a avut convorbiri cu primul ministru Aldo Moro, a fost primit de președintele Giovanni Leone și a a- vuț întrevederi cu reprezentanți ai cercurilor de afaceri. Gyorgy Lazar a făcut, de asemenea, o vizită Ia Vatican, unde a fost primit de papa Paul al VIrlea,
Cooperare româno—in

diană La rafinaria de Ia Haldia a fost pusă în funcțiune o primă unitate în cadrul blocului instalației de ulei, construcție care se realizează în colaborare cu țara noastră. Specialiștii români aflați pe șantierul rafinăriei de la Haldia acordă, de asemenea, asistentă tehnică la lucrările de construcții și montaj pentru punerea in funcțiune și a altor obiective industriale de acest gen.
Primul ministru peruan, Oscar Vargas Prieto, a declarat că, în 1976, în țara sa sistemul latifundiilor va fi definitiv abolit, transmite agenția peruană de știri Andina. El a menționat că, de la sfîrși- tul anului 1974, reforma agrară, în cuț-s de desfășurare, a cuprins exproprierea a 6.5 milioane hectare. 

panții — muncitori din diverse întreprinderi industriale și agricole, cadre ale armatei, organizații de masă — își exprimă dorința de reunificare a țării și convingerea că actualele convorbiri în acest scop se vor încheia cu succes. Participanții se angajează să facă totul pentru a continua activitatea revoluționară, munca și producția, pentru a contribui la construcția economică.Conferința consultativă politică primește numeroase mesaje de felicitare și urări de succes.în cadrul unui miting desfășurat la Saigon, Comitetul de legătură al budiștilor patrioți a salutat Conferința consultativă politică în problema reunificării.
Componența guvernului 

Republicii Populare AngolaLUANDA 14 (Agerpres). — Președintele Republicii Populare Angola. Agostinho Neto, a desemnat pe Lopo do Nascimento în funcția de prim-ministru al guvernului țării — s-a anunțat la Luanda, capitala' noului stat independent african, care și-a proclamat independenta la 11 noiembrie. Din guvernul condus de premierul Lopo do Nascimento fac parte : Ico Carreira — ministrul a- părării, Carlos Rochas — ministrul planificării și de finanțe, Jose E- duardo — ministrul relațiilor externe, maior Nito Alves — ministru de interne, Jean-Philippe — ministrul informațiilor. Diogene Boavida — ministru al justiției, și David Aires Machado — ministru al muncii.
★La Luanda s-a anunțat oficial crearea agenției de știri „Angola Press". La ceremonia de inaugurare a activității agenției s-a relevat că ea va avea drept scop difuzarea informațiilor privind situația din Angola.

ORIENTUL APROPIAT
• Retrocedare israeliană către Egipt în. Sinai • Situație încor

dată la BeirutCAIRO 14 (Agerpres). — Trupele lsraeliene s-au retras, vineri, din zona exploatării petroliere egiptene Ras Sudar, din Sinai, al cărei control a fost preluat de forțele O.N.U. Duminică, forțele O.N.U. vor ceda locul administrației egiptene. Evacuarea zonei în care se află zăcă- mîntul de la Ras Sudar, cu o producție zilnică de circa 4 000 barili de țiței, este prima retrocedare teritorială israeliană din cadrul a- plicării celui de-al doilea acord interimar de dezangajare egiptea- no-israeliană în Sinai. Cel mai mare dintre zăcămintele petrolifere egiptene ocupate de armata israeliană în 1967 — cel de la Abu Rodeis — se prevede a fi retrocedat Egiptului la 30 noiembrie a.c.Ultima etapă importantă a aplicării acordului de dezangajare — evacuarea teritoriului din centrul Sinaiu- lui în care se află trecătorile Giddi
Plan pentru reconstrucția EgiptuluiCAIRO 14 (Agerpres). — Ministrul egiptean al reconstrucției, Osman Ahmed Osman, a prezentat președintelui Anwar El-Sadat un plan detaliat privind reconstrucția Egiptului, aplicabil pînă în anul 2 000. Raportul a avut în vedere atît actuala distribuție a populației și a forțelor de producție, cit și evoluția ulterioară desprinsă din planul general de dezvoltare a țării.Tradițional, poporul egiptean și-a concentrat așezările pe cursul inferior al Nilului șNn zona de deltă a marelui fluviu. Chiar și în prezent, 99 la sută din populație locuiește pe numai 3 la sută din întreaga suprafață a țării. Planul de reconstrucție vizează în primul rînd o descongestionare a acestei zone, prin deplasarea populației în regiunile cu însemnate resurse naturale și în noile zone agricole, create ca urmare a lucrărilor de irigații.Planul prevede, de asemenea, construirea unui număr de cinci noi orașe. Unul dintre ele, preconizat ca centru industrial, va fi construit între

0 delegație de partid și 
guvernamentală, condusă de Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C.C., președintele R. S. Cehoslovace, va face, în a doua jumătate a lunii noiembrie, o vizită oficială în Uniunea Sovietică, la invitația C.C. al P.C.U.S., a Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și a guvernului sovietic, anunță agenția C.T.K.

Pescarii danezi aa blocat majoritatea porturilor țării în semn de protest față de decizia guvernului de a suspenda operațiunile de pescuit în Marea Nordului, ca urmare a realizării cotelor de cod și heringi pentru acest an. Acțiunea se bucură de sprijinul cvasitotalită- ții flotei daneze din Marea Nordului. Măsura guvernului are ca efect concedierea temporară a circa 5 000 de pescari și a 30 000 de muncitori din industriile prelucrătoare.
în Etiopia, Guvernul Revoluționar Provizoriu acordă ajutoare populației regiunilor afectate de seceta îndelungată. O comisie de stat, înființată în acest scop, se ocupă cu repartizarea alimentelor și acordarea ajutoarelor medicale, cît și de crearea unor ferme agricole și sisteme de jrigații pentru crescătorii de vite nomazi deciși să se stabilizeze.
Fondul Monetar Interna

tional a împrumutat, in

marea britanie. întîlniri de lucru
ale delegației economice româneLONDRA 14 — Corespondentulnostru transmite : în continuarea vizitei pe care o întreprinde în Marea Britanie, delegația economică română, condusă de tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, a avut, în cursul zilelor de joi și vineri, întîlniri de lucru cu conducerile întreprinderilor din Rugby, Wets- tone și Chelmsford aparținind firmelor „G.E.C. Turbine Generators L.T.D.", „G.E.C. Reactor Equipment L.T.D." și „Marconi", consacrate examinării unor noi posibilități de schimburi comerciale și de cooperare cu țara noastră. De asemenea, au fost analizate căile concrete de cooperare cu organizațiile economice românești.

Proiectul noului program al P .C. 
din DanemarcaCOPENHAGA 14 (Agerpres). — La Copenhaga a fost dat publicității proiectul noului program al Partidului Comunist din Danemarca ; el urmează să fie supus aprobării Congresului al XXV-lea al partidului, convocat pentru 1 septembrie 1976.Caracterizînd epoca actuală drept o epocă a trecerii de la capitalism la socialism, . proiectul de program definește sarcinile comuniștilor danezi in lupta împotriva marelui capital, în apărarea intereselor oamenilor muncii.în domeniul politicii externe, P.C. din Danemarca apreciază că sarci-

JAPONIA

Acord privind acțiuni comune ale comuniștilor 
și socialiștilorTOKIO 14 — Corespondentul Agerpres, Paul Diaconu, transmite : în cadrul unei întîlniri între șeful Secretariatului C.C. al Partidului Comunist din Japonia, Tetsuzo Fuwa. și secretarul general al Partidului 

și Mitla — este programată pentru începutul anului viitor.DAMASC 14 (Agerpres). — Generalul Ensio Siilasvuo, comandantul forțelor de observatori O.N.U. din Orientul Mijlociu, a sosit la Damasc, pentru a discuta cu autoritățile siriene o serie de probleme legate de viitorul mandatului forțelor O.N.U. din Golan.BEIRUT 14 (Agerpres). — Situația in capitala Libanului a continuat, vineri, să fie încordată, ca urmare a valului de răpiri care s-a declanșat miercuri. Pe străzile orașului au reapărut grupuri de oameni înarmați. Schimburile de focuri de vineri au cauzat moartea a trei persoane și rănirea a patru. Incidentele au avut loc chiar în momentul în care fusese convocat Comitetul superior de coordonare pentru a discuta măsurile de a se pune capăt luărilor de ostatici.
Cairo și Ismailia, urmînd să fie locuit, în anul 2 000, de 250 000 de oameni.Un al doilea oraș, cu o populație de un milion de locuitori, care va purta numele președintelui Sadat, va fi ridicat între Cairo și Alexandria. De-a lungul șoselei deșertice dintre Cairo și El Fayum, la 55 kilometri de capitală, se va înălța în anul 2 000 o lo- palitate cu 100 000 locuitori, din care jumătate vor munci în industria ușoară.Cairo va avea un oraș satelit cu 100 000 locuitori. în sfirșit, un ai cincilea oraș, pentru 200 000 locuitori, din care majoritatea muncitori de la He- luan, suburbie industrială a capitalei egiptene, va fi construit la 35 kilometri sud de Cairo. Aceste proiecte de urbanizare sînt însoțite de un vast plan socio-economic, care prevede, îndeosebi, o restructurare a orașelor Port Said, Ismailia și Suez, astfel încît acestea să fie în măsură să adăpostească, în anul 2 000, trei milioane de locuitori.

acest an, unui număr de 22 de țâri o sumă echivalind cu 2,190 miliarda dolari dintr-un fond total de 4 miliarde dolari. De curînd s-a aprobat acordarea unui împrumut de 90 milioane dolari Argentinei.
Un comunicat oficial, pu~ blicat la Pekin, informează că Republica Populară Chineză și Samoa de Vest au hotărît să stabilească relații diplomatice la rang de ambasadă.
Primul furnal albanez.La capătul a patru ani de eforturi susținute, montorji de la complexul siderurgic Elbasan au realizat unul din cele mai importante obiective — construirea și darea în funcțiune a primului furnal înalt albanez. Cu acest prilej a fost organizat un amplu miting popular, la care au luat parte Spiro Koleka, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, precum și alte personalități politice și guvernamentale albaneze.
Un nou magazin de pro

duse româneștilivrate In R F- Germania de către industria locală și cooperația meșteșugărească a fost deschis la Bremen, de firma vest- germană „Marco Polo".
Costul vieții în Argentina a crescut, potrivit datelor oficiale date publicității la Buenos Aires, în

Vineri du’pă-amiază au fost semnate, cu firmele „Rolls Royce", „General Electric Company", „Dowty Group" și altele, documente privind cooperarea în producție în domeniile industriei aeronautice, componentelor și echipamentelor pentru centrale nuclearo-electrice, industriei de ma- șipi-unelte grele, utilajelor hidraulice etc.Cu prilejul semnării documentelor respective, de ambele părți s-a exprimat speranța că acestea vor contribui la dezvoltarea și diversificarea raporturilor dintre România și Marea Britanie pe o bază reciproc avantajoasă ți de durată.

na sa primordială este lupta pentru ieșirea țării din Piața comună și din N.A.T.O., pentru întărirea securității și cooperării în Europa, în conformitate cu principiile formulate în documentele Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Comuniștii danezi se pronunță pentru lărgirea relațiilor comerciale și economice cu toate țările, pe baza egalității. Totodată, în proiectul de program este exprimată solidaritatea cu popoarele țărilor care luptă împotriva forțelor imperialismului și fascismului.

Socialist din Japonia, Masashl Ishiba- shi, a fost realizat un acord în zece puncte privind necesitatea unei lupte unite în ultima etapă a actualei sesiuni parlamentare. In conformitate cu acordul de la 2 septembrie privind lupta unită în cadrul și în afara Dietei, P.C.J. și P.S.J. își exprimă hotărîrea de a se opune proiectelor de lege vizînd sporirea prețurilor la unele produse și servicii, de a continua să ceară măsuri antirece- sioniste și antiinflaționiste, corespunzătoare intereselor poporului.P.C.J. și P.S.J. cer guvernului și Partidului liberal-democrat să dizolve Camera Reprezentanților și să convoace alegeri generale.P.S.J. a avut contacte separate cu Komeito și P.S.D. și a ajuns la acorduri privind lupta unită, în etapa finală a sesiunii Dietei, cu fiecare dintre acestea.
VAL DE ARESTĂRI 

ÎN URUGUAYBUENOS AIRES 14 (Agerpres). — într-un comunicat dat publicității la Buenos Aires. Partidul Comunist din Uruguay, aflat în ilegalitate, ap,uză regimul președintelui Juan ÎWaria Bordaberry de a fi procedat. în ultimele zile, la masive arestări în rîndurile opoziției politice — anunță agenția Associated Press. Comunicatul arată că armata și forțele poliției au arestat sute de militanți politici și sindicali, muncitori, intelectuali și studenți.
Situația economică 
și socială a țărilor 
din Piața comunăBRUXELLES 14 (Agerpres). — La Bruxelles a fost dat publicității raportul trimestrial al Comisiei C.E.E. cu privire la situația economică și socială a celor nouă țări membre.După ce constată că recesiunea se atenuează în majoritatea țărilor din C.E.E., raportul relevă, totuși, că fenomenul a avut drept efect diminuarea producției industriale in 1975 cu 2,5 la sută, pe ansamblul Pieței comune. Documentul arată că, în anul viitor, producția industrială a „celor nouă" poate spori cu 3 la sută cu condiția unei înviorări puternice a comerțului mondial, condiție pe care o consideră „foarte probabilă". Totodată, se precizează că șomajul va continua să crească.

primele 10 luni cu 261 la sută, relevă agenția Prensa Latina. După cum a declarat ministrul argenti- nean al economiei, Antonio Cafiero, în : luna octombrie a.c. costul vieții s-a majorat cu 13,8 la sută față de nivelul anterior.
La Budapestaa avut loc con- sfătuirea directorilor generali ai a- gențiilor de presă din unele țări socialiste. Participanții au fost primiți cu acest prilej de tovarășul Gyori Imre. secretar al C.C. al P.M.S.U.
Amînorea lucrărilor de 

extindere și modernizare 3 bazelor militare americane situate în insula Diego Garcia din Oceanul Indian, cel puțin pînă la 15 aprilie 1976, a fost hotărîtă de un comitet mixt al Camerei Reprezeritantilor și Senatului. S-a aprobat utilizarea, înaintea datei menționate, a unei sume de 250 000 dolari pentru lucrări de ameliorare în cadrul aeroportului militar din insulă.
La Congresul Partidului 

Social-Democrat din R.F.G., ce se desfășoară Ia Mannheim, s-a procedat ieri la alegerea organelor conducătoare ale partidului. în funcția de președinte al PS.D. a fost reales Willy Brandt. Helmut Schmidt, cancelarul federal al R.F.G.. a fost desemnat vicepreședinte al P.S.D., împreună cu Hans Koschnick, primarul orașului Bremen.
Un nou zăcămînt de pe

trol a fost descoperit în zona britanică a Mării Nordului, la 4 275 m a- dîncime, la circa 150 km de orașul scoțian Aberdeen.

DE
PRETUTINDENI
• EXTRACȚIA CĂR

BUNELUI FĂRĂ MINERI. Specialiști sovietici în industria extractivă au realizat prototipul unui nou agregat-conve- ier care asigură extracția cărbunelui din abataje în afara prezenței minerilor. Noul tip de agregat, în funcțiune la una din minele din bazinul carbonifer Donețk, este condus de la distanță de către un operator. El execută toate operațiunile de exploatare a filonului, de încărcare și transportare a minereului extras și de consolidare a galeriilor. Se apreciază că. prin folosirea noului agregat, productivitatea muncii va spori de șapte ori față de cea realizată de mineri in condiții similare de muncă.
• „ESMERALDA" IN

SUFLĂ SPERANȚE. După șapte ani de experimentări, reputatul cardiolog austriac Johann Navratil a anunțat că a pus la punct o inimă artificială „parțială" și „provizorie". Aparatul — realizat din materiale care nu poț. influența compoziția sîngelui — urmează să preia numai funcțiunile ventriculului stîng.al pacientului, pentru perioada cît va dura procesul de restabilire a cordului bolnav (maximum două luni). Rezultatele obținute pe animale au fost deosebit de încurajatoare. Demonstrația cea mai spectaculoasă a fost oferită de o vițică i aceasta a trăit 73 de zile cu a- paratul implantat, pentru <3 apoi să-și continue existdnța normală cu propria-i Inimă, redată circuitului sanguin. Intîm- plător — sau nu — vițica poartă numele unui personaj romantic din Victor Hugo, cu o inimă foarte sprintenă : Esmeralda...
• CU BALONUL PES

TE ATLANTIC. Survolarea Atlanticului în balon va fi mereu sortită eșecului ? Viitorul zbor — după 14 tentative eșuate și 5 victime — va fi încercat, probabil, în decembrie, de americanul Malcolm Forbes (care a mai făcut o încercare, ratată, în iarna trecută). Un balon — de fapt, un „buchet" de 13 baloane —• urmează să-l poarte peste ocean. în tumultuosul curent stratosferic „Jet Stream". Pentru a preîntîmpina riscurile, un avion va zbura în preajma aerostatului, păstrînd cu temerarul din nacelă o permanentă legătură radiofonică. Tot Forbes intenționează să creeze un muzeu al baloanelor.
•CONSUMUL DE 

PETROL ÎN SCĂDERE. Potrivit unei anchete întreprinse de revista britanică „Petroleum Economist", in primul semestru al anului consumul de petrol a continuat să scadă in principalele țări industriale occidentale, cu excepția S.U.A. Ca urmare, importurile de petrol ale țărilor din Europa occidentală au scăzut cu 2 Ia sută. In ce privește rata scăderii consumului de produse petroliere. aceasta a fost de 10.2 la sută în Japonia, de 6,9 la sută în cinci din principalele țări vest-europene. de 2.3 la sută în Canada etc. In Statele Unite consumul de petrol a sporit, totuși, în primele șase luni ale anului cu 0,4 la sută.
• ÎNAPOI la pășu

ne. Vacile „sfinte" din India, care constituiau una din problemele cele mai grave pentru circulația auto, părăsesc șoselele și marile centre urbane, în- dreptindu-se spre... pășuni. Potrivit unui decret al guvernului indian, toate cele aproximativ 50 000 de cornute care se plimbau nestingherite pe străzile orașului Delhi au fost repartizate fermelor de lapte din jurul capitalei.
• CU TROTINETA 

DE-A LUNGUL EURO
PEI. Vaclav Hosek, director de_ restaurant la Praga, în vir- stă de 50 de ani, a pornit cu... trotineta într-un turneu pe itinerarul Praga — Berlin — Copenhaga — Stockholm — Helsinki — Leningrad — Moscova. Ajuns in capitala Finlandei, a declarat că pe trotinetă pot fi parcurse distanțe și mai mari., începînd din anul 1969, a străbătut peste 20 000 kilometri ne trotinetă, vizitînd 36 de țări, din patru continente. De „microbul trotinetei", în Cehoslovacia suferă circa 400 de oameni, astfel încît s-a înființat un campionat de trotinete pe distanța Brno — Praga.

• OZONUL Șl ÎN- 
GRĂSĂMINTELE AZO- 
TOASE. Utilizarea abuzivă a îngrășămintelor azotoase reprezintă un pericol pentru stratul de ozon ce înconjoară Terra și o protejează împotriva razelor ultraviolete — reiese dintr-un raport al Organizației Meteorologice Mondiale, cu sediul la Geneva. Folosirea pe o bază științifică a acestor îngrășăminte, repercutîndu-se binefăcător asupra recoltelor, nu are, totodată, consecințe asupra atmosferei. în schimb, folosirea lor nerațională poate duce la subțierea mantiei de ozon, una din urmări fiind o incidență sporită a cancerului pielii. Se știe că azotul degajnt prin descompunerea materiei vii distruge moleculele de ozon — proces cu caracter inevitabil. Pînă la o anumită limită, ozonul se reface. Creșterea artificială a cantității de azot duce însă la o distrugere în proporție substanțială a ozonului, pe- riclitînd echilibrul natural.
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