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încheierea vizitei delegației de partid 
și guvernamentale vietnameze, 
condusă de tovarășul Le Duan

„Drum bun, putere de muncă in activitatea dumneavoastră, iar poporului 
vietnamez succes in opera de construire a socialismului, de unificare a patriei!" 

Aceste cuvinte rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la despărțire, 

pe aeroport dau glas sentimentelor întregului nostru popor
Marti dimineața s-a încheiat vizita 

oficială de prietenie efectuată in tara 
noastră, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și a Guvernului 
Republicii Socialiste România, de 
delegația Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam și a Guvernului 
Republicii Democrate Vietnam, con
dusă de tovarășul Le Duan, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al Par
tidului Celor ce Muncesc din Viet
nam.

Prin Întreaga ei desfășurare, prin 
rezultatele sale rodnice concretizate 
în importante documente semnate, 
vizita s-a înscris ca un moment de 
seamă in cronica relațiilor de prie
tenie, colaborare frățească și solida
ritate militantă dintre cele două 
partide, țări și popoare.

Ceremonia plecării delegației de 
partid și guvernamentale vietnameze 
a avut loc pe aeroportul Otopeni, 
împodobit festiv. Pe frontispiciul 
aerogării se aflau portretele tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și Le Duan, 
încadrate de drapelele de stat ale 
României și R. D. Vietnam. Pe mari 
pancarte erau înscrise urările : „Să 
se dezvolte și să se întărească prie
tenia frățească și colaborarea multi
laterală dintre Partidul Comunist 
Român si Partidul Celor ce Muncesc 
din Vietnam, dintre Republica Socia
listă România și Republica Democra
tă Vietnam 1“ ; „Trăiască prietenia și 
colaborarea frățească dintre popoare
le țărilor socialiste, dintre toate po
poarele lumii f“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Le Duan sosesc împreună la 
aeroport. unde sint întimpinați de 
uralele și ovațiile a mii de oameni ai 
muncii din întreprinderile și institu
țiile Capitalei, veniți aici să ure
ze un călduros drum bun înal- 
tilor oaspeți vietnamezi. Mulțimea 
scandează îndelung „România—Vi
etnam" ; „Ceaușescu—Le Duan". flu
tură stegulețe ale celor două țări, iși 
manifestă satisfacția pentru rezulta
tele fructuoase ale dialogului la nivel 
înalt româno-vietnamez. La această 
entuziastă manifestare participă nu
meroși tineri vietnamezi, aflați la 
studii șl specializare în România.

Ceremonia începe cu prezentarea 
onorului de către o gardă militară 
aliniată pe aeroport. Sint intonate 
imnurile de stat ale R. D. Vietnam 
și Republicii Socialiste România, în 
timp ce sint trase 21 de salve de 
salut.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și Le 
Duan trec in revistă garda de 
onoare.

Primul secretar al C.C. al Partidu

DECLARAȚIE COMUNĂ ROMÂNO VIETNAMEZĂ
J

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, și a Guvernului Repu
blicii Socialiste România, o delegație 
a Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam și a Guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, condusă de to
varășul Le Duan, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Ce
lor ce Muncesc din Vietnam, a făcut 
o vizită oficială de prietenie în Re
publica Socialistă România între 13 și 
18 noiembrie 1975.

Delegația de partid și guvernamen
tală vietnameză a vizitat obiective e- 
conomice și social-culturale din Capi
tală. orașul Ploiești și județul Brașov, 
a luat parte la mitingul prieteniei ro- 
mâno-vietnameze organizat la Bucu
rești. s-a intîlnit cu oameni ai mun
cii, cu activiști de partid și de stat. 
Pretutindeni, delegația a fost salutată 
cu căldură și cu profunde sentimente 
de prietenie, făcîndu-i-se emoțio
nante demonstrații ale solidarității ce 
leagă pppoarele român și vietnamez. 
Solii poporului vietnamez au expri
mat calde aprecieri pentru aceste ma
nifestări de prietenie și sincere mul
țumiri pentru ospitalitatea de care 
s-au bucurat în cursul vizitei.

Tn timpul șederii delegației în 
România, intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Le Duan au 
avut loc convorbiri care s-au desfă
șurat in spiritul respectului și înțe
legerii reciproce, a! prieteniei frățești 
și solidarității internaționaliste ce ca
racterizează relațiile româno-vietna- 
meze. în cadrul convorbirilor s-a e- 
fectuat un rodnic și util schimb de

lui Celor ce Muncesc din Vietnam 
își ia apoi un călduros rămas bun 
de la tovarășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas. Paul Nicules- 
cu, Gheorghe Pană, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Răut.u, Iosif Uglar. Ilie 
Verdeț, Nicolae Giosan, Mihai Mari
nescu. viceprim-ministru al guvernu
lui, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, de la celelalte 
persoane oficiale române venite la 
aeroport. Sint prezenți membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului, am
basadorul României la Hanoi, condu
cători ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, generali.

La ceremonie participă ambasado
rul R. D. Vietnam și ambasadorul 
Republicii Vietnamului de Sud la 
București.

Tovarășul Le Duan salută,.în con

informații și de vederi cu privire la 
activitatea de construire a socialismu
lui in cele două țări, la dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor româno-viet- 
nameze și la unele probleme interna
ționale de interes comun.

La convorbiri au participat :
Din partea română :
Tovarășii Manea Mănescu. membru 

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al gu
vernului, Paul Niculescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul educației și învă- 
țămintului, Ion Pâțan, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Mihai Marinescu, viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, George Ma
covescu, ministrul afacerilor externe, 
Ion Florescu. adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Constantin 
Mitea. consilier al președintelui re
publicii, Silviu Curticeanu, secretar 
prezidențial și al Consiliului de Stat, 
Tudor Zamfira, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Republica 
Democrată Vietnam, Ion Ciubotaru, 
director in Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Din partea vietnameză :
Tovarășii Le Thanh Nghi. membru 

al Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Celor ce Muncesc din Vietnam, 
viceprim-ministru al guvernului, Ngu
yen Co Thach, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Nguyen Van 
Kha. adjunct al șefului Secției eco
nomice și plan a C.C. al Partidului 

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele 

Republicii Socialiste România

LE DUAN
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Celor ce Muncesc 

din Vietnam

tinuare, pe șefii unor misiuni diplo
matice acreditați in țara noastră.

Miile de bucureșteni aclamă din 
nou cu însuflețire pe . cei doi condu
cători de partid.

La scara avionului, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și primul secretar al Comi
tetului Central al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam își string 
cu prietenie miinile, se îmbrățișează 
cu căldură.

Luindu-și rămas bun de la tovară
șul Nicolae Ceaușescu. tovarășul Le 
Duan a spus : Vă mulțumesc încă 
o dată pentru ospitalitatea cu care 
am fost primiți. în mod sigur. Biroul 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam va fi de acord cu mine și 
va fi foarte mulțumit de rezultatele

Celor ce Muncesc din Vietnam, Le 
Khac, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Plan, Nguyen Van 
Dao, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, Nguyen Thanh Ha, am
basadorul Republicii Democrate Viet
nam in România.

Au fost prezenți, de asemenea, con
silieri și experți ai celor două părți.

I
Părțile s-au informat asupra situa

ției interne din cele două țări, a pre
ocupărilor actuale ale celor două par
tide și guverne, a realizărilor obținute 
de popoarele român și vietnamez în 
activitatea lor de construire a socia
lismului in Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Vietnam.

Partea română a subliniat eforturile 
perseverente ale oamenilor muncii și 
a evocat succesele repurtate de clasa 
muncitoare în realizarea prevederilor 
planului cincinal înainte de termen, 
progresele înregistrate în creșterea 
nivelului de trai material și cultural 
al celor ce muncesc ; au fost eviden
țiate măsurile de perfecționare a or
ganizării și funcționării sistemului 
social-politic și economic, de lărgire 
și adincire a democrației socialiste, e- 
forturile de ridicare a nivelului gene
ral al cunoașterii și de dezvoltare a 
conștiinței socialiste a maselor popu
lare, precum și preocuparea de așe
zare a relațiilor sociale pe baza prin
cipiilor eticii și echității socialiste. 
S-a subliniat că puternica bază teh- 
nico-materială a societății oferă ga
ranția că sarcinile stabilite de cel 
de-al XI-lea Congres al Partidului
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Adunării Populare a R. P. Bulgaria,
condusă de tovarășul Vladimir Bonev

X

vizitei pe care am făcut-o în țara 
dumneavoastră. Dorim foarte mult 
să vă reîntilnim în țara noastră, să 
vizitați atit nordul, cit și sudul 
Vietnamului.

Răspunzind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : Vă doresc drum 
bun, putere de muncă în activitatea 
dumneavoastră, iar poporului viet
namez succes în opera de construire 
a socialismului, de unificare a pa
triei !

Tovarășul Nicolae Ceaușescu își 
ia, de asemenea, rămas bun de la 
ceilalți membri ai delegației vietna
meze.

Un grup de pionieri oferă celor 
doi conducători de partid buchete de 
flori.

La ora 10,00 aeronava a decolat.
(Agerpres)

Comunist Român vor fi înfăptuite cu 
succes,

Delegația Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam și a Guvernului 
Republicii Democrate Vietnam a ex
primat bucuria în legătură cu marile 
realizări obținute în făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
în România, prin munca perseveren
tă și creatoare a poporului român, 
sub conducerea partidului său co
munist, care se călăuzește in activi
tatea sa după învățătura marxist- 
leninistă, aplică adevărurile generale 
ale socialismului la condițiile con
crete din România, asigurînd astfel 
dezvoltarea dinamică a intregii so
cietăți socialiste. Partea vietnameză 
a subliniat că prin realizările obți
nute în construcția socialistă și prin 
politica sa externă România a adus 
o mare contribuție la întărirea sis
temului socialist mondial, la cauza 
progresului social, democrației, in
dependenței și păcii.

Partea vietnameză urează sincer 
ca, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, punînd In valoa
re tradițiile sale glorioase, poporul 
român să obțină victorii și mai mari, 
să înfăptuiască cu succes Programul 
Partidului Comunist Român, adoptat 
la cel de-al XI-lea Congres, de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Delegația vietnameză a informat 
despre victoria Istorică pe care po
porul vietnamez a obținut-o recent 
în lupta de rezistență împotriva a- 
gresiunii Imperialiste, pentru salva
rea națională, prin eliberarea com-

(Continuare în pag. a IlI-a)

în ziua de 18 noiembrie tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit delegația Adunării 
Populare a Republicii Populare Bul
garia, condusă de Vladimir Bonev, 
membru al Secretariatului C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele adunării, care a făcut o vi
zită oficială în țara noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Nicolae Giosan, 
membru șupleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Aneta Spornic și Virgil Teodorescu, 
vicepreședinți ai Marii Adunări Na
ționale. Ilie Șalapa. președintele Co
misiei M.A.N. pentru industrie și ac
tivitatea economico-financiară.

A fost de față ambasadorul Bulga
riei la București, Ivan Abagiev.

Delegația Partidului Congolez al Muncii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
după-amiază. delegația Partidului 
Congolez al Muncii, condusă de 
Pierre Nze, membru al Biroului 
Politic, secretar a) Comitetului Cen
tral, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii Emil Bobu. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C, al P.C.R., 
general-maior Constantin Olteanu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Radu Enache, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., secretar al 
C.C. al U.T.C., Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Erau prezenți Charles Ngouoto, 
membru al Biroului Politic al C.C. al

Cu cincinalul îndeplinit
• Trustul petrolului Ploiești 

și-a îndeplinit sarcinile actualu
lui cincinal la toți indicatorii, 
în timpul care a mai rămas pînă 
la sfîrșitul perioadei 1971—1975, 
petroliștii prahoveni vor furniza 
economiei naționale, în plus, o 
producție de țiței care poate a- 
sigura materia primă pentru 
funcționare pe timp de un an 
a rafinăriei din Cimpina, circa 
300 milioane metri cubi gaze u- 
tilizabile și alte hidrocarburi, a 
căror valoare depășește 110 mi
lioane lei. (Agerpres).

• La 15 noiembrie a.c.. Schela 
de foraj Rm. Vilcea a anunțat 
realizarea integrală a planului 
cincinal, «ceasta fiind a 8-a 
unitate economică din județul 
Vilcea care și-a onorat Înainte 
de termen sarcinile de produc
ție prevăzute tn perioada 1971— 
1975. Ca urmare a acestor suc
cese obținute de oamenii muncii 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, pînă la 
sfirșitul acestui an se prelimină

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut din partea tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat pe oaspete să 
adreseze, din partea sa, un salut și 
cele mai bune urări tovarășului To
dor Jivkov.

în cursul convorbirii a fost eviden
țiată cu satisfacție dezvoltarea con
tinuă a relațiilor frățești și de cola
borare multilaterală dintre țările, 
partidele și popoarele noastre, apre- 
ciindu-se că în evoluția fructuoasă 
a acestor raporturi o importanță ho- 
tărîtoare o au întîlnirile frecvente și 
prietenești dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, înțelege
rile stabilite de cei doi conducători 
de partid și de stat.

Schimbul de vederi a reliefat, toto

P.C.M., viceprim-ministru și minis
tru al agriculturii și zootehniei, De
nis Sassou Ngouesso, secretar al C.C. 
al P.C.M., președintele Comisiei pen
tru armată și securitate a C.C. al 
P.C.M., Jean-Jules Okabando, prim- 
secretar al C.C. al U.J.S.C. (organi
zația tineretului), membri ai delega
ției, precum și Joseph Gampouo, 
ambasadorul Republicii Populare 
Congo la București.

Conducătorul delegației a trans
mis, cu acest prilej, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutări căl
duroase și prietenești din partea 
tovarășului Marien N’Gouabi. pre
ședintele Partidului Congolez al 
Muncii și al Republicii Populare 
Congo.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe conducătorul 
delegației ca, la înapoierea în patrie, 
să transmită, din partea sa, salutări 
prietenești și cele mai bune urări 
tovarășului Marien N’Gouabi.

în cursul întrevederii s-a apre
ciat cu satisfacție evoluția ascen
dentă a relațiilor de strînsă priete
nie și cooperare statornicite între 

realizarea unei producții supli
mentare, pe ansamblul județu
lui, în valoare de 346 milioane 
lei în industrie, 311 milioane lei 
la lucrări de construcții-montaj 
și 100 milioane lei la activități 
de prestații și servire a popu
lației. Demn de relevat este, 
totodată, faptul că județul 
Vilcea a raportat, de la 
31 octombrie a.c., îndeplinirea 
sarcinilor planului de export pe 
întreg cincinalul. (Ion Stanciu).

• O nouă unitate economică 
timișoreană — întreprinderea 
mecanică pentru agricultură șl 
industrie alimentară — a anunțat 
realizarea sarcinilor de produc
ție pe întregul cincinal. Cu a- 
ceasta a ajuns la 40 numărul 
întreprinderilor Industriale din 
județul Timiș care au atins 
înainte de termen cotele finale 
ale actualului cincinal. Valoarea 
produselor livrate suplimentar 
de aceste unități reprezintă a- 
proape 4 miliarde lei. (Cezar 
Ioana). 

dată, dorința reciprocă de a extinde 
și intăr.i legăturile de prietenie, bună 
vecinătate și cooperare româno-bul- 
gare, pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural și în alte do
menii, în interesul ambelor popoare, 
al accelerării construcției socialiste 
în cele două țări.

în acest cadru, a fost evocat ro
lul parlamentelor român și bulgar in 
promovarea și aprofundarea conlu
crării rodnice dintre statele noastre.

In contextul abordării unor as
pecte ale actualității politice inter
naționale, s-au subliniat mutațiile 
profunde care s-au produs în rapor
tul de forțe pe plan mondial in fa
voarea socialismului, a destinderii, 
securității și cooperării pașnice.

Cu acest prilej, s-a relevat necesi
tatea Instaurării unui climat de pace 
și colaborare în Balcani, în Europa 
și în întreaga lume.

întrevederea a decurs într-o am
bianță de caldă cordialitate și prie
tenie.

partidele, țările și popoarele noas
tre, în spiritul convorbirilor și înțe
legerilor convenite între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Marien 
N’Gouabi. S-a subliniat dorința co
mună de a acționa și în viitor pen
tru realizarea în cele mai bune con
diții a tuturor acordurilor încheiate 
între cele două țări, de a dezvolta 
legăturile de colaborare prietenească 
dintre P.C.R. și P.C.M.

în cadrul schimbului de vederi 
consacrat actualității politice inter
naționale a fost relevată hotărîrea 
comună de a conlucra activ, de a 
milita cu fermitate pentru întărirea 
unității tuturor forțelor revoluțio
nare, progresiste, în lupta împotriva 
politicii imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pentru 
un climat de securitate și cooperare 
in lume, pentru dreptul fiecărui po
por de a-și făuri de sîne stătător 
soarta, pentru triumful idealurilor de 
libertate, independență și progres 
social al tuturor națiunilor.

întrevederea s-a desfășurat într-» 
atmosferă cordială, prietenească.

IN ZIARUL DE AZI:
• Ancheta internaționa

lă a „S c î n t e i i“ : 
ROMÂNIA ADUCE 
O CONTRIBUȚIE RE
MARCABILĂ LA ÎN
TĂRIREA ROLULUI 
O.N.U. IN VIAȚA IN
TERNAȚIONALĂ.

• EFICIENȚA - punctul 
de plecare al proiec
tării.

• I.T.A.-Argeș propune 
o experiență bună în 
organizarea transpor
turilor.

• Rubricile noastre: 
Sport; Faptul divers ; 
De pretutindeni.
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DIVERS
De pe 
vremea lui
Petru Bares »

Fondul de documente al filia
lei din Galați a Arhivelor sta
tului s-a imbogățit cu o piesă 
importantă, de mare valoare, do
nată de profesorul loan Basoc. 
Este vorba de un uric (de întă
rire a unei proprietăți in satul 
Oțetești), dat la lași de către 
domnitorul Petru Rareș. Docu
mentul poartă marea pecete 
domnească a Moldovei. El este 
scris in slavonă, pe pergament. 
Textul poate fi descifrat aproa
pe in întregime.

Mistreții•»
In timp ce recoltau porumbul 

pe ultima parcelă, țăranii coope
ratori din brigada Ianculești, de 
la C.A.P. Cărei (Satu-Mareh au 
zărit în lan doi mistreți, 
mistreții nu se gîndeau să 
din lan, cooperatorii s-au 
dreptat spre ei, cu bețe. Văzîn- 
du-se atacați, mistreții s-au 
Înfuriat și au trecut la contra
ofensivă. Bilanțul încăierării : un 
bărbat și o femeie au fost in
ternați de urgență în spital. Cei 
16 vînători ai filialei din Cărei 
au sosit urgent la fața locului 
(tocmai atunci se aflau într-o 
consfătuire privind noul sezon 
de vînătoare la... mistreți). Deși 
au venit in timp record, cei doi 
mistreți au scăpat teferi, luînd 
drumul pădurii.

Cum 
iasă 
în-

Arvună
In ziua de tirg de la Tufeni, 

Victor Rățoi din comuna Nicolae 
Titulescu (Olt), i-a vindut unui 
consătean, Serbau Tache, un 
porc. Tache i-a dat lui Rățoi ar
vună 600 de lei.

— Restul de bani — i-a spus 
Tache lui Rățoi — ți-i dau numai 
după ce duc porcul acasă și-l 
văd cu ochii mei dacă are poftă 
de mâncare, au ba.

Zis și făcut. Rățoi a luat ar
vuna, iar Tache și-a dus porcul 
acasă. După citeva zile, Rățoi se 
pomenește cu Tache aducindu-i 
porcul inapoi, pe motiv că n-are 
poftă de mincare. Cum Rățoi n-a 
vrut să-i înapoieze arvuna, cei 
doi au ajuns cu sfada in fața co
misiei de judecată. Degeaba. Tin 
morțiș să ajungă la tribunal. 
Măcar de s-ar impăca, pină nu 
trece ignatul...

„Record0
— Mergeți în centru ? Dacă 

mă duceți repede, vă dau două 
sutare. Și dacă mă aduceți și 
înapoi, mai luați două.

Omul de la volan a rămas ne
dumerit : „Cine o fi galantonul 
care oferă de 10 ori mai mult 
decît l-ar costa un taxi ?“. Părîn- 
du-i suspectă propunerea, a dat 
telefon la miliție. Peste citeva 
ore a aflat că luase in mașină 
pe Pavel Șimotecan din Bistrița 
(str. Ștefan cel Mare nr. 33), ie
șit de puțin timp din peniten
ciar. „Specialitatea" lui : falsul, 
înșelăciunea, escrocheria. In ul
timul timp devenise... candidat 
la însurătoare. Cu E.P. din Bucu
rești, cu F.B. din Satu-Mare, cu 
V.T. din Sighetul Marmației, 
cu... Folosindu-se, in cursul „ca
rierei" sale de escroc, de 11 nume 
false (ultimul a fost de... „dom
nul doctor Virgil Pop din Bucu
rești"), a fost condamnat pină 
acum de 20 de ori, la o durată 
totală de... 69 de ani, cifră care 
întrece cu 14 ani virsta lui ac
tuală.

Dulciuri cu
i boia de ardei
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Gestionarul cofetăriei din Dol- 
hasca (Suceava) s-a dus la de
pozitul I.C.R.A. din Fălticeni 
pentru aprovizionarea cu produ
se zaharoase.

— Iți dau zaharoase cîte vrei, 
dar alune nu vezi nici una, dacă 
nu iei și niște boia de ardei.

boia 
pun

de 
pe

precum

— Păi ce să fac eu cu 
ardei la cofetărie ? S-o 
fursecuri sau pe frișcă ?

Gestionarul a explicat
că în comună, la alte unități, se 
găsește boia de ardei din belșug. 
Dar, pas de te înțelege cu cel de 
la depozit. Așa se face că acum, 
la sus-menționata cofetărie, se 
află în stoc boia de ardei în va
loare de peste 10 000 lei. Și ges
tionarul, oricit s-ar chinui, nu 
poate da copiilor, odată cu pră
jitura, și cîte o linguriță 
boia.

de...

Măcar de
s-ar lecui...

Aurel Iuchi, proprietarul auto
turismului 2—CJ—2703, se grăbea 
să-și încaseze cele citeva sute de 
lei pentru transportul a patru 
persoane pină la Sărățeni, in ju
dețul Mureș. Nu mai avea mult 
pină la destinație, dar se gră
bea... peste viteza legală. La un 
moment dat, s-a angajat in de
pășirea unui autobuz, fără să se 
asigure, tamponindu-se de un 
autocamion care circula regu
lamentar din sens opus. Pasage
rii au suferit vătămări ușoare, 
iar conducătorul auto, rănit ceva 
mai grav, a fost internat in spi
tal. Măcar de s-ar lecui nu nu
mai de răni...

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Pregătirea viitoarelor investiții din economia forestieră

și industria materialelor de construcții

EFICIENȚA
punctul de plecare al

în viitorul cincinal, producția industriei materialelor de construcții 
și prelucrării lemnului va spori intr-un ritm mediu anual de 8 Ia sută. 
Ca Urmare, întreaga cantitate de materiale de construcții — necesară 
pentru înfăptuirea programului de investiții, fără precedent în istoria 
țării, în perioada 1976—1980 — va fi asigurată de către unitățile acestei 
ramuri ; în același timp, va spori gradul de industrializare și prelu
crare a masei lemnoase. Este semnificativ faptul că pentru realizarea 
sarcinnor de mare răspundere ce revin lucrătorilor din acest sector, 
conducerea partidului a hotărît construirea — în viitorul cincinal — a 
unui număr dublu de obiective de investiții, comparativ cu cel exe
cutat in anii 1971—1975.

Directivele Congresului al XI-lea al partidului prevăd Insă nu 
numai. o impetuoasă dezvoltare a producției, ci, în același timp. îm
bunătățirea continuă a nivelului calitativ al produselor din această ra
mură, o largă diversificare a gamei acestora. Cum este și firesc, in 
programele de fabricație ale viitoarelor capacități productive sînt In
cluse un mare număr de produse noi sau cu caracteristici mult îmbu
nătățite față de cele realizate pină acum. Specialiștii din institutele de 
proiectare și cercetare ale Ministerului Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții și-au definitivat tehnologiile de producție în 
vederea înnoirii unei mari părți a producției, aflindu-se practic in faza 
de ..finisare" a ultimelor documentații tehnico-economice.

în legătură cu preocupările pentru pregătirea și creșterea eficien
tei investițiilor din acest sector, pentru diversificarea producției, ing. 
ION VASILESCU, directorul direcției tehnice din minister, a avut o 
convorbire cu redactorul nostru Cristian Antonescu.

primă gamă de produse noi,O
ce vor fi realizate în noile capacități, 
are în vedere diminuarea importului. 
Mă refer, îndeosebi, la produsele 
electrorefractare, cartonul pentru 
transformatori, hîrtiile absorbante 
folosite în industria înnobilării plăci
lor din lemn și a fabricării înlocuito
rilor de furnire naturale, ce vor fi fa
bricate in noile capacități de la Bu- 
cov, Piatra Neamț și- Bacău. Pe ace
lași plan al preocupărilor noastre se 
situează atragerea mai intensă în 
circuitul industrial a deșeurilor din 
lemn și hirtie. Prin construirea 
unor noi fabrici de PAL la Piatra 
Neamț, Rm. Vilcea, Brăila și Be- 
iuș sau a unor instalații de mu
cava la București și pentru hîrtie de 
miez și capace la Zărnești, deșeurile 
existente vor fi utilizate intr-un- pro
cent mult- mărit la fabricarea plăci
lor aglomerate din lemn si. respectiv, 
a unor însemnate cantităti de cartoa
ne si hirtie.

Și la materialele de construcții tra
diționale avem în vedere o seamă 
de noutăți : de pildă, creșterea 
importantă a producției de ci
ment, în viitorul cincinal, va fi 
corelată cu fabricarea unor sortimen
te cu mărci ridicate și calități supe
rioare. Schimbări vor interveni și 
în domeniul producției de ele
mente prefabricate cu grad de in
tegrare ridicat, prin extinderea pro
ducției de elemente prefabricate 
spațiale — de mărimea unei came
re, complet finisate și echipate din 
fabrică — necesare pentru realizarea 
unor construcții ușoare, ieftine, cu 
finisaj superior, de calitate.

în sfîrșit. punem un accent deose
bit pe realizarea de produse de ca
litate superioară, care au desfacerea 
asigurată la export, cum sînt mobi
la stil, hîrtiile și cartoanele tehnice, 
cu utilizare industrială, cimenturile 
superioare și altele.

Urmărim să adoptăm pentru 
noile obiective și capacități — ne-a

spus în continuare interlocutorul — 
tehnologii moderne, cit mai eficiente, 
realizabile cu utilaje și echipamente 
fabricate în majoritatea lor covîrși- 
toare in întreprinderile din țară. Așa, 
de pildă, sînt liniile pentru fabrica
rea cimentului prin procedeul uscat 
cu o capacitate de 3 000 tone clincher 
zilnic, ce se vor realiza la Tașca- 
Bicaz și Medgidia. în ceea ce pri
vește industria mobilei, sint prevă
zute mutații importante în structura 
producției, în special prin creșterea 
ponderii mobilei de artă, menită să 
asigure un înalt grad de valori
ficare a masei lemnoase. Se va re
nunța la sistemul clasic de prelu
crare manuală a unor elemente or
namentale și, la noile secții ce vor in
tra în funcțiune la Arad, Timișoara, 
Tr. Severin etc., cea mai mare parte 
a operațiunilor se 
canizat cu utilaje 
bricate în țară, 
fabricile care vor 
modern — la Gherla, Tg. Jiu, Sighet, 
Covasna — vor fi dotate cu linii 
continue de fabricație, care permit 
creșterea considerabilă a productivi
tății muncii.

O activitate stăruitoare se depune 
în prezent în institutele de proiectare 
și cercetare pentru întocmirea și pre
darea documentațiilor pentru utila
jele și instalațiile prevăzute inițial 
să fie importate și care vor fi reali
zate de unitățile noastre constructoare 
de mașini. In acest scop, conducerea 
ministerului a luat o serie de măsuri, 
dintre care reține în primul rînd 
atenția constituirea a circa 170 colec
tive de specialiști din institute, cen
trale și întreprinderi, a căror sarcină 
principală constă în elaborarea 
cumentațiilor necesare utilajelor 
n ologi ce.

Referindu-se în continuare la 
dintre cele mai importante preocu
pări ale proiectanților, și anume la 
sistematizarea platformelor de inves
tiții, interlocutorul spus : In

vor realiza me- 
care vor fi fa-

De asemenea, 
produce mobilier

do- 
teh-

una

proiectării
spiritul prevederilor decretului pri
vind sistematizarea platformelor in
dustriale, al prețioaselor indicații 
dăte, cu nenumărate prilejuri, de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, acționăm 
pentru soluționarea judicioasă și cu 
răspundere a problemelor legate de 
amplasarea noilor obiective în ca- . 
drul platformelor existente sau a 
altora noi. Iată un exemplu : pe 
platforma industrială a orașului 
Bistrița, unde ministerul nostru va 
dispune de trei unități (de prefabri
cate din beton, materiale de con
strucții din mase plastice și de 
produse din lemn), urmărim să 
concentrăm secțiile de deservire, 
prin unificarea atelierelor mecanice, 
de întreținere, a stațiilor de compre- 
soare. depozitelor, să optimizăm re
țeaua de căi ferate, ceea ce va de
termina un grad sporit de ocupare a 
terenului, economii financiare și ma
teriale importante și, bineînțeles, con
diții de intrare în funcțiune a noilor 
capacități la termene mult mai scurte 
decit pînă in prezent.

în același timp, specialiștii din 
proiectare, acționînd sub directa în
drumare și controlul conducerii 
ministerului, urmăresc ca la 
mentațiile întocmite pentru 
investiții să fie preconizată o 
ență superioară comparativ cu 
a unităților similare existente.

In ce privește stadiul de elaborare 
și predare a studiilor tehnico-econo- 
mice și proiectelor de execuție pen
tru lucrările de investiții planificate 
să înceapă în anul viitor, directorul 
direcției tehnice a ținut să precize
ze : Conducerea ministerului a adop
tat. încă din anul 1974, un șir de 
măsuri cuprinzătoare, de natură să 
ofere proiectanților suficient timp și 
suficiente informații de specialitate 
pentru elaborarea rapidă și de cali
tate a proiectelor. Rezultatele obți
nute pot fi considerate, in general, 
bune. Toate studiile tehnico-econo- 
mice aferente anului 1976 au fost e- 
laborate, unele sînt deja aprobate, 
iar altele se află într-o fază avansată 
de avizare. Si în ce privește perspec
tiva anului 1977, o parte din STE-uri 
sînt elaborate, iar celelalte vor fi 
predate în conformitate cu termenele 
stabilite.

Ritmul susținut în care s-a lucrat 
în această etapă se regăsește în pre
darea către constructori a peste 90 
la sută din proiectele de execuție 
necesare în anul viitor și aproape in
tegral a proiectelor tehnice ale uti
lajelor. fapt care asigură o bază te
meinică pentru executarea rapidă și 
livrarea lor în concordanță cu gra
ficele de montaj stabilite.

Deși am înregistrat unele rezultate 
bune, vom acționa în continuare 
cu și mai multă inițiativă și răspun
dere, vom adopta noi măsuri cu ca
racter tehnic și organizatoric, în așa 
fel incit proiectele investițiilor 
noului cincinal să ajungă cît mai re
pede pe șantiere, iar execuția aces
tora să demareze în condiții cît mai 
bune.

docu • 
noile 
efici- 
aceea

Organizarea transporturilor
Să reținem două cifre : 1,2 milioa

ne tone de mărfuri și 2,4 milioane 
de călători — iată cit transportă în
tr-o lună camioanele și autobuzele 
întreprinderii de transport auto din 
județul Argeș. Aceste cifre conferă 
întreprinderii dreptul de a se situa 
printre cele mai puternice unități de 
acest gen din țară. Traficul de măr
furi și călători se anunță în conti
nuare în creștere, ceea ce impune, 
pe lingă folosirea judicioasă a par
cului existent, dezvoltarea și mo
dernizarea acestuia, promovarea 
unui inalt spirit gospodăresc în uti
lizarea combustibilului.

Ceea ce caracterizează activitatea 
colectivului acestei întreprinderi este 
răspunderea crescindă de care dă 
dovadă pentru utilizarea cu înalt 
randament a mijloacelor auto și re
ducerea cheltuielilor, pentru crește
rea siguranței în circulație a valo
rilor materiale și a călătorilor. Mun
cind chibzuit, gospodărește, el a ob
ținut bune rezultate. La indicele de 
transport, de exemplu, sarcinile cin
cinalului au fost îndeplinite in luna 
februarie a.c. Iar în zfice luni din 
anul acesta, comparativ cu planul, 
coeficientul de utilizare a parcului a 
crescut cu 5 la sută, ceea ce ă per
mis înregistrarea unui volum de be
neficii de citeva milioane lei. S-ă mă
rit și coeficientul de folosire a ca
pacităților rulate, obținîndu-se im
portante economii la prețul de 
cost. Acum, indicele de utiliza
re a autobuzelor este de 90—92 la 
sută. Cu 12 la sută a sporit și in
dicele de folosire a autocamioanelor. 
De asemenea, colectivul'întreprihde- 
rii a înscris în contul de economii 
sute de tone de benzină.

— In îndeplinirea înainte de ter
men a cincinalului, a sarcinilor mari 
din acest sezon de maximă solici
tare a transporturilor, sîntem călău
ziți în permanentă de o unică hotă- 
rîre : să păstrăm în bună stare de 
funcționare toate mașinile, să lucrăm 
cu ele mai bine și mai spornic. La 
noi, aceasta înseamnă să transporți 
cit mai mult, pe un drum cit mai 
scurt și cu benzină puțină.

Cuvintele aparțin unui conducător 
auto fruntaș, dintr-un Ioc greu de 
muncă, tov. Nicolae Popescu, denumit 
semnificativ Popescu-,,dor de mun
că". Cultul muncii exigente și al dis
ciplinei a devenit în întreprindere o 
realitate. Promotori și exemplu sînt 
comuniștii. In frunte cu ei, se în
treprind acțiuni hotărîte, se valorifi
că inițiative prețioase.

— Sub conducerea organizației de 
partid, cu sprijinul organizațiilor sin
dicale și U.T.C. de la autobaze 
și coloane auto — ne spunea tov. ing. 
Constantin Popa, directorul I.T.A.- 
Argeș — acționăm stăruitor 
tru întărirea răspunderii în 
că a fiecărui conducător auto, 
cărui lucrător ce concură la 
funcționare a autovehiculelor.

Directorul ne-a înfățișat, 
stadiul acțiunilor de optimizare șl 
raționalizare a transporturilor. Pen
tru aceasta, s-a alcătuit un studiu 
cuprinzător, care se finalizează în 
mai multe etape. în cadrul primei 
etape s-a introdus dispecerizarea 
tuturor transporturilor la nivel de 
întreprindere. Adică, la autobazele 
Pitești, Cimpulung și Curtea de Ar
geș au fost create agenții de colec
tare a comenzilor interurbane, do
tate cu telex și stații de radio, care

sint îndrumate de un dispecerat al 
Întreprinderii. Comenzile făcute de 
beneficiari sînt repartizate apoi pe 
mijloacele auto, în așa fel îneît trans- 
fiortul să se realizeze „plin cu plin", 

n continuare, urmează să se treacă 
Ia optimizarea transporturilor zonale, 
a utilizării parcurilor locale și spe
ciale, cit și a traficului de călători.

Concomitent cu optimizarea, efi
cientă se dovedește a fi și speciali
zarea coloanelor de mașini. Au 
formate, astfel, coloane pentru 
ficul interurban, aprovizionarea 
tăților comerciale, transportul 
trișului din balastiere ș.a.

— Eficiența specializării pe coloa
ne auto, pe tipuri de transport — ară
ta tov. Nicolae Oancea, directorul Au
tobazei Pitești — s-a concretizat în 
acest an in creșterea substanțială a 
coeficientului de folosire a parcului 
și în satisfacerea mai promptă a ce
rerilor beneficiarilor. Odată cu spe
cializarea, s-a creat posibilitatea 
apropierii mașinilor de punctele de 
lucru și de alimentare cu combusti
bil, cu efecte pozitive asupra consu
mului de carburanți și lubrifianți. 
Dar cel mai important este că spe
cializarea a creat condiții pentru in
troducerea acordului global, ceea ce 
a contribuit la întărirea răspunderii 
colective și individuale pentru rea
lizarea și depășirea sarcinilor de 
producție, la diminuarea fluctuației 
cadrelor, la creșterea coeziunii co
lectivului.

Activitatea marii unități este. con
tinuu perfecționată prin fructificarea 
propunerilor și sugestiilor lucrători
lor. La propunerea unor conducători 
auto, ca Uie Oprea și Alexandru 
Neacșu, a mecanicilor Emilian Bădi- 
lă și Ion Lixandru, de exemplu, s-a 
introdus mai multă ordine in între
ținerea mijloacelor auto. Bunăoară, 
la fiecare coloană, reviziile tehnice 
nu se mai efectuează dimineața, 
cind, presați de timp, revizorii veri
ficau superficial mașinile, ci la so
sirea din cursă, pentru a fi temeinic 
remediate eventualele defecțiuni. A- 
telierele au fost dotate cu aparatură 
modernă de reglare a sistemelor de 
aprindere și pornire, asigurîndu-se 
reducerea consumului de benzină. 
Săptămînal are loc „Școala persona
lului de bord", în cadrul căreia, cu 
ajutorul mijloacelor audiovizuale, se 
pun în dezbatere teme de circulație, 
de diminuare a consumurilor de car
buranți și piese de schimb ș.a.

Dar, așa cum am reținut din con
vorbirea cu tovarășii Tudor Teodor, 
secretarul comitetului de partid din

fost 
tra- 
uni- 
pie-

unitate, și Alexandru Chiroiu, pre
ședintele comitetuluiT_____ __ sindicatului,
rolul de factor motor, de catalizator 
al tuturor acțiunilor întreprinse ÎI 
are activitatea politică desfășurată 
de organizațiile de partid, de comu
niști —
munca 
om 
în 
lui 
rea 
bative împotriva risipei de timp 
și carburanți. în autobaze și coloane 
auto s-au extins inițiativele : „Să lu
crăm o zi pe lună cu combustibili 
economisiți", „Contul de economii al 
grupelor sindicale" ș.a.

Nu de mult. Comitetul județean 
Argeș al P.C.R., prin consiliul de 
control muncitoresc, a inițiat o ana
liză profundă asupra activității în
treprinderii, in care s-au apreciat 
părțile bune și s-au reliefat direc
țiile principale în care trebuie acțio
nat pentru ridicarea la cote superi
oare a rezultatelor economice.

— Intr-adevăr, ne spunea tov. 
Gheorghe Ziguli, activist al consiliu
lui județean de control muncitoresc 
— organizațiile de partid de la I.T.A. 
Argeș și-au îndeplinit în bună mă
sură sarcinile organizatorice și poli
tice ce le revin. Ele au datoria să ca
nalizeze în continuare eforturile co
lectivelor din autobaze și coloane auto 
spre o muncă asiduă, plină de răspun
dere pentru exploatarea și păstrarea 
cu maximă grijă a autovehiculelor, 
spre a satisface prompt cerințele da 
transport ale beneficiarilor. Totoda
tă, împreună cu conducerea între
prinderii și a autobazelor, ele tre
buie să se ocupe cu și mai multă 
stăruință de ridicarea calificării ca
drelor și permanentizarea lor in 
muncă, de traducerea In viață a pro
gramului stabilit cu prilejui analizei 
efectuate — atît pe plan economic, 
cit și politic și organizatoric.

Prin realizarea sarcinilor stabilite 
de comitetul județean de partid, în
tre care un loc prioritar revine ce
lor privitoare Ia activitatea din acest 
sezon „de virf" pentru transporturi, 
acest harnic colectiv se va situa, In 
continuare, printre unitățile fruntașe 
ale județului, faptele și succesele de 
pînă acum fiind o dovadă a poten
țialului 
de mai 
mic de

în adunări generale și în 
politico-educativă de la 

la om — pentru cultivarea 
rindui lucrătorilor a spiritu- 
de bun gospodar, pentru crea- 
unei opinii muncitorești com-

său productiv, a rezervelor 
mult, mai bine, mal econo- 
care dispune.

Gheorqhe CÎRSTEA'
corespondentul „Scînteii^

pen- 
mun- 

a fie- 
buna

apoi,

Combinatul chimic „Azomureș din Tg. Mureș

Fabrica de ouă“
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Sporuri de producție
prin creșterea productivității muncii

muncii 
industria județu- 

ridicat

• Oamenii 
din 
lui Neamț au 
la peste 240 milioane 
lei valoarea producției 
realizate peste sarci
nile curente de plan. 
Avansul de 51 de zile 
obținut în îndeplini
rea prevederilor cin
cinalului le va permi
te să realizeze supli
mentar produse în va
loare de 2,5 miliarde 
lei. care se vor mate
rializa. între altele. în 
importante cantități 
de țevi din oțel, ci
ment. mașini-unelte 
pentru industria lem-

nulul în valoare de 
235 milioane lei, țesă
turi. Peste 65 la sută 
din sporul de produc
ție s-a obținut prin 
creșterea productivi
tății muncii. în. acest 
interval, ritmul anual 
de creștere a produc
ției globale a județu
lui a fost de 14,7 la 
sută, față de 12,7 Ia 
sută cit era planificat. 
(Agerpres).

• Asigurîndu-șl un 
avans de 51 de zile în 
îndeplinirea sarcinilor 
cincinalului, oamenii

muncii din industria 
județului Vaslui- și-au 
creat condiții pentru 
realizarea unei pro
ducții suplimentare în 
valoare de aproape 1 
miliard lei. Cea măi 
mare parte a sporului 
de producție are la 
bază creșterea cu 60 
la sută a productivită
ții muncii. Asemenea 
tuturor județelor țării, 
și Vasluiul a cunoscut 
In anii cincinalului o 
dezvoltare economică 
fără precedent. Au 
fost construite 25 1 noi 
capacități industriale. 
(Agerpres).

Nici cu o sulă de vorbe
nu se recuperează

un minut de muncă pierdut
Cum se folosește timpul productiv la întreprinderea 

de utilaje ți piese de schimb din Alba lulia

de la marginea
In 1970, cooperativele agricole 

Ciurea, Birnova, Mogoșești, Cornești 
și Uricani, situate in zona preorășe
nească a municipiului Iași, au con
struit, din fonduri proprii și credite 
acordate de stat, un complex de creș
tere a găinilor ouătoare. Complexul a 
fost amplasat la Uricani. Colectivul 
de conducere s-a ocupat atît de rea
lizarea la timp a lucrărilor de con
strucție, iar apoi de organizarea pro
ducției, astfel incit să poată fi re
cuperate, în cel mai 
cele ?1 milioane investite 
crescătorie. Realizările . 
acum dovedesc eficiența 
investiției.

Specialiștii și lucrătorii 
lui n-au așteptat ca amenajările să 
fie gata la toate cele 8 hale în ve
derea popularii lor cu găini ouătoare. 
S-a organizat creșterea mai întîi a 
puilor de carne pentru consum. Ini
țiativa s-a soldat cu beneficii chiar 
de la început. „Pînă în 1974 — a 
precizat dr. loan Nicuță, directorul 
complexului — concomitent cu ame
najările, am realizat peste 3 000 tone 
carne de pui, pe care am livrat-o, 
îndeosebi, pe piața Iașiului. Am achi
tat astfel cu regularitate ratele anua
le din creditele primite de la stat 
pentru realizarea acestei investiții și, 
pe deasupra, am împărțit beneficii 
unităților agricole asociate, proporțio
nal cu fondurile depuse de fiecare". 
Bineînțeles, acesta a fost primul pas. 
Din 1974 s-a trecut la popularea ha
lelor cu găini ouătoare, activitate 
care a contribuit la dublarea benefi
ciilor realizate. Planul pe anul 1975 a 
fost îndeplinit înainte de termen. în- 
scriindu-se în bilanț 9.8 milioane 
ouă livrate, iar beneficiul plani
ficat s-a realizat în întregime. 
Pină la sfîrșitul anului se prelimină o 
depășire a beneficiului cu circa 2,5 
milioane lei. Ca urmare, fiecare din 
cele cinci cooperative agricole asocia
te va primi însemnate sume de bani.

scurt timp, 
în această 
de pînă 

ridicată a

complexu-

laVizitînd halele complexului de 
Uricani-Iași poți afla multe lucruri 
interesante din activitatea și expe
riența acestui colectiv. In halele de 
creștere a puicuțelor pentru înlocui
rea efectivului-matcă întilnim pe o- 
peratoarele Ana Pichiu și Eugenia 
Păduraru. iar in cele cu găini aflate 
„în virf de producție de ouă" ne sînt 
prezentate îngrijitoarele Virginia Ma- 
nolache, Elena Manole, Maria Baba, 
Maria Copăceanu, Maria Leancă

Din experiența asociației 
avicole intercooperatiste 

de la Uricani-Iași

și altele. Le întrebăm despre noua lor 
îndeletnicire, despre secretele mese
riei. Primim același răspuns : „Nu 
avem nici un secret. Totul depinde 
de atenția și răspunderea cu care su
praveghem instalațiile pentru hrană, 
pentru căldură și lumină, adăpătorile. 
Intr-un cuvint, asigurăm ca toate 
acestea să funcționeze ireproșabil. 
Munca noastră, a îngrijitoarelor, este 
ușoară. Ne rămine doar să suprave
ghem ca păsările să consume hrana 
cu folos, să evităm risipa. Trebuie să 
avem grijă să nu intervină ceva în 
starea fizică a păsărilor, să Înțelegem 
anumite schimbări din comporta
mentul lor. Avem chiar mari satis
facții găsind cuibarele pline de 
ouă".

Unele precizări ne-au fost făcute 
de mecanicul Hițoiu Gavril și elec
tricianul Pufice Marcel. „Noi asigu
răm buna funcționare a instalațiilor, 
îneît găinile au la discreție apă, hra
nă, lumină și căldură. Avem la dis
poziție piesele de schimb. Așa că pu-

orașului
9

tem interveni operativ in vederea În
lăturării oricărei defecțiuni. Cu alte 
cuvinte, respectăm întocmai tehnolo
gia stabilită. Găinile neavînd de su
ferit din lipsă de aer, apă, hrană, 
n-au altă treabă decît să facă ouă" — 
ne spun în glumă cei doi.

De la dr. Tihovici Eugenia, șefa de 
fermă, am mai aflat amănunte des
pre hărnicia și pasiunea îngrijitoare
lor de păsări. Fiecare din ele are in 
primire cîte 6 000 păsări de cind sînt 

. puicuțe de o zi și le crește pînă ajung 
la 77 săptămîni, cînd se înlocuiesc cu 
tineret. La maturitate, cînd sînt în 
plină producție, au grijă să mențină 
fiecare găină la greutate constantă, 
pentru că, în caz contrariu, produc
ția de ouă scade simțitor. în acest 
an. spre exemplu, s-au obținut cîte 
245—250 ouă de la fiecare găină, față 
de 200 planificate și 230 realizate in 
1974. Dr. loan Nicuță ne-a mai vorbit 
despre preocupările de viitor. „Am 
început noi amenajări pentru a trece 
la creșterea găinilor ouătoare in ba
terii. Pînă la sfirșitul anului In curs 
primele două hale vor fi deja amena
jate. In 1976 vom generaliza noul sis
tem. In acest fel, efectivul de găini 
va ajunge la 180 000. Pe ace
leași suprafețe vor fi îngrijite de ace
lași număr de operatoare de 2,5 ori 
mai multe păsări. Calculele arată 
că vom ajunge la 5—6 milioane lei 
beneficii pe an. Ca urmare, fiecare 
din cele 5 cooperative asociate va 
primi cel puțin 1 milion lei bene
ficiu".

Rezultatele obținute, pasiunea cres
cătorilor de păsări din complexul 
intercooperatist Uricani ne îndreptă
țesc să apreciem că membrii coope
ratori din unitățile amintite au în
credințat o parte din averea lor ob
ștească pe mina unor oameni harnici, 
buni gospodari și pricepuți în me
serie.

Fîorea CEAUȘESCU 
Manole CORCACI

«MUENIEIE
• O nouă unitate industrială 

prahoveană — a 50-a — și-a 
onorat angajamentele asumate 
pe anul în curs. Este vorba de 
Combinatul petrochimic de la 
Brazi — întreprindere care pre
lucrează mai mult de jumătate 
din producția de țiței a țării și 
al cărei colectiv a realizat, in 
plus, de la începutul anului, 
derivate de țiței evaluate la 
circa 350 milioane lei, ciștigînd 
astfel un avans de peste o lună 
în realizarea cincinalului.

• Colectivul întreprinderii 
„Hidromecanica" din Brașov și-a 
realizat și depășit planul pe 10 
luni, reușind să realizeze supli
mentar o producție în Valoare de 
12 milioane lei. în felul acesta, 
el și-a îndeplinit angajamentul 
anual. In 10 luni, acest harnic 
colectiv a livrat suplimentar e- 
conomiei naționale un număr de 
561 turbosuflante pentru supra- 
alimențarea motoarelor Diesel de 
diferite puteri, 2 compresoare de 
capacitate mare pentru fabrici
le de ciment, 224 tone piese 
turnate din oțeluri superioare, in 
special aliate etc. Zilele trecute, 
colectivul întreprinderii a hotărît 
să-și suplimenteze angajamentul, 
anual cu 2,1 milioane lei, pro
ducție ce se va concretiza în 180 
turbosuflante, 33 cuplaje hidrau
lice, însemnate cantități de pie
se turnate din oțel aliat și al
tele. (Nicolae Mocanu).

• Pînă la jumătatea ___
noiembrie, 18 mari unități eco
nomice mureșene, între __
întreprinderea de electrocentra- 
le, „Republica" din Reghin, 
Combinatul „Azomureș" Tg. 
Mureș, întreprinderea de repa
rații auto, și-au onorat de pe 
acum angajamentele asumate 
pe întregul an. Aceste unități au 
pus suplimentar la dispoziția 
economiei naționale în perioada 
scursă din acest an o producție 
globală industrială în valoare 
de 220 milioane lei. (Agerpres).

întreprinderea de utilaje șl piese 
de schimb din Alba lulia a acumu
lat, în zece luni din acest an, se
rioase 
planului 
cauzele 
ceastă situație necorespunzătoare se 
situează și cele care privesc organi
zarea muncii, folosirea mașinilor, u- 
-tilajelor și a timpului de muncă. Atit 
restanțele, cit și cauzele lor nu sint 
o noutate pentru unitate. Sînt teme 
discutate și răsdiscutate în fel de fel 
de analize (unele lungi și diluate), 
controale, ședințe. Nu se poate spune 
că nu s-a cheltuit suficient timp 
pentru analiza modului de folosire 
a... timpului de muncă. Dimpotrivă. 
Atunci ?

...O zi obișnuită de muncă. Pro
gramul a început de o oră. în curtea 
întreprinderii, un grup de lucrători 
discută veseli, fără griji. Sînt cei de 
la serviciul de planificare și urmă
rire a producției.

— Avem ordin de la direcție să a- 
dunăm aceste piese împrăștiate prin 
curte, ne-a informat cineva din gru
pul respectiv.
- Și ?
— Așteptăm să executăm ordinul. 
Deci... așteptare pe banii stătu-, 

lui. Dacă cei de la urmărirea pro
ducției fac curățenie în curte, ce se 
lntîmplă în halele de fabricație ?

Ne oprim în secția de prelucrări 
mecanice, unde la tot pasul se con
stată risipă de timp : aici o mașină 

defec- 
departe

restanțe 
de

care

in îndeplinirea 
producție. Printre 
au determinat a-

l.

lunii

care

defectă, dincolo o repartiție 
tuoasă a lucrătorilor, mai __
oameni veniți cu întîrziere de abia 
își încep munca. Pe șeful secției, în
tr-o asemenea situație deloc simplă și 
deloc mulțumitoare, îl găsim în 
birou. 11 rugăm deci pe ing. Ion 
Pogan să răspundă la două întrebări. 
Prima : Cîți muncitori au întîrziat 
astăzi (7. XI. a.c.) în secție ?

— Nu știu. Mîine se centralizează 
situația. (? !)

A doua : La ce lucrați ?
— O Situație cu acordul global. De 

la 1 noiembrie a.c. a fost generalizat 
acordul global in secție... .

Este, desigur, surprinzător cum un 
șef de secție poate să-și înceapă li
niștit ziua de muncă fără să știe pe 
ce forțe contează. De la lipsa con- 

de
pro- 
mai 
ing.

ce forțe contează. De la lipsa 
trolului și îndrumării șefului 
secție și pînă la risipa de timp 
ductiv drumul este direct și, 
ales, păgubitor. La rindui său, 
loan Stănilă, șeful atelierului mon
taj subansamble, ne spune că are 
12 întirziați permanenți, navetiști 
care, ajung cu o jumătate de oră 
după începerea lucrului în schimbul 
I. Cu consimțămintul tacit al orga
nizatorilor, ei și-au făcut un program

aparte. O derogare costisitoare de la 
disciplina muncii. Aceste minute — 
zeci de minute — pierdute în fiecare 
zi, picătură cu picătură, au adus în
treprinderii în trimestrul III o di
minuare a fondului de timp afectiv 
al unității cu aproape 45 000 ore/om 
absențe nemotivate și întîrzieri.

Timp prețios se pierde și la pre
darea ștafetei intre schimburi. Pre
luarea din mers a sarcinilor de pro
ducție rămine încă în fază de dezi
derat. La preluarea schimbului, 
majoritatea mașinilor stau, în me
die, o jumătate de oră. Multe mașini 
nu sînt curățate, altele sînt înconju
rate de grămezi de șpan rămase de 
la schimbul precedent.

— Sint încă multe defecțiuni, re
cunoaște ing. Ionel Gavriș,. directo
rul întreprinderii (este în această 
funcție doar de 4 luni — n.a.). Mai
ștrii nu își fac datoria. De aceea 
am inițiat un program de reciclare 
a maiștrilor. Au fost luate și alte 
măsuri de organizare. In sprijinul 
conducerii întreprinderii, pentru or
ganizarea judicioasă a muncii, pen
tru întărirea disciplinei în produc
ție, în unitate acționează de cîteva 
zile, pentru o durată mai îndelun
gată, un colectiv al Comitetului jude
țean de partid Alba.

Constatările tovarășilor din acest 
colectiv arată că la întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb din Alba 
lulia se cunosc cauzele acestor ne
ajunsuri, dar se așteaptă... efectul lor 
pentru a fi utilizat ca argument in 
combaterea lipsurilor. Optică păgubi
toare și ineficientă. Din această 
pricină, multe acțiuni, analize, ședințe 
pe linia îmbunătățirii utilizării fon
dului de timp nu au avut rezultate 
practice. Atîta vreme cît vor persis
ta deficiențele de organizare a pro
ducției, risipa de timp de muncă va 
fi un însoțitor permanent al aces
tora. Iar aceasta se poate combate 
acționînd direct, neîncetat, în hale, 
pe linii tehnologice, nu din birouri 
șau in ședințe interminabile, care 
imobilizează ore în șir principalele 
cadre ale unității. In acest sens, or
ganizația de partid are datoria să 
desfășoare o muncă politică susți
nută, cultivînd cu perseverență în 
rindurile colectivului spiritul de 
ordine și disciplină, militînd pentru 
întărirea răspunderii cadrelor de 
conducere față de organizarea temei
nică a producției și a muncii, fără 
de care nu se poate asigura utiliza
rea judicioasă a timpului de lucru 
in întreprindere.

Ștefan DIN1CA
corespondentul „Scînteii*
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DECLARAȚIE COMUNĂ
ROMÂNO-VIETNAMEZĂ

întilnire la C. C. al P. C. R.

(Urinare din pag. I)
pletă a Vietnamului de sud de sub 
jugul dominației neocolonialismului, 
recîștigarea independenței, libertății, 
unității totale și definitive a patriei, 
realizînd, astfel, cu succes testamen
tul președintelui Ho Și Min. Aceas
tă victorie se datorește conducerii 
juste a Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam, dîrzeniei și curajului 
poporului vietnamez, solidarității 
militante și indestructibile dintre po
poarele vietnamez, laoțian și cam
bodgian în lupta împotriva dușma
nului comun. Ea se datorește, de a- 
semenea, simpatiei profunde, spriji
nului puternic și ajutorului prețios 
din partea țărilor socialiste, între 
care Republica Socialistă România, 
precum și din partea forțelor iubi
toare de pace și dreptate din în
treaga lume.

Partea vietnameză a Informat des
pre sarcinile ce stau în fața poporu
lui vietnamez în noua etapă a revo
luției, în vederea făuririi unui Viet
nam pașnic, reunificat, independent, 
democratic și socialist.

în numele poporului vietnamez, al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam și al Guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, delegația viet
nameză a exprimat Partidului Co
munist Român, Guvernului Republi
cii Socialiste România și poporului 
român sincere mulțumiri pentru 
sprijinul și ajutorul prețios pe care 
le-au acordat poporului vietnamez 
în lupta de rezistență împotriva a- 
gresiunii americane, pentru salvarea 
națională și edificarea socialismului.

Delegația Partidului Comunist Ro
mân și a Guvernului Republicii So
cialiste România a salutat cu căl
dură victoria istorică, de semnifica
ție epocală, a poporului vietnamez 
în lupta împotriva agresorilor impe
rialiști. Partea română vede în a- 
ceasta rodul luptei eroice a poporu
lui vietnamez, sub conducerea clar
văzătoare a Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam. Victoria poporului 
vietnamez demonstrează încă o dată 
că, atunci cînd o națiune este strîns 
unită, sub conducerea justă a deta
șamentului de avangardă al clasei 
muncitoare, cînd luptă cu hotărîre, 
nici o forță nu este în stare să stea 
în calea dobîndirii independenței și 
dreptului său de a fi stăpină pe pro
priile destine. Această victorie con
stituie o măreață contribuție la lupta 
popoarelor împotriva imperialismului 
și colonialismului, pentru pace, in
dependență națională, democrație șl 
socialism. A fost salutată cu satis
facție hotărîrea adoptată în aceste 
zile de organele conducătoare din 
Republica Democrată Vietnam și 
Republica Vietnamului de Sud pri
vind măsurile în vederea reunifică- 
rii naționale pe linie de stat, în con
formitate cu aspirațiile fierbinți ale 
întregului popor vietnamez de a trăi 
într-o patrie unificată.

Partea română dorește sincer ca 
poporul vietnamez, sub conducerea 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, să obțină noi succese pe 
calea făuririi unui Vietnam unit, so
cialist. Delegația română reafirmă 
hotărîrea sa de a continua să acor
de sprijin și ajutor poporului viet
namez, pentru realizarea acestei sar
cini nobile.

II
Părțile eu constatat cu satisfacție 

că s-au întărit și dezvoltat prietenia 
și solidaritatea dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Celor ce 
Muncesc din Vietnam, dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Democrată Vietnam, corespunză
tor aspirațiilor și intereselor po
poarelor român și vietnamez, cerin
țelor întăririi solidarității țărilor so
cialiste și a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, interese
lor luptei împotriva imperialismului, 
pentru pace, independentă, democra
ție și socialism.

în acest context a fost subliniată 
Importanța deosebită pentru relațiile 
dintre cele două țări și partide fră
țești a vizitei întreprinse, în anul 

" 1971, în Republica Democrată Viet
nam de delegația de partid și gu
vernamentală română, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a vi
zitei efectuate în anul 1973 în Repu
blica Socialistă România de delega
ția Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam și a Guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, a convorbirilor 
purtate între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Le Duan, 
precum și între alți conducători de 
partid și de stat români și vietna
mezi. S-au apreciat pozitiv vizitele 
reciproce a numeroase delegații gu
vernamentale, pe linia organizațiilor 
obștești, creșterea schimbului de 
mărfuri, intensificarea colaborării 
științifice, culturale și în alte do
menii.

Cele două părți au reafirmat so
lemn hotărîrea lor de a întări și 
consolida relațiile dintre cele două 
partide și dintre cele două țări, pe 
baza înaltelor principii marxist-le- 
niniste ale internaționalismului so
cialist. independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne. 
Întrajutorării frățești, respectului 
mutual și avantajului reciproc.

Părțile au exprimat dorința co
mună a partidelor și guvernelor lor 
de a intensifica contactele dintre 
ele, a lărgi schimburile de delegații 
de partid, de stat, parlamentare, sin
dicale, de femei, de tineret, obștești 
etc., în scopul dezvoltării prieteniei 
și colaborării, efectuării unui amplu 
schimb de experiență în diferite do
menii ale construcției socialiste, 
consultării reciproce în probleme de 
interes comun.

Delegațiile au examinat evoluția 
relațiilor economice, comerciale si 
tehnico-științifice și, fiind hotărîte 
să stimuleze dezvoltarea lor, au sta
bilit măsuri corespunzătoare și au 
indifcat Comisiei mixte guvernamen
tale de colaborare economică și teh- 
nico-științifică să identifice și să va
lorifice posibilitățile noi de extindere

t V
PROGRAMUL I

9.00 Tele școala.
10,00 Reportaj T.
10,35 Teatru scurt : ,,Pentru ca mi

lioane de candelabre" de Dan 
Costescu și Val Moldoveanu.

11,10 Vetre folclorice : Runcu.
11,25 Teleobiectiv.
11,45 Telex.
11.50 închiderea programului.
14,00 Fotbal : U.T.A. — Dinamo 

București (divizia A). Trans
misiune directă de la Arad.

15.50 Muzică populară.
16,00 Teleșcoală. 

și adîncire a conlucrării in domeniile 
economic și tehnico-științific, în in
teresul construcției socialismului în 
cele două țări.

în spiritul conlucrării tovărășești, 
cu prilejul vizitei au fost semnate :

— Acordul de cooperare și de cre
dit între Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Republi
cii Democrate Vietnam pentru reali
zarea unor obiective industriale în 
Republica Democrată Vietnam ;

—• Acordul privind schimbul de 
mărfuri și plățile în anii 1976—1980 ;

— Protocolul privind schimbul de 
mărfuri și plățile pe anul 1976 ;

— Protocolul sesiunii a IlI-a a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică și tehnico-ști- 
ințifică.

Dînd expresie prieteniei și solida
rității dintre poporul român și po
porul vietnamez. Republica Socialis
tă România a acordat un credit, in 
condiții avantajoase, Republicii De
mocrate Vietnam, în vederea reali
zării unor obiective industriale și so- 
cial-culturale. prevăzute în planul 
cincinal 1976—1980 de dezvoltare a 
economiei naționale a Vietnamului. 
De asemenea, partea română a hotă- 
rît anularea restituirii creditelor a- 
cordate de Republica Socialistă 
România Republicii Democrate Viet
nam, în anii 1966 și 1970—1973.

Interesate în lărgirea schimbu
rilor dintre instituțiile și organiza
țiile de știință, învățămînt, artă, cul
tură, presă, radiodifuziune, cinema
tografie, ocrotirea sănătății, cultură 
fizică etc., părțile au hotărît să ne
gocieze și să încheie în viitorul a- 
propiat un nou acord de colaborare 
culturală pe termen lung.

III
Părțile constată cu satisfacție că 

raportul de forțe pe arena mondială 
s-a modificat radical în favoarea 
luptei popoarelor pentru pace, inde
pendență națională, democrație și 
socialism. Sistemul socialist a deve
nit o uriașă forță mondială, exerci
tă o influență tot mai puternică a- 
supra dezvoltării sociale contempo
rane, asupra întregului curs al vieții 
internaționale, constituie un sprijin 
de nădejde al luptei revoluționare a 
popoarelor. în viața internațională 
se accentuează tot mai mult rolul 
țărilor în curs de dezvoltare și neali
niate care se pronunță pentru o po
litică de dezvoltare economico-socia- 
lă independentă, pentru relații .in
ternaționale noi, bazate pe dreptate 
și echitate. Se intensifică mișcarea 
de eliberare națională pentru lichi
darea definitivă a colonialismului și 
neocolonialismului, împotriva impe
rialismului, pentru independență și 
progres social, pentru cucerirea 
dreptului popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta, de a fi stăpîne pe 
bogățiile lor naționale. Mișcarea 
muncitorească din țările capitalis
te se dezvoltă neîncetat în lupta 
Împotriva capitalului, pentru demo
crație și socialism ; ea a devenit o pu
ternică forță pe arena internațională. 
Aceste forțe, împreună cu celelalte 
forțe ale păcii și democrației, sînt în 
stare să determine noi schimbări po
zitive profunde în lume. S-au creat 
condiții ca țările cu sisteme sociale 
diferite să-și dezvolte relațiile reci
proce pe baza principiilor coexisten
ței pașnice.

Delegațiile au subliniat, în același 
timp, că în lume se mențin forțe im
perialiste și reacționare, care conti
nuă politica de intervenție și de agre
siune, cu intenția de a împiedica dez
voltarea socialismului, de a reprima 
mișcarea de eliberare națională și 
mișcarea muncitorească ; se continuă 
cursa înarmărilor și se mențin trupe 
și baze militare pe teritoriile altor 
țări, ceea ce amenință pacea și secu
ritatea internațională.

Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Vietnam sînt 
hotărite să se Împotrivească tuturor 
uneltirilor și acțiunilor imperialismu
lui de a încălca independența, suve
ranitatea, unitatea și integritatea te
ritorială a statelor ; se pronunță pen
tru renunțarea la folosirea forței sau 
amenințarea cu forța împotriva ori
căror state, sub nici o formă. în nici 
o împrejurare, sub nici un pretext. 
Cele două părți sprijină dreptul sacru 
la autoapărare al popoarelor împo
triva agresiunii imperialiste și drep
tul lor de a-și soluționa singure pro
blemele interne, fără nici un amestec 
din afară.

Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Vietnam au e- 
vidențiat hotărirea lor de a contri
bui la consolidarea și dezvoltarea 
prieteniei frățești, colaborării multi
laterale și solidarității între țările so
cialiste, pe baza marxism-leninismu- 
lui și a internaționalismului socialist. 
Colaborarea economică și tehnico-ști- 
ințifică constituie un factor impor
tant in impulsionarea progresului 
multilateral al fiecărei țări socialiste; 
trebuie să contribuie la înflorirea fie
cărei economii naționale, la punerea 
în valoare a resurselor naturale și la 
dezvoltarea potențialului fiecărei țări. 
Aceste relații de colaborare contri
buie, totodată, la dezvoltarea întregu
lui sistem socialist mondial, demon- 
strind superioritatea socialismului atît 
ca mod de organizare a societății, cit 
și ca mod de organizare a relațiilor 
dintre țări.

Părțile reafirmă hotărîrea lor de a 
nu precupeți nici un efort pentru în
tărirea unității și solidarității dintre 
partidele comuniste și muncitorești, 
pe baza principiilor marxism-Ieninis- 
mului și internaționalismului pro
letar. Ele declară că toate partidele 
comuniste și muncitorești sînt inde
pendente, egale în drepturi, își elabo
rează politica pornind de la condi
țiile concrete din țările lor, călău- 
zindu-se după principiile marxism- 
leninismului și își acordă reciproc 
sprijin.

Partidul Comunist Român și Parti
dul Celor ce Muncesc din Vietnam 
își exprimă, totodată, hotărîrea lor 
de a consolida solidaritatea cu forțe
le democratice, progresiste, antiim-

16.30 Curs de limba rusă.
17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber vă 

recomandăm...
17.20 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
17.30 Tragerea Pronoexpres.
17,40 Selecțlunl din opereta ,.O 

navă în larg" de Florin 
Comișel.

18,00 Priviri șl umbre. Film reali
zat de studioul de film TV, 
în colaborare cu O.R.T.F.

18,55 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Telecinemateca. Ciclul „Do

sare ale ecranului" : „Zăpada 
fierbinte". O producție a stu
diourilor cinematografice so
vietice. Premieră TV. Un epi

perialiste, în lupta pentru pace, de
mocrație, independentă națională și 
progres social.

Partea română și partea vietna
meză au salutat succesele obținute în 
lupta pentru pace și securitate în 
Europa, exprimate în rezultatele po
zitive ale Conferinței pentru secu
ritate și cooperare europeană. Ele 
apreciază că aceste rezultate poziti
ve creează condiții pentru întărirea 
în continuare a păcii, securității și 
cooperării egale în drepturi între 
toate statele continentului european.

Cele două părți apreciază eforturi
le îndreptate spre consolidarea păcii 
în Balcani, pentru dezvoltarea unor 
relații de bună vecinătate între ță
rile din această zonă, în conformita
te cu interesele popoarelor din Bal
cani, ceea ce contribuie la întărirea 
securității în Europa.

Părțile- salută călduros marile vic
torii ale popoarelor laoțian și cam
bodgian în lupta împotriva imperia
lismului și a forțelor reacționare in
terne, pentru independența și liber
tatea țărilor lor. Ele reafirmă hotări- 
rca de a sprijini popoarele laoțian și 
cambodgian în făurirea Laosului și 
a Cambodgiei independente și pros
pere.

Delegațiile consideră că victoria 
popoarelor vietnamez, laoțian și 
cambodgian deschide noi perspective 
popoarelor din Asia de sud-est în 
lupta pentru independenta naționa
lă. democrație și progres social. Ele 
susțin lupta popoarelor din această 
zonă pentru pace, independență, neu
tralitate. pentru retragerea completă 
a trupelor și desființarea bazelor mi
litare americane din Asia de sud-est.

Cele două părți sprijină lupta po
porului chinez pentru eliberarea 
Taivanului, parte integrantă a teri
toriului Republicii Populare Chineze, 
pentru retragerea completă a trupe
lor americane din această insulă.

, Cele două delegații reafirmă spri
jinul lor față de inițiativele și efor
turile Republicii Populare Democrate 
Coreene îndreptate spre reunificarea 
pașnică și independentă a Coreei, 
fără nici un amestec din afară, și ce
rerea sa pentru retragerea completă 
a trupelor americane din Coreea de 
sud.

Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Vietnam spri
jină cu fermitate mișcarea de elibe
rare națională a popoarelor din Asia, 
Africa și America Latină pentru li
chidarea definitivă a colonialismului 
și neocolonialismului, pentru inde
pendența națională. Părțile vor ac
ționa în continuare pentru întărirea 
solidarității cu țările în curs de dez
voltare, cu țările nealiniate, pentru 
dezvoltarea relațiilor cu fiecare țară, 
pentru extinderea colaborării în in
teresul comun, în lupta pentru a- 
părarea și consolidarea independen
ței, pentru pace și progres social. 
Cele două părți sprijină lupta acestor 
țări împotriva politicii imperialis
mului, colonialismului și neocolonia
lismului de agresiune și de dictat, 
pentru apărarea dreptului fiecărui 
popor de a înainta pe calea progresu
lui economic și social, de a fi stă- 
pîn pe destinul său, pentru democra
tizarea vieții internaționale.

Părțile au subliniat necesitatea li
chidării subdezvoltării și a vechii or
dini economice — rezultat al domi
nației imperialiste și colonialiste — 
și asigurării progresului economico- 
social al tuturor țărilor, în special 
al țărilor în curs de dezvoltare. în
făptuirii noii ordini economice in
ternaționale. Ele consideră că pacea 
și securitatea internațională sînt 
nemijlocit legate de împlinirea aces
tor cerințe.

Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Vietnam con
sideră că soluționarea justă și dura
bilă a conflictului din Orientul Mij
lociu reclamă retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, re
cunoașterea drepturilor poporului pa- 
lestinean, inclusiv a dreptului de a-și 
constitui un stat propriu, independent 
și a existenței independente a tuturor 
țărilor și popoarelor din această re
giune.

Cele două delegații salută victorii
le forțelor naționale din Guineea- 
Bissau, Mozambic, Insulele Sao Tome 
și Principe, Angola și condamnă re
gimurile rasiste din Africa de Sud și 
Rhodesia.

S-a exprimat solidaritatea cu lupta 
clasei muncitoare din țările capita
liste, împotriva monopolurilor, pen
tru drepturi democratice și progres 
social.

Părțile condamnă teroarea împotri
va forțelor democratice din Chile, se 
pronunță pentru eliberarea din închi
sori a patrioților, a tuturor deținuți- 
lor politici din această țară și își 
declară solidaritatea cu forțele pro
gresiste chiliene.

Cele două părți au salutat succe
sele obținute de poporul portughez 
după răsturnarea dictaturii fasciste, 
transformările înnoitoare din viața 
Portugaliei, inițiate și înfăptuite în 
direcția dezvoltării libere, indepen
dente și democratice, potrivit voinței 
și aspirațiilor de progres și bunăstare 
ale poporului portughez.

*
Cele două părți apreciază că vizita 

in Republica Socialistă România a 
delegației Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam și a Guvernului Re
publicii Democrate Vietnam, întreve
derile și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Le 
Duan constituie un eveniment de im
portanță deosebită, o mare contribu
ție la întărirea și dezvoltarea con
tinuă a legăturilor frățești dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Celor ce Muncesc din Vietnam, a co
laborării multilaterale dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Democrată Vietnam, a prieteniei și 
solidarității dintre popoarele român 
și vietnamez, în interesul cauzei so
cialismului. democrației, independen
ței naționale și păcii în lume.

București, 17 noiembrie 1975.

sod din dramatica bătălie 
pentru .Stalingrad. Ecranizare 
după romanul scriitorului 
Iuri Bondarev. In distribuție : 
G. JJenov. A. Kuznețov, B. 
Tokarev, N. Eremenko, T. Se- 
delnikova. Regia : Gavril E- 
ghiazarov.

22,10 24 de ore.
22,30 închiderea programului.
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20,00 Studio '75 — ,,Luminează-te 
și vei fi I".

20.20 Preferințele dv. muzicale sînt 
și preferințele noastre.

21,00 Telex.
21.05 Telerama.
21,35 Roman-folleton „Familia Thi

bault".
22.20 închiderea programului.

DELEGAȚIA PARLAMENTARA BULGARA A PĂRĂSII CAPITALA
Marți după-amiază a părăsit Ca

pitala delegația parlamentară bul
gară, condusă de Vladimir Bonev, 
membru al Secretariatului C.C, al 
P.C. Bulgar, președintele Adunării 
Populare a Republicii Populare Bul
garia, care, la invitația Marii Adu
nări Naționale, a făcut o vizită ofi
cială în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții bulgari au fost salutați de 
Nicolae Giosan, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C.

Conferință
Cu prilejul vizitei oficiale în țara 

noastră a delegației parlamentare 
bulgare, condusă de Vladimir Bonev. 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Adunării 
Populare a Republicii Populare Bul
garia, marți, la sediul Uniunii ziariș
tilor, a avut loc o conferință de pre
să la care au luat parte reprezentanți 
ai ziarelor centrale, Radioteleviziunii, 
Agerpres.

în numele celor prezenți, Nestor 
Ignat, președintele Uniunii ziariști
lor, a adresat oaspeților bulgari un 
călduros cuvînt de salut.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
faptul că delegația a fost primită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
convorbirea care a avut loc cu acest 
prilej, într-o atmosferă de caldă și 
sinceră prietenie, președintele Adună
rii Populare a R.P. Bulgaria a subli
niat că vizita in România a parla
mentarilor bulgari se înscrie în ca
drul evoluției mereu ascendente a 
relațiilor româno-bulgare. în această 
ordine de idei, oaspetele a evidențiat 
rolul deosebit al întîlnirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, al înțelegerilor stabilite la 
înalt nivel pentru promovarea co
laborării prietenești dintre popoarele, 
partidele și țările noastre.

Președintele Adunării Populare a 
arătat apoi că această vizită i-a ofe
rit posibilitatea să ia cunoștință de

Acord de colaborare pe termen lung intre organizațiile 

cooperatiste din România și R. D. Germană
Tovarășul Janos Fazekas, vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit marți pe dr. Heinz Fahrenkrog, 
președintele Uniunii Cooperativelor 
de Consum (V.D.K.), din R. D. Ger
mană, care se află în țara noastră 
cu prilejul semnării Acordului de 
colaborare pe termen lung cu Uniu
nea Centrală a Cooperativelor de 
Consum (Centrocoop). în cadrul con
vorbirii au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor co
merciale dintre cele două țări, a 
schimbului de mărfuri și a coope
rării științifice și tehnice dintre or
ganizațiile cooperatiste din Repu
blica Socialistă România șl R. D. 
Germană. A participat Mihai Ni
colae, președintele Uniunii Centra
le a Cooperativelor de Consum.

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a încălzit sim

țitor, îndeosebi in regiunile din vestul 
și extremitatea de sud-est a țării, unde, 
la amiază, temperaturile au depășit 
frecvent 15 grade, atingind 20 de gra
de la Călărași și la Borod. In Oltenia 
și Moldova, temperatura a fost mal 
coborîtă, cu valori de numai pină la 
10 grade, Iar cele mai mici, de 5 gra
de, la Calafat, Băileștl și Suceava. Vîn- 
tul a prezentat intensificări pină la 
tare în Crișapa, Banat șl zona de mun
te. Cerul a fost mal mult acoperit, în

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SP.ORT • SPORT
ACTUALITATEA LA FOTBAL Asearâ, la Floreasca

• Campionatul diviziei A Ia fotbal 
se reia astăzi cu disputarea meciu
rilor din etapa a 14-a. în Capitală 
sînt programate două partide : Spor
tul studențesc—F. C. Constanța (sta
dionul Republicii) și Rapid—F. C. M. 
Reșița (stadionul Giulești). în țară se 
vor desfășura următoarele jocuri : 
Politehnica Timișoara—Olimpia Sa- 
tu-Mare ; Universitatea Cluj-Napo- 
ca—Jiul Petroșani ; F. C. Bihor— 
Steaua * Sport Club Bacău—C.F.R. 
Cluj-Napoca ; U. T. Arad—Dinamo ; 
Politehnica Iași—A.S.A. Tg. Mureș ; 
Universitatea Craiova—F. C. Argeș 
Pitești. Toate meciurile vor incepe 
la ora 14.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate meciurile. Transmisia se va face 
pe programul I, cu începere de la 
ora 13,45. Partida U. T. Arad—Dina
mo se va transmite în întregime la 
televiziune.

• în cadrul grupelor preliminare 
ale turneului internațional pentru 
juniori de la Monte Carlo s-au dis
putat alte două meciuri, care s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Belgia—Spania 1—1 (1—0) ; Italia— 
România 2—1 (1—0). Punctele echi

IERI LA TENIS

Ndstase — Connors 7-6, 3-6, 7-5
Peste 6 000 de spectatori au fost 

prezenți marți în tribunele Palatu
lui sporturilor și culturii din Capi
tală la partida de tenis dintre Ilie 
Năstase și campionul american Jimmy 
Connors, desfășurată pe un teren 
special amenajat din material plas
tic (Mateflex). Timp de peste două 
ore. amatorii sportului alb au ur
mărit o întilnire spectaculoasă, în 
care cei doi tenismani au demonstrat 
înalta lor măiestrie sportivă. Victo
ria a revenit lui Ilie Năstase cu 

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA DIN 18 NOIEMBRIE 197S 

FAZA I :
Extragerea I : 74 80 65 22 12 20 41 16 44 53 28 3
Extragerea a Il-a : 81 32 43 37 8 85 71 57 75 36 9 79

FAZA A II-A :
Extragerea a IlI-a : 53 51 87 78 86 3
Extragerea a IV-a : 11 60 34 9 90 29
Extragerea a V-a : 24 85 58 32 2 7

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI; 1 022 712 lei.

al P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, Virgil Teodorescu, vice
președinte al M.A.N.. Nicolae Guină, 
președintele Asociației de prietenie 
româno-bulgare, Dumitru Coliu și 
Ilie Șalapa, președinți de comisii 
permanente ale M.A.N., deputați, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Ivan Abagiev. am
basadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești, și membri ai ambasadei,

(Agerpres)

de presă
realizările obținute de România, să 
constate entuziasmul și energia cu 
care oamenii muncii acționează pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasate de 
Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român. Rezultatele obți
nute de poporul român în diverse do
menii — in industrie și agricultură, 
în știință, artă și cultură — modul în 
care este îndeplinit planul cincinal 
demonstrează că succesele vor fi și 
mai mari în viitor. Poporul bulgar — 
a spus oaspetele — se bucură în mod 
sincer de succesele poporului român, 
ca de propriile sale succese. După ce 
s-a referit la realizările obținute de 
poporul bulgar in opera de construc
ție socialistă, oaspetele a arătat că 
între România și Bulgaria se dezvol
tă o rodnică colaborare economică, 
iar schimburile comerciale au crescut 
necontenit. Prin politica lor internă 
și externă, a spus președintele 
Adunării Populare. România și Bul
garia aduc o contribuție de seamă la 
întărirea prieteniei dintre țările so
cialiste, la realizarea unui climat de 
ințelegere și bună vecinătate în 
Balcani, la edificarea păcii în Europa 
și in întreaga lume. în context, 
oaspetele a relevat rolul pe care pot 
și trebuie să-1 joace forurile legisla
tive supreme și parlamentarii pentru 
ca procesul destinderii în viața in
ternațională să devină ireversibil.

(Agerpres)

Președintele Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum (Centro
coop), Mihai Nicolae, și președintele 
Uniunii Cooperativelor de Consum 
(V.D.K.)' din R. D. Germană, dr. 
Heinz Fahrenkrog. au semnat, marți, 
la București Acordul de colaborare 
pe termen lung dintre cele două or
ganizații cooperatiste. Acordul pre
vede, printre altele, dezvoltarea 
schimbului de mărfuri, organizarea 
de săptămîni de vinzare a mărfuri
lor realizate de unitățile de pro
ducție ale cooperației din țara 
noastră și din R. D. Germană, 
schimburi de proiecte, studii și sis
teme tehnologice folosite în maga
zine și unități gastronomice din cele 
două țări etc.

deosebi în jumătatea de vest a țării șl, 
spre seară, a început să plouă local 
In Banat și sudul Crlșanei. In Bucu
rești : Vremea s-a încălzit simțitor. Ce
rul a fost variabil. Vintul a suflat slab 
pină la potrivit. Temperatura maximă 
a fost de 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 noiembrie. în țară : Vreme re
lativ călduroasă la începutul intervalu
lui, apoi in răcire ușoară. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea ploi locale mai ales 
în sudul țării. Vint potrivit, cu intensi
ficări locale. Temperaturile minime vor 
fl cuprinse între zero și 10 grade, iar 
maximele vor oscila intre 5 și 15 gra
de, local mai ridicate la început. In 
București : Vremea va continua să se 
încălzească la începutul intervalului. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii 
slabe. Vint potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

pei italiene au fost marcate de Fio
rini, iar golul formației române a 
fost înscris de Lupău.

în cursul partidei dintre echipele 
Spaniei și Belgiei a fost aplicată re
gula experimentală a eliminării tem
porare (pe durata de zece minute) a 
jucătorilor vinovați de acte de indis
ciplină sau joc dur. Arbitrul italian 
Menegalli a eliminat patru jucători, 
printre care și portarul belgian Dae- 
nen. în timpul meciului Italia—Ro
mânia nu s-au constatat atitudini 
pasibile de această sancțiune, în 
schimb, a fost aplicată experimental 
regula „minicornerului". Antrenorii 
prezenți la aceste partide, printre 
care Ștefan Covaci și Michel Hidalgo, 
s-au declarat satisfăcuți de rezulta
tele experimentelor de arbitraj.

• în ultimul meci al campionatu
lui unional de fotbal, echipa Dinamo 
Kiev a învins cu scorul de 3—0 (1—0) 
formația Torpedo Moscova. După cum 
s-a mai anunțat, titlul de campioană 
a fost cucerit de echipa Dinamo Kiev, 
care a totalizat 43 de puncte din 60 
posibile (17 victorii, 9 jocuri egale și 
4 înfringeri). Pe locurile următoare 
s-au situat formațiile Șahtior Do- 
nețk — 38 puncte și Dinamo Mosco
va — 38 puncte.

7—6, 3—6, 7—5. Năstase s-a dove
dit mai bun în acest joc. arătind 
multă precizie în lovituri, mai ales 
în executarea serviciilor. La rîndul 
său. Connors a excelat in loviturile 
retur. înaintea acestei partide în 
meci demonstrativ. Spencer Segura, 
fiul celebrului jucător sud-american 
Pancho Segura, l-a întrecut cu 6—3, 
3—3 (întrerupt de comun acord) pe 
campionul de juniori al țării noastre 
Marian Mirza.

(Agerpres)

Tovarășul Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar ai C.C. al P.C.R., s-a întilnit, 
marți, cu Nadim Abdul Sammad. 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Liban, aflat în vizită în țara noas

0 delegație a Academiei „Ștefan Gheorghiu** 
a plecat la Praga

Marți dimineața a plecat la Praga 
o delegație a Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", condusă de tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
conducere și rectorul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", care, la invitația 
Școlii superioare politice de pe lingă

Cronica zilei
Marți a plecat în R.D. Germană o 

delegație a Consiliului Național al 
F.U.S., condusă de Constantin Dră- 
gan, membru al C.C. al P.C.R., pre
ședinte al Consiliului județean Ilfov 
al F.U.S., care, la invitația Consiliu
lui Național aț Frontului Național din

teatre
• A.R.I.A. (sala „Victoria" a Tea
trului satiric-muzical „C. Tăna- 
se“) : Concert de muzică ușoară 
cu formația vocal-inatrumentală 
„Gaia" din U.R.S.S. — 19.30.
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Oameni și șoareci — 19,30, 
(sala mică) : Travesti — 19.30.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român) : Ciclul „J. S. 
Bach — muzicianul poet". Recital 
de orgă : Iosif Gerstenengst — 20.
• Opera Română : Lacul lebedelor
— 19.
• Teatrul de operetă s Oklahoma
— 19,30.
• Teatrul de comedie : Musafirul 
care n-a sunat la ușă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau —
19.30, (sala din str. Alex. Sahia) s 
Azilul de noapte — 19.
• Teatrul Mic : După cădere —
19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lady X — 19,30, (sala 
Studio) : Trei intiinirl — 19.
• Teatrul Ciulești ; Răzbunarea 
sufleurului — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Ti- 
nase" (sala Savoy) : Uite că nu tac
— 19.30.
• Teatrul „I. Vasilescu" i Mitică 
Popescu — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe acest pămint — 19,30.
• Teatrul „I. Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Sir șl elixir — 17.
• Circul București : „Ce vrăji mai 
face... Iosefini" și Ansamblul de 
liliputani de la Circul din Moscova
— 19.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. S 
Cinci seri — 19,30.

cinema
• O anchetă : SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Marele Gatsby : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 45) — 17; 
(46) — 20.15, PATRIA — 9,30; 12,30; 
16,15; 19,30, CAPITOL — 9,45; 12,45; 
16,15; 19.15, FAVORIT — 9,15; 12,15; 
16,15; 19.15.
• Legătura pierdută : TIMPURI 
NOI — 9; 11; 13; 15,15; 17,30: 19,30.
• Orașul văzut de sus : CENTRAL 
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,

Primele meciuri ale echipelor 
de baschet din R. P. Chineză

Echipele de baschet ale clubului 
sportiv „1 August" din R. P. Chineză 
și-au început turneul în țara noas
tră. jucind aseară în sala sporturi
lor de la Floreasca. în prima parti
dă a cuplajului, echipa feminină ..1 
August" a întrecut cu scorul de 
75—67 (37—29) formația Rapid Bucu
rești. în meciul masculin, Steaua a 
obținut victoria cu 98—75 (50—35) în 
fața oaspeților.

(Agerpres)

A

In cîteva rînduri
BOX : Doi puailiști români 

învingători la Skoplfe
Din cauza unei defecțiuni de trans

misie. rezultatul meciului Paul Do- 
brescu (România) — Islamovici (Iu
goslavia), finală a categoriei ușoare 
la turneul internațional de la Skoplje, 
ne-a parvenit greșit. în realitate, Do- 
brescu și-a întrecut adversarul prin 
abandon în repriza a treia, cucerind 
primul loc. Astfel, doi boxeri români, 
Paul Dobrescu și Mircea Simon, au 
cîștigat meciurile finale, acesta din 
urmă primind și cupa destinată celui 
mai tehnic pugilist al turneului res
pectiv.

HANDBAL
Competiția internațională masculi

nă de handbal (echipe studențești) 
desfășurată la Nitra a fost cîștigată 
de selecționata Cehoslovaciei, ur
mată de U.R.S.S., Bulgaria și forma
ția Slavia Nitra. în ultima zi a tur
neului s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Cehoslovacia — U.R.S.S. 
19—18 (12—9) ; Bulgaria — Slavia
Nitra 27—22 (15—10).

ȘAH
în penultima rundă a turneului in

ternațional feminin de șah de la 
Halle (R.D. Germană), maestra ro
mâncă Emilia Chiș a remizat cu ju- 
cătoarea cehoslovacă Eretova, rezul
tat consemnat și in partida Jur- 
cinska — Sinka. Levitina a cîștigat 
la Camin, Hoffman la Klauss, iar 
Michel a învins-o pe Sikova. înain
tea ultimei runde, in clasament con
duce Hoffman (R.D. Germană), cu 
7.5 puncte, urmată de Levitina 
(U.R.S.S.) și Michel (R.D. Germană) 
— cite 7 puncte. Emilia Chiș se află 
pe locul 9, cu 4 puncte. 

tră. A luat parte tovarășul Constan
tin Vasiliu. adjunct de șef de secția 
la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații și de vederi in 
legătură cu dezvoltarea relațiilor de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
dintre cele două partide.

C.C. al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, va face o vizită de schimb 
de experiență în R.S. Cehoslovacă. 
La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de membri 
ai conducerii Academiei „Ștefan 
Gheorghiu". A fost de față Miroslav 
Sulek. ambasadorul R.S. Cehoslovace 
la București.

Republica Democrată Germană, face 
o vizită în această țară.

★
în sala Dalles din Capitală s-n 

deschis expoziția retrospectivă a 
pictorului Victor Mihăilescu. Sint 
prezentate aproape 130 de picturi ale 
artistului ieșean.

MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30, MODERN — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17.45; 20.
• Cazul a avut un deznodămlnt 
fericit : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30, BUCUREȘTI
— 9; 11.15; 13; 16.15; 18,30; 20,30.
• Polițista : FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18.15; 20.30, FEROVIAR — 
9; 11.15; 13.30; 16; 18,15: 20,30.
• Mastodontul : FLOREASCA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30. AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Mușchetarul român : VICTORIA
— 9.15: 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30. 
BUCEGI — 15.45; 18; 20, COTRO- 
CENI — 10; 12; 14; 16; IR; 20.
• Doamna și vagabondul î DOI
NA — 9,30; 11,15; 13; 14,45; 16,30; 
18,15; 20.
• Cantemir • DRUMUL SĂRII — 
15,30: 18; 20,15, COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Unde este compania a 7-a 7 : 
EXCELSIOR — 9; 11.15; 13.30; 16; 
18.15; 20.30. TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18: 20.15.
• Flacăra : FERENTARI — 15,30; 
19.
• Ultimul act : GRIVIȚA — 9,30; 
12; 15; 17.30; 20.
• Elixirul tinereții : PACEA — 
16; 18; 20.
• O călătorie spre centrul pămîn- 
tuluf : DACIA — 9; 12,30; 16: 19.
• Romanță despre îndrăgostiți : 
VIITORUL — 15.30; 18: 20.
• Se mai întâmplă minuni : VOL
GA — 9; 11.15; 13,30: 15,45: 18: 20, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Cele patru zile ale orașului 
Napoli — 14,15, Desfășurarea —
16.15. Aventura — 18.30; 20.30 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Ana și comandorul : MIORIȚA
— 9; 11.15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cele mai bune momente cu Stan 
și Bran : FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Evadarea î VITAN — 15,30; 18;
20.15.
• Fluviul fără întoarcere : UNI
REA — 16: 18; 20.
• Ochii Shivanei : LIRA — 15,30; 
19.
• Ferma lui Cameron : GIULEȘTI
— 9: 11.15: 13,30; 15,45: 18; 20.15.
• Noaptea artificiilor : CRÎNGAȘI
— 17.
• Calvarul unei femei : ARTA — 
14; 16; 18: 20.
• Război și pace (seriile I, li) i 
RAHOVA — 15.30: 19.
• De ce este ucis un magistrat î 
MOȘILOR — 11; 13.15; 15,30: 18; 20.
• Tentația : MUNCA — 16.
• Secretul planetei maimuțelor : 
MUNCA — 18; 20.15.
• înfrîngerea lui L. VVilkison j 
POPULAR — 15.30; 18; 20.15.
• A fost odată un Hollywood : 
FLACARA — 15,30; 19.
• Piciul — Trintorii t PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

TELEGRAME EXTERNE
Ședința Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru comerț

exterior
MOSCOVA 18. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Intre 11 și 13 
noiembrie, la Tbilisi, a avut loc cea 
de-a 45-a ședință a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru comerț ex
terior. Au luat parte delegații din : 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D.G., 
Mongolia, Polonia. România, Unga
ria și U.R.S.S. în conformitate cu în
țelegerea dintre C.A.E.R. și guvernul 
iugoslav, la lucrări a participat și o 
delegație din R.S.F.I.

Au fost examinate sarcinile ce re
vin Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru comerț exterior în vederea 
îndeplinirii hotăririlor Sesiunii a 
XXIX-a a C.A.E.R. și ale Comitetu
lui Executiv al consiliului, s-au sta
bilit măsuri pentru realizarea preve
derilor din „Programul complex" pe 
următorii 2—3 ani și s-a aprobat 
planul de lucru al comisiei pentru 
anul viitor. Comisia permanentă 
C.A.E.R. pentru comerț exterior a a- 
doptat recomandări în aceste proble
me.

Lucrările comisiei se vor concen
tra asupra dezvoltării în continuare 
a comerțului reciproc al țărilor mem
bre C.A.E.R., îmbunătățirii organiză
rii acestuia pe baza acordurilor co
merciale pe termen lung șl protocoa
lelor anuale. La ședința comisiei au 
fost examinate, de asemenea, pro
bleme legate de dezvoltarea continuă 
a sistemului decontărilor multilate
rale. Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, de în
țelegere reciprocă și colaborare tovă
rășească.

Sesiunea Adunării Populare 
a R. P. Albania

TIRANA 18 (Agerpres). — La Ti
rana a avut loc cea de-a treia sesiu
ne a celei de-a 8-a legislaturi a 
Adunării Populare a R.P. Albania, la 
care au luat parte Enver Hodja, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, alți conducători 
de partid și de stat albanezi. Rele- 
vind necesitatea redactării unei noi 
Constituții in etapa actuală a dezvol
tării țării, care să reflecte marile 
prefaceri sociale și economice ce au 
avut, loc în cei 31 de ani de exis
tență a puterii socialiste în Albania, 
Adunarea Populară a adoptat o ho- 
tărire in acest sens.
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SESIUNEA O. N. U.
DECLARAȚIA SOLEMNĂ COMUNĂ a președinților 

Republicii Socialiste România și Republicii Federative 

Brazilia difuzatâ ca document oficial
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 

— Declarația solemnă comună a 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintelui Republicii Federative Bra

zilia, Ernesto Geisel, semnată la 5 
iunie 1975, cu prilejul vizitei ofici
ale a șefului statului român in a- 
ceastă țară, a fost publicată ca do
cument oficiaj al Națiunilor Unite.

S-au încheiat dezbaterile în problema cipriotă
Majoritatea covîrșitoare a vorbitorilor a preconizat 

o soluționare prin mijloace pașnice
NAȚIUNILE UNITE 18. — Cores

pondentul nostru transmite : în ple
nara Adunării Generale a O.N.U. 
s-au Încheiat dezbaterile asupra 
,,problemei cipriote", majoritatea co
vîrșitoare a reprezentanților statelor 
pronunțîndu-se in favoarea soluționă
rii acesteia prin mijloace pașnice. Nu
meroși vorbitori, între care și repre
zentantul României, au evidențiat 
imperativul transpunerii urgente în 
viață a hotărîrilor O.N.U., al respec
tării independenței, suveranității, in

tegrității teritoriale și a statutului de 
țară nealiniată al Republicii Cipru. 
Ei s-au pronunțat pentru crearea 
condițiilor necesare ca însuși poporul 
cipriot să-și rezolve problemele pe 
care le are, pentru negocieri serioa
se, multilaterale, cu participarea tu
turor părților interesate. De aseme
nea, Adunarea Generală a insistat 
asupra necesității ca părțile direct 
interesate să se abțină de a între
prinde vreo acțiune de natură să a- 
graveze situația din zonă.

ITALIA

SUCCESE ELECTORALE ALE PARTIDELOR DE STlNGA
ROMA 18 (Agerpres). — Rezulta

tele alegerilor comunale parțiale, 
desfășurate duminică și luni, pentru 
reînnoirea organelor locale din 125 de 
orașe și comune, indică o deplasare 
generală spre stînga a corpului elec
toral italian. Astfel, Partidul Comu
nist Italian a înregistrat.un 'puternic 
avans în raport cu precedentele ale
geri comunale, întrunind 29,5 la sută 
din sufragii, față de 17,7 la sută în 
1970. Partidul socialist a marcat și cl 
un important succes, obținind 14.4 la 
sută din voturi (10,9 la sută în 1970).

■ ■■■■■■

Pe de altă parte, se remarcă un 
recul al Partidului democrat-creștin, 
de guvernămint, care, primind 36.9 
la sută din voturi, pierde 3,4 la sută 
și, respectiv, 1,3 la sută în compara
ție cu precedentele două consultări 
electorale. O puternică înfrîngere a 
suferit Mișcarea socială italiană — 
dreapta națională neofascistă, care 
nu a izbutit să întrunească decît un 
nesemnificativ număr de voturi, dar 
și acesta aproape de două ori mai 
mic decît în alegerile regionale din 
iunie a.c.

■ n h ■ ■ ■

CONFERINȚA POLITICA CONSULTATIVĂ PENTRU 
REUNIFICAREÂ PE LINIE DE STAT A VIETNAMULUI

SAIGON 18 (Agerpres). — în ra
portul pe care l-a prezentat la Con
ferința politică consultativă pentru 
reunificarea națională pe linie de 
stat a Vietnamului, conducătorul de
legației Vietnamului de sud, Pham 
Hung, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam, secretarul Comitetului 
din Vietnamul de sud al partidului, 
reprezentant al partidului în Fron
tul National de Eliberare din Viet
namul de sud. a subliniat impor
tanta misiunii ce revine participan- 
ților la această conferință, consacra
tă problemei reunificării în scurt 
timp a patriei pe linie de stat.

Evocînd lupta dusă din timpuri 
străvechi de poporul vietnamez pen
tru independență, libertate și unita
te națională. Pham Hung a arătat 
că, prin eliberarea deplină a Viet
namului de sud. reunificarea Viet
namului a fost realizată sub nu
meroase aspecte. în prezent existînd 
însă pe pămîntul vietnamez două 
organizații statale. Aceasta — a re
levat el — reclamă stabilirea cît mai 
curînd posibil a unui singur stat pen
tru întreaga țară, conform situației 
obiective și aspirațiilor întregului 
popor. Acest stat va avea capacita
tea de a mobiliza și organiza tor
tele întregii națiuni în vederea e- 
dificării în scurt timp a unei țări 
prospere. Referindu-se la viitoarele 
alegeri generale pentru stabilirea 
componentei unei Adunări Naționa
le a întregii țări. Pham Hung a ară

tat că această adunare va fi expre
sia voinței întregului popor și or
ganul suprem al puterii de stat în- 
tr-un Vietnam independent, reuni- 
ficat și socialist. Alegerile pentru A- 
dunarea Națională se vor desfășura 
potrivit principiilor democratice fun
damentale. pe baza votului univer
sal. egal, direct și secret al cetățe
nilor.

Vorbind despre eforturile actuale 
ale autorităților sud-vietnameze în 
direcția promovării democrației și a 
intereselor poporului, precum și pe 
planul construcției economice. Pham 
Hung a arătat că ele au o legătură 
directă cu problemele privind reuni
ficarea națională, alegerea Adunării 
Naționale și a organelor de stat ale 
Vietnamului reunificat. El a subli
niat în acest sens necesitatea înfăp
tuirii continue a revoluției în rela
țiile de producție, a revoluției teh
nice și a revoluției pe plan ideolo
gic și cultural. în scopul avansării 
rapide și ferme a întregii țări spre 
socialism.

★
La Saigon au continuat lucrările 

Conferinței politice consultative pen
tru reunificarea națională pe linie de 
stat a Vietnamului. Vorbitorii au 
subliniat că reunificarea constituie 
aspirația arzătoare a diverselor pături 
ale populației și și-au exprimat ade
ziunea la politica și măsurile vizînd 
reunificarea națională pe linie de 
stat.

PRAGA

Întîlnire prietenească
PRAGA 18 — Corespondentul

Agerpres transmite : Tovarășul Gus
tav Husak, secretar general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, președin
tele R.S. Cehoslovace, a primit, îm
preună cu tovarășul Lubomir Strou- 
gal. președințele guvernului, pe 
participanții la ședința ordinară a 
Comitetului miniștrilor apărării ai 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia. împreună cu ceilalți

participanți la ședință, la întreve
dere a luat parte general de armată 
Ion Ioniță, ministrul apărării națio
nale al Republicii Socialiste România, 

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

Delegația militară română

agențiile de presă transmit:
Vizita președintelui Ita

liei în U.R.S.S. La Kremlin au 
început, marți, convorbirile între Ni
kolai Podgornîi, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și președintele Italiei, Giovanni 
Leone, aflat într-o vizită oficială la 
Moscova. La convorbiri participă mi
niștrii afacerilor externe ai celor 
două țări, Andrei Gromîko și Ma
riano Rumor.

La încheierea lucrărilor 
comisiei mixte guverna
mentale româno—malgașe, 
șeful delegației române, Ion Bogdan, 
adjunct al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei, și Remi Tian- 
draza. ministrul malgaș al afacerilor 
externe, au semnat protocolul pri
vind rezultatele actualei sesiuni in 
domeniul cooperării economice și 
tehnice, precum și protocolul de 
aplicare a acordului de colaborare 
culturală și științifică între guver-

nele celor două țări, pe perioada 
1976—1978.

Conducătorul delegației 
U.G.S.R. care se află într-o vizită 
în schimb de experiență în R.D.G., 
tovarășul Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., a fost primit de Harry 
Tisch, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului Central al Uniunii Sindica
telor Libere Germane. Cu acest pri
lej a avut loc un schimb de păreri 
asupra activității sindicatelor din 
cele două țări. La întîlnire. care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, a fost prezent amba
sadorul României în R.D.G., Vasile 
Vlad.

Recunoaștere diploma
tică. La Aden s-a anunțat oficial 
că R.D.P. a Yemenului a recunoscut 
Republica Populară Angola. De ase
menea, intr-un comunicat oficial al

Ambasadei somaleze la Paris se face 
cunoscut că Somalia a hotărît să re
cunoască imediat guvernul Republi
cii Populare Angola.

în capitala Austriei s au 
deschis, sub deviza „30 de ani de 
pace pentru scriitorii europeni", lu
crările celui de-al 40-lea Congres in
ternațional al Pen-Clubului, la care 
participă aproximativ 300 de delegați 
din 40 de țări. Din țara noastră sint 
prezenți scriitorii Horia Lovinescu, 
vicepreședinte al Centrului român al 
Pen-Clubului, și Alexandru Bălăci.

Populația Turciei este în 
prezent de 40 milioane de locui
tori — cu 4,4 milioane mai mult decît 
în 1970, arată rezultate provizorii ale 
recensămîntului desfășurat săptămîna 
trecută. Ritmul de creștere a popu
lației a fost astfel, în ultimii cinci 
ani, de 24,2 la mie. Orașul Istanbul 
— cea mai mare aglomerare urbană 
a țării — are 2,5 milioane locuitori, 
cu 3,5 la sută mai mulți decît in 1970.

și-a încheiat 
vizita in Venezuela

CARACAS 18 (Agerpres). — La 18 
noiembrie s-a încheiat vizita oficială 
în Venezuela a delegației militare 
române, condusă de general-colonel 
Ion Coman. prim-adjunct al minis
trului apărării naționale și șef al Ma
relui Stat Major.

Prezența delegației a prilejuit în
trevederi oficiale cu ministrul apă
rării. comandantul general al trupe
lor de uscat și alți comandanți ai 
forțelor armate ale acestei țări prie
tene. Au fost vizitate unități mili
tare, obiective industriale, social- 
culturale și turistice din Caracas și 
alte orașe venezuelene. Vizita a 
constituit o contribuție la întărirea 
și dezvoltarea relațiilor de prietenie 
existente între România și Vene
zuela.

La plecarea de pe aeroportul in
ternațional din Caracas, delegația a 
fost condusă de general de brigadă 
Victor Manuel Molina Varagas, co
mandantul general al trupelor de us
cat, generalul de divizie Manuel 
Bereciartu Partidas, de alți generali 
și ofițeri superiori ai armatei vene
zuelene. A fost, de asemenea, pre
zent Petrache Dănilă, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la Ca
racas.

Congresul P.C. din Marea Britanie 
și-a încheiat lucrările

Mesajul C. C. al P. C R. primit cu deosebit interes 
de participanți

LONDRA 18 — Corespondentul 
nostru transmite : Marți s-au înche
iat, la Londra, lucrările celui de-al 
XXXIV-lea Congres național al Par
tidului Comunist din Marea Britanie. 
Timp de patru zile, congresul a dez
bătut și adoptat o serie de rezoluții 
care stabilesc poziția partidului în 
principalele probleme ale politicii 
interne și externe ; pe primul plan 
se situează documentul intitulat 
„Criza economică, unitatea forțelor 
de stingă și partidul comunist".

Congresul a ales noul Comitet 
Executiv, care, în prima sa ședință.

va desemna secretarul general, pre
ședintele Comitetului Politic și cele
lalte organe de conducere ale parti
dului.

în ședința de marți dimineață s-a 
dat citire mesajelor transmise con
gresului de numeroase partide co
muniste și muncitorești. Delegații 
au primit cu deosebit interes și au 
aplaudat cu căldură mesajul adresat 
congresului in numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, al secretarului general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu.

ROMA

încheierea convorbirilor intre delegațiile 
P. C. I. și P. C. F.

ROMA 18 (Agerpres); — Declarația 
comună dată publicității la încheierea 
convorbirilor dintre delegația Parti
dului Comunist Italian, condusă de 
Enrico Berlinguer, secretar general al 
P.C.I., și delegația Partidului Comu
nist Francez, condusă de Georges 
Marchais, secretar general al P.C.F., 
cuprinde aprecierile celor două par
tide în legătură cu situația politică 
și economică din țările lor, din ca
drul Pieței comune, precum și cu 
privire la unele aspecte ale situației 
internaționale.

Documentul relevă că cele două 
partide acționează „pentru o politică 
de profunde reforme democratice, ca
pabilă să rezolve gravele probleme 
economice, sociale și politice ale ță
rilor lor". Cele două partide — pre
cizează declarația — își duc activita
tea în condiții concrete diferite și, 
din această cauză, fiecare dintre ele 
realizează o politică ce corespunde 
nevoilor și caracteristicilor propriei 
țări. De asemenea, este relevat faptul 
că. pentru atingerea obiectivelor cla
sei muncitoare, „este indispensabil 
să se realizeze o înțelegere între di
ferite forțe sociale și politice, în rîn- 
dul cărora clasa muncitoare, unită, 
trebuie să știe să cucerească capaci
tatea de conducere". „Dezvoltarea u- 
nei cooperări solide și trainice între 
comuniști și socialiști constituie fun
damentul acestei ămple alianțe" — 
se menționează în declarație, adău- 
gîndu-se că la lupta împotriva ma
relui capital, pentru reforme demo
cratice pot și trebuie să fie atrase 
și alte forțe politice, sociale, religioa
se, interesate în crearea unei noi so
cietăți.

Referitor la Piața comună, în de
clarație se arată : „în fața liniei pro
fund contrare intereselor populare, 
promovată de centrele monopoliste 
multinaționale și naționale și de gru
purile conducătoare, a căror politică 
provoacă în țările C.E.E. agravarea 
șomajului și dezechilibrului social, 
cele două partide atribuie o mare 
importanță dezvoltării unor inițiative 
unitare din partea forțelor populare 
și forțelor de stînga, inclusiv în Par
lamentul vest-european, pentru de
mocratizarea liniilor politice și a mo
dului de funcționare a C.E.E., pen
tru construirea treptată a unei Eu
rope democratice, pașnice și inde
pendente".

în partea referitoare la problemele 
internaționale se exprimă solidarita
tea comuniștilor italieni și francezi 
eu lupta forțelor progresiste din Spa

nia pentru asigurarea unei evoluții 
democratice a țării în perioada post- 
franchistă, precum și cu procesul de 
transformări democratice din Portu
galia. în legătură cu Conferința pen
tru securitate și cooperare în Europa, 
cele două partide apreciază că aceas
ta „a constituit o etapă importantă 
pe calea destinderii internaționale și 
a creării unui sistem de securitate 
colectivă în Europa". P.C.I. și P.C.F. 
își dezvoltă acțiunile în direcția 
păcii, a reducerii armamentelor — 
pînă la dezarmarea generală — a 
depășirii treptate și dizolvării blocu
rilor militare. Ele își exprimă voința 
de a contribui la unirea tuturor for
țelor interesate în frînarea cursei 
înarmărilor.

Cele două partide consideră că în 
relațiile dintre toate statele — care 
ar trebui să se caracterizeze prin- 
tr-o cooperare tot mai strînsă, în ca
drul unei noi diviziuni internaționale 
a muncii — trebuie garantat dreptul 
fiecărui popor de a-și hotărî regimul 
său politic și social. Totodată, ele își 
exprimă hotărîrea lor de a lupta îm
potriva politicii imperialiste de 
amestec în viața popoarelor. împotri
va oricăror ingerințe străine în tre
burile interne ale altor țări.

în încheierea declarației. P.C.I. șî 
P.C.F.. subliniind principiul autono
miei fiecărui partid, al respectului 
reciproc și neamestecului în treburile 
interne, al internaționalismului, re
afirmă voința lor de a continua și 
întări colaborarea dintre cele două 
partide.

ARGENTINA

Fixarea alegerilor 
prezidențiale

BUENOS AIRES 18 (Agerpres). — 
Guvernul argentinean a hotărît, în 
urma unei reuniuni prezidate de 
șeful statului, Maria Peron, ca ale
gerile pentru președinție și cele le
gislative să aibă loc în ultimul tri
mestru al anului 1976 și nu în 1977, 
cum fusese programat inițial. Pur
tătorul de cuvînt oficial a precizat 
că în cadrul scrutinului vor fi, de a- 
semenea. aleși vicepreședintele țării 
și guvernatorii și va fi votată mo
dificarea Constituției. După alegeri, 
preluarea prerogativelor supreme va 
avea loc la data prevăzută inițial, 
adică la 25 mai 1977.

DE 
PRETUTINDENI
• ALBUMINE GENE

RATOARE DE CURENT 
ELECTRIC. Un grup de bio
logi din Moscova a reușit să 
stabilească cum se realizează în 
organism transformarea ener
giei chimice în energie elec
trică. După cum a relevat Vla
dimir Skulaciov, membru co
respondent al Academiei de 
științe a U.R.S.S., conducăto
rul lucrărilor, este probabilă 
existența unui număr de apro
ximativ zece tipuri de albu- 
mine care sînt generatoare 
moleculare de curent electric. 
Aceste albumine erau cunoscu
te de savanți, dar nimeni nu 
presupunea că ele au un rol atît 
de important în organismele 
plantelor și animalelor. Vladimir 
Skulaciov a emis ipoteza că e- 
nergia, pe care albumina o acu
mulează sub formă de electri
citate, este folosită pentru cele 
mai diferite funcții ale organis
mului, cum ar fi respirația, 
fotosinteza, digestia. El a arătat 
că orice energie chimică se 
transformă, în organism, la în
ceput în energie electrică, și 
abia apoi în energie mecanică.

ROMÂNIA ADUCE 0 CONTRIBUȚIE REMARCABILĂ
LA ÎNTĂRIREA ROLULUI O.N.U. ÎN VIATA INTERNAȚIONALĂ

Aprecieri privind documentul prezentat recent de tara noastrd
Documentul prezentat de delegația română la actuala sesiune a 

Adunării Generale — ,,Poziția României cu privire la îmbunătățirea și 
democratizarea activității Organizației Națiunilor Unite, la întărirea 
rolului său în realizarea colaborării între toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială, a unei lumi mai bune și mai drepte, a unei păci 
trainice4* — a fost primit cu un viu interes de statele membre ale 
O.N.U. Documentul este apreciat ca o contribuție importantă, substan
țială, Ia transformarea O.N.U. într-un instrument internațional mai 
eficace, care să acționeze ferm pentru dezvoltarea relațiilor prietenești 
și de colaborare între popoare, evitarea sau soluționarea pe cale 
pașnică a conflictelor, să sprijine cu întreaga sa autoritate indepen
dența și suveranitatea statelor, dreptul fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinele, să contribuie la instaurarea unor noi raporturi in
ternaționale, a unei noi ordini economice și politice, la pacea, secu
ritatea și progresul omenirii.

Oglindind aceste aprecieri, reprezentanții unor țări la O.N.U. au 
răspuns solicitărilor corespondentului „Scfnteii4*, C. Alexandroaie, și 
și-au exprimat opiniile, pe care le reproducem mai jos.

cîmpul vast al raporturilor interna
ționale, pe multiple planuri. Unele 
dintre ele vor putea chiar, fi intro
duse în proiectele de rezoluție care

„Un document care 
și exprimă încredere

vor fi adoptate în cursul actualei 
sesiuni a Adunării Generale, altele 
vor fi dezbătute în Comitetul pen
tru Carta Națiunilor Unite".

îndeamnă la acțiune 
in eforturile comune"

FRANK NGENGA
ambasador, președintele Comitetului pentru problemele juri

dice, reprezentantul permanent al Kenyei la O.N.U.

„Dovadă a atitudinii realiste a conducerii 
României față de problemele majore"

CARLOS ROMULO
ministrul afacerilor externe al Filipinelor

„Studiez documentul românesc cu 
mare atenție și profund interes. Este 
un proiect foarte valoros, bine funda
mentat ; o analiză matură și, aș pu
tea spune, exhaustivă ; o. contri
buție însemnată adusă de guver
nul României la căutările asidue 
de căi și mijloace pentru creș
terea rolului O.N.U. in lume ; un 
studiu clar conținind jaloane pre
țioase de urmat pentru atingerea 
acestui țel măreț Toate acestea do
vedesc gradul înalt de responsabili
tate al conducerii României față de 
problemele majore care confruntă 
comunitatea națiunilor, față de inte
resele tuturor popoarelor.

în 1945, cînd, împreună cu repre
zentanții altor 50 de state, am ela
borat Carta, ne-am dat seama că nu 
este perfectă, că nu este imuabilă și că

mai poate fi îmbunătățită. Astăzi, con
dițiile sint cu totul altele, după cum 
altele trebuie să fie și căile de abor
dare a acestei probleme. Propunerile 
românești au marele merit de a ține 
seama de transformările rapide sur
venite în lume în anii care au trecut 
de la semnarea Cartei, de existența 
decalajelor economice, de procesul 
de lichidare a colonialismului, de pe
ricolul armelor de distrugere în 
masă. România, ca și Filipinele, do
rește efectuarea unor îmbunătățiri 
în sistemul și structura O.N.U., ca
pabile să faciliteze — și chiar să asi
gure — transpunerea în viață a prin
cipiilor și realizarea țelurilor ce stau 
în fața organizației. Felicit călduros 
guvernul român pentru o asemenea 
abordare realistă a chestiunii crește
rii rolului O.N.U. în lume".

„Dau o înaltă apreciere documen
tului care prezintă poziția României 
in problema majoră a îmbunătățirii 
și democratizării organizației noas
tre. Acesta este unul dintre cele mai 
concrete documente aflate in aten
ția comitetului juridic și îl consider 
drept un îndreptar valoros al dezba
terilor care au loc în prezent și al 
dezbaterilor și deliberărilor care vor 
avea loc în viitor în Comitetul pen
tru Carta O.N.U.

Documentul românesc, pe care-1 
consider realist și constructiv, chea
mă la gîndire și analiză, îndeamnă 
la acțiune și exprimă încrederea in

posibilitatea de reușită a întreprin
derii în care ne-am angajat — cea 
a intensificării eforturilor pentru ri
dicarea O.N.U. la înălțimea speranțe
lor pe care popoarele lumii, iubitoare 
de pace, justiție, progres, le-au in
vestit în ea. Acestea sint doar cî- 
teva din numeroasele motive pentru 
care consider că documentul româ
nesc trebuie luat în considerație cu 
atenția pe care o merită și pentru 
care Kenya va sprijini cu fermitate 
eforturile urmărind îndeplinirea cu 
succes a scopurilor nobile ce și le-a 
propus".

„Acordăm o apreciere foarte pozitivă"
HUGO GOBBI

ambasador, reprezentantul Argentinei

„Propuneri constructive, utile, realiste"
SETTE CAMARA 

reprezentantul Braziliei în Comitetul juridic

„Propunerile românești sint con
structive. utile și realiste. Sint feri
cit să pot spune că acestea coincid 
in foarte multe privințe cu opiniile

guvernului brazilian. Documentul 
românesc conține numeroase suges
tii și recomandări utile pentru ampli
ficarea și întărirea rolului O.N.U. în

„Documentul prezentat acestei se
siuni de România se adaugă unor 
inițiative mai vechi ale țării dum
neavoastră pe linia creșterii rolului 
O.N.U. in lumea contemporană. De
legația Argentinei îl apreciază foar
te pozitiv și consideră chiar necesar 
ca unele din prevederile sale fun
damentale să fie introduse în pro
iectul de rezoluție, aflat în curs de 
elaborare. De asemenea, documen
tul românesc va trebui, in opinia 
Argentinei, să formeze. împreună 
cu alte propuneri și sugestii pri
vind creșterea eficientei și efica
cității O.N.U., baza dezbaterilor 
următoarelor sesiuni ale comitetului 
ad-hoc. Am reținut. încă de la pri
ma citire, numeroase propuneri și 
poziții identice cu cele ale Argen
tinei și foarte multe altele extrem 
de similare. Fără îndoială că acest

document poate fi apreciat ca un 
îndrumar în dezbaterile sesiunii pri
vind problemele rolului O.N.U., pre
cum și ca un important punct de re
ferință în dezbaterile comitetului ju
ridic.

Argentina apreciază drept legiti
mă și pe deplin justificată intrarea 
României în Comitetul pentru Car
ta O.N.U. Ar fi un paradox ca 
tocmai România, care manifestă 
o_ asemenea preocupare permanen
tă și activă față de sporirea ro
lului O.N.U. in viața politică con
temporană. să nu facă parte din 
acest comitet. Alături de alte multe 
delegații, apreciem la justa și înal
ta lor valoare eforturile României 
de a vedea organizația jucînd rolul 
ce i se cuvine în lume și sprijinim 
puternic și fără rezerve candidatura 
sa la un loc în comitetul amintit".

„0. N. U. trebuie să transpună in viață ideea 
unui cod de conduită a statelor"

Prof. BENGT BROMS
președintele Comitetului pentru Carta O.N.U., reprezentantul 

Finlandei în Comitetul juridic

„Fără îndoială O.N.U. poate și tre
buie să aibă un rol mai important 
în această lume a interdependențe
lor, pentru a contribui mai efectiv 
la jalonarea căilor de dezvoltare a 
raporturilor pașnice dintre state, la 
eliminarea focarelor de încordare și 
la prevenirea situațiilor conflictuale, 
la facilitarea accelerării procesului 
dezvoltării și la reducerea decalaje
lor economice. în acest context se 
Încadrează, după părerea mea, și 
documentul românesc privitor la în
tărirea rolului O.N.U. în realizarea 
cooperării dintre toate statele și la 
democratizarea organizației. Găsesc 
deosebit de interesantă și utilă pro
punerea României referitoare la ela
borarea și adoptarea, în cadrul

O.N.U., a unui cod de conduită cu 
caracter universal, în care să fie sta
tuate drepturile și îndatoririle fun
damentale ale statelor. Realizînd un 
asemenea cod, O.N.U. ar înscrie o 
contribuție dintre cele mai impor
tante Ia cauza edificării unor noi ra
porturi între state, bazate pe prin
cipiile deplinei egalități in drepturi, 
pe respectul independenței și suvera
nității naționale, pe neamestecul în 
treburile interne și avantaj reciproc, 
pe renunțarea la forță și la amenin
țarea cu folosirea ei, pe respectarea 
dreptului suveran al popoarelor da 
a-și decide singure destinele.

Este un document constructiv, cu 
multe idei noi, care formează, îm
preună cu altele, o bună bază de 
dezbateri în comitetul nostru".

„Inițiativa română a generat un proces 
de evaluare a capacităților 0. N. U."

JOHN HAGARD 
reprezentantul Suediei în Comitetul pentru problemele juridice

„Inițiativa României privitoare la 
creșterea rolului O.N.U. in viața po
litică și economică a lumii s-a dove
dit a fi foarte utilă, ea generînd un 
proces de evaluare a capacităților 
organizației de a se achita de sar
cinile ce-i revin. Noua inițiativă — 
documentul de poziție difuzat la 
Națiunile Unite — vine s-o între
gească pe prima. Apreciez docu
mentul ca fiind foarte interesant, 
un document de mare precizie și, ca 
atare, necesită cea mai mare aten
ție din partea statelor membre. De
taliile conținute sint extrem de uti
le. de natură a forma osatura unor 
dezbateri fructuoase. Propunerile a- 
vansate în acest document pot fi 
transpuse în viață. în etape.

Suedia sprijină eforturile îndrepta

te spre îmbunătățirea activității și 
funcționării acestei importante orga
nizații internaționale și, ca și Româ
nia, apreciază că trebuie concerta
te toate eforturile spre realizarea 
acestui scop. De asemenea, apreciază 
că intr-adevăr — după cum se ara
tă și în documentul românesc — 
O.N.U. poate și trebuie să joace un 
rol important în domeniul dezarmă
rii generale și totale, în primul rînd 
al dezarmării nucleare, trebuie să 
organizeze negocieri efective de de
zarmare, trebuie să mențină sub aus
piciile sale negocierile de dezarma
re de orice fel și să hotărască abor
darea într-un cadru multilateral a 
tuturor problemelor, care, ca cele 
privind dezarmarea, preocupă în e- 
gală măsură toate statele lumii".

• DIVINA COMEDIE 
Șl LASERUL în zilele de 15 
și 16 noiembrie, la Bordeaux, în 
cadrul tradiționalului festival 
„Sigma" a fost prezentată o o- 
riginală lucrare electro-acustică, 
creație a lui Franțois Bayle și 
Bernard Parmegiani, conducători 
ai secției de cercetări muzicale 
din cadrul Institutului audio-vi- 
zual din localitate. Pornind de la 
această lucrare, inspirată de 
poemul lui Dante, Divina Co
medie, Joel Stein a realizat o 
compoziție luminoasă complexă, 
bazată pe folosirea razelor la
ser — mareînd astfel prima lor 
întrebuințare în scopuri artistice.

• „CÎINE ELECTRO
NIC". Pentru o intervenție 
promptă și eficientă în caz de 
avalanșe în Alpii elvețieni — 
unde pe o suprafață de 500 000 
de hectare există pericolul unor 
astfel de fenomene — Școala 
națională superioară de electro
nică din Grenoble și Centrul de 
studii nucleare din acest oraș 
pun în prezent la punct un apa
rat care, cu ajutorul razelor in- 
fraroșii, va permite detectarea 
persoanelor îngropate în zăpadă 
pînă la adîncimi de 3 metri. 
Prototipul acestui cîine Saint 
Bernard „electronic"- va fi li
vrat în 1976.

• O NEDORITĂ DIS
CIPLINĂ ȘCOLARĂ. Pen- 
tru elevii britanici care au de
pășit vîrsta de 13 ani s-a in
trodus anul acesta — în mod 
experimental în 170 de școli 
medii — o nouă disciplină șco
lară : „lipsa de ocupație", ceea 
ce, în traducere exactă, înseam
nă „șomaj". Elevii sînt instruițl 
cum să se comporte în cazul cînd 
în viață li se va spune „pentru 
dumneavoastră nu mai avem de 
lucru". Șeful serviciului juridic 
al Ministerului Școlilor din An
glia a declarat : „Vrem să-i 
pregătim pe tineri pentru ne
plăcerile vieții. Trebuie să-i 
pregătim pentru posibilitatea 
de a fi șomeri, pentru consecin
țele acestei situații".

• 1000 DE SOIURI 
DE TRANDAFIRI. în Roza
riul (grădină de trandafiri aco
perită) din Plovdiv, creat în 
primăvara aceasta în apropierea 
monumentului luptătorilor din 
rezistentă, au fost plantați pînă 
acum 155 589 butuci de tran
dafiri. Obiectivul fixat este 
500 000 de butuci din 1 000 de 
diferite soiuri de trandafiri.

• FESTIVAL CINE
MATOGRAFIC INTER-! 
NAȚIONAL. Lunl seara ■ 
fost inaugurat în capitala Fran
ței primul festival cinemato
grafic internațional. în 13 săli 
vor fi prezentate, pînă la 24 no
iembrie. peste 150 de filme. în 
seara deschiderii festivalului s-a 
adus un omagiu regretatului ac
tor francez Gerard Philipe, pre
cum și unui număr de alte per
sonalități franceze care au făcut 
gloria celei de-a șaptea arte în 
cei 80 de ani ai cinematografiei 
franceze.

• CAPRICIILE VREMII. 
Peste Italia s-a abătut un val 
de frig, ceea ce a făcut ca în 
regiunile alpine să ningă abun
dent. La Roma, cîteva cartiere 
au fost inundate, iar tn Sicilia 
suflă un vînt violent. Vremea 
rea a dus la închiderea, pentru 
o oră a aeroportului Roma-Fiu- 
micino, în timp ce pe autostrăzi 
se circulă tot mai greu.

• LA 20 DE ANI. °
cetă gravă, comparabilă cu cea 
care s-a abătut asupra țărilor 
din zona africană a Sahelului, 
ce se află Ia sud de deșertul Sa
hara. ar putea afecta. în curind. 
marile cîmpii din Statele Uni
te — presupune savantul ame
rican Henry Lansford, de Ia 
Centrul de cercetări atmosferice 
al S.U.A. El consideră că tere
nurile semiaride situate la vest 
de meridianul 100, ce taie Sta
tele Unite în zonele orașelor 
Dodge City (statul Kansas) si 
Abilene (statul Texas), cunosc 
de secole, la intervale regulate 
de circa 20 de ani. perioade de 
secetă, a cărei cauză nu este 
cunoscută încă.
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