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încheierea vizitei prințului
Norodom Sianuk, seini statului CaniMgia

La plecare, pe aeroportul Otopenl ' ‘ * '

Largi perspective pentru dezvoltarea prieteniei 
și colaborării româno-cambodgiene

Sîmbătă dimineața s-a încheiat vi
zita oficială de prietenie, întreprinsă 
în țara noastră, la invitația președin
telui Republicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, și a 
Elena Ceaușescu, de șeful 
Cambodgia, președintele 
Unit Național al Cambodgiei, prințul 
Norodom Sianuk, împreună cu prin
țesa Monique Sianuk.

Vizita șefului statului cambodgian 
In România a constituit o noră ma
nifestare a relațiilor de sinceră prie
tenie, solidaritate și colaborare din
tre popoarele român și cambodgian, 
ea ridicind pe o treaptă superioară 
raporturile stabilite între cele două 
țări.

Ceremonia plecării a avut Ioc pe 
aeroportul Otopeni, unde erau arbo-

România, 
tovarășei 

statului 
Frontului

rate drapelele de stat ale României 
și Cambodgiei. Pe frontispiciul aero
gării se aflau portretele președinte
lui Nicolae Ceaușescu și 
Norodom Sianuk.

Pe o mare pancartă era 
urarea : „Să se dezvolte și 
tărească continuu relațiile de priete
nie, solidaritate • • •
poporul român 
gian !“.

Șeful statului
sa au sosit la aeroport împreună cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu.

La sosire, comandantul gărzii mili
tare a prezentat raportul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Cambodgiei și României, in timp

prințului

înscrisă 
să se in

și colaborare dintre 
și poporul cambod-

cambodgian și soția

ce, în semn de salut, au fost trase 
21 de salve de artilerie.

După trecerea în revistă a gărzii 
de onoare, prințul Norodom Sianuk 
și-a luat rămas bun de la persona
litățile oficiale române venite la ae
roport : tovarășii Manea Mănescu, 
Emil Bobu, Janos Fazekas, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Iosif 
Uglar, Ion Ioniță, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, și alți 
membri ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, generali.

Șeful statului cambodgian salută 
apoi pe șefii de misiuni diplomatice 
acreditați la București.

Numeroși cetățeni ai Capitalei ve- 
niți la aeroport au aplaudat cu 
căldură pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe prințul Norodom

Sianuk, care au răspuns cu prietenie 
ovațiilor.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și prințul Noro
dom Sianuk își iau un călduros ră
mas bun. Cei doi șefi de stat își 
string mîinile cu multă prietenie.

La rî ndul
Ceaușescu și 
Sianuk se salută

Un grup de 
chete de flori 
Ceaușescu și 
Ceaușescu, prințului Norodom Sia
nuk și prinț&ei Monique Sianuk.

La ora 10,30, aeronava a decolat, 
fiind însoțită pină la frontieră de a- 
vioane ale forțelor noastre armate, 
care au format o escortă de onoare.

(Agerpres)

lor, tovarășa Elena 
prințesa Monique 
cu cordialitate, 
pionieri oferă bu- 
tovarășului Nicolae 
tovarășei Elena

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, sîmbătă dimi
neața, pe Jorge Campinos, ministrul 
comerțului exterior și turismului al 
Republicii Portugheze, președintele 
părții țării sale in Comisia mixtă 
guvernamentală româno-portugheză, 
care a participat la lucrările primei 
sesiuni a acestei comisii, desfășurate 
la București.

La primire a participat tovarășul 
Emil Drăgănescu, viceprim-ministru 
al guvernului, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guvernamen
tală româno-portugheză.

A fost de față ambasadorul Repu
blicii Portugheze la București. Anto
nio L. M. A. Novais Machado.

Oaspetele a transmis tovarășului

Nicolae Ceaușescu un salut cordial 
din partea președintelui Republicii 
Portugheze, Francisco da Costa Go
mes, și a guvernului portughez.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să fie transmise 
președintelui Francisco da Costa 
Gomes și guvernului portughez salu
tul său șt cele mai bune urări.

în timpul întrevederii s-a dat o 
deosebită apreciere relațiilor dintre 
România și Republica Portugheză, 
care cunosc o evoluție ascendentă, 
relevîndu-se că un rol hotărîtor în 
promovarea și aprofundarea lor l-au 
avut contactele la cel mai înalt ni
vel, înțelegerile stabilite cu aceste 
prilejuri, raporturile personale prie
tenești dintre cei doi șefi de stat.

în acest cadru, a fost exprimată

Portugheze
deplina satisfacție față de rezultatele 
lucrărilor primei sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-por- 
tugheze, manifestîndu-se convinge
rea că acțiunile preconizate, «în spi
ritul hotăririlor luate de cei doi șefi 
de stat, se vor reflecta pozitiv in 
amplificarea și adincirea legăturilor 
economice, în extinderea ariei de 
cooperare în sectoare importante ale 
producției materiale, în intensifica
rea și diversificarea schimburilor co
merciale.

S-a subliniat, totodată, că întărirea 
colaborării româno-portugheze este 
în folosul și spre binele ambelor țări 
și popoare, al înțelegerii și coope
rării internaționale.

întrevederea a decurs într-o am
biantă cordială, prietenească.

Marea Adunare Națională 
își reia lucrările în plen

Biroul Marii Adunări Naționale a hotărit ca lucrările în plen ale sesiunii a doua a 
celei de-a șaptea legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate joi, 18 decembrie 
1975, ora 10.
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Președintele Republicii Democratice Sao Tome 
și Principe, Manuel Pinto da Costa, 

va face o vizită oficială în țara noastră
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, secreta
rul general al Mișcării de Eliberare 
din Sao Tome și Principe, președin

tele Republicii Democratice Sao 
Tomâ și Principe, tovarășul Manuel 
Pinto da Costa, și tovarășa Amelia 
da Costa vor efectua o vizită ofi
cială de prietenie in țara noastră în 
a doua jumătate a lunii decembrie 
1975.

ROMÂNIA
la Organizația Națiunilor Unite

„Dezvoltarea, progresul și pacea în zilele noastre sînt 
de neconceput în afara eforturilor pentru democratizarea 
largă și reală a vieții internaționale. In acest spirit, consi
derăm că trebuie întărit rolul Organizației Națiunilor Uni
te, pomindu-se de la necesitatea ca această organizație să 
reflecte pe deplin realitățile lumii de azi, să asigure un ca
dru mai corespunzător de participare egală a tuturor po
poarelor la soluționarea problemelor internaționale".

NICOLAE CEAUȘESCU
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Culegătorilor
de semne

în fiecare 13 Decembrie ne reamintim de ei. De fapt, 
nu-i uităm niciodată. Li se mai spune și culegătorii 
de semne. Semne tipografice. Adică, este vorba despre 
acei oameni înrudiți cu străvechea spiță a meșterului 
Coresi, care adună road a. Roada unui gînd trudit în 
clipa adîncă de meditație a muncitorului, țăranului 
ori savantului. Ideea cristalizată după infinite și în
frigurate căutări, ajunsă în sfîrșit la litera de plumb 
a tiparului.

Despre aur ni se spune încă din școală că este me
talul rege. Așa o fi. Tipografii însă ne-au învățat cu 
superba noblețe a plumbului. Oare nu prin miraco
lele literelor din plumb ne-au fost mijlocite drumurile 
spre marile adevăruri ale lumii ? înțelepciunea de 
veacuri a letopisețelor n-a ajuns la fiecare dintre noi 
prin litera de plumb ? Gindul înalt al lui Bălcescu

PICĂTURA DE CERNEALĂ

l-am cunoscut tot prin munca magică a Tiparului, tot 
prin munca meșterilor Tipografi. Aceiași care au a- 
șezat în carte, pentru toți, versul cu harul „tinereții 
fără bătrinețe" al lui Eminescu, spusa fără egal a lui 
Creangă și Sadoveanu, replica iute a lui Caragiale, 
„cuvintele potrivite" ale lui Arghezi. Cu plumbul re
voltei au fost culese numele împușcaților din 1907. 
Apoi, numele celor uciși acum 57 de ani, in acel 
sumbru 13 Decembrie 1918, cînd ei, tipografii, s-au ri
dicat împotriva asupririi. Cu plumbul ce căpătase scli
piri de purpură, în urma atitor jertfe, se tipăreau che
mările vibrante ale comuniștilor care visau, luptau și 
mureau pentru realitatea socialistă de azi.

...Li se mai spune și culegătorii de semne. „Semnele" 
lor, gindite în împerecheri magice, au așezat la înde- 
mină, pe masa de lucru a națiunii, adevărurile în
drăznețe ale Programului partidului. în veșmintul a- 
cestor semne, de plumb, s-au îmbrăcat întîile vești 
despre îndeplinirea cincinalului înainte de termen. Lor, 
tiparului și tipografului, le-am încredințat, in acești ani 
fertili, milioane de gînduri, fapta și aspirația noastră, 
bucuria și tristețea noastră, impasurile și izbînzile 
noastre. într-un cuvint, munca și viața de fiecare zi a 
celor peste douăzeci și unu de milioane de cetățeni ai 
României socialiste. Și mereu, mereu, modest, anonim, 
culegătorii de semne — culegători de fapte, de gin- 
duri, de idei — și-au făcut datoria cu prisosință. Cuvîn- 
tul nostru bun, cald, de adine respect și prețuire pe 
care li-1 adresăm in această coloană, de ziua lor, e 
adus sub ochii dv., stimați cititori, la fel de modest, 
anonim de către același culegător de semne.

Iile TANASACHE
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B COMUNICAT COMUN
■ Interviul acordat de prințul

Norodom Sianuk

Cu două decenii In urmă, la 14 
decembrie 1955, România, devenind 
membră a Organizației Națiunilor 
Unite, își afirma solemn atașamen
tul față de țelurile și principiile or
ganizației, hotărîrea fermă de a mi
lita pentru ca acestea să fie trans
puse în viață, corespunzător năzuin
țelor tuturor popoarelor de libertate 
și independență națională, de pace, 
securitate și dezvoltare pe calea pro
gresului economic și social.

Așa cum este știut, dind glas as
pirațiilor și intereselor fundamentale 
ale poporului român, care își con
sacră forțele măreței opere de edi
ficare a socialismului, partidul și 
statul nostru manifestă totodată un 
înalt spirit de responsabilitate față 
de cauza păcii și progresului, față de 
destinele întregii omeniri. în acest 
spirit, țara noastră desfășoară o in
tensă activitate pe arena internațio
nală îndreptată spre obiectivul men
ținerii și consolidării păcii, stimulă
rii destinderii și încrederii între 
state, unirii eforturilor lor în vede
rea soluționării marilor probleme 
care frămîntă omenirea contempo
rană și de care depind dezvoltarea 
liberă a fiecărei națiuni și progresul 
general.

Călăuzită de asemenea 
România acordă o atenție 
Organizației Națiunilor Unite, care a

fost investită cu înalta misiune de a 
acționa pentru menținerea păcii și 
securității generale, pentru a pro
mova colaborarea și a înlesni dez
voltarea unor relații prietenești 
între state, pentru a veghea 
la respectarea principiilor eticii 
și legalității internaționale. Tocmai 
realizării acestor sarcini fundamenta
le i-a fost consacrată activitatea in
tensă, laborioasă, desfășurată de 
România in cadrul Națiunilor Unite 
de-a lungul celor două decenii. In 
toată perioada și, în mod special, în 
ultimul deceniu, România s-a afirmat 
ca un factor activ și constructiv în 
viața O.N.U., a participat, împreună 
cu celelalte state socialiste, cu toate 
statele iubitoare de pace, la dezbate
rea celor mai importante probleme

înscrise pe agenda sesiunilor Adună
rii Generale, a conferințelor și reu
niunilor organizate sub egida O.N.U., 
a luat inițiativa unor acțiuni în pro
bleme de interes vital pentru desti
nele omenirii, a susținut in perma
nență, în calitate de coautoare sau 
prin votul său, toate rezoluțiile și 
hotărîrile de natură să contribuie la 
înfăptuirea țelurilor pentru care a 
fost creată organizația.

Participarea președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
sesiunea a XXV-a, jubiliară, a Adu
nării Generale, din 1970, expunerea 
prezentată cu acel prilej, mesa
jele adresate cu ocazia unor con
ferințe sau sesiuni ale unor or-
(Continuare în pag. a IV-a)

progresul

obiective, 
deosebită

brăila: de viață

Tenacitatea celor hotărîți
să încheie anul 1975 cu bune rezultate

muncii din unitățile 
ale județului Sibiu 

la
Oamenii 

economice 
— județ care realizează 3,7 
sută din producția industrială 
a țării — au anunțat îndeplini
rea sarcinilor cincinalului la 10 
octombrie, angajîndu-se ca pină 
la sfirșitul acestui an să obțină 
suplimentar o producție de a- 
proape 6 miliarde lei, concreti
zată in 12 412 autovehicule de 
transport specializate, piese de 
schimb pentru industria ușoară 
în valoare de 206 milioane lei, 
vase emailate valorînd 270 mi
lioane lei, peste 1,5 milioane 
perechi încălțăminte, aproape 8,2 
milioane mp țesături de lină și 
mătase și alte produse necesare 
economiei naționale și aprovi
zionării populației. Activitatea 
colectivelor din întreprinderi, a 
organizațiilor de partid este 
concentrată în aceste zile, pe 
de o parte, asupra realizării a- 
cestor cantități de produse supli
mentare, iar, pe de altă parte, 
asupra pregătirii corespunză
toare a producției anului viitor, 
în cursul anchetei noastre am 
surprins „pe viu" aspecte din 
munca avintată a oamenilor 
muncii ferm angajați într-un 
rodnic efort menit să asigure 
un ritm susținut de lucru In

fiecare zi care a mai rămas 
pină la sfirșitul anului, hotărîți 
să pregătească condiții cit mai 
bune pentru producția din 
1976.

La întreprinderea „Balanța" 
din Sibiu, luna noiembrie a re
prezentat un adevărat „record"

contractată. Baza tehnico-mate- 
rială este asigurată integral atit 
pentru producția lunii în curs, 
cit și pentru ianuarie. Princi
palele probleme care ne pre
ocupă vizează organiz.area in 
condiții mai bune a producției, 
utilizarea superioară a fondului

IN ÎNTREPRINDERI din județul 
SIBIU

în muncă, aici obținîndu-se o 
producție peste plan de 1,5 mi
lioane lei.

— Ritmul acesta va fi menți
nut și în decembrie ? — 11 în
trebăm pe directorul unității, 
ing. Aurel Ocoș.

— După calculele efectuate in 
ultima ședință a organului co
lectiv de conducere din între
prindere, în decembrie se va 
realiza o producție suplimentară 
de 4 milioane lei, concretizată 
in elemente hidraulice, apara
tură de măsură și control, uti
laj textil. Toate comenzile lunii 
decembrie sînt lansate în fa
bricație, producția trimestrului 
I din 1976 este nominalizată și

de timp de lucru și pregătirea 
fabricației de serie a unor noi 
produse.

Cum se materializează aceste 
preocupări ? Acum se reorgani
zează „din mers" atelierul de 
prelucrări mecanice și cel pen
tru utilaj textil, la secția a Il-a 
s-a introdus o bandă de montaj 
în fluxul de fabricație a cînta- 
relor semiautomate. Aceste mă
suri asigură și ridicarea indice
lui de utilizare a mașinilor, 
încă scăzut în unitatea sibiană.

— în paralel cu aceste rezul
tate — ne spune tov. Gross 
Johann, lăcătuș în secția a Il-a 
montaj, atelierul de mecanică 
fină, unul din oamenii care

contribuie direct, prin pricepe
rea și ideile sale, la mai buna 
organizare a fluxului de pro
ducție — ne va preocupa și eli
minarea timpilor neproductivi 
care mai apăreau. Dacă ne gin- 
dim că un minut nelucrat in fie
care zi reprezintă intr-un an, la 
nivelul întreprinderii, manopera 
necesară pentru construirea a 
6 900 de cintare G-10, vedem cit 
de importante sint măsurile pe 
care le realizăm.

întreprinderea de piese auto 
din Sibiu. în această unitate, în 
prima parte a anului, au apărut 
o serie de restanțe. Dar, înce- 
pînd din luna iulie, în activita
tea întreprinderii s-a produs un 
reviriment. „Organizația de par
tid, comuniștii au știut să mo
bilizeze întregul colectiv in ve
derea recuperării tuturor res
tanțelor — ne relata tov. Șer- 
ban Șerban. secretarul comite
tului de partid al întreprinderii. 
Pină la sfirșitul anului, produc
ția planificată va fi realizată in
tegral".

în biroul directorului 
asistăm la luarea unor 
prompte, care asigură 
mers al producției în 
tele secții : revizuirea

unității 
decizii 
bunul 

diferi- 
urgen-

(Continuare in pag. a H-a)

într-un singur nu
măr al ziarului „înain
te" care apare la Brăi
la — cel din 25 noiem
brie a.c. — puteau fi 
citite, printre altele, 
două știri. Prima : „A 
început montajul apa
raturii medicale la 
noul centru stomatolo
gic de pe strada Ga
lați". A doua : „In cu- 
rînd vor fi date în fo
losință în municipiu 
încă două creșe cupla
te cu grădinițe, cu o 
capacitate de 260 de 
locuri fiecare, ampla
sate în cartierele Vi- 
ziru și Brăilița".

— La Brăila — îmi 
declara doctorul în ști
ințe medicale Radu 
Stela Constantin, di
rectorul direcției sâni- » 
tare județene — avem 
o bază materială foar
te bună și rațional dis
tribuită pentru a ne 
practica meseria. în 
municipiu sîntem 306 
medici și 1 200 de ca
dre medii sanitare și 
avem la dispoziție 
1 807 paturi de spital ; 
cele 46 de mașini ale 
salvării — dintre care 
30 sînt dotate cu stații 
de radio emisie-recep- 
ție — ne oferă posibi
litatea intervenției, in 
oricare punct al muni
cipiului, în timp real
mente util ; numai în 
acest an, în unitățile 
medicale ale munici
piului a intrat apara
tură medicală nouă, în 
valoare de aproape 22 
milioane de lei. Efor
turile materiale in a- 
sistența medicală a 
noilor născuți sînt ma
terializate, printre al
tele, in 98 000 rații de

lapte pentru 3 697 co
pii și în medica
mente acordate gra
tuit în valoare de 
5 347 200 lei ; adăugați 
celor 30 de dispensare 
de întreprindere alte 
8 dispensare școlare și 
vă veți convinge că, 
intr-adevăr, sîntem 
bine dotați, că în lupta 
noastră cu cele potriv
nice sănătății omului 
dispunem de mijloace 
moderne. Evident, asta 
ne obligă. în primul 
rind, la creșterea cali
ficării noastre în difi
cila dar nobila mese
rie de oameni aflați în 
slujba sănătății seme
nilor.

Calificarea medici
lor brăileni se bucu
ră de o bună aprecie
re, nenumărați oameni 
datorindu-le viața, să
nătatea. „Totul pentru 
om“ este o deviză în
sușită nu numai teore
tic, ci și practic. Do
vada ? Multe boli care 
bîntuiau cindva în mu
nicipiul dunărean au 
dispărut cu totul sau 
sînt pe cale de dispa
riție. Nu, nu veți mai 
găsi cazuri de malarie, 
flagelul dintotdeauna 
al bălților. Indicele de 
natalitate la Brăila se 
situează peste media 
pe țară ; la fel sporul 
natural al populației ; 
după cum, o simplă 
privire aruncată asu
pra dinamicii indica
torilor mortalității ge
nerale, mortalității in
fantile etc. arată, de 
la an la an. o descreș
tere constantă. Sînt, 
toate acestea, rodul 
eforturilor conjugate 
ale oamenilor in alb.

dar. mai ales, sint ro
dul eforturilor făcute 
de către partid și stat 
pentru oameni. Și a- 
ceste eforturi nu 
stagnează, dimpotrivă, 
cresc. Două exemple : 
în parcul Monument 
al Brăilei au fost bă
tuți primii piloni la 
fundația unui spital 
cu 1 200 de paturi, 
cuplat cu o poli
clinică polivalentă ; 109 
medici și 700 de ca
dre sanitare medii vor 
lucra în secțiile a- 
cestui modern edificiu, 
care va fi terminat la 
sfirșitul anului 1977. 
La marginea Brăilei, 
în stațiunea Lacu Să
rat, se ridică un sana
toriu balnear capabil 
să aplice zilnic 1 000 de 
proceduri ; în plus, tot 
acolo, va funcționa un 
serviciu de terapie a 
afecțiunilor bronho- 
pulmonare. Și seria 
exemplelor ar putea 
continua. La Brăila, ca 
peste tot în România, 
deviza „totul pentru 
om“ are acoperire în 
fapte.

Scria Iorga : „Po
poarele cele mai feri
cite sînt acelea care au 
putut să reție mai mult 
pe bătrînii lor". în a- 
cest sens, brăilenii sînt 
fericiți. Dacă in 1944 
virsta medie era de 42 
de ani, acum. în 1975, 
virsta medie a crescut 
la 68 de ani. Orindui- 
rea socialistă a dăruit 
oamenilor orașului 26 
ani de viață in plus. A 
dăruit viață nu în sens 
metaforic, ci viată a- 
devărată. demnă, sănă
toasă, civilizată.

Mircea BUNEA
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FAPTUL
DIVERS
Merele Se întărește răspunderea colectivă

O scrisoare

în atentia

Inq. Nicolae ION 
directorul asociației avicole 
intercooperatiste „Lumina", 
județul Constanța

T-3 : 
eram 
1953, 
gării

Politic Executiv al
în competiție

Casa agronomului din Livada 
(Satu-Mare). Aici a fost organi
zată o prezentare a celor 
mai bune soiuri de mere culti
vate in fermele I.A.S. și C.A.P. 
Scopul : stabilirea, in perspecti
vă, pe baze științifice, a tehno
logiei și zonării culturii mărului 
în livezile sătmărene. Au fost 
degustate 39 de probe. Deocam
dată. juriul n-a stabilit un cla
sament definitiv. Nici nu se pu
tea face, intrucît există o mul
țime de criterii de care trebuie 
să se țină seama : gust, aromă, 
culoare, formă, mărime, sucu
lentă. Dar asupra acestora va 
trebui să se pronunțe și un ar
bitru extrem de exigent — tim
pul. Un amănunt : poziția în 
clasament va fi sensibil in
fluențată de producția de mere 
la hectar, precum și de cantită
țile livrate la fondul pieței.

Reproducem dlntr-o scrisoare 
semnată de Constantin Paul, e- 
lectrician, domiciliat in Brăila, 
cartierul Hipodrom, blocul ~ 
„Am 22 de ani. Pe ci nd 
in fașă, in luna iulie 
am fost găsit in spatele 
Făurei, intr-un lan de porumb 
M-a adoptat familia Nuta și Mi- 
halache Constantin, din Fău
rei. Doi oameni minunați, 
care mi-au dat numele lor, 
m-au crescut, m-au dat la școa
lă și m-au îngrijit ca niște ade- 
virați părinți. Motiv pentru care 
le sint și am să le fiu, cit voi 
trăi, profund recunoscător. Tot 
de la ei am aflat că am o mamă 
care m-a adus pe lume. Vreau 
să mă ințelegeți bine : nu o 
condamn pentru că m-a părăsit 
și nu am nevoie de nici un aju
tor de la ea. Dimpotrivă. Dacă 
are ea nevoie de ceva... O caut 
de mult dar n-am reușit s-o gă
sesc, pentru că nu știu cine e și 
nici cum se cheamă. Aș vrea nu
mai s-o rog să-și amintească de 
mine și — in orice situație ar 
fi — să găsească o cale pentru a 
putea s-o văd. s-o cunosc. Poate 
că va citi și ea aceste rinduri".

♦

unor păcăliți
— Doriți un covor a-ntiia 7 

Am, relații. “ C<L'ba,n s.. Dați 7 000.
—scunîfi uHxîVV' I 
Dialogul se repeta ad-littergm, 
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altul.
Pentru a-i convinge pe cre

duli, Petre Prodan scotea ime
diat buletinul de identitate, 
adresa : str. Ion Neculce, nr. 
București. Dar P.P. „uita" 
adauge că nu mai locuia la 
dresa respectivă. Amatorii 
chilipiruri dădeau banii (intre 
1 000 și... 11 000 de lei !). ii notau 
adresa din buletin, așteptau cu 
așteptau și, văzind că nu mai 
apare, il căutau acasă. Dar a- 
casă... ia-l de unde nu-i. L-a 
„luat" miliția, pe 11 decembrie, 
întrucit din primele cercetări 
rezultă că a avut de-a face cu 
mai multi păcăliți, aceștia se pot 
adresa Inspectoratului General 
al Miliției, Direcția judiciară. 
Precizare : individul are 27 de 
ani și se recomanda cind ingi
ner, cînd doctor, cind tehnician, 
cind... ofițer. Numai ceea ce era 
in realitate — nu. Fără să profe
seze. Intr-un cuvint — escroc. 
Și fără... relații.

cu
65,
să 
a- 
de

CARNET

*

unui chef
Cooperatorii din satul 

(Alba) fac un vin bun. De 
lor știau și șoferii de la coloana 
auto Zlatna. Ctțiva dintre ei au 
făcut aici un chef de pomină. 
După chef, Gheorghe Borcea și 
Wilhelm Wagner au plecat spre 
Alba lulia cu autobasculanta 
31—AB—2111. La intrarea in 
municipiu, un echipaj al mili
ției le-a făcut semn să oprească. 
Aflat la volan, Gheorghe Borcea 
nu s-a supus somației, indrep- 
tind basculanta spre un drum 
de-a curmezișul timpului. La 
un moment dat. drumul s-a în
fundat. Ajunși din urmă de echi
pajul miliției, cei doi au fost 
invitați să coboare. Dar au re
fuzat, blocindu-se în cabina au
tobasculantei. Și nu s-au „de
blocat" decit foarte tlrziu și 
după foarte multe parlamentări. 
Acum nu mai parlamentează.

PROIECTUL LEGII RETRIBUIRII MUNCII
IN UNITĂȚILE AGRICULE COUPERATISTE
încă In ședința din 26 august 1975 
Comitetului ____

C.C. al P.C.R. s-a subliniat că for
mația de bază în organizarea muncii 
in cooperativa agricolă o constituie 
echipa mixtă de cooperatori și meca
nizatori, sau numai de cooperatori, 
care lucrează și este retribuită în 
acord global pe întreaga echipă. A- 
ceastă indicație, deosebit de valoroa
să. a fost cuprinsă acum in proiectul 
Legii retribuirii muncii in unitățile 
agricole cooperatiste. Propria noastră 
experiență demonstrează că organi
zarea muncii pe echipe, cu sarcini și 
răspunderi precise, este un lucru 
foarte bun. Noi înșine ne-am con
vins că aceasta duce la întărirea spi
ritului de muncă colectivă și a dis
ciplinei, la creșterea răspunderii în
tregii echipe și a fiecărui membru 
al acesteia pentru executarea la timp 
și de calitate a tuturor lucrărilor pe 
întreaga suprafață cultivată și reali
zarea producției prevăzute. La noi 
n-au fost cazuri ca pămîntul să ră- 
mînă nelucrat. A acționat spiritul de 
echipă, ceea ce a permis ca toate lu
crările să fie executate Ia timp. Ca 
urmare, am obținut producții mari 
pe întreaga suprafață. în anul pe 
care îl încheiem, de pildă, am reali
zat în medie de pe fiecare hectar 
cultivat cîte 34 737 kg sfeclă de za
hăr. 20 836 kg cartofi, 5 400 kg po
rumb boabe, 2 590 kg floarea-soare- 
lui, 2 675 kg grîu, 9 476 kg cînepă, 
precum și recolte mari la alte cul-

Munca In echipă nu nivelează ve
niturile. Și în acest caz, cei care 
muncesc mai mult și mai bine, care 
contribuie la obținerea de recolte 
mari, beneficiază de o retribuție mai 
mare, Iată de ce consider binevenită 
prevederea din proiectul de lege po
trivit căreia retribuția muncii se poa
te face și diferențiat pe cooperatorii 
ce compun formația de lucru, cu con
diția executării la timp și de calitate 
a tuturor lucrărilor și realizării pro
ducției angajate pe întreaga echipă. 
Nu este lipsit de importanță că 
la noi, de pildă, unde am utilizat 
forma de organizare a muncii pe 
echipe de cooperatori, veniturile pe 
acest an ale membrilor cooperatori 
sînt deosebit de substanțiale. Numai 
avansul în bani reprezintă peste 4 
milioane lei. Avem cooperatori ca 
Neculae Ghiroagă, Gheorghe Bălăiță, 
Gheorghe Tamba, Vasile Ghidescu și 
mulți alții care individual, în afara 
familiilor, au primit drept avans 
sume cuprinse între 8 600—14 400 lei, 
care reprezintă 70 la sută din avan
sul în bani anual. Dacă ținem seama 
că abia de acum încolo distribuim și 
restul de 30 la sută din retribuția 
bănească anuală, precum și retribu
ția în natură, vom vedea cit de a- 
vantajoasă este munca in echipă ca 
formație de bază în organizarea 
muncii in agricultura cooperatistă.

Ioan DANCEANU 
președintele C.A.P. Moldoveni, 
județul Neamț

Reglementări binevenite pentru 
asociațiile economice intercooperatiste
Constituie un lucru foarte bun că 

proiectul Legii retribuirii muncii în 
unitățile agricole cooperatiste regle
mentează, in mod unitar, problemele 
organizării producției și a muncii, 
precum și modul in care să se facă 
retribuirea in asociațiile economice 
intercooperatiste. După cum se știe, 
în ultimii ani, cooperativele agricole 
s-au asociat pentru a construi, cu 
fonduri proprii și credite de Ia stat, 
complexe zootehnice pentru creșterea 
animalelor și păsărilor, sere și alte 
asemenea obiective. Aceasta a per
mis introducerea tehnologiilor mo-

derne și obținerea, pe această cale, 
a unor producții mari. Asociația avi
colă intercooperatistă „Lumina" de 
exemplu, a obținut în cele 11 luni 
din acest an. în medie, peste 230 ouă 
de fiecare găină, față de 220 plani
ficate pe întregul an. Ne străduim, 
in timpul scurt cit a mai rămas pînă 
la sfirșitul anului, să ajungem la 
cîte 252 ouă, ceea ce, la efectivele 
mari de păsări de care dispunem, 
înseamnă o performanță înaltă. Pla
nul anual la producția de ouă a fost 
depășit încă de la sfirșitul lunii no
iembrie. cind am livrat peste 37,7 mi-

lioane ouă. Anul acesta vom livra 
suplimentar statului cel puțin 5 mi
lioane de ouă și vom realiza 5 mi
lioane de lei beneficii peste plan.

Prevederile cuprinse în proiectul 
de lege precizează subunitățile de 
producție, modul de organizare a e- 
chipelor șl obligațiile principale care 
revin celor care lucrează in aceste 
formații. Ca și in cadrul echipelor 
din cooperative, prevederea de a se 
înscrie in angajamentele încheiate 
obligațiile principale și răspunderile 
ce revin echipei, fermei va contri
bui la creșterea producției și a pro
ductivității muncii, la instaurarea 
spiritului de ordine și disciplină în 
muncă. Vreau să reliefez, in al doilea 
rînd, că este foarte bine că s-au sta
bilit nivelul, formele și condițiile de 
acordare a retribuției pentru mem
brii cooperativelor agricole care lu
crează în asociația economică inter- 
cooperatistă cu profil agrozootehnic. 
Retribuirea se va face în bani, po
trivit prevederilor Legii, nr. 57/1974, 
pentru întreprinderile agricole de 
stat. Bineînțeles, aceasta este condi
ționată de executarea unui volum de 
lucrări și realizarea de producții ase
mănătoare. în cadrul unității noastre 
s-au format cadre de îngrijitori cu 
înaltă calificare care obțin rezultate 
meritorii in muncă. Aș aminti de 
îngrijitoarele Maria Tănase, Ortansa 
Galan, Victoria Florea și altele care 
au In primire loturi de 15 000—17 000 
găini, de la care fiecare obține în 
jur de 3 milioane ouă pe an. îngriji
toarea Victoria Dobre va obține 3,2 
milioane ouă în acest an — perfor
manță datorată muncii ei pasionate, 
gradului înalt de calificare și, desi
gur, faptului că este retribuită in 
funcție de producția realizată. Lega
rea strînsă a retribuției de producția 
obținută ne stimulează pe toți — de 
la îngrijitori și pină la director — să 
muncim bine, să nu precupețim nici 
un efort pentru a produce mai mult. 
Sîntem hotărîți să facem totul pentru 
a realiza producții superioare, In in
teresul fiecăruia dintre noi și, mai 
presus de orice, în interesul dezvol
tării întregii economii, al bunei apro
vizionări a populației cu produse 
agroalimentare.

Inaugurarea Casei de cultură a sindicatelor din Tg. Jiu
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Simbătă, 13 decembrie, a fost dat 
in folosință un nou și important 

s Casa de cultură a sindi- «
„ catețer din Tg. Jiu. Inaugurat -in t-i 

aceste zile, cînd se încheie și in ju- 
i d;?tul Gorj pn rodnic bilanț ai unui,., 

prșsțigios cincinal, impunătorul așe- 
zămint de cultură încununează un 
șir de ' 
produs 
terială 
aceste 
măvara anului trecut, edificarea, la 
Motru, a unui modern club munci
toresc ; in urmă cu cîteva luni in
formam cititorii despre inaugurarea, 
la Curtișoara. a Muzeului de arhi
tectură populară din județul Gorj ; 
astăzi aflăm că patrimoniului cul
tural al municipiului Tg. Jiu i s-a 
adăugat unul din cele mai frumoase 
și moderne edificii — moment priel
nic pentru rememorarea zestrei cul
turale a județului.

în prezent. Gorjul dispune de 
șase case de cultură, patru cluburi 
muncitorești, 1G2 de cămine cultu
rale și filiale ale acestora. 135 de 
cinematografe. 109 biblioteci cu fi
liale și altele. De semnalat că. pe 
măsura dezvoltării cadrului mate
rial și organizatoric, s-a îmbogățit 
permanent conținutul activității cul
tural-educative de masă. Manifes
tări gorjene devenite tradiționale, 
cum sînt : „Pe fir de baladă", 
„Jiule, pe malul tău..“. „Festivalul 
cîntecului. jocului și portului popu
lar din Gorj". „In cîmpia soarelui" 
și altele, se înscriu cu deplin succes 
pe linia valorificării și dezvoltării 
virtuților artistice ale locuitorilor 
din această vatră românească, a di
versificării acțiunilor educativ-poli- 
tice și culturale, a sporirii forței 
instructive și formative a acestora. 
Materializarea cit mai eficientă a 
unor asemenea deziderate va fi, 
fără îndolglă, efectuată mai bine, 
mai eficient, și în cadru] 
lăcaș de cultură gorjean.

Ce oferă noua Casă de 
a sindicatelor numeroșilor 
de instrucție politică și civică. , de

însemnate prefaceri ce s-au 
în ultimii ani in viata ma- 

și spirituală a oamenilor din 
locuri. Consemnam, in pri-

■ .
r *

CULTURAL
CARTEA DEDICATĂ 

PRIMEI UNIRI
La Buzău a fost organizată o 

expoziție de carte ce reunește 
lucrări dedicate împlinirii a 375 
de ani de la prima unire poli
tică a Țărilor Române. Deschi
derea expoziției a fost urmată 
de 
de 
de 
ai 
cil

un util dialog Intre activiști 
partid și de stat, profesori 
istorie, elevi și reprezentanți 
Editurii Academiei Republi- 
Sociallste România. Cu acest 

prilej a fost prezentată culege
rea de studii „Mihai Viteazul", 
lucrare recent apărută în edi
tura amintită. (Mihai Bâzu).

„FALANSTERUL 
DE LA SCĂENI"

împlinirea a 140 de ani de la 
Înființarea Falansterului de la 
Scăeni (Prahova) de către socia
listul utopic român Teodor Dia
mant a prilejuit, in cadrul „Zi
lelor culturii prahovene", o in
teresantă sesiune științifică or
ganizată în colaborare cu Insti
tutul de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R. Au fost susținute comu
nicări și referate de cercetători 
din București. Iași și Prahova. 
Documentele de arhivă inedite 
aflate in Prahova, în țară și în 
străinătate, expuse într-o expo
ziție documentară, precum și 
momentul literar-muzical „Vi
zionarul de la Scăeni" au com
pletat această interesantă mani
festare 
stantln

cultural-științifică. (Con- 
C&praru).

EXPOZIȚIE
Galeriile de artă din 
a fost organizată o ex- 
de pictură și grafică a 

școlii

La
Brăila 
poziție . , _
elevilor și absolvenților 
populare de artă (clasa de pic
tură a profesorului Vespasian 
Lungu). Exponatele evocă fru
musețile împrejurimilor Brăilei, 
precum și compoziții inspirate 
din viața și activitatea oameni
lor muncii din acest județ. (Mir
cea Bunea).

„IN RITM 
CU CINCINALUL"

La Craiova s-a Încheiat cea 
de-a treia ediție a tradiționalei 
întreceri cultural-artistice „în 
ritm cu cincinalul". La faza ju
dețeană a actualei ediții și-au 
dat concursul 53 de brigăzi ar
tistice de agitație din județul 
Dolj. O evoluție superioară au 
avut brigăzile de la întreprin
derile „Electroputere". de rețele 
electrice, de confecții, de panifi
cație și de la Combinatul chi
mic Craiova. (Nicolae Băbălău).

„PARTID-INIMA ȚĂRII"
La Botoșani, «-a desfășurat 

concursul de recitare a poeziei 
patriotice și revoluționare „Par
tid — inima țării". La faza ju
dețeană au luat parte 25 de con- 
curenți — tineri muncitori, e- 
levi, intelectuali — care au a- 
dus pe scenă creații reprezenta
tive dedicate patriei și partidu
lui. aparținind unor poeți con
temporani. (E. Nazarie).

EXPOZIȚIE 
RETROSPECTIVA

și randamentul muncii
Ce corelație există Intre mărimea 

zgomotului și rodnicia muncii 7 Spe
cialiștii apreciază, pe bază de calcu
le și comparații, că reducerea zgomo
tului cu un singur decibel (unitate 
de măsură a intensității sonore) poa
te determina sporirea productivității 
muncii cu unu la sută. Dar zgomo
tul, prin depășirea anumitor limite, 
are o influență negativă asupra ini
mii, a aparatului respirator, digestiei, 
tensiunii arteriale, asupra sistemului 
nervos central. Nu întîmplător, me
dicii vorbesc de legătura dintre zgo
mot și hipertensiunea arterială, ulcer 
și alte boli. O anchetă internațională 
arată că la 60 la sută din locuitorii 
unor mari orașe suferă de di
ferite boli determinate de creșterea 
zgomotelor peste nivelul admis, iar 
anumite anchete epidemiologlce re
cente au evidențiat că zgomotul 
ar avea o Influență chiar în de
clanșarea infarctului.

Inscriindu-se 
menea preocupări 
sănătatea publică, 
tică a Academiei 
Republicii So
cialiste România 
a desfășurat în 
ultimele două 
decenii o susținută activitate pen- 

unor cercetări spre 
mai 
una 

realizarea

în cadrul unor ase- 
importante pentru 
Comisia de acus-

tru orientarea 
domeniile economiei de cel 
larg interes. Referindu-se la 
din aceste acțiuni 
unei hărți a poluării sonore — prof, 
univ. dr. ing. Aurel Stan, secretar 
științific al comisiei, ne-a pre
zentat cîteva elemente definito
rii pentru utilitatea unei ase
menea lucrări, bazată pe îndelungi 
și continue cercetări.

— Important este, aprecia Interlo
cutorul, ca proiectanții să ia în con
siderare, încă de la elaborarea pro
iectelor pentru noi locuințe, insti
tuții și întreprinderi, unele soluții și 
tehnologii moderne de combatere a 
zgomotului și vibrațiilor, cu atit mai 
mult cu cit cheltuielile respective pot 
fi recuperate prin creșterea produc
tivității și asigurarea unor condiții 
de muncă și de viață îmbunătățite și 
din acest punct de vedere.

Soluțiile judicioase, deosebit de 
rentabile, în adevăr nu lipsesc. Una 
dintre ele, o inovație a ing. Bruno 
Trandafirescu, de la institutul de 
cercetări și proiectări „FAUR" din 
București, constă într-o instalație au
tomatizată pentru curățirea hidrau
lică a pieselor, avînd ca efect redu
cerea zgomotului și vibrațiilor în a- 
telierele de turnătorii. Proiectanții 
și cercetătorii acestui institut au 
efectuat studii la întreprinderea 
„23 August" din Capitală și au 
realizat o instalație de curățire a pie
selor turnate cu jet de apă, sub înal
tă presiune. Rezultatul 7 Prin în
locuirea procedeului clasic de cură
țire cu dalta, pneumatic, se elimină 
in totalitate zgomotul, vibrațiile și 
praful. Ca urmare a aplicării acestei 
soluții se asigură o creștere a pro
ductivității muncii de circa 8 ori și 
scoaterea din mediu nociv a unui nu
măr de 80 de lucrători curățitorj (ce 
foloseau dalta pneumatică) ; 
stalație lucrează numai doi 
un operator la camera 
rățire și un mecanic pentru 
pompe. întreaga instalație

Tenacitatea
(Urmare din pag. I)

la in- 
oameni: 
de cu- 
sala de 
a fost

proiectată șl realizată cu materiale 
din țară și poate fi introdusă în toa
te curățătoriile de piese turnate din 
întreprinderile constructoare de ma
șini.

Prin studiile elaborate de Institu
tul de medicină din Timișoara, în 
urma cercetărilor întreprinse în anu
mite unități ale industriei construc
toare de mașini, s-au stabilit nume
roase corelații între intensitatea zgo
motului și randamentul muncii lucră
torilor. Examenul audiometric efec
tuat la 103 persoane a atestat un de
ficit auditiv la un nivel de zgomot 
ce depășește 30 decibeli. Această hi
poacuzie (slăbire, reducere a acuității 
auzului) e determinată de timpul de 
expunere la zgomot fără o protecție 
adecvată ; pînă la 3 ani. frecvența 
cazurilor de hipoacuzie este de 40.9 
la sută ; de la 3—5 ani — 66,6 la sută, 
de la 5—10 ani — de 76.9 la sută, de 
la 10—20 ani — de 85,2 la sută ș.a. 
Aceste corelații demonstrează ce Im
portanță trebuie să acorde atit res
ponsabilii pentru protecția muncii, 

cit și conducăto
rii unor aseme
nea secții, in 
special din in
dustria con

structoare de mașini, problemelor 
combaterii poluării sonore.

Pentru aceasta, mijloace există. 
Este vorba de folosirea carcaselor 
pentru diminuarea simțitoare a zgo
motului produs de utilajele din ha
lele industriale. Recent, specialiști 
de la Institutul de creație științifică 
și tehnică din București au construit 
asemenea carcase care, aplicate ia 
ventilatoarele de la cazanele centra
lelor electrice, reduc nivelul zgomo
tului nociv sub limita admisă de nor
mele republicane. Antifoanele (audio- 
protectoare), fie că sînt interne sau 
externe (aplicate pe ureche), trebuie 
utilizate obligatoriu la locurile de 
muncă unde nu se pot lua încă mă
suri tehnice pentru atenuarea zgo
motului. Specialiștii au reușit să 
realizeze o gamă de antifoane care 
micșorează cu 20—30 decibeli zgomo
tul, ceea ce demonstrează utilitatea 
folosirii acestor mijloace individuale 
de protecție a muncii.

— Acceptarea sau înlăturarea zgo
motului — ne-a spus doctorul în psi
hologie Ion Ciofu, de la Institutul de 
cercetări pedagogice și psihologice — 
este și o problemă de „înțelegere" : 
într-un fel suporți zgomotul produs 
de un ciocan pneumatic care sparge 
asfaltul și în alt fel zgomotul 
declanșat de un aparat de radio 
pus la maximum de intensita
te. sau al unor petrecăreți care 
strică liniștea vecinilor. Acolo unde 
este vorba de comportamentul 
unuia sau altuia se poate in
terveni prin educație. In această di
recție. părinții, profesorii, conducă
torii de colective trebuie să joace un 
rol important, cu condiția să cunoas
că ei Înșiși efectele nocive fiziologice 
și psihice ale zgomotului. Cînd po
luarea sonoră se datorește însă altor 
cauze, se cer aplicate măsuri tehnice 
și tehnologice — elaborate de cerce
tare și proiectare — pentru a se asi
gura și sub acest aspect condiții bune 
de lucru, un randament superior al 
muncii.

Elena MANTU

celor hotărîți
de călit, monta- 
a mașinilor-unel- 

de fabricație, creșterea

l
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Dacă-i bal, 
bal să fie!

D Dobrican șl Gh. Soponaru 
— doi dintre instrumentiștii cu
noscutului ansamblu' artistic 
„Maramureșul" din Baia Mare — 
erau nelipsit! de la nunti și ba
luri. Cintau ei ce clntau in or
chestra ansamblului, dar de 
cum venea simbăta se făceau 
nevăzuți. Si. pentru că făceau 
parte dintr-un asemenea ansam
blu renumit si se considerau 
„artiști a-ntiia". țineau si la 
preț. Neavind încotro, mirii și 
nașii plăteau bani grei. Dar cei 
doi amatori de... (scuzați — „ar
tiști") nu plăteau și impozitele 
pe veniturile realizate, eludind 
legea. Odată depistați, ei au 
fost amendați contravențional. 
Una peste alta, impozitul retro
activ și amenda se ridică la vreo 
13 000 de lei. Asa că. dacă-i bal. 
bal să fie.

Rubrlcâ redactotd de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteli"

în cursul investigațiilor noastre 
prin unitățile sibiene am notat o se
rie de măsuri concrete care se iau. 
în aceste zile, pentru a transforma 
timpul rămas pînă la sfirșitul a- 
nului într-o perioadă de înfăptuiri 
rodnice, la nivelul potențialului ma
xim al fiecărei întreprinderi.

— Hotărirea colectivelor de oameni 
ai muncii din județ, a organizațiilor 
de partid, de a realiza volumul de 
producție suplimentară pe care ne-am 
angajat să-1 obținem pînă la sfirșitul 
cincinalului este exprimată sintetic 
de faptul că media producției zilnice 
în luna noiembrie este mai mare cu 
5,7 milioane Iei față de octombrie, ne 
spune ing. Palcu Nistor, secretar al 
Comitetului județean Sibiu al P.C.R.

— De curînd s-au încheiat adună
rile pentru dări de seamă anuale ale 
organizațiilor de partid din întreprin
deri. Ce concluzii principale s-au 
desprins 7

— Fiecare adunare a analizat In
tr-un spirit de înaltă responsabilita
te comunistă activitatea din ultimul 
an, sarcinile din perioada următoare. 
Ceea ce trebuie reținut este faptul 
că numeroase propuneri au vizat, pe 
de o parte, îmbunătățirea activității I 
întreprinderilor, astfel incit decem
brie să fie o lună a producțiilor re
cord, iar, pe de altă parte, soluțio
narea tuturor problemelor legate de 
pregătirea anului economic 1976.

...Sînt numai cîteva secvențe care 
ilustrează eforturile stăruitoare ale 
colectivelor din întreprinderile sibie
ne, hotărîte să facă totul pentru a în
cheia cu bune rezultate anul econo
mic 1975;

tă a instalației 
rea imediată 
te la liniile 
ritmului de producție în secția ser- 
vodirecții.

— Sîntem 
noastră este destinată multor între
prinderi din țară. De aceea, recupe
rarea integrală a restanțelor este de 
primă importanță, aprecia directorul 
întreprinderii, ing. Al. Simion.

— In raidul nostru in județul Dîm
bovița ni s-a semnalat că o impor
tantă producție riscă să fie nefina
lizată la întreprinderea de 
petrolier din Tîrgoviște, din 
nelivrării a 46 mii 
I.P.A. Sibiu. Cînd 
contract 7

— 12 tone arcuri 
prinderii din Tîrgoviște sînt în 
zit și urmează să le expediem. Pină 
Ia sfirșitul anului vom onora între
gul contract, care are termen de li
vrare 31 decembrie 1975.

De la cadrele de conducere ale uni
tății pină la muncitorii de la liniile 
de montaj, cuvintul de ordine este : 
decembrie — luna producțiilor re- j 

secția de servodirecții, unde rit- 
la acest prbdus de mare tehnici- 
intrat în fabricația de serie în 
august a.c., a crescut lună de

Muzeul de artă din Craiova a 
organizat o retrospectivă cuprin- 
zind cele mai valoroase creații 
a’e pictorului craiovean Nicolae 
Furduiescu. Cele aproape 70 de 
lucrări de pictură și grafică o- 
feră publicului o imagine de an
samblu a creației acestui artist, 
ale cărui lucrări au fost expuse 
și la „British Museum" din Lon
dra. Dintre lucrări se remarcă 
„Mineri", „Montarea conductei". 
„Peisaj industrial", „Familia 
muncitorului" și altele. (Nicolae 
Băbălău).

Sfirșitul

noului

arcuri de 
veți onora

Nicolae BRUJAN 
Dan CONSTANTIN

utilaj 
cauza 
către 
acest

între- 
depo-

cultură 
iubitori

Sard 
vinul

în mare zor. Producția

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scinteli"

destinate

Egoism de
ginere văzînd cu ochii. La fel ți

Din caietul
grefierului

Nucul discordieiin cerere. Ce-am avut să
DOSARELE ALCOOLULUI am

Nu prea par a fi motive de

dă lămn- 
mută din

(Din declarația dată tn dosarul 
4693/1975. Judecătoria sectorului

nu s-ar'fi așternut 
nu un pahar-două...

intr-o seară, Mihăilă Constantin din co
muna Ciorogîrla, satul Dirvari (județul Il
fov) a plecat de acasă cu intenția să se ducă 
la bal, să petreacă. Și n-ar fi fost, firește,

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

nr.
•6)

atîtea griji 7 Este plus 7 
bine...

artă și frumos din municipiul 
Tg. Jiu 7 Este de femarcat. în pri
mul rînd. funcționalitatea optimă a 
noii construcții, precum și dotarea 
adecvată. Sala de spectacole cu a- 
proape 600 de locuri — lambrisată 
în lemn de paltin — prezintă ex
celente calități acustice. Spațioasa 
scenă, înzestrată cu instalații elec
tromecanice moderne, oferă posibi
litatea montării unor spectacole din 
cele mai diverse, ca dimensiuni, ge
nuri. modalități. Clădirea cuprinde, 
de asemenea, săli pentru simpozioa
ne și conferințe, o bibliotecă și o 
sală de lectură, alte opt spații desti
nate activității cercurilor tehnico- 
âplicative și literar-artistice. Imbi- 
nînd, în mod armonios. în configu
rația sa elemente ale străvechii arte 
arhitectonice de pe meleagurile lui 
Brâncuși cu elemente de arhitectură 
modernă (excelentă îngemănare da
torată unor talentați prolectanți și 
inimoșilor constructori de la I.J.C.M. 
Gorj). noul edificiu aduce un plus

de frumusețe și in peisajul urbanis
tic al municipiului Tg. Jiu,

Sentimentele de adîncă recu
noștință și gratitudine pe care le 
nutresc toți oamenii muncii gorjeni 
pentru edificarea acestui minunat 
iăcaș de cultură au căpătat o vi
brantă expresie în telegrama adre
sată in încheierea festivității 
de inaugurare. Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către Consiliul ju
dețean Gorj al sindicatelor, te
legramă in care este afirma
tă hotărîrea colectivelor de mun
că din acest mîndru colț de țară 
de: a-și spori eforturile pentru ca. 
alături de Întregul popor, in noul 
cincinal să obțină rezultate demn» 
de: grija permanentă pe care parti
dul nostru, secretarul său general o 
poartă condițiilor de trai, materiale 
și spirituale, ale oamenilor muncii.

SPECTACOL PENTRU 
MECANIZATORII 

FRUNTAȘI
La Casa de. cultură a sindica

telor din Ploiești, pentru 300 de 
mecanizatori fruntași din județ, 
Împreună cu familiile, ansam
blul folcloric „Prahova" și alte 
formații — de teatru, corale, de 
dansuri — au prezentat un spec
tacol inedit: cîntece, jocuri, 
scheciuri, monoloage, dansuri te
matice — toate ilustrtnd artistic 
munca și viața tractoriștilor și 
mecanicilor de la S.M.A. Buda, 
Poiana Burchii, Inoteștl, de la 
I.A.S. Puchenii Mari. (Const. 
Căpraru).

cord
In 

mul 
tate, 
luna 
lună, colectivul s-a angajat să livreze 
în decembrie 550 de servodirecțil.

— Cite veți produce în acest 
schimb ? — îl întrebăm pe Gheorghe 
Barna, șef de echipă.

— 12. Dacă vom menține acest 
ritm, vom depăși numărul de servo- 
direcții planificat.

...Zi de concilieri-divorțuri, la una din ju
decătoriile bucureștene. Calm, cu solicitu
dine și mult tact, președintele analizează 
împreună cu cei in cauză motivele ajun
gerii căsniciei în impas, îi sfătuiește să nu 
se pripească, să mai chibzuiască dacă nu 
cumva impasul e trecător. Și, spre bucuria 
magistratului, multe din dosarele dezbină
rii se rezolvă acolo, în camera de conciliere, 
prin împăcarea părților. Din păcate, în ne
înțelegerile familiale, uneori. intervin și 
„binevoitori". Gata să pună gaz pe focul... 
altuia.

...In camera de concilieri au intrat patru 
persoane : o femeie, un bărbat cu părul alb 
și doi bărbați tineri.

— Sînt băiatul și ginerele meu, 
firi femeia, observind întrebarea, 
ochii președintelui. V-am ruga să-i lăsati și 
pe ei in cameră...

— Bine, se declară de acord magistratul 
după o clipă de gindire. Care-i necazul 7

— Păi, scrie 
spun, am spus pe hîrtie. ia cuvintul recla
manta.

— Am citit. _ ,___ _
divorț. Și dumneavoastră, la virsta părului 
alb. după mai bine de 30 de ani de căsni
cie. cred că știți mai bine ca mine că tot 
ce-ați scris acolo sînt fleacuri ce nu pot 
zdruncina temelia unei familii...

— Așa e. Și eu i-am spus că ne facem de 
rîs. Avem nepoți... a intervenit bătrînul.

— Ei. dumneata ce zici. Iți mai menții 
cererea 7

— De. știu și eu 7 1 Nu pot zice, ne-am 
înțeles, banii au fost pe mina mea. Să ve
dem ce zic și copiii...

— Bine, dar aici e treaba dumneavoastră, 
nu a copiilor. De altfel, cred că și copiii 
v-au spus ce v-am spus și eu.

— Le-am spus același lucru, a intervenit 
unul din tineri.

—- Ba, eu nu sînt de acord să se împace, 
icnește celălalt.

— Dumneata Cine ești 7 1
— Eu 7 ! Sint ginerele. Am venit să-1 țin 

moralul. Soacră-mea s-a mutat la mine, are 
grijă de copil, ne ajută în gospodărie. Ce 
mal, o să stea cu noi...

Mda. Lucrurile sînt limpezi. El, ginerele. 
In egoismul său era in stare să strice o căs
nicie de o viață, numai de dragul unor so
coteli meschine ce i-ar fi adus un plus de 
confort, scutindu-1 de griji in privința creș
terii copilului. Celor doi soți cu părul alb 
li s-a dat un termen de gîndire de 6 luni. 
Răstimp in care, sperăm, va fi depășit și 
egoismul de... ginere.

tală. Cauza 7 Nucul din curte. Dar. de ce 
să ia nuci din el un locatar, de vreme ce e 
mai aproape de ușa altuia 7 Ca atare, San
da Șerban a găsit de netolerat „afrontul" 
și. intrucît Ia toate somațiile ei insistenta 
Nicu Burluc n-a coborît din nuc. a dezlăn
țuit atacul împotriva nevestei acestuia... Și 
fiindcă pipă la un moment sorții confrun
tării erau încă nedeciși, Sandei Șerban i-a 
sărit in ajutor Paula Antemir. care tocmai 
trecea pe stradă.

Urmarea 7 Pentru victimă, leziuni care 
au necesitat mai multe zile de Îngrijiri me
dicale. Pentru cele două aprige combatante 
— Sanda Șerban și Paula Antemir — cite 
o amendă penală pe măsura faptelor : 4 000 
de iei.

Să fl fost. Intr-adevăr, nucul de vină 7...

Înșelătoarele 
plusuri...

— E nucul meu 1
— Ba e și-al meu 1
— Să te dai jos 1
— Ba nu mă dau.
Așa a izbucnit conflictul tn curtea imobi

lului din str. Cazărmii nr. 7 A. din Capi-

Se pare că nu există ajutor mai prețios 
pentru necinstea oploșită in preajma vre
unei gestiuni și care stirnește cîte unui 
gestionar visele căpătuielii. decit încrede
rea tainică în existența plusului. Adică în 
roadele unor procedee frauduloase prin 
care se urmărește Ca peste ceea ce figu
rează In scripte să existe fel de fel de 
adaosuri, perisabilități și cantități ajunse 
In gestiune pe sub mină ori scăpate prin 
cine știe ce tertipuri de ochii vreunui con-

trolor. Care plusuri, pe urmă, sînt însușite 
treptat și pe nevăzute, la adăpostul credin
ței că scriptele sînt „curate". Și dacă ul
ciorul nu s-a spart la prima Încercare, ima
ginația prinde aripi și încrederea in infai
libilul plus crește 
paguba...

— Ce vă faceți 
Este. Să-1 punem

Și cele două vînzătoare — Ioana Bă- 
descu și Margareta Avramescu — au ascul
tat-o pe gestionara Filofteia Moga. Nu ie
șise. la inventar, un plus de peste 38 000 
de Iei la raionul lor 7 Așa că au sustras 
din gestiune o mare cantitate de nasturi 
(lucrurile s-au petrecut la raionul de mer
cerie al magazinului „Cozla" din Rm. Vil- 
cea) și au ascuns-o Ia raionul vecin. După 
care au început să valorifice nasturii sus- 
trași care, pasămite, prisoseau. După pri
mul inventar a urmat un altul și apoi o 
verificare periodică. Și... în loc de plus, a 
ieșit, cum era și normal, minus — peste 
47 000 de lei.

— Onorată instanță, cred că am luat... 
Dar numai așa, vreo 4 500, cit reprezenta 
plusul de nasturi...

înșelătoare sînt plusurile necinstei 1

nimic rău dacă Mihăilă 
cumplit pe băutură. Și
A ținut-o așa toată noaptea. In zori, iată-î 
mergînd pe mai multe cărări, cu mintea 
Întunecată. Atit de întunecată incit, întil- 
nind o fată care își aștepta sora mai mare 
să meargă împreună acasă, în Mihăilă s-a 
stins și ultimul licăr de rațiune... Imobili
zată. bruscată, fata n-a mai putut să se a- 
pere.

Pentru fapta lui, infracțiune de viol, Mi
hăilă Constantin a fost condamnat la 5 ani 
închisoare. Sentință definitivă.

...Un pahar, două... O alunecare spre bău
tura fără măsură și urmările ei.

„Recunosc că am fost în acea zi la domi
ciliul reclamantului, intrucît aveam să-i 
Inapoiez o damigeană pe care mi-o dăduse 
mai înainte cu vin. Dar țin să arăt că nu
mai din cauză că nu era nimeni acasă am 
sărit gardul și mi-a venit ideea să umplu 
damigeana iar și numai graba cred că e de 
vină că s-a vărsat tot vinul, fiindcă 
Uitat să pun la loc cepul butoiului...



SCi NT El A — duminică 14 decembrie 1975 PAGINA 3

La încheierea vizitei In țara noastră a prințului 
Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia 
COMUNICAT COMUN

La Invitația președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, șeful statului Cambodgia, 
președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei, prințul Norodom Sia
nuk. împreună cu prințesa Monique 
Sianuk, a efectuat o vizită oficială 
de prietenie în România intre 11 și 
13 decembrie 1975.

în timpul șederii sale în România, 
șeful statului cambodgian și celelal
te personalități cambodgiene au vi
zitat obiective economice și social- 
culturale din Capitală, luînd cunoș
tință cu mult interes de realizările 
obținute de poporul român In edifi
carea societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria sa.

Pretutindeni, oaspeții cnmbodgieni 
au fost primiți cu deosebită căldură 
și ospitalitate, expresie a sentimen
telor de sinceră prietenie și solidari
tate pe care poporul român le nu
trește față de poporul frate cambod
gian.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. și șe
ful statului Cambodgia, prințul No
rodom Sianuk, au avut convorbiri, 
Ia care au participat :

Din partea română — Manea Mă- 
nescu, prim-ministru al guvernului, 
Iosif Uglar, secretar al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, Cornel Pacoste, adjunct al mi- 
r irului afacerilor externe.

Din partea cambodgiană — Sarin 
Chhak, membru al Biroului Politic 
al C.C. al F.U.N.C., ministrul aface
rilor externe al G.R.U.N.C., Chea San, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
F.U.N.C., ambasadorul Cambodgiei la 
București, Keat Chhon, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
F.U.N.C.

în cadrul întîlnirilor și convorbiri
lor oficiale, care s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, de prietenie 
și înțelegere reciprocă, cele două 
părți s-au informat asupra situației 
interne din cele două țări, a preocu
părilor actuale ale popoarelor român 
și cambodgian, au examinat posibili
tățile și perspectivele de dezvoltare 
a relațiilor bilaterale și au efectuat 
un larg schimb de vederi cu privire 
la aspecte de importanță majoră ale 
situației internaționale.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a făcut 
o prezentare a activității intense des
fășurate de poporul român, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
pentru transpunerea în viață a am
plului program de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, pentru ridicarea întregii națiuni 
române pe noi trepte de civilizație 
și progres.

Prințul Norodom Sianuk a dat o 
înaltă apreciere realizărilor remar
cabile dobîndite de poporul român, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
Nicolae Ceaușescu, în opera de dez
voltare economică și socială, în pro
cesul îndeplinirii cu succes a planu
rilor și programelor sale, relevind că 
experiența României socialiste este 
urmărită cu deosebit interes de ță
rile în curs de dezvoltare care au 
optat pentru propășirea lor economi- 
co-socială independentă.

De asemenea, prințul Norodom Sia
nuk a exprimat stima și prețuirea 
țării sale și a sa personală față de 
politica internațională dinamică și 
clarvăzătoare dusă de România, sub 
conducerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pusă consecvent în sluj
ba promovării cauzei progresului, pă
cii și înțelegerii între state, instaură
rii unei noi ordini politice și econo
mice internaționale, scoțînd In evi
dență marele prestigiu de care se 
bucură in lume șeful statului român.

Prințul Norodom Sianuk a infor
mat despre victoria istorică pe câre 
poporul Cambodgiei a obținut-o în 
lupta sa dreaptă împotriva agresiu
nii imperialiste, pentru eliberarea 
teritoriului patriei sale și recucerirea 
independenței, suveranității, demni
tății și integrității sale teritoriale. 
Această victorie se datorește realiză
rii unității întregii națiuni cambod
giene sub conducerea F.U.N.C., dîr- 
zeniei, înaltului eroism și spiritului

„Acum, ca și în anii luptei de eliberare, 
simțim căldura prieteniei și solidarității 

poporului român"
Interviul acordat ziarului „Scînteia" de prințul Norodom SIANUK

— tn suita vizitelor pe care 
Excelenta Voastră le-a efectuat 
in România, aceasta este prima 
vizită ce are loc după victoria 
istorică obținută de poporul 
cambodgian prieten. Ați avut 
și de această dată convorbiri cu 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
ați vizitat unele obiective din 
București, tn lumina convor
birilor avute, cum apreciați 
perspectivele de dezvoltare a 
relațiilor dintre România și 
Cambodgia in noile condiții 7

— Sint extrem de fericit și satis
făcut de convorbirile constructive, 
foarte cordiale, pe care le-am avut 
și de această dată cu Excelența Sa 
președintele Nicolae Ceaușescu. con
vorbiri caracterizate de o profundă 
prietenie și deplină înțelegere re
ciprocă. Aș dori să relev identitatea 
deplină de vederi a țărilor noastre, 
atît in ce privește dezvoltarea rela
țiilor bilaterale, cît și în pro
blemele vieții internaționale. Po
poarele cambodgian și român sînț 
legate printr-o strînsă prietenie și 
solidaritate. Noi. cambodgienil, am 
simțit căldura acestei prietenii și so
lidarități în anii grei ai luptei de 
eliberare, o simțim și acum.

Războiul s-a terminat, iar poporul 
cambodgian și-a cucerit pe deplin 
libertatea. In aceste condiții noi, 
create in urma victoriei de însem
nătate istorică pe care poporul cam
bodgian a obținut-o în lupta sa 
dreaptă de eliberare națională, rela
țiile de colaborare dintre Cambodgia 
și România au cele mai bune pre
mise de dezvoltare. Sîntem foarte 
dornici să extindem relațiile pe toa
te planurile cu România prietenă. în 
urma convorbirilor pe care le-am 
avut eu acest prilej, s-au conturat 
ample perspective pentru adîncirea 
colaborării reciproc avantajoase din

de sacrificiu al Întregului popor 
cambodgian. La victoria finală au 
contribuit sprijinul puternic și aju
torul prețios acordate Cambodgiei 
de țările prietene, precum și de for
țele progresiste iubitoare de pace 
din întreaga lume.

în acest context, In numele între
gului popor cambodgian, al F.U.N.C. 
și G.R.U.N.C., precum și al său per
sonal, prințul Norodom Sianuk a ex
primat președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
guvernului și poporului român cele 
mai sincere mulțumiri pentru spri
jinul politic, diplomatic și material 
acordat cu consecventă poporului 
cambodgian In lupta contra inter
venției imperialiste, pentru înfăptui
rea idealurilor sale de libertate și 
independență.

Partea cambodgiană a informat a- 
supra ultimelor evoluții ale situației 
din Cambodgia. asupra realizărilor 
obținute după victorie, sarcinilor care 
stau în fața poporului cambodgian în 
noua etapă de reconstrucție și edi
ficare a unei Cambodgii independen
te. suverane, pașnice, neutre, neali
niate, democratice și prospere pe 
întreg teritoriul său.

Președintele Nicolae Ceaușescu. în 
numele Partidului Comunist Român 
și al întregului popor român, a salu
tat din nou. cu căldură, victoria isto
rică a poporului cambodgian în lupta 
sa dreaptă împotriva intervenției 
imperialiste, pentru eliberarea teri
toriului patriei și recucerirea inde
pendenței și suveranității sale. A- 
ceastă victorie, care a încununat 
lupta dîrză. plină de sacrificii purta
tă de poporul cambodgian prieten 
timp de peste cinci ani. sub condu
cerea F.U.N.C. si G.R.U.N.C.. și a 
deschis o eră nouă în istoria sa. con
stituie un exemplu grăitor, care de
monstrează că atunci cînd un ponor 
este hotărit să-și anere cu dirzen'e 
unitatea și independența națională, 
nu există forțe în lume care să-l îm
piedice să-și realizeze aspirațiile 
sale legitime.

Mărețele succese dobîndite de po
porul cambodgian, la realizarea că
rora prințul Norodom Sianuk, șeful 
statului Cambodgia. și-a adus o con
tribuție activă, constituie, totodată, 
o victorie a tuturor forțelor progre
siste, antiimperialiste din întreaga 
lume, pentru pace și dezvoltare li
beră a popoarelor.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
dat din nou o înaltă apreciere efor
turilor mari depuse de eroicul popor 
al Cambodgiei. care în timpul'luptei 
revoluționare de eliberare, ca și în 
perioada reconstrucției țării, urmea
ză cu hotărîre linia sa politică de in
dependentă și suveranitate, de stă- 
pîn asupra destinului său și de spri
jinire pe forțele proprii. Șeful sta
tului român a asigurat guvernul și 
poporul Cambodgiei de sprijinul 
constant și ferm al Republicii Socia
liste România în reconstrucția țării 
și apărarea victoriei cucerite. 1

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
prințul Norodom Sianuk ătf expri
mat convingerea că. în noile condi
ții create prin dobîndirea victoriei, 
bunele relații de prietenie, solidari
tate și colaborare dintre România și 
Cambodgia vor cunoaște o dezvol
tare și mai puternică, pe multiple 
planuri. în folosul celor două po
poare. al cauzei generale a păcii și 
progresului în întreaga lume.

Cei doi șefi de stat au căzut de 
acord ca forurile competente din 
cele două țări să studieze căile și 
mijloacele corespunzătoare pentru 
dezvoltarea și diversificarea relații
lor dintre România și Cambodgia in 
domeniile politic, economic, tehnico- 
științific și cultural și pentru crea
rea unui cadru juridic adecvat. 
Apreciind activitatea Ambasadei 
cambodgiene ia București, cele două 
părți au convenit ca România să 
desdhidă o ambasadă la Pnom Penh 
in viitorul apropiat și să acrediteze 
un ambasador rezident.

Trecînd in revistă situația pe plan 
mondial, cei doi șefi de stat au sa
lutat cu satisfacție mutațiile poziti
ve care au avut loc pe arena inter
națională in favoarea luptei popoare
lor pentru independentă și suvera

tre țările noastre. De asemenea, 
avind in vedere atașamentul Cam
bodgiei și României Ia ideile păcii 
și dreptății, ale unei noi ordini po
litice și economice în lume, ele pot 
intensifica conlucrarea și pe plan in
ternațional. acționînd împreună cu 
alte state pentru făurirea unui vii
tor de progres pentru toate po
poarele.

— Pentru a răspunde intere
sului viu pe care opinia publi
că din România îl manifestă 
față de transformările ce au loc 
in prezent in Cambodgia, vă 
rugăm să prezentați principa
lele preocupări ale Frontului 
Unit Național și Guvernului 
Regal de Unitate Națională pe 
planul reconstrucției și al dez
voltării economico-sociale.

— Cambodgia se află în prezent 
angajată într-un amplu efort de re
construcție, de făurire a unei vieți 
noi pentru toți fiii și fiicele sale. Fi
rește, războiul a lăsat urme adinei. 
Bombardamentele intense ale avia
ției inamice au provocat mari dis
trugeri. Una din principalele preo
cupări după preluarea puterii a fost 
aceea de a asigura hrana necesară 
sutelor de mii de oameni amenințați 
cu foametea. Și se poate spune că, 
datorită acțiunilor ferme întreprinse 
în lunile care au urmat cuceririi 
victoriei, această problemă a fost so
luționată. Frontul Unit Național și 
Guvernul Regal de Unitate Naționa
lă au trecut la mobilizarea largă a 
tuturor păturilor populației la acti
vitatea de reconstrucție. Au fost re
făcute și extinse canalele de iriga
ție pe mari suprafețe, au fost con
struite zeci de noi diguri și lacuri 
de acumulare. Lucrările agricole, la 
care participă, practic, întregul po
por, se desfășoară intens în toate 

nitate națională, care au contribuit 
la procesul de extindere a coope
rării și înțelegerii intre state. El 
au evidențiat necesitatea primordia
lă ca la baza relațiilor dintre toate 
statele să fie așezate principiile res
pectării stricte a independenței șl 
suveranității naționale, egalității In 
drepturi, neamestecului în treburile 
Interne și avantajului reciproc, re
nunțării la forță sau la amenințarea 
cu forța, pentru a se asigura astfel 
exercitarea deplină a dreptului fie
cărei națiuni la existență liberă, în 
conformitate cu aspirațiile sale legi
time.

Cei doi șefi de stat au subliniat că 
In lume mai există numeroase fo
care de tensiune, un mare număr de 
probleme care trebuie să fie rezol
vate. In acest context, cei doi șefi 
de stat au scos în evidență necesi
tatea sporirii eforturilor tuturor sta
telor pentru reglementarea proble
melor litigioase pe cale pașnică, sub
liniind rolul și contribuția țărilor 
socialiste, ale țărilor în curs de dez
voltare, țărilor mici și mijlocii, ale 
statelor nealiniate la democratizarea 
relațiilor internaționale, la instaura
rea unui climat de înțelegere și res
pect reciproc, la dezvoltarea relații
lor de prietenie și colaborare între 
toate națiunile.

Cei doi șefi de stat au apreciat că 
problemele grave și complexe care 
rezultă din analiza situației econo
miei mondiale și a relațiilor econo
mice interstatale așteaptă o soluțio
nare eficientă, în interesul tuturor 
statelor, al păcii și securității. Ei au 
relevat acuitatea cu care se pune in 
zilele noastre problema vitală a li
chidării subdezvoltării și instaurării 
unei noi ordini economice interna
ționale, bazate pe egalitate și echi
tate. care să favorizeze dezvoltarea 
tuturor țărl'or. în primul rînd a ce
lor rămase în urmă, subliniind că 
restructurarea și așezarea relațiilor 
economice dintre state pe o bază 
nouă constituie un factor determi
nant atît pentru progresul economi- 
co-socia! al popoarelor, cît și pentru 
destindere și pace.

Cei doi șefi de stat au apreciat. că 
realizarea dezarmării generale, în 
primul rînd a celei nucleare, este de 
o importantă vitală pentru înlătura
rea primejdiei războiului și asigura
rea unei păci mondiale trainice. Ei 
s-au pronunțat pentru întreprinderea 
de măsuri grabnice și eficiente în 
direcția opririi cursei înarmărilor, 
interzicerii producerii și folosirii ar
melor nucleare, a lichidării stocuri
lor existente, a reducerii și înghe
țării cheltuielilor militare, a desfiin
țării bazelor străine de pe teritoriile 
altor state și a blocurilor militare. 
De asemenea, ei au exprimat spri
jinul lor activ pentru punerea în a- 
plicare a inițiativelor de creare a 
unor zone denuclearizate. ale păcii si 
cooperării în diferite părți ale lumii, 
cum ar fi Balcanii. Orientur Mijlo
ciu; Oceanul Indian,; Asia' de sud-rest;

Cei doi șefi de stat au subliniat 
necesitatea îmbunătățirii și democra
tizării activității O.N.U., a întăririi 
rolului său în realizarea colaborării 
intre toate statele, fără deosebire de 
orinduire socială, a unei lumi mai 
bune și mai drepte, a unei păci trai
nice. Preocupați de continua perfec
ționare a activității și de creșterea 
rolului O.N.U.. finind seama de ex
periența celor trei decenii ce s-au 
scurs de la întemeierea acesteia și de 
noile sarcini care îi revin In stadiul 
actual al vieții internaționale, cei doi 
șefi de stat au salutat adoptarea prin 
consens de către Adunarea Generală 
a O N.U. a rezoluției privind crearea 
Comitetului special pentru Carta Or
ganizației Națiunilor Unite și crește
rea rolului O.N.U. în viața interna
țională. Ei s-au pronunțat pentru 
sporirea contribuției O.N.U. la rezol
varea problemelor complexe cu care 
este confruntată astăzi omenirea, 
pentru ca organizația să devină un 
instrument internațional mai eficace, 
care să acționeze ferm pentru pre
venirea crizelor și conflictelor în re
lațiile dintre state, să sprijine cu în
treaga sa autoritate independența șl 

colțurile țării. De altfel, Cambodgia 
a fost dintotdeauna considerată unul 
din grinarii Asiei de sud-est și ea 
iși va recăpăta din nou acest renu
me. De asemenea, culturile de ceai, 
cafea, cauciuc vor asigura venituri 
importante pentru înfăptuirea pro
gramelor noastre de dezvoltare eco
nomică și socială.

Un obiectiv de cea mai mare în
semnătate pe planul reconstrucției 
este reluarea activității industriale. 
Au fost repuse in funcțiune toate 
întreprinderile industriale din capi
tală și din alte localități ale țării. 
Este vorba de întreprinderi textile, 
de utilaj agricol, întreprinderi din 
sectorul industriei alimentare. Ne 
preocupă în prezent modernizarea 
industriei noastre. în această ordine 
de idei, aș vrea să subliniez că dorim 
să dezvoltăm colaborarea cu Româ
nia. țară cu progrese remarcabile in 
domeniul industrializării. Am avut 
prilejul să mă conving din nou de 
acest lucru și în timpul actualei vi
zite. La Institutul politehnic din 
București, ca și la întreprinderea de 
mașini grele am putut vedea insta
lații și utilaje moderne de înalt nivel 
tehnic.

în ce privește preocupările de or
din social, doresc să arăt că princi
palul obiectiv este făurirea unei so
cietăți noi in Cambodgia, întemeia
tă pe egalitate și dreptate. Aceasta 
a fost ideea care a însuflețit întrea
ga luptă de eliberare și în numele 
căreia s-au făcut atîtea jertfe. Forța 
politică de bază a țării este Frontul 
Unit Național, care reunește pe toți 
combatanții din rezistență, toate for
țele progresiste ale națiunii noastre. 
Avem în prezent, la toate eșaloa
nele, comitete revoluționare ale 
F.U.N.C., ai căror membri sint aleși 
de colectivele respective. Frontul 
Unit Național acționează ferm pen
tru creșterea rolului colectivelor din 

șuveraaitatea statelor, dreptul fiecă
rui popor de a-și hotărî singur des
tinele, să contribuie la instaurarea 
unor raporturi noi între state, la con
solidarea păcii și securității în lume.

Cei doi șefi de stat au apreciat că 
mișcarea țărilor nealiniate iși aduce o 
contribuție importantă la crearea unui 
nou sistem de relații interstatale, la 
edificarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale. Partea cam
bodgiana a salutat prezența delegației 
române la Conferința ministerială de 
la Lima și a reafirmat sprijinul ei 
pentru participarea României ca ob
servator la Conferința Ia nivel înalt 
de la Colomba

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
Informat pe prințul Norodom Sianuk 
despre Încheierea cu succes a Confe
rinței pentru securitate si cooperare 
în Europa, care constituie un mo
ment deosebit de important tn edi
ficarea păcii și înțelegerii pe conti
nent, subliniind necesitatea aplicării 
riguroase, de către toate statele sem
natare, a principiilor incluse în Actul 
final al conferinței.

Prințul Norodom Sianuk a dat o 
înaltă apreciere activității consec
vente și dinamice desfășurate cu suc
ces de președintele Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu, în 
vederea edificării unui sistem durabil 
de securitate și cooperare în Europa.

Cei doi șefi de stat au salutat cu 
căldură marile victorii Istorice ale 
popoarelor vietnamez și laoțian în 
lupta împotriva imperialismului și 
forțelor reacționare, pentru inde
pendență și libertate, pentru propă
șirea economică și socială, conform 
voinței și aspirațiilor lor legitime, 
fără nici un amestec din afară. Ei au 
apreciat că victoria popoarelor din 
Cambodgia, Vietnam și Laos a creat 
condiții noi. favorabile, pentru con
solidarea păcii tn regiune și în în
treaga lume.

Șefii celor două state au reafirmat 
sprijinul lor față de inițiativele și 
eforturile R.P.D. Coreene îndreptate 
spre reunificarea pașnică și indepen
dentă a Coreei, fără nici un ames
tec din afară.

Cele două părți s-au pronunțat pen
tru soluționarea cit mai rapidă, pe 
cale politică, a conflictului din Orien
tul Mijlociu, în spiritul rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate și ale Adu
nării Generale O.N.U. Aceasta pre
supune retragerea Israelului din te
ritoriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, precum și soluțio
narea problemei poporului palesti- 
nean în conformitate cu drepturile 
sale legitime, inclusiv dreptul de 
a-și constitui un stat propriu. Păr
țile au apreciat că numai pe această 
bază s-ar putea ajunge la o pace 
trainică și justă în regiune, care să 
asigure dezvoltarea liberă, securitatea 
și independenta tuturor statelor din 
zonă.

Părțile și-au exprimat deosebita’! 
satisfacție pentru rezultatele vizitei' 
efectuate în Rdmânia'“de șeful 'statu-î 
lui Cambodgia, prințul Norodom Sia
nuk, apreciind că discuțiile rodnice 
purtate vor contribui la dezvoltarea și 
diversificarea legăturilor de prietenie 
și solidaritate dintre poporul român 
și poporul cambodgian, dintre cele 
două țări. Ele au dat expresie con
vingerii lor nestrămutate că relațiile 
dintre Republica Socialistă România 
și Cambodgia se vor dezvolta con
tinuu, în interesul celor două po
poare, al cauzei luptei împotriva im
perialismului, pentru progres, pace 
și cooperare în întreaga lume.

Șeful statului Cambodgia, pre
ședintele F.U.N.C., prințul Norodom 
Sianuk. prințesa Monique Sianuk, 
împreună cu personalitățile oficiale 
care i-au însoțit au exprimat pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și tovarășei 
Elena Ceaușescu, guvernului și po
porului român cele mai sincere mul
țumiri pentru primirea caldă și prie
tenească, pentru Ospitalitatea ce le-a 
fost rezervată înr timpul vizitei în 
Republica Socialistă România.

București, 13 decembrie 1975 

agricultură și din industrie, pentru 
democratizarea relațiilor sociale.

în pofida distrugerilor provocate 
de război, putem afirma că in pre
zent Cambodgia este mai puternică 
și că avem o societate mai sănătoa
să. Calea pe care am ales-o este o 
cale dificilă, dar este o cale justă 
și sîntem hotărîți să o urmăm 
neabătut.

— Una din preocupările cen
trale, pe plan mondial, in zilele 
noastre, este realizarea unei noi 
ordini politice și economice in 
lume, bazată pe principiile noi 
de relații intre state. Am dori 
să cunoaștem opinia Excelentei 
Voastre asupra căilor de reali
zare a acestui obiectiv.

— împărtășim pe deplin punctul 
de vedere remarcabil al României, 
al președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu privire la necesitatea schimbării 
vechilor rînduiell prin instaurarea 
unei noi ordini politice și economice 
în lume. Credem că o nouă ordine 
implică abolirea definitivă a politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste, care a dus la împărțirea lu
mii in bogați și săraci. Este necesară 
stabilirea unor relații noi, bazate pe 
egalitate, pe respectul deplin al in
dependenței și suveranității naționale 
ale fiecărui stat, pe neamestec în 
treburile interne, pe dreptul fiecărui 
popor de a-și hotărî destinele.

în încheiere, aș dori să transmit, 
prin intermediul ziarului „Scînteia", 
un salut călduros poporului român 
și să dau prin aceasta expresie recu
noștinței noastre fierbinți pentru so
lidaritatea activă și sprijinul fră
țesc acordat în mod consecvent cau
zei poporului cambodgian.

< Interviu realizat de 
Dumitru ȚINU

Cronica zilei
în semn de cinstire a memoriei e- 

roilor proletariatului căzuți acum 57 
de ani — la 13 decembrie 1918 — în 
lupta pentru drepturile clasei mun
citoare. sîmbătă au fost depuse co
roane de flori la placa comemorativă 
din piața fostului Teatru Național 
din Capitală. Au adus, astfel, oma
giul lor oameni ai muncii de la în
treprinderile poligrafice „13 Decem
brie 1918“ și „Informația", de la în
treprinderea de țigarete și Combina
tul poligrafic „Casa Scînteii".

★
Ministrul afacerilor externe al Re

gatului Lesotho, C.D. Molapo, a a- 
dresat ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, o telegramă de 
mulțumiri pentru mesajul transmis 
cu ocazia desemnării sale in această 
funcție.

★
Sîmbătă s-a înapoiat in Capitală 

delegația de activiști ai P.C.R., con
dusă de tovarășul Lucian Drăguț, 
vicepreședinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, care, la invi
tația C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
a făcut o vizită de schimb de expe
riență în R.S. Cehoslovacă.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Stefan 
Kiss, secretar general al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, de 
activiști de partid.

Au fost prezenți reprezentanți al 
Ambasadei R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

♦
A sosit In țara noastră colectivul 

Teatrului pentru copii și tineret din 
Subotița — R.S.F. Iugoslavia, care, 
la invitația și în cadrul legăturilor 
statornicite cu Teatrul de păpuși din 
Craiova, va prezenta la Drobeta Tur- 
nu-Severin și la Craiova mai multe 
spectacole cu piesa „Povestea micu
lui curier" de Djordje Radisic. De 
asemenea, oaspeții vor asista la spec
tacole susținute de actorii craioveni 
și vor face un schimb de experiență 
cu aceștia.

(Agerpres)
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DUMINICA, 14 DECEMBRIB

PROGRAMUL I

8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copil : 

Daktari.
10.00 Viața satului.
11.15 Aventura cunoașterii.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13.05 Album duminical.
16,50 Succese ale artei românești 

peste hotare (III).
17.20 Gala filmului de animație 

(IX). 100% Hanna și Barbera.
18.40 Drumuri în istorie.
19.00 Lumea copiilor.
19.30 Telejurnal • Comentariul 

săptamînil.
20,00 Film artistic : „Romeo și Ju- 

lieta" — producție a studiou
rilor engleze.

22.10 24 de ore. 
oumtniea sportiva.

PROGRAMUL D

1KO0W1 39 Concertul filarmonicii 
„George Enescu".

20,00 Eroi îndrăgiți de copii.
20,25 Ora melomanului. Concert 

Ravel.
21.20 Artă plastică.
21.40 Film serial : Mannix.

LUNI, 15 DECEMBRIE 

PROGRAMUL I

16.00 Telescoală.
16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19.00 Contemporanele noastre.
19.20 1001 de seri : Croitorașul cel 

viteaz.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reportaj T.
20.15 „Mult e dulce și frumoasă...*. 

Concert-spectacol de muzică 
populară.

20.45 Cind metopele povestesc. Do- 
cumentar-artistic.

21,05 Roman-foileton : „Cimentul*. 
Episodul I. O producție a 
studiourilor de televiziune 
sovietice.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex.
17,05 Floarea muncii. Program de 

cîntece.
17.20 Film artistic : „Opiul și bîta* 

— producție a studiourilor 
algeriene.

19.05 Concert de jazz simfonic.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii 5 

Daktari.
20,25 Biblioteca pentru toți : Ce

zar Petrescu.
21.20 Transportul... sub zero grade.
21,40 tntîlnire cu opereta.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 decembrie. în țară : Vreme în 
general închisă. Vor cădea precipitații 
sub formă de lapoviță șl ninsoare și 
chiar ploaie, mai ales în Maramureș, 
Crișana, Banat. Oltenia și Muntenia. 
Vîntul va sufla cu viteze de 40—60 
km/oră în sudul și vestul țării. La mun
te va ninge, iar vîntul va sufla cu 100— 
120 km/oră, viscolind zăpada. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 7 și plus 3 grade, mai coborîte în 
primele zile în nordul țării, iar maxi
mele între minus 3 și plus 5 grade. în 
București : Vreme în general închisă. 
Precipitații slabe sub formă de ploaie, 
lapoviță șl ninsoare. Vînt potrivit, cu 
unele intensificări. Temperatura ușor 
variabilă.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT » SPORT

HANDBAL Echipa feminină a R D Germane — 
campioană mondială

Ieri, la Kiev (U.R.S.S.) s-a în
cheiat campionatul mondial de hand
bal feminin. Titlul de campioană a 
fost cucerit de echipa R. D. Ger
mane care, in ultima etapă a tur
neului final, a întrecut cu 17—11 
echipa Cehoslovaciei și a încheiat 
neînvinsă întrecerile (9 puncte). Dar 
rezultatul surpriză al ultimei etape, 
rezultat care a avut și implicații im
portante asupra ordinii primelor trei 
echipe in clasament, a fost cel din 
meciul Ungaria—U.R.S.S.. scor 12—10 
în favoarea primei formații 1 Drept 
urmare, echipa U.R.S.S. s-a clasat pe 
locul secund (7 p) în timp ce echipa 
Ungariei a urcat pe locul al treilea 
(6 p ).

în partida care privea împărțirea 
locurilor IV și V s-au întîlnit perfor
merele trecutei ediții a competiției 
Supreme feminine, vicecampioana |i

Excelenței Sale
Domnului ROBERT D. MULDOON

Prim-ministru al Noii Zeelande
învestirea dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Noii Zeelande 

îmi oferă ocazia de a vă transmite felicitări cordiale și urări de succes.
Sînt convins că relațiile prietenești dintre România și Noua Zeelandă se 

vor dezvolta in continuare, spre binele celor două națiuni, al cooperării și 
păcii internaționale.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Plecarea delegației P. C. R. la lucrările 
primului Congres al P.C. din Cuba

Sîmbătă dimineața a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Havana, de
legația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul . Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care ya participa la lucrările 
primului Congres al Partidului Co
munist din Cuba. Din delegație mal 
fac parte Constantin Olteanu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Dumitru Turcuș, membru al

ÎNTOARCEREA DELEGAȚIEI P.C.R. CARE A PARTICIPAT 
IA LUCRĂRILE CELUI DE-AL VII-LEA CONGRES Al PMP.

Sîmbătă la amiază s-a înapoiat 
de la Varșovia delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care a partici
pat la lucrările celui de-al VII-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez.

La plecarea din Varșovia, pe ae
roportul internațional Okencie, de
legația a fost condusă de Jan Szy- 
dlak, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., Ryszard 
Frelek, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
de activiști ai Comitetului Cen
tral.

MINISTRUL APĂRĂRII AL FRANȚEI A PĂRĂSIT CAPITALA
Sîmbătă după-amiază a părăsit 

Capitala ministrul apărării al Fran
ței, Yvon Bourges, care, la invitația 
ministrului apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, a făcut 
o vizită oficială în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți generalul de armată 
Ion Ioniță, ministrul apărării națio
nale, generalul-colonel Ion Coman, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, adjunct! ai ministrului apărării

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-portuglieze pentru comerț și cooperare

Sîmbătă după-amiază s-au înche
iat,, la .București. Jucrările primei se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-portugheze pentru co
merț și cooperare, consacrate concre
tizării înțelegerilor înscrise în acor
durile încheiate cu prilejul întîlniri
lor româno-portugheze la nivel inalt.

La încheierea lucrărilor. Emil 
Drăgănescu, viceprim-minlstru al gu
vernului, Jorge Campinos, ministrul 
comerțului exterior și turismului, co
președinți ai comisiei, au semnat un 
protocol care reprezintă pentru cele 
două părți un program de lucru vi- 
zînd finalizarea unor importante ac
țiuni de cooperare. îndeosebi în do-

Lucrările celei de-a Xlll-a Intilniri europene
a uniunilor naționale studențești

Sîmbătă au continuat în Capitală 
lucrările celei de-a XIII-a Intîlniri 
europene a uniunilor naționale stu
dențești. Dezbaterile au prilejuit un 
larg schimb de opinii cu privire la 
intensificarea participării organizații
lor naționale studențești de pe con

REȘIȚA: Un nou ansamblu comercial
Rețeaua comercială a celei mai 

vechi vetre siderurgice a țării — Re
șița — s-a îmbogățit. începînd de vi
neri, 12 decembrie, cu un nou și mare 
ansamblu comercial : „Nera". Supra
fața acestuia este impresionantă — 
12 000 mp, din care circa 9 000 mp 
suprafață de vînzare. Acest obiectiv 
important servește publicul cumpără
tor prin intermediul a 50 de unități 
și 400 de lucrători. Se distinge. în 
noul ansamblu comercial, magazinul 
universal cu produse dintre cele mai 

Reinnoiti-vă abonamenteleA

pentru anul 1976 la revista

„ERA SOCIALISTĂ"
Prețul unui abonament este de 72 de lei anual (24 de numere) și 36 

de lei semestrial.
Abonamentele se fac Ia oficiile și agențiile P.T.T.R., factorii poștali 

și prin difuzorii de presă din întreprinderi, instituții și de la sate.

campioana mondială, respectiv, echi
pele României și Iugoslaviei. Meciul 
avea importantă destul de mare : el 
trebuia să arate care dintre cele două 
echipe va participa la turneul olim
pic feminin din 1976, pe lingă echi
pele clasate pe primele trei locuri.

A învins echipa României, cu 12—11 
(6—6), la capătul unui joc strîns. me
diu ca tehnică și tactică. însă plin de 
combativitate și interes pină la ulti
mele secunde. Deși echipa noastră a 
obținut calificarea la turneul olimpic, 
totuși, jocul și rezultatele ei la cam
pionatul mondial au fost mult sub 
așteptările suporterilor, fapt ce pre
supune o reconsiderare critică a com
ponentei lotului și a procesului de 
instruire, astfel incit reprezentativa 
feminină a României să-și poată în
deplini obiectivul olimpic.

V. M.

Colegiului Central de Partid, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost prezenți Jesus Mendizabal, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Cubei la București, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

Au fost de față Aurel Duca, am
basadorul țării noastre Ia Varșovia, și 
W. Wojtasik, ambasadorul Poloniei 
la București.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Matei, 
Alexandru Szabo, Constantin Potîngă 
și Vasile Șandru, adjuncți de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost prezenți Edward Rokicki, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Polone la București, membri 
ai ambasadei. (Agerpres) 

naționale, generali și ofițeri supe
riori. Erau de față Raoul Delaye, 
ambasadorul Franței la București, Icr- 
cotenentul-colonel Yvan Dujon, atașat 
militar, aero și naval, membri ai am
basadei.

Au fost, de asemenea, prezenți ata
șați militari acreditați la București.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări. Yvon Bourges și 
generalul de armată Ion Ioniță au 
trecut în revistă garda de onoare.

rpenlilp, indpștriilof chimică. navălK, 
cnnstrutțqșre ’ de mașini, agriculturii, 
științei și tehnologiei. Documentul 
prevede, de asemenea, măsuri con
crete îndreptate spre lărgirea sub
stanțială și diversificarea în conti
nuare a schimburilor comerciale din
tre cele două țări.

La semnare au fost prezenți Con
stantin Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Antonio 
L. M. A. Novais Machado, ambasado
rul Portugaliei la București, precum 
și membrii celor două delegații.

(Agerpres)

tinentul nostru alături de forțele pro
gresiste democratice Ia lupta pentru 
libertate, independență, pace și pro
gres social, pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă.

Lucrările reuniunii continuă.
(Agerpres)

diverse — alimentare și nealimen
tare — dispuse într-o concepție mo
dernă, în principal prin expunerea 
liberă și autoservire.

Complexul „Nera" are două cor
puri de clădire. Corpul „A" a fost 
dat integral în folosință vineri. In 
corpul „B“, cumpărătorii vor avea la 
dispoziție, foarte curînd, un restau
rant, cofetărie, un snack-bar, una 
dintre cele mai frumoase săli de ex
poziție pentru mobilă. (N. Catană).

în cîteva rînduri
• După disputarea partidelor în

trerupte și înaintea ultimei runde, 
în campionatul republican feminin 
de șah de la Alexandria cpnduce 
maestra Elisabeta Polihroniade cu 
10 puncte, urmată de Suzana Makai 
și Gertrude Baumstark cu cîte 9,5 
puncte. Astăzi, în ultima rundă, Po
lihroniade o întilnește (cu piesele 
albe) pe Margareta Teodorescu, iar 
Makai va disputa partida cu Baum
stark. în perspectivă, un final de cam
pionat pasionant.

în campionatul masculin de șah, 
după 16 runde conduce Victor Cio- 
cîltea cu 11 puncte (1). urmat de 
Em. Ungureanu 9 puncte (1). Ghi- 
țescu, Pavlov și Radovici cite 9 
puncte.

• Sala Dinamo din Capitală a 
găzduit aseară finala „Cupei F. R. 
Box" între, echipele Farul Constan
ta și Box Club Galați. Victoria a re
venit pugiliștilor constănțeni eu 
scorul de 22—21.
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Sint necesare acțiuni ferme 
în vederea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale
Adunarea Generală a O.N 
față de principiile Cartei 

economice
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 

— Adunarea Generală a O.N.U. și-a 
reafirmat adeziunea față de princi
piile Cartei drepturilor și îndatoriri
lor economice ale statelor, un amplu 
document ce subliniază necesitatea 
unor acțiuni ferme în vederea instau
rării unei noi ordini economice in
ternaționale, pentru eliminarea de
calajelor care există între statele in
dustrializate și cele în curs de dez-

.U. își reafirmă adeziunea 
drepturilor și îndatoririlor 

ale statelor
voltare. în acest sens. Adunarea 
Generală, printr-o rezoluție aprobată 
vineri, cere tuturor statelor să adopte 
măsurile necesare pentru transpune
rea in viață a prevederilor Cartei.

Una din principalele prevederi ale 
Cartei precizează că „fiecare stat 
trebuie să aibă dreptul de a-și exer
cita în mod liber deplina suverani
tate asupra bogățiilor, resurselor na
turale și activităților sale economice".

Pentru lichidarea definitivă a colonialismului,
a oricăror forme de
NAȚIUNILE UNITE 13 — Cores

pondentul nostru transmite : Aduna
rea Generală a O.N.U. a marcat prin
tr-o ședință festivă împlinirea a 15 
ani de la adoptarea de către plenară 
a istoricei „Declarații asupra acordă
rii independenței țărilor și popoare
lor coloniale".

Cu acest prilej, au rostit a- 
locuțiuni președintele actualei se
siuni, Gaston Thorn, secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, pre
ședinta Comitetului special contra 
politicii de apartheid, Janne Martin 
Cisse, președintele Consiliului Națiu
nilor Unite pentru Namibia, D. ka- 
mana, și președinții pe luna în curs 
ai grupurilor regionale, între care și 
ambasadorul român Ion Datcu.

Vorbitorii au evidențiat ireversibi
litatea procesului decolonizării, con
tribuția majoră a O.N.U. în facilita
rea și intensificarea ritmului acestui 
proces și au adus un omagiu celor 
căzuți în lupta pentru libertate și in
dependență, pentru dreptate și justi
ție. _

Făcînd bilanțul acestor lupte din 
ultimii 15 ani, cînd peste 70 de mi
lioane de oameni au rupt lanțu
rile robiei coloniale, iar țările lor — 
în număr de 44 — au devenit state 
membre ale O.N.U., vorbitorii au e- 
vidențiat imperativul continuării e- 
forturilor pentru lichidarea ultime
lor vestigii ale colonialismului. în 
lume mai sînt încă milioane de 
oameni care trăiesc sub regimuri 
coloniale, între care 7 milioane sînt 
subjugați în sudul Africii prin cele 
mai inumane sisteme de represiune 
și discriminare. De asemenea, s-a 
subliniat sarcina importantă ce revi
ne O.N.U. în încheierea procesului 
decolonizării și împlinirii principiu
lui universalității organizației.

★
Adunarea generală a O.N.U. a a- 

doptat o serie de rezoluții pe proble
me economice și de decolonizare, înain
tate de comitetele sale. Astfel, ple
nara a adoptat, fără vot, rezoluțiile 
Comitetului economic asupra Confe
rinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), a 
cooperării tehnice între țările în curs 
de dezvoltare, precum și rezoluția 
principală în problemele decoloniză
rii, intitulată „Transpunerea în viață 
a Declarației asupra acordării inde
pendenței țărilor și popoarelor colo
niale".

Prin decizia privind U.N.C.T.A.D., 
Adunarea Generală își însușește con
sensul Consiliului pentru comerț și 
dezvoltare referitor la organizarea lu
crărilor și la elaborarea agendei pro
vizorii a celei de-a IV-a sesiuni a 
U.N.C.T.A.D., planificată a avea loc 
în luna mai 1976, la Nairobi. Rezo
luția cere statelor membre să adopte 
măsurile concrete necesare pe plan

Continuă luptele 
în liban

BEIRUT 13 (Agerpres). — Potrivit 
postului de radio Liban, situația din 
această țară a continuat și simbătă 
să fie încordată. La Beirut și în sub
urbii au continuat schimburile de 
focuri cu diferite tipuri de arme, în- 
registrîndu-se noi .victime omenești și 
distrugeri materiale. în cursul lupte
lor de simbătă dimineața, 24 persoa
ne și-au pierdut viața, iar alte 74 au 
fost rănite. Pe de altă parte, în multe 
puncte ale orașului s-au semnalat in
cendii pe care pompierii nu le-au pu
tut stinge, neputînd circula din cauza 
tirurilor neîntrerupte.

Se relatează că și în orașele Zahle 
șl Tripoli au avut loc simbătă puter
nice ciocniri armate intre grupările 
rivale.

asuprire a popoarelor
național, regional și interregional, 
pentru a facilita negocierile asupra 
punctelor agendei sesiunii.

Cea de-a doua rezoluție vizează 
intensificarea cooperării tehnice între 
statele în curs de dezvoltare prin 
intermediul Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). 
Alte prevederi ale rezoluției se re
feră la recrutarea de experți, spori
rea importurilor din țările în curs 
de dezvoltare, pregătirea a 4 re
uniuni regionale și a unei conferințe 
internaționale sub auspiciile P.N.U.D. 
pe tema amplificării cooperării teh
nice între aceste state.

Rezoluția asupra decolonizării a 
fost adoptată de plenară cu 108 
voturi, 3 contra și 15 abțineri. A- 
preciind că supraviețuirea colonia
lismului în toate formele sale de
manifestare este incompatibilă cu 
Carta O.N.U., cu Declarația uni
versală a drepturilor omului și 
cu Declarația asupra acordării in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale și că prezintă o serioa
să amenințare pentru pacea și secu- 

Generală 
continua 
necesare 

colonialis-

ritatea lumii, Adunarea 
afirmă hotărîrea de a 
să întreprindă măsurile 
pentru rapida eradicare a 
mului și pentru stricta respectare de 
către toate statele a prevederilor do
cumentelor amintite mai sus.

Reafirmînd recunoașterea legitimi
tății luptei popoarelor aflate sub 
jugul colonial și străin pentru a-și 
exercita drepturile la autodetermi
nare și independență, rezoluția cere 
puterilor coloniale să-și retragă 
imediat și necondiționat bazele și 
instalațiile militare din teritoriile 
coloniale. Statele membre sînt che
mate să se abțină de a acorda orice 
fel de asistență regimului minoritar 
ilegal din Rhodesia de Sud și regi
mului inuman al apartheidului din 
Africa de Sud, atît timp cit nu sînt 
restabilite drepturile inalienabile la 
autodeterminare și independență ale 
popoarelor namibian și Zimbabwe. 
De asemenea, rezoluția lansează un 
apel pentru acordarea întregului a- 
jutor necesar — moral, politic și 
material — celor două popoare.

Rezoluție a Adunării 
Generale în legătură 
cu situația din Timor

NAȚIUNILE UNITE. — Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat rezolu
ția prezentată de Comitetul pentru 
teritoriile neautonome, în legătură cu 
situația din Timor. Documentul de- 
plînge „intervenția militară a forțe
lor armate indoneziene în Timor, ce- 
rînd guvernului de la Djakarta să 
pună capăt violării integrității teri
toriale a Timorului, prin retragerea 
forțelor sale armate din acest terito
riu". De asemenea, rezoluția subli
niază necesitatea ca poporul din Ti
mor să-și poată exercita, în deplină 
libertate, dreptul său la autodeter
minare.

★

Islanda, a cerut organizarea unei 
reuniuni urgente a Consiliului de 
Securitate în legătură cu atacul co
mis de o navă britanică împotriva 
unui vas de coastă islandez. După 
cum se menționează în scrisoarea 
prezentată președintelui în exercițiu 
al consiliului, Ivor Richard, de către 
reprezentantul Islandei la O.N.U., 
Ingvi Ingvarsson, atacul a avut loc 
joi, în apele teritoriale ale Islandei. 
Mesajul precizează că guvernul is
landez consideră acțiunea navei bri
tanice ca o violare flagrantă -a suve
ranității Islandei, care pune în pe
ricol pacea și securitatea în regiune.

„Comuniștii se pronunță pentru un guvern 
de reconciliere națională in Spania" 

O declarație a tovarășului Santiago Carrillo
ROMA 13 — Corespondentul Ager

pres transmite : In cursul unei con
ferințe de presă organizate simbătă 
la Roma, secretarul general al Parti
dului Comunist din Spania. Santiago 
Carrillo, s-a referit pe larg la situația 
actuală din Spania, la lupta și acțiu
nile partidului comunist și ale celor
lalte forțe democratice. La conferința 
de presă au participat Dolores Ibar- 
ruri, președintele Partidului Comu
nist din Spania, alți membri ai con
ducerii partidului.

„Prin formarea noului guvern spa
niol — a arătat Santiago Carrillo — 
se vrea să se creeze impresia în Eu
ropa că se acționează în direcția unei 
avansări către democrație. în reali
tate, este vorba însă de o tentativă de 
salvare a regimului, în fața nemulțu
mirii și neliniștii crescînde a marii 
majorități a spaniolilor, care doresc

schimbări de structură". „Comuniști! 
spanioli, a spus Santiago Carrillo, se 
pronunță pentru un guvern de recon
ciliere națională, care ar deschide ca
lea către o dezvoltare democratică în 
Spania. Ar fi însă utopic să se creadă 
că un asemenea guvern s-ar putea 
crea fără participarea partidelor cla
sei muncitoare".

Referindu-se la raporturile stabilite 
între forțele de opoziție din Spania, 
secretarul general al P.C.S. a decla
rat : „Apreciem că raporturile dintre 
Junta Democratică și Platforma de 
Convergență Democratică au făcut în 
aceste săptămîni mari progrese. Nu 
de mult a fost constituită o comisie 
de studiu care pregătește programul 
și condițiile pentru unificarea acestor 
forțe. Avem speranța că această co
laborare se va întări și lărgi".

portugalia Legea constituțională 
privind reorganizarea forțelor armate
LISABONA 13 (Agerpres). — Agen

ția A.N.O.P. informează că la Lisa
bona a fost dată publicității Legea 
constituțională privind reorganizarea 
forțelor armate, aprobată zilele aces
tea de Consiliul Revoluției din Por
tugalia.

Legea subliniază necesitatea menți
nerii unei stricte discipline în cadrul 
forțelor armate, precizînd că a- 
ceasta constituie principalul factor 
de coeziune. Legea adaugă că disci
plina trebuie să fie conștientă și în
temeiată pe necesitatea îndeplinirii 
misiunilor încredințate forțelor ar
mate. în virtutea noii legi, cadrele de 
conducere ale forțelor armate vor 
trebui să împiedice „ca unitățile pe 
care le comandă să fie manevrate de 
interese partizane" și, totodată, să 
vegheze „ca divergențele de opinie 
asupra căilor de urmat să nu repre

zinte o amenințare pentru coeziunea 
forțelor armate și pentru unitatea eu 
poporul portughez în atingerea obiec
tivelor propuse". Misiunea istorică a 
forțelor armate portugheze — se ara
tă în lege — constă în asigurarea 
condițiilor care să permită trecerea 
pașnică și pluralistă a societății por
tugheze către democrație și socialism. 
Pînă la intrarea în vigoare a Consti
tuției, forțele armate vor fi subordo
nate Consiliului Revoluției, prin in
termediul șefului Statului Major ge
neral.

în cuprinsul legii se subliniază că 
„revoluția portugheză, vizînd instau
rarea în țară a unei societăți demo
cratice și socialiste, va trebui în mod 
necesar să se dezvolte în conformitate 
cu condițiile obiective care există în 
Portugalia".

BBBBBBBBBBBBB

Vizita delegației parlamentare române 
in Iugoslavia

BELGRAD 13 — Corespondentul 
nostru transmite : Delegația parla
mentară română, condusă de tovară
șul Nicolae Giosan, președintele Ma
rii Adunări Naționale, aflată în vizită 
in R. S. F. Iugoslavia, a fost simbătă 
oaspetele combinatului minier și me
talurgic „Zenița", din R. S. Bosnia 
și Herțegovina, care colaborează cu 
întreprinderi siderurgice și metalur
gice din țara noastră. Oaspeții au fă
cut apoi cunoștință cu activitatea in
stitutului de cercetări metalurgice 
„Hasan Brkici" din Zenița.

Cu prilejul vizitei delegației parla
mentare române în Iugoslavia, am
basadorul României la Belgrad, 
Virgil Cazacu, a oferit un cocteil. Au 
luat parte Kiro Gligorov, președinte
le Adunării R.S.F. Iugoslavia, Sinan 
Hasani, vicepreședinte al Adunării, 
Trpe Iakovlevski, președintele Co
mitetului federal pentru știință și 
cultură, Lazar Moisov, locțiitor al 
secretarului federal pentru afacerile 
externe, oameni de cultură, ziariști.

DE PRETUTINDENI

Măsuri de redresare 
a economiei 

italiene
ROMA 13 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat săptămînalului „E- 
poca", vicepremierul italian Ugo La 
Malfa, lider al Partidului republi
can, de guvernămînt, s-a referit la o 
serie de măsuri inițiate de guvern 
pe plan economic și social. între al
tele. Ugo La Malfa a relevat că, în 
urma unor astfel de măsuri, a fost 
redusă, cu aproximativ 50 la sută, 
rata inflației, precum și deficitul ba
lanței de plăți de la 3 400 miliarde 
lire, cît a fost la sfîrșitul anului tre
cut, la aproximativ 600 miliarde, în 
prezent. Guvernul a inițiat, de ase
menea. măsuri în favoarea industriei 
de construcții, agriculturii și expor
turilor. în acest context, Ugo La 
Malfa a subliniat, în interviul său, 
„contribuția importantă la acțiunile 
guvernului pe care a adus-o Parti
dul Comunist Italian".

Dezbateri consacrate 
dezvoltării schimburilor 

economice dintre 
România și Marea Britani©

LONDRA 13 — Corespondentul 
nostru transmite : La sediul Camerei 
de Comerț și Industrie din Londra 
a fost organizată o consfătuire con
sacrată căilor de dezvoltare a schim
burilor economice dintre România și 
Marea Britanie și în mod deosebit 
creșterii exporturilor românești pe 
piața britanică. La consfătuire au 
participat numeroși reprezentanți ai 
firmelor din Confederația importato
rilor britanici. A fost prezent amba
sadorul român la Londra, Pretor 
Popa.

Șeful agenției economice a țării 
noastre la Londra a vorbit despre 
posibilitățile largi de extindere și 
diversificare â exporturilor româ
nești, în special în domeniul con
strucțiilor de mașini, industriei chi
mice și industriei electrotehnice.

agențiile de presă transmit:
Delegația Grupului ro

mân al Uniunii Interparla
mentare, condusă de Corneliu 
Mănescu, președintele grupului, care 
efectuează o vizită în Italia, la in
vitația Grupului italian al Uniunii 
Interparlamentare, a avut o întîlnire 
cu Giuseppe Petrilli, președintele 
Institutului pentru reconstrucție in
dustrială. Delegația s-a întîlnit, de 
asemenea, cu E Mazzanti, vicepreșe
dinte al Societății naționale de hidro
carburi (E.N.I.).

0 delegație economică 
română, condusa de Justin Rogoz, 
adjunct al ministrului industriei chi
mice, a purtat convorbiri, Ia Damasc, 
cu conducerea Ministerului Petrolului 
și Resurselor Minerale, precum și cu 
organismul sirian de fosfați, privind 
dezvoltarea colaborării intre cele 
două țări în acest domeniu.

Alegerile generale anti
cipate din Australia s au so1- 
dat cu victoria coaliției liberal-agra- 
riene prezidată de Malcolm Fraser, 
care a obținut în Camera Reprezen
tanților, potrivit unor cifre încă ne
oficiale, 90 din totalul de 127 man
date. Restul de 37 locuri au revenit 
laburiștilor. Recunoscînd succesul 
coaliției liberal-agrariene, liderul 
Partidului Laburist, fostul premier 
Gough Whitlam, a declarat că schim
bările survenite în rîndurile electora
tului sînt rezultatul dificultăților 
economice actuale.

Guvernul portughez a h0* 
tărît să acorde autonomie regională 
provizorie Insulelor Azore și Madei
ra din Atlantic, se arată într-o de
clarație guvernamentală publicată 
simbătă la Lisabona. Ca urmare, vor 
fi create administrații regionale și 
junte de dezvoltare în aceste provin
cii, avînd împuterniciri separate de 
cele ale guvernului central de la Li
sabona.

congresul sindicatelor 
Ungare și’a *nc^elat lucrările sîm- 
bâtă la Budapesta. Președinte al 
Consiliului Central al Sindicatelor din 
R. P. Ungară a fost reales Aladăr 
Foldvari, iar în funcția de secretar 
general — Săndor Găspâr. La con
gres a participat o delegație a Uniu
nii Generale a Sindicatelor din Româ

zultatele recentei reuniuni ministe
riale a N.A.T.O., desfășurată la Bru
xelles, și evoluția situației în Orien
tul Apropiat.

Demisia guvernului con
gelez. Guvernul congolez prezidat

nia, condusă de tovarășul Ștefan Pa
vel, secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

de Henri Lopes și-a prezentat vineri 
seara demisia colectivă. Această ho-
tărîre a fost luată ca urmare a re

BRUXELLES 13 — Corespon
dentul Agerpres transmite : La 
Anvers a avut loc o manifestare 
culturală consacrată României, 
organizată de Federația locală 
a Partidului Comunist din Bel
gia. Jan Debrouwere, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
a făcut o expunere cu privire la 
tradițiile de luptă ale Partidului 
Comunist Român, participarea 
poporului nostru la victoria îm
potriva Germaniei hitleriste in 
cel de-al doilea război mondial, 
precum șl relațiile frățești dintre 
P.C.R. si P.C.B. Expoziția de 
carte românească, organizată cu 
ocazia acestei manifestări, a 
prezentat operele tovarășului 
Nicolae Ceausescu publicate in 
limbi străine, alte lucrări cu ca
racter politic, social și economic 
editate in România.

comandării sesiunii extraordinare a 
C C. al Partidului Congolez al Muticii 
de a se constitui un nou guvern re
voluționar, corespunzător situației ac
tuale din țară. în funcția de prim- 
ministru a fost desemnat comandan
tul Louis Syilvain Goma, actualul 
șef al Statului major general al ar
matei.

Recolta de cereale a ța
rilor Pieței comune se situea- 
ză în 1975 la cel mai scăzut nivel de 
după anul 1970, potrivit unor date 
estimative emise de Oficiul statistic 
al C.E.E. Reducerea — cifrată la 10 
la sută în medie față de anul 1974 — se 
datorează condițiilor meteorologice 
defavorabile.

Relațiile comerciale ale 
Columbiei cu țările socia
liste vor cre?te simțitor, a declarat 
ministrul columbian al dezvoltării, 
Jorge Ramirez Ocampo.

Secretarul de stat ameri
can, Henry Kissinger, a prezidat 
simbătă la Londra o reuniune a am
basadorilor Statelor Unite în Europa 
occidentală. în aceeași zi, Kissinger 
a conferit cu ministrul de externe, 
James Callaghan. Un purtător de cu- 
vint al Foreign Office-ului a indicat 
că întrevederea a fost axată pe re

Limitele proprietății fun
ciare au fost reduse de către gu
vernul peruan de la 150 la 50 de hec
tare în regiunea de coastă și de la 
55 la 30 hectare în zonele muntoase 
și forestiere. Pentru mica proprietate 
agricolă, de exploatare personală 
sau familială directă, limitele au 
fost stabilite la 15 hectare în regiunea 
de coastă fi la cinci în cea de 
munte.

Un cargou liberian de 
2 983 tone s-a scufundat in Oceanul 
Atlantic, la aproximativ 90 mile de 
Capul Hatteras (Carolina de Nord). 
Serviciile de coastă americane au 
reușit să salveze 13 membri ai echi
pajului. 10 marinari au fost declarați 
dispăruți. Cauza scufundării vasului 
nu a fost încă stabilită.

Lungimea totală a căilor 
rutiere asfaltate sau pie
truite care străbat Africa este de 
circa 100 000 de kilometri, iar cea a 
căilor fluviale navigabile — de apro
ximativ 10 000 de kilometri — se a- 
rată într-un document al Comisiei 
Economice O.N.U. pentru acest con
tinent. Volumul încărcăturilor trans
portate pe aceste căi de comunica
ție și prin intermediul rețelei fero
viare a crescut în decursul ultimilor 
zece ani de aproape două ori.

Costul vieții în Canada 
a marcat o nouă creștere : statisti
cile întocmite pe perioada ianuarie- 
noiembrie indică o sporire de 10,4 la 
sută, comparativ cu nivelul înregis
trat în perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut.

Populația Statelor Unite 
se cifrează în prezent la 213 121 000 
locuitori. Față de ultimul recensă- 
mînt, efectuat în anul 1970. se înre
gistrează o creștere de 4,8 la sută 
(aproximativ 10 milioane locuitori).

Congres panamerican de 
căi ferate. Crearea unui sistem 
de transporturi feroviare pe ansam
blul întregii Americi Latine a con
stituit tema centrală a recentului 
congres panamerican de căi ferate, 
desfășurat la Caracas. America La
tină dispune în prezent de 13 000 ki
lometri de căi ferate, deficitul său în 
acest sector fiind apreciat la 105 000 
kilometri.

Acțiuni 
de colaborare 

româno-congoleză
BRAZZAVILLE 13 (Agerpres). — 

Recent, la Mont Lekoumou a avut loc 
o ceremonie prilejuită de încheierea 
activității de cercetare geologică e- 
fectuată de un grup de specialiști 
români. Autoritățile congoleze pre
zente Ia ceremonie au adresat căl
duroase mulțumiri specialiștilor ro
mâni pentru modul în care au lucrat, 
pentru efortul făcut în vederea în
cheierii lucrărilor de cercetare îna
inte de termenul stabilit.

• RECORD. ° recentă 
statistică a Biroului Internatio
nal al Muncii arată că numărul 
șomerilor din țările capitaliste 
industrializate din lume a cres
cut, din luna septembrie 1974 
pînă în aceeași lună a anului 
1975, de la 6 milioane la 17,1 mi
lioane de persoane. Ținîndu-se 
seama de mărimea medie a unei 
familii, numărul persoanelor a- 
tinse de șomaj se ridică astfel 
la 40,4 milioane, cel mai ridicat 
indice de șomaj din ultimii 40 
de ani. Recordul este deținut de 
S.U.A. și Canada, unde 8,1 la 
sută din persoanele apte de 
muncă sint private de un servi
ciu prin care să-și asigure exis
tența.

• UN CRATER DE 
METEORIT format in urmă 
cu aproape 2 miliarde de ani a 
fost identificat în provincia On
tario de către doi geologi cana
dieni. Deși zona unde a căzut 
meteoritul a suferit substanțiale 
schimbări în acest îndelungat 
interval de timp, unele urme 
ale căderii meteoritului s-au 
păstrat pînă în zilele noastre. 
Studierea lor a permis specia; 
liștilor canadieni să. conchidă că 
obiectul cosmic avea proporții 
uriașe, groapa formată în căde
rea sa măsurînd 60 km lungime 
și 30 km lățime.

• TURNURI ÎNCLINA
TE NU NUMAI LA PISA. 
Editura „Malîș" din Moscova a 
scos de curînd o serie de abți- 
bilduri pentru copii, intitulată 
„Turnuri înclinate". Ilustrațiile 
color înfățișează toate monu
mentele din U.R.S.S. care se 
află într-o situație asemănătoa- - 
re cu a turnului din Pisa, prin
tre care figurează biserica Va
sili Blajenii din Moscova, cu 
clopotnița înclinată. palatul 
„Cuibul de rîndunică" din Cri- 
meea, două minarete din Sa
markand, o capelă „oscilantă" 
din Armenia etc. Catalogarea 
acestor monumente a fost rea
lizată de inginerul moscovit 
David Malkov, autor al unuia 
din cele mai bine cotate proiec
te de salvare a turnului din 
Pisa.

• MIERE POLUATĂ. 
Mierea poate fi folosită ca un 
indicator asupra gradului _ de 
poluare a mediului înconjurător 
— susține profesorul Donald 
Lisk, specialist în alimentație, 
de la Universitatea Corneli din 
Ithaca (New York). Analizînd 
mierea produsă in zona din ve
cinătatea marilor autostrăzi ori 
a centrelor industriale, el a de
pistat în acest valoros aliment 
substanțe rezultate din funcțio
narea motoarelor și din diferite 
procese chimice. Pătrunse în 
atmosferă sau in apa regiunilor 
respective, aceste substanțe apar 
apoi în nectar și polen. Se pre
cizează că, astfel contaminată, 
mierea n-a ajuns să fie pericu
loasă pentru consumatori j • cu 
mențiunea : deocamdată...

• PASĂREA-TERMO- 
METRU. Trăiește în sudul 
Australiei șl principala ei parti
cularitate este că nu-și clocește 
ouăle. Dar aceasta nu înseamnă 
că și le lasă în cuiburi străine, 
așa cum face cucul. Dimpotrivă, 
își construiește propriul cuib 
după o metodă care-i asigură 
perpetuarea. Fiecare pereche a- 
șază într-o mică adîncitură a 
solului o grămadă de vreascuri, 
scoarțe de copaci și, mai ales, 
frunze, pe care le acoperă cu 
un strat de nisip. Cînd cad 
ploile, conținutul cuibului se 
umezește și înoepe să fermen
teze. Așa se creează în el o 
temperatură constantă de 25 de 
grade. Pasărea-termometru își 
depune ouăle în această masă 
fierbinte. După 45 de zile, puii 
ies din... incubator.

„Fiecare stat trebuie
să vorbească

(Urmare din pag. I)
ganisme O.N.U., întîlnirîlA sale cu 
secretarul general al O.N.U., găzdui
rea în țara noastră a unor importan
te reuniuni internaționale, stabilirea 
Ia București a unor reprezentanțe ale 
Națiunilor Unite subliniază atenția 
pe care România o acordă forului in
ternațional, preocuparea ei constantă 
de a contribui ca Organizația Națiu
nilor Unite să-și îndeplinească me
nirea pentru care a fost creată.

O încununare a întregii activități 
desfășurate de România în cei 20 de 
ani o constituie prezentarea la ac
tuala sesiune a documentului intitu
lat : „Poziția României cu privire Ia 
îmbunătățirea și democratizarea Or
ganizației Națiunilor Unite, la întări
rea rolului său în realizarea cola
borării între toate statele, fără deo
sebire de orinduire socială, a unei 
lumi mai bune și mai drepte, a unei 
păci trainice".

Acest amplu și cuprinzător docu
ment exprimă poziția consecventă a 
României socialiste, afirmată în nu
meroase documente de partid și de 
stat, în cuvîntările președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în legătură cu 
rolul de deosebită Importanță ce 
revine în zilele noastre O.N.U. în 
dezbaterea și rezolvarea problemelor 
Internaționale într-un spirit de
mocratic, în interesul tuturor po
poarelor. întregul document pornește 
de la ideea că în prezent nu există 
un for mai larg și mai reprezenta
tiv, mai adecvat pentru dezbaterea 
problemelor cardinale ale omenirii, 
decît Organizația Națiunilor Unite. 
Dar, pentru a fi la înălțimea sarci
nilor ce îi revin, pentru a cores
punde așteptărilor popoarelor, este 
imperios necesar ca O.N.U. Să-și 
îmbunătățească substanțial activita
tea, să reflecte în mod corespunză
tor realitățile lumii de azi, să con
tribuie în mod efectiv la promova
rea în viața internațională a unui 
spirit nou, a unei noi politici, bazate 
pe respectul deplin al dreptului fie

cărei națiuni de a fi liberă și stăpînă 
pe destinele sale. In acest document 
își găsește deplină reflectare con
cepția partidului și statului nostru 
cu privire la democratizarea relațiilor 
internaționale, astfel îneît să se. asi
gure condițiile ca toate statele,’ in
diferent de mărime, orînduire so
cială, de potențial sau nivel de dez
voltare, să participe, pe baza de
plinei egalități în drepturi, la solu
ționarea marilor probleme interna
ționale, la întreaga activitate a 
O.N.U., ca for universal.

au fost întreprinse în cadrul organi
zației în scopul de a contribui în mod 
real ■ la stingerea focarelor de con
flict, la soluționarea pașnică a dife
rendelor internaționale. De asemenea, 
în vederea prevenirii crizelor și con
flictelor între state, țara noastră și-a 
adus contribuția la elaborarea unor 
documente îndreptate în acest scop, 
cum este, de pildă, definirea agresiu
nii, unul din documentele importante 
adoptate la O.N.U. în ultimii ani. Dat 
fiind faptul că în diferite regiuni ale 
lumii mai persistă focare de conflict.

me a principiilor și normelor stabili
te în comun, a continuării procesu
lui de edificare a securității europe
ne, in primul rînd prin completarea 
destinderii politice cu măsuri de dez
angajare și dezarmare pe continent 

Relevînd în permanență rolul deo
sebit de important ce revine O.N.U. 
în înfăptuirea dezarmării — deziderat 
de prim ordin al popoarelor — Româ
nia a desfășurat o activitate susți
nută pe acest plan, în cadrul sesiuni
lor Adunării Generale, ca membru al 
Comitetului de dezarmare de la Ge-

România la Organizația Națiunilor Unite
După cum este știut, România mili

tează neobosit pentru afirmarea și 
generalizarea în viața internațională 
a noilor principii de relații — prin
cipiile egalității în drepturi, indepen
denței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, renunțării Ia 
forță și la amenințarea cu forța — 
ca principii fundamentale ale relați
ilor interstatale, corespunzătoare drep
tului internațional contemporan. A- 
ceastă preocupare și-a găsit expresie 
de-a lungul anilor în contribuția pe 
care a adus-o țara noastră la elabo
rarea Declarației asupra principiilor 
privind relațiile prietenești și colabo
rarea între state.

In concepția României, rațiunea 
fundamentală a O.N.U. este aceea de 
a asigura pacea și securitatea in
ternațională. în acest sens Româ
nia a acționat perseverent la O.N.U., 
pronunțîndu-se ferm împotriva in
tervențiilor armate și agresiunilor, 
a oricăror acte de violare a in
dependenței și suveranității sta
telor, a susținut, prin, idei și mă
suri constructive, toate acțiunile care

că mai continuă să existe cazuri de 
recurgere la forță și la amenințarea 
cu forța, România consideră că 
O.N.U. trebuie să aibă un rol mai 
activ în prevenirea și reglementarea 
pașnică a diferendelor internaționale.

Preocuparea constantă a țării noas
tre pentru destindere și securitate în 
Europa și în întreaga lume s-a ma
nifestat și pe planul activității la 
O.N.U. După cum se știe, țara noas
tră este autoarea rezoluției „Acțiuni 
pe plan regional în vederea îmbună
tățirii relațiilor de bună vecinătate 
dintre state europene aparținînd unor 
sisteme social-politice diferite" — i- 
nițiativă care a adus pentru prima 
oară în dezbaterea O.N.U. problema
tica întăririi securității europene. A- 
ceastă preocupare și-a găsit conti
nuare în eforturile stăruitoare pe 
care România le-a depus în vederea 
normalizării relațiilor intereuropene, 
în contribuția ei la pregătirea și des
fășurarea Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa. După 
semnarea la nivel înalt, la Helsinki, 
a Actului final, România subliniază 
în prezent necesitatea aplicării fer-

neva, precum și în cadrul lucrărilor 
altor organisme și reuniuni interna
ționale. Așa cum se știe, la actuala 
sesiune a Adunării Generale, România 
a prezentat documentul intitulat „Po
ziția României în problemele dezar
mării, în primul rînd ale dezarmării 
nucleare, și în instaurarea unei păci 
trainice în lume", care constituie un 
larg și cuprinzător program de ac
țiune, menit să scoată din imobilitate 
negocierile de dezarmare și să se 
treacă la adoptarea de măsuri efecti
ve, la înfăptuirea de pași concreți pe 
linia dezarmării. Așa cum a subliniat 
în permanență țara noastră, numai 
prin rezolvarea problemei dezarmării 
se va putea înlătura spectrul unor 
conflagrații nimicitoare, dînd po
poarelor posibilitatea de a-și consacra 
toate resursele lor dezvoltării și pro
gresului, făuririi unei vieți libere și 
prospere.

Atribuind tineretului o deosebită 
însemnătate în evoluția progresistă 
a societății umane, țara noastră a 
luat cunoscuta inițiativă materiali
zată în „Declarația cu privire la

promovarea în rîndurile tineretului 
a idealurilor de pace, respect reci
proc și înțelegere intre popoare" — 
adoptată în unanimitate de Adunarea 
Generală in decembrie 1965.

Animată de profundă simpatie și 
solidaritate militantă față de lupta 
popoarelor pentru libertate și inde
pendență, față de mișcarea de elibe
rare națională, România a participat 
nemijlocit la elaborarea unor impor
tante documente ale O.N.U. vizînd li
chidarea definitivă a colonialismului, 
neocolonialismului,, rasismului’; țara 
noastră subliniază necesitatea de a se 
acționa în continuare în acest sens, 
pentru abolirea oricăror forme de do
minație și asuprire.

Dezvoltînd continuu relațiile de 
prietenie și colaborare cu țările care 
au pășit pe calea dezvoltării inde
pendente, România, ea însăși țară în 
curs de dezvoltare, a desfășurat o in
tensă activitate la O.N.U. pentru asi
gurarea progresului economic și social 
al țărilor rămase în urmă, a expus în 
documentul difuzat la cea de-a Vil-a 
sesiune extraordinară a Adunării 
Generale poziția sa constructivă în 
favoarea instaurării unei noi ordini 
economice internaționale, care să 
ducă la eliminarea subdezvoltării, la 
o egalizare relativă a nivelurilor de 
dezvoltare a tuturor țărilor, deschi- 
zînd perspective noi pentru propăși
rea tuturor popoarelor lumii. Este 
convingerea țării noastre că Națiuni
lor Unite trebuie să le revină atribu
ții mai importante în înfăptuirea noii 
ordini economice și politice interna
ționale.

In spiritul unei înalte responsabilități 
față de destinele păcii, față de ma
rile idealuri ale libertății, colaborării 
și progresului. România — așa cum 
se subliniază în documentele partidu
lui și statului nostru — își va aduce 
in continuare contribuția Ia înfăptui
rea telurilor Organizației Națiunilor 
Unite, la făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Liviu RODESCU

in numele său propriu11
Un interviu al premierului 

Luxemburgului
BONN 13 (Agerpres). — Primul 

ministru al Luxemburgului, Gaston 
Thorn, a declarat, într-un interviu, 
că Marea Britanie, Franța și R.F.G. 
nu pot vorbi în diferite forumuri în 
numele tuturor țărilor Europei occi
dentale și, de asemenea, nu pot re
prezenta toate statele Pieței comune. 
Nu cred, a precizat premierul, că 
problemele statelor se pot rezolva ca 
acelea ale unei firme mari, a cărei 
conducere, deoarece dispune de ma
joritatea acțiunilor, are numai ea 
dreptul la cuvînt.

Declarațiile șefului guvernului Lu
xemburgului se alătură unor opinii 
asemănătoare, exprimate în ultimul 
timp la diferite niveluri în țările 
mici din C.E.E. și mai ales în cele 
ale Beneluxului, în legătură cu încer
cările de acreditare a ideii că „prin
cipalele" țări membre pot vorbi în 
anumite situații sau reuniuni în nu
mele tuturor statelor Pieței comune.

• „COMODO-2". Re- 
cent a fost publicat în Franța 
cel de-al doilea volum al unei 
originale enciclopedii de sfaturi 
practice, bogată în ilustrații. 
Parcurgînd cele 600 de pagini 
ale volumului, cititorii vor ști 
să se descurce în cele mai Ine
dite situații : să repare singuri 
arcurile stricate ale scaunelor, 
să-și lustruiască mobila, să exe
cute fără greș cele mai compli
cate rețete de prăjituri, să cul
tive legume de bună calitate șl 
chiar să obțină în condiții avan
tajoase cele mai complicate 
produse cosmetice. Enciclopedia 
are sugestiva deviză: „Descurca- 
ți-vă singuri".

•SVEJK, INTR-O 
NOUĂ VERSIUNE. >Bra- 
vul soldat Svejk" — creație a 
scriitorului ceh Jaroslav Hasek 
— își va începe o nouă carieră, 
în U.R.S.S., în interpretarea lui 
Evgheni Leonov, artist comic 
foarte cunoscut în lumea teatru
lui și cinematografiei sovietice. 
La realizarea filmului vor co
labora cunoscuți cineaști cehi.

• CU „PEN DUICK" 
PESTE ATLANTIC. Cunos
cutul navigator sportiv fran
cez Eric Tabariy se pregătește 
pentru ediția 1976 a cursei so
litare de traversare a Atlanticu
lui. El va folosi cu acest prilej 
o nouă ambarcațiune — a șap
tea din seria Pen Duick. Va fi 
un vas cu pînze de o construc
ție cu totul deosebită. De tipul 
trimaranurilor (corpul propriu- 
zis, plus două flotoare laterale), 
noua ambarcațiune va fi mai 
mult lată (23 m) decît lungă 
(18 m). Viteza maximă pe care 
o va atinge va fi de aproape 
50 km la oră.

O veste de duminică:
ÎN CURÎND APARE

ALMANAHUL „SClNTEIA" 
1976
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