
Proletari din toate țările, uniti-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Ieri a luat sfîrșît vizita oficială a delegației de partid și guvernamentale

a Republicii Democrate Vietnam, condusă de tovarășul Le Duan

MOMENT NOU, DE IMPORTANȚA ISTORIC
ÎN RELAȚIILE ROMÂNO-VIETNAMEZE

Marți dimineața, a-a încheiat 
vizita oficială de prietenie efec
tuată în țara noastră, la invita
ția Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și a 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, de delegația Partidu
lui Celor ce Muncesc din Viet
nam și a Guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, condusă de 
tovarășul Le Duan, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnapi.

Prin întreaga ei desfășurare, 
prin rezultatele sale rodnice 
concretizate în importante do- 
cumerițe semnate, vizita s-a în
scris ca un moment de seamă în

LA PARAMETRII 
PROIECTAȚI

Conform graficelor stabilite 
pe baza studiului tehnico-eco- 
nomic, producția noii unități a 
industriei lugojene, întreprin
derea de produse ceramice, dată 
în folosință,
cu trei luni 
mai devreme
decît prevăzu- 
seră proiectan- 
ții și construc
torii, urmează 
să ajungă la 
parametrii pro
iectați în ur
mătoarele luni.' 
„Oricum însă, 
ne spune inginerul Aurel 
Ruian, adjunctul șefului de 
secție, realizarea acestui o- 
biectiv se va face cu trei 
luni mai devreme". Argu
mentele sînt de partea sa. 
Producția suplimentară obți
nută pină în prezent este de 
15 mii m.p. de faianță adică 
necesarul pentru aproximativ 
>500 de apartamente. După pri

Întreprinderea 
de PRODUSE 

CERAMICE-LUGOJ

cronica relațiilor de prietenie, 
colaborare frățească și solidari
tate militantă dintre cele două 
partide, țări și popoare. Ea con
stituie o expresie a voinței- Re
publicii Socialiste România și 
R.D. Vietnam de a extinde și 
adinei legăturile lor pe multiple 
planuri, de a acționa împreună in 
viața internațională în vederea 
întăririi unității, coeziunii și so
lidarității dintre partidele comu
niste și muncitorești, dintre 
toate forțele democratice, revo
luționare, progresiste și antiim- 
perialiste în lupta pentru edi
ficarea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Ceremonia plecării delegației 
de partid și guvernamentale vi
etnameze a avut loc pe aeropor
tul Otopeni, împodobit festiv. Pe 
frontispiciul aerogării se aflau 

mele 4 luni de la darea în folo
sință, indicatorul „productivi
tatea muncii" este constant de
pășit cu 8 la sută. în privința 
rebuturilor cei aproape 200 de 

tineri se înscriu 
sub limitele ad
mise. Fluctuația 
cadrelor este 
aproape de zero. 
Apoi mai e și 
faptul că acțiu
nea de califica
re a personalu
lui a început cu 
3 ani înaintea 
terminării in

vestiției, încheindu-se odată 
cu finalizarea ei. Fără a consti
tui o surpriză, totuși, rezultatele 
de pină acum te îndeamnă spre 
o deslușire mai exactă a muncii 
desfășurate. Fiindcă este vorba 
de o întreprindere nouă, de
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portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Le Duan, încadrate 
de drapelele de stat ale Româ
niei și. R.D. Vietnam. Pe mari 
pancarte erau înscrise urările : 
„Să*  se dezvolte și să se întă
rească prietenia frățească și co
laborarea multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Celor ce Muncesc din 
Vietnam, dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Vietnam !“ ; „Trăias
că prietenia și colaborarea fră
țească dintre popoarele țărilor 
socialiste, dintre toate popoare
le lumii !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Le Duan sosesc îm
preună la aeroport, unde sînt 
întîmpinați de uralele și ovațiile a 
mii de oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile Ca

Nimeni în afara muncii, dar 
nu oricum înăuntrul ei

Două fete începeau odată, cu 
șase ani in urmă, școala pro
fesională. S-au împrietenit, iar 
după terminarea studiilor au 
fost repartizate amindouă la a- 
ceeași întreprindere — Uzinele 
„Electronica". Au devenit chiar 
colege de atelier. Una din ele, 
Elena Miron, se află și astăzi in 
locul unde și-a început cariera 
profesională. Cealaltă achită 
conștiincios taxele de școlari
zare, restituie statului . banii 
cheltuiți cu pregătirea ei, pen
tru că a renunțat, din proprie 
inițiativă, la meseria aleasă.

Ce s-a întâmplat, cum se face 
că două drumuri începute odată 
și mergînd alături un timp 
s-au despărțit iremediabil ? 
„Fosta mea prietenă — ne spu

pitalei, veniți aici să ureze un 
călduros drum bun înalților 
oaspeți vietnamezi. Mulțimea 
scandează îndelung „România — 
Vietnam" ; „Ceaușescu —- Le 
Duan“, flutură stegulețe ale ce
lor două țări, își manifestă sa
tisfacția pentru rezultatele fruc
tuoase ale dialogului la nivel 
înalt româno-vietnamez. La a- 
ceastă entuziastă manifestare 
participă numeroși tineri vietna
mezi, aflați la studii și speciali
zare în România.

Ceremonia începe cu pre
zentarea onorului de către o 
gardă militară aliniată pe aero
port. Sînt intonate imnurile de 
stat ale R.D. Vietnam și Repu
blicii Socialiste România, în 
timp ce sînt trase 21 de salve 
de salut.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Le Duan trec în revistă garda 
de onoare.

Primul secretar al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam își ia. apoi, un călduros 
rămas bun de la tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Paul Niculescu, Gheor- 
ghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu. Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Nicolae Giosan, Mihai 
Marinescu, viceprim-minîstru al 
guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, de 
la celelalte persoane oficiale 
române venite la aeroport. 
Sint^prejenți membri ai C.C. 
al P.C.R. ' și ai guvernului, 
ambasadorul României la Hanoi, 
conducători ai unor instituții 
centrale și. organizații obștești, 
generali.

La ceremonie participă amba
sadorul R.D. Vietnam și amba
sadorul Republicii Vietnamului 
de Sud la București.

Tovarășul Le Duan salută, în 
continuare, pe șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în țara 
noastră.

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

La scara avionului, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România ți primul se

nea Elena Miron — nu a fost 
in stare să se adapteze".

„Nu așa îmi imaginam eu 
munca — recunoaște aceasta. 
Eu nu sînt un om static (?!), am 
mai puțină răbdare. Ceea ce 
fac acum nu îmi place in mod 
deosebit, dar, oricum, e mal 
ușor. Lucrez la un laborator de 
medicamente, ca muncitor ne
calificat. Execut operații de îm- 
b ateliere..."

Două tinere, două feluri de a 
înțelege efortul și legile sale. 
De fapt, drumurile începute a- 
lături erau despărțite încă îna
inte de „divorțul" lor efectiv. 
Cu ce gînduri a intrat Elena 
Miron in școala profesională ? 
„Chibzuisem bine ce meserie să 
îmi aleg. Mă fascina „lumea"
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cretar al Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam își string cu prietenie 
mîinile, se îmbrățișează cu 
căldură.

Luîndu-și rămas bun de la 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășul Le Duan a spus : Vă 
mulțumesc încă o- dată pentru 
ospitalitatea cu care am fost 
primiți. în mod sigur, Biroul Po
litic ăl Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam va fi de acord cu mine 
și va fi foarte mulțumit de re
zultatele vizitei pe care am fă
cut-o in țara dumneavoastră. 
Dorim foarte mult să vă reîntîl- 
nim în țara noastră, să vizitați 
atît Nordul, cît și Sudul Vietna
mului.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : Vă doresc 
drum byn, putere de muncă în 
activitatea dumneavoastră, iar 
poporului vietnamez, succes în 
opera de construire a socialis
mului, de unificare a patriei !

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
își ia, de asemenea, rămas bun 
de la ceilalți membri ai delega
ției vietnameze.

Un grup de pionieri oferă ce
lor doi conducători de partid bu
chete de flori.

La ora 10,00, aeronava a de
colat.

care încape înăuntrul unui te
levizor, al unui aparat de radio, 
de aici dorința s-o cunosc, s-o 
pătrund și s-o controlez".

Cum a ajuns Ioana Minea să 
se specializeze în meseria de e- 
lectronist ? „Toată lumea îmi 
spunea că e o meserie ușoară, 
curată, suna și bine, așa, ca re
comandare să spui: sînt de pro
fesie electronist..."

Opțiunea profesională, act de 
răscruce în viața adolescentu
lui, de fapt, începutul maturită
ții sale trebuie judecată lucid. 
Aleg o cale și nu alta, pentru 
că mă consider capabil s-o stră-

SOFIA SCORȚARU
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
• Delegația Adunării Populare a R. P. Bulgaria

în ziua de 18 noiembrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
primit delegația Adunării Popu
lare a Republicii Populare Bul
garia, condusă de Vladimir Bo- 
nev, membru al Secretariatului 
C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Adunării, 
care a făcut o vizită oficială în 
țara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Nicolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale, Aneta Spornic și Virgil 
Teodorescu, vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, Ilie 
Șalapa, președintele Comisiei 
M.A.N. pentru industrie și acti
vitatea economico-financiară.

A fost de față ambasadorul 
Bulgariei la București, Ivan A- 
bagiev.

e Delegația Partidului Congolez al Muncii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu# 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, marți după-amiază, dele
gația Partidului Congolez al 
Muncii, condusă de Pierre Nze, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al Comitetului Central, 
care, Ia invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., gene
ral maior Constantin Olteanu, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Radu Enache, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al U.T.C., 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Erau prezenți Charles Ngouoto, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.M., viceprim-minis- 
tru și ministru al agriculturii și

Pămintul-mai bine gospodărit, rațional folosit

Șl SOLURILE PODZOLICE POT DEVENI 
MAI FERTILE DACĂ SiNT BINE LDCRATE

Circa 60 la sută din suprafața arabilă a județului Dîmbovița 
este formată din terenuri podzolice, cu. un strat arabil super
ficial și cu procent redus de humus, impermeabile și dificil de 
lucrat. Pe asemenea terenuri apa băltește cînd sînt precipitații 
și se lucrează foarte greu cînd e secetă. Firește, în asemenea 
condiții și cheltuielile de producție sînt mai ridicate, iar pro- 
ducțiile mult inferioare. Acționind în spiritul indicațiilor secre
tarului general al partidului privind buna gospodărire a pămîn- 
tului, Comitetul județean Dîmbovița al P.C.R. a întocmit încă 
din toamna anului trecut un program complex vizînd o întreagă 
gamă de operațiuni menite să facă terenurile podzolice -mai 
productive, să ridice nivelul recoltelor la nivelul cerințelor eco
nomiei naționale. Care sînt, acum după un an, rezultatele ac
țiunilor de ameliorare a solurilor podzolice ? Ce mai trebuie 
făcut pentru ca acestea să devină tot mai rodnice ? Iată cîteva 
dintre problemele pe care le-am abordat în cadrul convorbirii 
cu tovarășul inginer Dumitru Buzescu, director general adjunct 
la Direcția generală a agriculturii și industriei alimentare din 
județul Dîmbovița.

— Experiența acestui an a 
demonstrat că acolo unde s-a 
acționat cu toată hotărîrea pen
tru îmbunătățirea calității și 
structurii solului, prin aplicarea 
riguroasă a tuturor lucrărilor 
de ameliorare prevăzute, pro
ducțiile obținute au fost net

Sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale - 
cerința obiectiva a civilizației socialiste
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Conducătorul delegației A 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut din par
tea tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit și a rugat pe oas
pete să adreseze, din partea sa, 
un salut și cele mai bune urări 
tovarășului Todor Jivkov.

în cursul convorbirii a fost 
evidențiată cu satisfacție dez
voltarea continuă a relațiilor 
frățești și de colaborare multi
laterală dintre țările, partidele 
și popoarele, noastre, apreciindu- 
se că în evoluția fructuoasă a 
acestor raporturi o importanță 
hotărîtoare o au întîlnirile frec
vente și prietenești dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov, înțelegerile stabili
te de cei doi conducători de 
partid și de stat.

Schimbul de vederi a reliefat, 
totodată, dorința reciprocă de a 

zootehniei, Denis Sassou Ngou- 
esso, secretar al C.C. al P.C.M.. 
președintele Comisiei pentru 
Armată și Securitate a C.C. al 
P.C.M., Jean-Jules Okabando, 
prim-secretar al C.C. al U.J.S.C. 
(organizația tineretului), membri 
ai delegației, precum și Joseph 
Gampouo, ambasadorul Republi
cii Populare Congo la București.

Conducătorul delegației a 
transmis, cu acest prilej, tovară
șului Nicolae Ceaușescu salutări 
călduroase și prietenești din 
partea tovarășului Marien 
N’Gouabi, președintele Partidu
lui Congolez al Muncii si al Re
publicii Populare Congo.

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

In cursul întrevederii, s-a 
apreciat cu satisfacție evoluția 
ascendentă a relațiilor de strînsă 
prietenie și cooperare statorni
cite intre partidele, țările și po
poarele noastre, în spiritul con
vorbirilor și înțelegerilor conve

superioare. Un exemplu con
cret, din multe altele, este cel 
al cooperativei agricole de pro
ducție din Petrești. De pe cele 
45 hectare cultivate cu grîu pe 
care s-au executat lucrări de 
ameliorare, cooperatorii au ob
ținut o producție medie de 3 800 

extinde fî întări legăturii» de 
prietenie, bună vecinătate fi co
operare româno-bulgare, pe 
plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte do
menii, în interesul ambelor po
poare. al accelerării construcției 
socialiste în cele două țări.

în acest cadru, a fost evocat 
rolul parlamentelor român fi 
bulgar în promovarea și a- 
profundarea conlucrării rodnice 
dintre statele noastre.

în contextul abordării unor 
aspecte ale actualității politice 
internaționale, s-au subliniat 
mutațiile profunde care s-au 
produs în raportul de forțe pe 
plan mondial în favoarea socia
lismului, a destinderii, securită
ții și cooperării pașnice.

Cu acest prilej, s-a relevat 
necesitatea Instaurării unui cli
mat de pace și colaborare în 
Balcani. în Europa și în întrea
ga lume.

întrevederea a decurs !ntr-o 
ambianță de caldă cordialitate și 
prietenie.

nite între președinții Nicolae 
Ceaușescu și Marien N’Gouabi. 
S-a subliniat dorința comună de 
a acționa și în yiitor pentru 
realizarea în cele mai bune con
diții a tuturor acordurilor în
cheiate între cele două țări, de 
a dezvolta legăturile de colabo
rare prietenească dintre P.C.R. 
și P.C.M.

în cadrul schimbului de vederi 
consacrat actualității politice in
ternaționale, a fost relevată 
hotărîrea comună de a conlucra 
activ, de a milita cu fermitate 
pentru întărirea unității tuturor 
forțelor revoluționare, progresis
te, în lupta împotriva politicii 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru un 
climat de securitate și cooperare 
în lume, pentru dreptul fiecărui 
popor de a-și făuri de sine stă
tător soarta, pentru triumful 
idealurilor de libertate, inde
pendență și progres social al 
tuturor națiunilor.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

*

kilograme la hecțar, față ‘de o 
medie anterioară de 2 350 kilo
grame la hectar. După cum se 
vede, eficiența economică este 
deosebită. . ,

— Ce lucrări anume presupu
ne acțiunea de ameliorare a 
solurilor podzolice ?

— Specialiștii din agricultură 
cunosc bine faptul că trei sînt 
operațiile obligatorii, și anume: 
afinarea în profunzime a solu
lui, aplicarea amendamentelor 
calcaroase și administrarea cu 
prioritate a îngrășămintelor na
turale. Cu o precizare : afina
rea în profunzime, care presu
pune executarea unor lucrări 
de ^ubsolaj la o adîncime de 
60—80 cm, trebuie să fie core
lată cu aplicarea amendamen
telor și administrarea îngrășă
mintelor. altfel eficiența ac
țiunii este compromisă.

■— Ați amintit mai înainte de 
rezultatele obținute la C.A.P. 
Petrești. Cum s-a aplicat însă 
programul de ameliorări în ce
lelalte unități agricole ale ju
dețului ?

— Pot spune că majoritatea 
unităților agricole au desfășu
rat o activitate bună, ele ra- 
portînd acum nu numai reali
zarea cifrelor planificate. ci 
chiar o depășire substanțială a 
lor. Dacă prin plan pentru anul 
1975 erau planificate lucrări de

Convorbire consemnată de 
AL. DOBRE

(Continuare tn pag. a ll-a)



„SCINTEIA TINERETULUI" pog. 2 MIERCURI 19 NOIEMBRIE 1975

. , Sistematizate# teritoliufukși loralităților urbane și rurale— I 
cerință obi^cfii^ă a civilizației socialiste ,

CVLTVRĂ

10CUINJA Șl AlVSAMBLIII DE LOCUIT 
ll PERSPECTIVA VIZIUNII MODERNE

înscrise în preocupările con
temporane de OcortOniisire și. 
utilizare rațională a energiei și 
resurselor naturale, noile regle
mentări în domeniul locuințelor 
si al sistematizării vizează reali
zarea unei mai bune gospodăriri 
â teritoriului, economiei de ma
teriale și energie. în condițiile 
unei creșteri substanțiale a con
fortului locuinței. Corelarea 
regimului de înălțime mediu cu 
densitățile optime . posibil a fi 
obținute în regimul respectiv — 
asigură o organizare echilibrată 
a spațiului. Păstrarea formei 
strâdăle existente și realizarea 
de fronturi continui închegate, 
în condițiile unui regim de înăl
țime scăzut prezintă o serie de 
avantaje, consecințe și posibili
tăți de âmeftajăre a âhgâmble- 
lor din care cele mal impor
tantă sîftt de ordin economic, 
funcțional, ambiental și social. 
Iau naștere grupări funcționale 
distincte la nivelul ansamblului 
de locuit. Parcajele*  jocurile de 
copil, agrementul și spațiile 
verzi de cartier» comerțul și in- 
vățămintul sînt grupate unitar 
evitindu-sc vecinătățile incomo
de*  Separarea netă a zonelor 
de circulație externă și internă 
a ansamblului conduce la reali
zarea unui interior de ansamblp 
liniștit, ferit de Zgomotul străzii. 
Tratarea compensâtivă a fața
delor cu expresie volumetrică 
deosebită este posibilă Odătă 
cu dispariția Volumului singu- 
îăr.r corisumâtOr cânstafit dfe ma
terial expuse pe întreg perime
trul. Densitatea maximă la 
stradă obținută prin frontul 
continuu eliberează interiorul 
ansamblului. Drumurile, lucră
rile edilitare, distanțele în oraș 
se scurtează. Cu toată scăderea 
regimului mediu de înălțime 
ocuparea intensă a teritoriului 
ți respectiv economia de teren 
agricol se accentuează. Se cOh- 
firmM teza că un oraș este o 
constituae istorică, bazăt pe un 
proces integrator succesiv și nu 
6 creație in urmă unei decizii 
arbitrare, realizabilă dintr-o dată. 
Legătură tidului cu vfeehiul co
lorat in etape succesive se rea- 
îitfeăză pe străzile Cu fronturi 
determinate. Jocurile de Volume 
ăe produc spontan prin alătura
rea a ceea ce există și ceea ce 
facem nou. Spațiul este con
turat net șl decisiv. Unitatea 
apare ca alcătuire a diversită
ții. Ceea ce a fost $1 există se 
poate gospodari mar bine, se 
păstrează mai multe construcții 
care au fost din timpuri amplă- 
«âtă lot „lă stradă", nfelncomo- 
dind „desenul urbanistic". Ora
șul capătă personalitate. Scă
derea regimului de înălțime 
permite ca atare o integrare 
Organică a eonstfucțiilor . noi în 
tradiția arhitecturală exprimată 
în construcții joase în majori
tatea orașelor noastre. Apropie
rea locatarului de sol îi permite 
la deschiderea ferestrei să aibă 
un vizavi vegetal, copacii pot 
crește cît casele cu 2—9 etaje, 
iedera reușește «ă urce 2—3 
etaje. Spațiile nedeterminate, 
greu de amenajat, scump de în
treținut Și tn responsabilitatea 
nimănui dispar. Sistemele 
constructive utilizate slnt mai 
simple, mai variate, mai aproa
pe de posibilitățile specifice fie
cărei zone. Materialele utilizate 
pot fi mai ușoare. Se face față 
mai simplu la seismul care în 
anumite zone pune probleme 
economice și constructive serioa
se in cazul construcțiilor înalte.

Legea sistematizării prevede 
ca ansamblele de locuit să se 
construiască inccpînd cu zona 
centrală, realizîndu-se astfel o 
structură globală și continuă în- 
tr-un tot coerent» echilibrat față 
de zonele funcționale ale orașu
lui, industrie, comorț-prestări, 
Cultură și administrație, sport 
și agrement. Odată ou crește
rea cbnfOrtului urban exprimat 
în distanțe și mijloace de trans
port, asigurarea variată a servi
ciilor și desfacerii mărfurilor, 
eliminarea surselor de poluare 
de toate categoriile și altele, 
apare și problema creșterii con-

Arh. HORIA HUDIȚĂ,
Institutul pentru sistematizare, 
locuințe fi gospodărie comunală 

fortului locuinței exprimat în 
suprafețe, finisaje, dotare, izo
lare fonică și termică, funcțio- 
nabiîitâte (progresivă, elastică 
și reversibilă).

Confortul termic va fi reali
zat pentru iarnă și vâră prin 
utilizarea zidurilor cu inerție 
termică ridicată și prin dimi
nuarea golurilor scăzînd totoda
tă consumul de energie in ex
ploatare. Dar ceea efe-i mai im
portant este realizarea confortu
lui unic (expresie a spiritului 
echității și egalității membrilor 
societății noastre). Nu mai există 
categorii de confort. O zonifi- 
care variată a funcțiunilor apar
tamentului corespunzătoare mo
dului de viață specific diferite
lor categorii socio-profesionale 
feste necesară, dar transformările 
în timp posibile prin realizarea 
unor compartimentări elastice 
din materiale ușoare, se impun 
din ce în ce mai mult. Variabilita- 
tatea funcțională prezentă și vii
toare o și mai intensă utilizare a 
spațiului conduc la necesitatea 
Obținerii unor încăperi poliva
lente în locul circulațiilor lungi 
și inutile din unele apartamente. 
Spațiul continuu obținut . prin 
legătura transparentă sau opa
că. mobilă sau obturată după 
voihță, între anumite încăperi, 
constituie altă posibilitate de 
satisfacere a necesităților func
ționale ocazionate de momente 
speciale în Viața familiei : vi
zite. vizionare TV, curățenie 
generală în casă, sau serbări de 
copii. Astfel pot apare noi le
gături funcționale ca glâsvandul 
separator între camera de zi și 
bucătărie, cu ghișeu pentru 
servirea mesei în camere de zî 
sau Supravegherea copiilor care 
își fac lecțiile, sau fără ghișeu 
cu cuplare totală a spațiului. 
Camera de ti își accentuează 
rolul de centru al activității so
ciale și culturale a familiei. Ea 
pbătfe fi deschisă și Cuplată cu 
alte spații în anume variante 
devenind împreună cu acestea 
spațiu extensibil și polivalent. 
O Zonificâre mai netă a. funcțiu
nilor dfe zi și de noapte a apar
tamentelor devine posibilă o- 
dată cu apariția apartamentelor 
cu număr sporit de încăperi (le
gea prevede și necesitatea con
struirii de apartamente pînă la 
5 camere). Toate aceste ele
mente permit gruparea unui 
număr mai mic de apartamente 
la scară, cît și realizarea apar
tamentelor cu dublă orientare, 
obținîndu-se participarea aparta

Noua clădire a Institutului de petrol și gaze

mentului atît la stradă cît și la 
interiorul ansamblului sau par
ticiparea Solară parțială în orice 
poziție de amplasare a blocu
rilor. Instalațiile apartamentelor 
vor fi grupate și mascate pe cît 
posibil în interiorul elementelor 
constructive, realizîndu-se un 
aspect superior. Schemele func
ționale la apartamentele de di
ferite mărimi se vor menține 
îh principal pe cele două prin
cipii de bază, decomandare sau 
cdmandareă parțială a anumitor 
grupuri de încăperi, în funcție 
de modul specific de viață și 
componență a familiei, Apare 
grupul sanitar suplimentar în- 
cepînd cu apartamentul de 3 
camere pentru 4 persoane, ceea 
ce constituie o creștere impor
tantă a confortului. Construc
țiile vor avea subsol termic uti
lizabil în multe cazuri pentru 
boxe, spălătorii, uscătorii. Fie
care apartament va trebui Bă 
aibă o logie sau balcon. Sporuri 
de finisaje la fațade sînt pre
văzute pentru arterele impor
tante, permițind realizarea unor 
fațade diversificate prin culori, 
texturi, materiale și volumetric.

Realizarea unui număr de 
815 000 apartamente, cît este 
prevăzut pentru cincinalul viitor, 
cît și Cifrele de perspectivă 
pînă în 1990 de 3-^-3,5 milioane 
apartamente cer o creștere sub
stanțială a productivității mun
cii în construcții, respectiv de 3 
ori cea actuală, ajungîndu-se 
âstffel la productivitatea din ih- 
dustria republicană. Acest fapt 
pune probleme complexe de re
zolvat în domeniul sistemelor 
constructive de mare eficiență 
și productivitate, realizarea de 
materiale mai ușoare, Cu posibi
lități mari de prefăbricare uzi- 
nată. în acest sens o dezvoltare 
mare vor lua sistemele con
structive Cu grad ridicat de pre- 
fabricârfe și manoperă scăzută 
de mOntâj, cum sînt panourile 
mari și construcțiile din ele
mente spațiale, total sau parțial 
utilizate în cadrul unei con
strucții, Pentru realizarea creș
terii Confortului legat de distri
buțiile funcționale variabile în 
timp cresc deschiderile planșee- 
lor, apare necesitatea soluțiilor 
Cu plânșee fără grinzi pentru 
montarea ușoară și variată a 
panourilor de distribuție inte
rioară. însăși concepția prefa- 
bricării se îndreaptă spre o 
\.prefabricâre deschisă" în câre 
feiefnfeh'tfeie uzinate de catalog 
permit prin ihterșanjăbilităte 
realizarea unei game ample de 
construcții variate. Toate aceste 
aspecte cu implicații complexe 
a căror finalizare în mod nece
sar trebuie să se înscrie într-o 
înaltă eficiență economică și 
SOCiâlă sînt parte din parame
trii de bază ai activității proiec- 
tanților de locuințe și ansamble 
de locuit din țâra noastră.

Filatura de bumbac — Slobozia
Foto O. PLECAM

Solurile podzolice
(Urmare din pag. I)

subsolaj pe 5 000 hectare, Ia 
sfirșitul acestui an cifra reali
zărilor va fi de peste 7 000 hec
tare. Pe toată această supra
față au fost aplicate zece mii 
tone amendamente calcaroase și 
măi preconizăm suplimentarea 
cu încă 7 000 tone. în ceea 
ce privește administrarea în
grășămintelor naturale, am 
reușit să ducem în cîmp cel 
puțin 30 torte pentru fiecare 
hectar pe care s-a efectuat sub- 
solajul.

— Așadar, acțiunea a decurs 
în bune condiții.

— Putea să meargă și mai 
bine. Am beneficiat de sprijinul 
foarte prețios al cercetătorilor 
de la Stațiunea Albota — Ar
geș, care au fost tot timpul a- 
lături de noi, care au îndrumat 
cu competență unitățile pilot 
de la Vișina $i Pefrești — Gă- 
ești. De asemenea, în procura
rea. transportul la cîmp și îm- 
prăștierea gunoiului de grajd, 
comitetele comunale de partid 
— între care se evidențiază cele 
din Vișină, Pităru, Poiana, Mor- 
teni și Petrești — Găești — au 
desfășurat o intensă activitate, 
organizirtd acțiuni de Valorifi
care a tuturor surselor, Inclu
siv gospodăriile cetățenilor. Au 
fost însă, e drept, și numeroa
se greutăți. E vorba, în primul 
rină, de procurarea amenda
mentelor calcaroase. Pentru ca 
lucrarea să fie făcută potrivit 
cerințelor tehnologice, care să-i 
asigure eficiența scontată, este 
necesar Că la un hectar să fie 
aplicate, în medie, patru tone 
amendamente. Prin plan însă 
Ministerul Agriculturii și Ih- 
dustriei Alimentare ne-a repar
tizat pentru anul 1975 numai 
3 000 tbne. Făcînd un calcul 

din Ploiești
Foto VASILE RANGA 

simplu, asta ar fi însemnat ma
terialul necesar nici pentru 
1 000 hectare. Așa stînd lucru
rile a trebuit să pierdem mult 
timp, umblînd pe la unii și pe 
la alții pînă ce am reușit să 
procurăm 17 000 tone. Un alt 
neajuns se referă la lipsa uti
lajelor grele necesare executării 
acestor lucrări. Noi nu dispu
nem în tot județul decît de 12 
asemenea utilaje. Adresăm qu 
acest prilej un apel constructo
rilor de mașini pentru a mări 
producția acestora, pentru a 
sprijini în acest fel unitățile 
agricole în obținerea unor re
colte bogate.

— în spiritul indicațiilor to
varășului Nicolae Ceatișescu, a 
hotărîrilof Congresului al X-lea 
al U.T.C., organizațiile de tine
ret trebuie să-și intensifice 
participarea la obținerea unor 
producții sporite de cereale. 
Cum credeți că ar putfea acțio
na uteciștii pentru creșterea 
rodniciei pămîntului ?

— Organizațiile U.T.C., tine
rii din comunele județului nos
tru ne pbt ajuta foarte mult 
la reușita acestei ample acțîuhi 
care se adresează tuturor celor 
ce lucrează pe ogoare. Consi
derăm că ei pot interveni efi
cient cu fferțe proprii, său ală
turi de ceilalți lucrători din â- 
gricultură la transportul și îm- 
prăștiereâ îngrășămintelor na
turale pe cîmp, aceasta cu atît 
mai mult cu cît printre unii 
lucrători ai ogoarelor s-a înce
tățenit mentalitatea de a apela 
numai la ingrășărrtintele chi
mice, neglijînd cu totul gunoiul 
de grajd, atît de bogat în sub
stanță activă, atît de ieftin și 
la îndemînă.

NIMENI
(Urmare din pag. I)

bat, doritor să pășesc pe ea, 
sigur că voi reuși s-o parcurg 
pînă la capăt. Ioana Minea a 
ocolit sau a aminat judecarea 
matură a situației, a propriei 
sale situații, alegind motivații 
exterioare, comode, lăsind în- 
tîmplarea să hotărască pentru 
ea.

„Mărturisesc că nu m-a preo
cupat deloc dacă am făcut bine 
sau nu alegind această profe
sie. Mă descurcam destul de 
ușor, totul mi se părea sim
plu..."

Simplu, pină cind a devenit 
complicat. Adică pină cind ti- 
năra a fost obligată să facă față, 
nu ca elevă în practică, ci că 
muncitoare calificată, mese
riei pe care fi-o alesese. A fost 
invitată să se așeze la masa de 
asamblare și să-și înceapă 
munca. „Mie lucrul acesta — 
își amintește Elena Miron — mi 
s-a părut un mare avantaj. In 
secția noastră lucrează în pro
porție de 80 la sută fete tinere 
iar ceea ce facem contribuie

Din glumele revistei „Urzica<<

A apărut recent o mică „an
tologie" a umorului (Și a umo
riștilor, bineînțeles !), îngrijită 
de redacția revistei Urzica, sub 
titlul Perpetuum comic. în prin
cipiu, un efort stimabil (și aș
teptat mereu !), menit să umple 
plăcut și instructiv timpul nos
tru așa-zis liber, să contribuie in 
forme specifice la promovarea 
spiritului critic, la satirizarea 
unor atitudini și mentalități a- 
nacronice. Spunem, in principiu, 
pentru că multe din produsele 
„literare" ale genului, inserate 
aici, sînt anoste, cenușii, Căzni
te. Să oferim citeva mostre, „O 
fetiță energică", Rodolfina, calcă 
în picioare florile, fugărește un 
cățel străin, deranjează, prin 
vocalize, un administrator de 
bloc, care o pocnește cu un do
sar în cap, zgirie tablourile din 
holul unui teatru, se urcă pe 
scena acestuia și întrerupe spec
tacolul. Rizgiiata nu se astimpă- 
ră nici la Grădina zoologică, 
unde fusese dusă de către mama 
sa, „în compensație". Sicile fia
rele și gibonii, care „o Scuipa
seră toată, din cap pînă in pi
cioare" (Valentin Silvestru). 
După o anecdotă „moralizatoa
re", alta picantă. în fața statuii 
Venus din Milo, un bărbat 
exclamă : „Ce mîini frumoase 
are !“ — Femeia : „Ce te-a a- 
pucât ? Nu vezi că n-ărfe mîini?" 
— Bărbatul: „Ce mîini frumoa
se are !“ — Femeid : „Doamne, 
cum poți vorbi așa despre Ve
nus ? (Dîndu-și seama). Nemer
nicule ! Nu te mai uita la pi
cioare !“ (Vasile Băran). Iată 
și citeva „aforisme". „Citesc 
negru pe alb că cfci doi frați 
Goncourt au avut amîndOi a- 
ceeași iubită. Mă uit la poze, le 
văd figurile simpatice, de băcârti 
înțelegători, și mă întreb : 
cumva din Economie ?
Mutașcu) ; „Coincidență ! Să te 
ia cineva la palme sub un pal
mier" (Eugen Frunză) ; „Cînd 
mă bărbieresc, uneori fac afo
risme. Niciodată, cînd fac afo
risme, nu mă bărbieresc" (Petre 
Strihan), „Lăsați femeile să 
vină la mine, — spunea 6 cos- 
meticiană" (Rodica Tott). Nici 
scenetele nu ni se par măi In
spirate, chiar dacă se vor „sub
tile", „cu bătaie lungă" — cum 
se spune — ca Dramă cu happy- 
end a Ilenei Lucâciu-Colomieț, 
din care decupăm un exemplu. 
Actul III : „(Au trecut anii). El 
și Ea au un copil, dar El nu mâi 
a cum a fost. Face scandal din

0 pictură care se șterge
Ștefan Luchian a locuit 

cttva timp in orașul Alexan
dria. Pe cind picta catedrala 
Sf. Alexandru din acest oraș. 
A mai pictat, totodată, interio
rul unei case, episod pe iarg 
relatat fi comentat de către cri
ticul Petru Comarnescu in mo
nografia consacrată artistului 
(1960). Din ceea ce a realizat 
Luchian, datorită vicisitudinilor 
vremii, nu s-au mai păstrat de
cît picturile din holul și salonul 
imobilului. Astăzi și ele sînt su
puse unei degradări lente, recia- 
mînd restaurări. Nu ne putem 
permite „luxul" de a vedea cum 
treptat, treptat, această pictură 
se Va șterge... Chiar dacă ea 
comportă un interes mai mult

documentar, fie în direcția con
turării influențelor Art Nouveau 
și a gustului vremii asupra pic
torului, fie în direcția reconsti
tuirii unei ambiante de epocă, 
în acest sens, s-ar putea chiar 
iniția o casă-muzeu, care să in
cludă mobilier, piese de artă de- 
COfatîvă tipice, salvindu-se tbi*  
odăta delicata și subtila arhitec
tură d imobilului (Amenințată și 
ea) in scopul reînvierii — ca do
cument istoric — a atmosferei 
de epocă. Se impune deci sal
varea idiobilului din str. Dunării 
nr. 133, găsirea unei soluții ra
pide și realiste.

C.R. CONSTANTINESCU

ÎN AFARA
decisiv lâ procesul de fabrica
ție. O singură lipitură neexecu
tată corect șl aparatul nu mai 
funcționează ! Mai e ceva: 
munca pe care o facem nu poa
te fi executată decît de femei ! 
E deci un loc unde noi sintem 
de neînlocuit. E adevărat că nU 
e simplu. Și nici ușor. Citeo- 
dată iți amorțește tot corpul, 
ți se mai împăienjenește ve
derea... Asta este insă meseria 
pe care ne-am ales-o !"

Ne^am ales-o deci i-am 
acceptat deliberat, pentru sa
tisfacțiile și împlinirile pe care 
le primim de la ea, dificultățile 
cu care ne confruntă. Ne-am 
ales-o, deci i-am înțeles exigen
țele și ne străduim să răspun
dem corect la ele.

Cind nu ne-am ales singuri 
drumul, ci am apucat-o pe el 
inspirați de întîmplare sau de 
șoapte strecurate pe lingă tim
pan din afară, greutățile în
ceputului devin ziduri de ne tre
cut, iar reacția la ele rămîne 
fuga. „Eu nu sînt un om sta
tic" și-a spus Ioana Minea, ime
diat ce a constatat că nu se

înorice (scenă de scandal). A 
ceput să bea (scenă de beție 
moderată). Nu mai muncește cu 
același randament (scenă de 
muncă) și iubește din nou, dar 
pe alta"... Copilul ii împacă, iar, 
în final, toți ciocnesc pahare, 
inclusiv invitații care se căsă
toresc între ei. „Mamă, mamă !"... 
exclamă autoared, concluiiv, 
îh.tr-6 tonalitate optimistă, de 
happy-end.

Interesant ar mai fi în acest 
volumaș ce și pe cine își propun 
umoriștii noștri să înfiereze. în 
mare măsură, ei se referă la 
dispariția animalelor vii ca fac
tor educațional al copiilor, la 
falșii crosiștl, care, de fapt, sînt 
hoți de mere urmăriți de pro
prietarii livezilor, la căi care 

Importanța cenaclului pentru 
formarea unui tînăr care aspiră 
la gloria literară a fost și ră- 
rriîne foarte* mare. Exigența și 
autoexigență fată de ceea ce a

scris tînărul aici se (sau nu) 
învață. Iată de ce credem de o 
importanță esențială atmosfera 
care sfe creează în ședințele de 
cenaclu» Există însă, după 
cum ăm constatat prin
tre Cei ce coordonează acti
vitatea acestor cenacluri cre
dința sau, ca să ne exprimăm 
mai exact, prejudecata că tine
rii veniți să citească din versu
rile sau paginile lor de proză 
ar fi cam suspicioși, „că nu tre
buie să-i supărăm", că „trebuie 
să facem totul pentru a ni-i 
apropia". Nu cumva unii dintre 
organizatori au în proporții 
prea exagerate teama de a nu-i 
speria pe niște oameni care nu 
Se „sperie" așa de ușor ? Nu 
se poate nega existența in unele 
cenacluri a unei atmosfere 
„călduțe". Poetul cutare citește 
niște versuri mediocre, unul din
tre cei prezenți înefepe să „co
menteze" în manieră ditirambică 
„creația" colegului său, alții îi ur
mează pilda ; apoi, cind vine

MUNCII
poate preumbla de la o masă la 
alta, frunzărind printre operații 
și instrumente ; „eu am mai pu
țină răbdare" — s-a liniștit de 
îndată ce a văzut că peisajul de 
lucru nu se înnoiește zilnic cu 
alte elemente de culoare, „îmi 
vine să înnebunesc" — a conchis 
neintrezărind nici un ungher în 
care să se ascundă de ochii ce
lorlalte. Atunci a plecat.

Colegele de muncă nu i-au 
aprobat hotărîrea, dar Ioana 
Minea, cate a trecut fără ezi
tare peste opinia lor avea totuși 
nevoie de aprobarea cuiva, de 
un ajutor fără de care renunța
rea la profesie devenea impo
sibilă. Cineva trebuia să-i asi
gure returnarea taxelor de șco
larizare. „Ce era să facem ?, ri
dică din umeri Gheorghe Mi
nea, muncitor la „Electroâpăfa- 
taj — tatăl Ioanei. Nu mai pu
tea să lucreze acolo !" Aflu că 
nu ă fost consultat atunci cînd 
fiica s-a hotărît să urmeze 
școala profesională. „Dacă mă 
întreba, nu aș fi fost de acord, 
eu știam că nu e pentru ea me
seria asta".

fură cruci din cimitire, lâ cei 
care poartă, fără consecvență, 
mustață, la cei cu neveste ipo
hondre, obsedate de boli închi
puite, de-ți vine să faci „trans
plant... de nevastă" (După „inspi
rata" vorbă a lui Alexandru Lăp- 
șneanu), la cei care trimit 
ilustrate șefilor, la dactilografe
le începătoare, care bat, în loc 
de Scufița roșie... „Olița roșie 
sau Scrofița roșie" (cf. Ma- 
nole Pavel) ș.a.m.d. Numai 
ceea ce ne doare nu. Pentru că, 
se vede treaba, umoriștii au sau 
o altă optică, sau alte priorități 
pe șantierul de creație. Cît 
despre umorul propriu zis, el 
este... cit este. Cit se poate con
stata. Cu simțul umorului Care 
o Caracterizează nu ne-ar mira 
ca această antologie să fie o 
farsă a revistei Urzica...

M. COSTEA

rîndul generosului comentator 
de adineaori de a-și citi propri
ile versuri, cel care fusese ridi
cat în slava cerului mai devre
me, înalță, firește, imnuri la 
adresa stihurilor confratelui. Să 
nu generalizăm însă. La alte ce
nacluri se remarcă în ședințele 
de lucru o situație total diferită. 
La cenaclul Casei de cultură a 
sectorului 6 din Capitală lucru
rile au decurs cam așa : o au
toare a citit uh reportaj vădit 
nerealizat, iar cîțiva dintre cei 
prezenți au „Sancționat" com
punerea cu cîteva caracterizări 
aspre, unele chiar corosive, în
dreptățite însă și pline de bun 
simț. Ciudată mi s-a părut în 
âcest contexț atitudinea direc
torului Casei de cultură, care 
conducea ședința. Dînsul incerta 
cu exagerată politețe să piena- 
jeze susceptibilitatea autoarei 
(!) și, pe de altă parte, să 
domolească prin fraze elegante 
pe „demolatorii" acestuia, ,nu 
fără a le sugera prin cîțe o 
privire complice că în fond are 
o părere nu diferită de a lor. 
„Nu înțeleg, a spus unul dintre 
participant^ lă ședință/ de ce 
âă nu-mi spun părerea siheeră. 
Autorul reportajului citit astăzi 
a prezentat cu trei săptămîni 
înainte poezii care mi-au plăcht 
foarte mult. Am spus-o fără re
ținere. La fel cred că e bine 
să procedez și acum." Și 
avem aceeași convingere. Opinia 
defavorabilă la adresa unei lu
crări nu are nimic de a faGe 
Cu aprecierea jignitoare pentru 
persoana autorului, dar oare nu 
mai curlnd se îndepărtează de 
un cenaclu un tînăr cu o veri
tabilă vocație litefâră, cînd vede 
că lucrările sale, cît și cele ale 
altora, valoroase sau nu, oricum 
ar fi, sînt întimpinate cu ace
leași elogii convenționale și 
aprecieri neconvingătoare ? Pro
blema trebuie privită și din alt 
unghi de vedere» Dacă acum, 
cînd tînărul mai &țe adesea pași 
Serioși dfe străbătut pînă lâ con
sacrare, cînd se ăflă în mijlocul 
unor colegi de Școală sau de 
facultate, aflați ca și el la primii 
pași pe drumul afirmării, va 
ii „menajat" excesiv, cum va 
putea să capete mai tîrziu o 
severă perspectivă autocritică 
asupra a ce scrie ? La urma ur
mei nearătîndu-i deschis defec
tele lucrărilor sale i se dimi
nuează înseși posibilitățile de 
autOperfeCționare.

noi

A. POPA

Sînt situații în viață cînd pă
rintele răspunde și neintrebat, 
cînd opinia lui se cere rostită 
chiar dacă nu i-a fost solicitată 
expres. Ușurința cu care ta
tăl s-a lăsat „omis" de la o 
consultare firească explică poă- 
te și senina resemnare cu care 
a acceptat, trei ani mai tîrziu, 
să sprijine material decizia ne
chibzuită a fiicei. Justificarea 
pe care i-o găsește Ioanei sea
mănă, dealtfel, izbitor cu prb- 
pria-i justificare.

„Nu e făcută pentru lucru de 
migală", și atunci și-a găsit o 
meserie „en gros" : umple cutii 
și borcane cil substanțe prepa
rate migălos $i atent de alții. 
Nu-i pr.ea place, dar oricum,^ »ai 
ușor. Nu e greu de anticițnn, de 
se va întîmpla atunci cînd. nu. i 
se va mai părea ușor sau cînd 
se va pliblisi și dă această mun
că : altă plecare, altă întreprin
dere, altă ocupație... Pină cînd 
se poate un asemenea joc de-a 
răspunderea și de-a seriozita
tea ? Motivări dă gănul „nu pot 
aici, încerc dincolo", argumenta
ții puerile ca cele care însoțesc 
plimbarea Ioânei Minea prin 
viață și prin profesie au devenit 
deja „cazuri" pe care trebuie să 
le tratăm cu o severitate pe 
măsura gravității lor.

CASA DE CULTURA A SECTORULUI 6 
Calea Rahovei 151 ; Telefon 23 6661 

ANUNȚA
înscrieri la următoarele cursuri practic-utilitare t

• Dactilografie-secretariat, curs complet de 
15 zile, o lună și două luni, metoda Duployen
• Radio, cu durata de 100 de ore
• Televiziune, cu durata de 100 de ore
• Cosmetica, cu durata de 80 de ore
• Croitorie, cu durata de 60 de ore
• Desen tehnic, cu durata de 100 de ore
• Foto color, cu durata de 100 de ore

și la următoarele cursuri de limbi străine cu durata de 80 de 
ore :
• Limba engleză O Limba franceză • Limba 

germană • Limba italiană • Limba rusă
In vederea dezvoltării activităților cu artiștii amatori, ie 

primeze înscrieri la următoarele formații și cercuri :
• Ansamblul folcloric „Balada"
• Corul bărbătesc „București"
• Orchestra de muzică populară
O Orchestra de muzică ușoară „Jupiter"
• Brigada artistică
• Echipa de teatru
• Echipa de teatru cu păpuși
• Cercul de arte plastice
• Cinefotoclub
• Cenaclul literar „Atelier 6"

Oficiul Național de Turism „Carpați" - București prin Agen
ția de excursii cu turiștii români in străinătate și oficiile jude
țene de turism din țara organizează cu prilejul revelionului 
1975/1976 excursii în :

• R. S. CEHOSLOVACA — cu petrecerea revelionului la 
Praga, pe următoarele itlnerarii :
1. București - Bratislava - Brno - Praga — Budapesta — 

București ;
2. București - Brno - Praga - Budapesta - București ;
3. București — Budapesta — Praga — Bratislava — București,

Plecările în aceste excursii Ou loc în zilele de 26, 27 și 28 
decembrie 1975, transportul fiind asigurat cu trenlil.

• R. P. BULGARIA - cu petrecerea revelionului la Sofia ț 
Plecarea cu trenul in Ziua de 29 decembrie 1975.
Informații și înscrieri la Agenția de excursii dlA București, 

Calea Victoriei 100, telefon : 16 44 31, sau la toate oficiile și 
filialele de turism din țară.

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

CAUTĂ:
Bărbați și femei în vîrștfi de 18-45 ani pentru a-l pregăti în 

funcția de încasatori vehicule transport în comun și pentru con
trolori de circulație și bilete.
- Durata cursurilor pentru încasatori este de două sâptâmîni și 

se. primesc absolvenți ai școlii generale. După încadrare vor 
primi o retribuție tarifară de 1 580 lel/208 ore.
- Durata cursurilor pentru controlori este de 21 zile și se pri

mesc absolvenți de liceu. După încadrare, în primele 6 luni vor 
primi o retribuție tarifară de 1 427 lei/208 ore

In această perioadă cursanțli beneficiază de masă contra 
cost la cantina întreprinderii și cazare în căminele muncitorești 
numai în limita locurilor disponibile.

înscrierile se fac zilnic la Exploatarea Transport Electric din 
Calea Dudești 184, telefon: 22 06 60 int. 3 și Exploatarea Trans
port Autobuze din Calea $erban Vodă nr. 164, telefon: 23 88 70 
pentru încasatori și la Secția Depanarea și Dispeceritarea Cir
culației, str. Pitar Moș nr. 2, telefon 12 65 40, pentru controlori.

.. .............. ... ... ■ ..... .................... ............... ...

ÎNTREPRINDEREA „AUTOBUZUL"

BUCUREȘTI,
str. OSTROV Nr. 3, sectorul 5, 

încadrează de urgență :
• mecanici locomotivă L.D.H. la manevră :
• șoferi pe autocamioane ;
® macaragii pod rulant ;
Pentru relații adresați-vă la Serviciul Personal, 

telefon: 239320 interior 116 sau la 231232.
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Declarație comună româno-vietnameză
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Ro
mân, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a Guvernului Repu
blicii Socialiste România, o de
legație a Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam și a Gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de tovarășul 
Le Duan, prim-secretar al Co
mitetului Central al. Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam, 
a făcut o vizită oficială de prie
tenie în Republica Socialistă 
România între 13 și 18 noiem
brie 1975.

Delegația de partid și guver
namentală vietnameză a vizitat 
obiective economice și sociâl- 
culturale din Capitală, orașul 
Ploiești și județul Brașov, a luat 
parte ia mitingul prieteniei ro- 
mâno-vietnameze organizat lă 
București, S-a întâlnit cu Oamfeni 
ai muncii, cu activiști de partid 
$i de stat. Pretutindeni, delega
ția a fost salutată cu Căldură și 
cu profunde sentimente de prie
tenii, făCîndti-i-se emoționante 
demonstrații ale solidarității ce 
leagă popoarele român și viet
namez. Solii poporului vietna
mez au exprimat calde aprecieri 
pentru aceste manifestări de 
prietenie Și sincere mulțumiri 
pentru ospitalitatea de care s-au 
bucurat in cursul • vizitei.

In timpul șederii delegației în 
România. între tovarășul Nicolae 
CeâUșescu Și tovarășul Le Duan 
au avut loc convorbiri care s-au 
desfășurat în spiritul respectu
lui și înțelegerii reciproce, al 
prieteniei frățești Și Solidarită* * 
ții internaționaliste ce caracteri
zează relațiile româno-vietna- 
fneze. în cadrul convorbirilor s-a 
efectuat un rodnic și util schimb 
de informații și de vederi cu 
privire la activitatea de con
struire a socialismului în cele 
două țări, lâ dezvoltarea multi-» 
laterală ă relațiilor româno-viet- 
narrteZe Și ’lă unele problema 
Internaționale do interes comun.

Președintele Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Consum 
(CENTROCOOP), Mihai Nicola®, 
și președintele Uniunii Coope
rativelor de Consum (V.D.K.) 
din R.D. Germană, dr. Heinz 
Fahrenkrog, au semnat, marți, 
lâ București, Acordul de colabo
rare pe termen lung dintre cele 
două organizații cooperatiste.

mațiile cu sonorități bizare ex- 
prirhînd bucuria sau necazul, 
faptul ca se aplaudau reciproc, 
pentru reușita sau pentru min
gile norocoase, au ținut atmos
fera din sală la o înaltă tempe
ratură. După cum gestul lui 
Connors, de a oferi unui puști 
într-o pauză de joc, împreună cu 
autograful, și una din rachetele 
lui preferate, n-a fost trecut cu 
vederea de entuziastul public.

Două ore de spectacol select, 
două ore de tenis de înaltă cla
să, două vedete de primă mări-^ 
me din lumea tenisului mondial 
s-au produs la București. Și a- 
ceasta va rămîne o agreabilă 
amintire pentru noi toți. Dar a- 
ceastă demonstrație de înaltă 
clasă consacră, în același timp, 
dezvoltarea mișcării de masă a 
tenisului din România, care, prin 
cei doi supercampioni ai noștri, 
Ilie Năstase și Ion Tiriac, și-a 
cucerit o binemeritată faimă pe 
toate meridianele lumii.

VASILE CABULEA
Fotografiile : GH. CUCU

P.S. înainte de întâlnirea 
Supercampionilor Ilie Năstase și 
Jimmy Connors, i-am urmărit 
într-un set și jumătate (6—3. 
3—3) pe tînărul Spencer Segura 
(22 ani) și campionul Tiniorilor 
noștri, Marian Mîrza (17 ani) 
într-o întilnire în care s-au eta
lat ambiții, cunoștințe notabile, 
dar mai ales promisiuni. Cu mai 
mult curaj, fără timiditate, 
„speranța" noastră ar fi putut 
da o replică mai dîrză jucăto
rului cu care se antrenează 
Jimmy Connors.

cată experimental regula „mi- 
nlcorneruluiu. Antrenorii pre
zinți la aceste partide, printre 
care Ștefan Covaci și Michel. 
Hidalgo, s-au declarat satisfă- 
cuți de rezultatele experimen
telor de arbitraj.

• Comisia de organizare, a ce
lui de-al 11-lea Campionat mon
dial de fotbal. întrunită în a- 
ceste zile lâ Ciudad de Guate
mala, va proceda joi, 20 noiem
brie, la stabilirea grupelor eli
minatorii. La prima fază ă corn-' 
petiției, al cărui turneu final va 
avea loc în anul 1978 în Argen
tina. vor participa echipele a 99 
de țări din cinci continente (32 
din Europa. 24 din Africa, 17 
din Asia, 24 din America de 
Sud, America de Nord și zona 
Mării Caraibilor, 2 din Oceania). 
La finele anului 1977 vor fi cu
noscute 14 echipe calificate pen
tru turneul final, cărora li se. 
vor adăuga Argentina, țara or
ganizatoare. »i R. F. Germania, 
cîștigătoarea ultimei ediții a 
Cupei mondiale, ambele califi
cate din oficiu.

La convorbiri au participat:
Din partea română :
Tovarășii Manea Mfinescu, 

membru al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
mirii.st^u al guvernului. Paul Ni- 
culescui, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministrit al guvernu
lui, ministrul educației și învă- 
țămtntului, îott Pâțan, membru 
al Comitetului Politic ExecUtiV 
al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperă
rii economica internaționale, 
Mihai Marinescu, viceprirn-mi- 
ftistru ăl guvernului, președin
tei© Comitetului de Stat al Pla
nificării, George Mac<bvescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Ion Florescu. adjunct al minis
trului comerțului exterior și co
operării economice internaționa
le, Constantin Mltfea, consilier 
al președintelui republicii, Sil
viu Curticeanu, secretar, prezi
dențial și al Consiliului de Stat, 
Tudor Zamfira, „ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Republica Democrată Vietnam, 
Ion CiubotarU, director în Mi
nistrul Afacerilor Externe;

Din partea vietnameză :
Tovarășii Le Thanh Nghî, 

membru .al Rirpiilții Politic al 
C.C. al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, Videprim-rni- 
nistru al guvernului, Nguyen Co 
Thach, adjunct al , ministrului 
afacerilor externe, Nguyen Van 
Kha, adjunct al șefului Secției 
Economice și Plan a C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam. Lâ Khâc, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pen
tru Plan, Nguyen Van Dao. ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, Nguyen Thanh Ha, am
basadorul Republicii Democrate 
Vietnam în România.

Au fost prezettți, de asemenea, 
consilieri și experți ai celor 
două părți.

I
Părțile s-au informat asupra 

situației interne din cele două 
țări, a preocupărilor actuale ale 
celor două partide și guverne, 
a realizărilor obținute de po- 
poarek român și vietnamez în 
activitatea lor de construire a 
socialismului în Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Vietnam.

Partea română a subliniat e- 
forturile perseverente ale oame
nilor muncii și a evocat succe
sele repurtate de clasă mun
citoare in realizarea prevederi
lor planului cincinal înainte de 
termen, progresele înregistrate 
în creșterea nivelului de trai 
material și cultural al celor ce 
muncesc ; au fost evidențiate 
măsurile de perfecționare a or
ganizării și funcționării siste
mului social-politic și economic, 
de lărgire și adîncire a demo
crației socialiste, eforturile de 
ridicare a nivelului general al 
cunoașterii și de dezvoltare a 
conștiinței Socialiste a maselor 
populare, precum și preocupa
rea de așezare a relațiilor so
ciale pe baza principiilor eticii 
și echității socialiste. S-a sub
liniat că puternica bază tehnico*  
materială a societății oferă ga
ranția că sarcinile stabilite de 
cel de-al Xl-lea Congres al 
Partidului Comunist Român vor 
fi înfăptuite cu succes.

Delegația Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam și a Gu

(Unitar 9 din pag. I)
Oameni în majoritatea lor ti
neri, care pentru prima dată au 
fost supuși unei discipline teh
nologice și de producție, inedi
tă pentru ei. Este vorba de în
chegarea unui colectiv, de inte
grare nu numai ■ a oamenilor 
sub semnul responsabilității co
lective, ci și a cunoștințelor do- 
bîndite în anii de școală pro
fesională, sau tehnică, în anii 
studenției, atunci cînd, oricit de 
mari ar fi fost răspunderile, ele 
nu le puteau nici măcar egala pe 
cele ale formației propriu-zise.

Secretarul comitetului U.T.C. 
face parte, cum se spune, din 
categoria veteranilor întreprin
derii. Cînd a fost repartizat IA 
Lugoj, ea exista sub forma șan
tierului, care abia își începuse 
lucrările. Totul era la început, 
inclusiv oamenii, inclusiv orga
nizația U.T.C., ai cărei membri 
mai erau încă elevi sau ucenici 
la diverse întreprinderi simila*  
re din țară. De prin ianuarie, 

vernului Republicii Democrate 
Vietnam a exprimat bucuria în 
legătură cu marile realizări ob
ținute in făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în România, prin munca perse
verentă și creatoare a poporului 
român, sub conducerea parti
dului său comunist, care se că
lăuzește în activitatea §a după 
învățătura marxist-leninistă, a- 
plică adevărurile generale ale 
socialismului la condițiile con
crete din România, aslgurînd 
astfel dezvoltarea dinamică a 
întregii societăți socialiste. Par
tea vietnameză a subliniat că 
prin realizările obținute în con- 
strucțiă socialistă și prin politica 
sa externă, România a adus o 
mare contribuție la întărirea 
Sistemului socialist mondial, la 
câuza progresului social, demo
crației, independenței și păcii.

Partea vietnameză urează sin
cer ca, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
punînd în valoare tradițiile sale 
glorioase, poporul român să ob
țină victorii și mai mari, să în
făptuiască cu succes Programul 
Partidului Comunist Român, a- 
doptat la cel de-al Xi-lea Con
gres, de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism.

Delegația vietnameză a infor
mat despre victoria istorică pe 
care poporul vietnamez a obți
nut-o recent în lupta de rezis
tență împotriva agresiunii im
perialiste, pentru salvarea na
țională, prin eliberarea completă 
a Vietnamului de Sud de . sub 
jugul dominației neocdlonialife- 
mului, recîștigarea independen
ței, libertății, unității totale și 
definitive a patriei, realizîna, 
astfel, cu succes testamentul 
președintelui Ho Și Min. Aceas
tă victorie se datorește condu
cerii juste a Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, dîrzeniei 
și curajului poporului vietna
mez, solidarității militante și in
destructibile dintre popoarele 
vietnamez, laoțian și cambod
gian în lupta împotriva dușma
nului comun. Ea se datorește, de 
asemenea, simpatiei profunde, 
sprijinului puternic și ajutorului 
prețios din partea țărilor socia
liste, între care Republica So
cialistă România, precum și din 
partea forțelor iubitoare de 
pace $i dreptate din întreaga 
lume.

Partea vietnameză a informat 
despre sarcinile ce stau în fața 
poporului vietnamez în noua e- 
tapă a revoluției, în vederea 
făuririi unui Vietnam pașnic, 
reunificat, independent, demo
cratic și socialist.

în numele poporului vietna
mez, al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam și al Gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam, delegația vietnameză a 
exprimat Partidului Comunist 
Român, Guvernului Republicii 
Socialiste România și poporului 
român sincere mulțumiri pentru 
sprijinul și ajutorul prețios pe 
care le-au acordat poporului 
vietnamez în lupta de rezistență 
împotriva agresiunii americane, 
pentru salvarea națională și e- 
dificarea socialismului.

Delegația Partidului Comunist 
Român $i a Guvernului Repu
blicii Socialiste România a sa
lutat cu căldură victoria istorică, 
de semnificație epocală, a po
porului vietnamez în lupta îm
potriva agresorilor imperialiști. 
Partea română vede in aceasta 
rodul luptei eroice a poporului 
vietnamez, sub conducerea clar
văzătoare a Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam. Victoria 
poporului vietnamez demon
strează încă o dată că, atunci 
cînd o națiune este strîns unită, 
sub conducerea justă a detașa
mentului de avangardă al clasei 
muncitoare, cînd luptă cu hotă- 
rîre, nici o forță nu este în 
stare să stea în calea dobîndirii 
independenței și dreptului său 
de a fi stăpînă pe propriile des
tine. Această victorie constituie 
o măreață contribuție la lupta 
popoarelor împotriva imperialis
mului și colonialismului, pentru 
pace, independență națională, 
democrație și socialism. A fost 
salutată cu satisfacție hotărîrea 
adoptată în aceste zile de or
ganele conducătoare din Repu
blica Democrată Vietnam și Re
publica Vietnamului de Sud pri
vind măsurile în vederea reuni- 
ficării naționale pe linie de stat, 
în conformitate cu aspirațiile 
fierbinți ale întregului popor 
vietnamez de a trăi intr-o patrie 
unificată.

Partea română dorește Sincer 
ea poporul vietnamez, sub con
ducerea Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, să obțină 
hoi succese pe calea făuririi 
Unui Vietnam unit, socialist. De
legația română reafirmă hotărî
rea sa de a continua să .acorde 
sprijin și ajutor poporului viet
namez, pentru realizarea acestei 
sarcini nobile.

II
Părțile au constatat eu satis

facție că S-au întărit și dezvol
tat prietenia și solidaritatea din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Celor ce Muncesc din 
Vietnam, dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Vietnam corespunză
tor aspirațiilor și intereselor po
poarelor român și vietnamez, 
cerințelor întăririi solidarității 

acest an, îmi povestește el, 
atunci cînd în halele abia fini
sate a început montarea utila
jelor, au început să vină și ei 
de la cursuri. Aveau în buzu
nar o diplomă, dar eram sigur, 
âveâu prea puțină experiență.

LA PARAMETRII 
PROIECTAȚI

Pe lăcătuși, pe electricieni și o 
parte dintre operatori i-am de
tașat la constructor pentru mon
tarea utilajelor. Eram și eu ală
turi de ei. Pînă atunci con
structorul n-a mai realizat o 
asemenea fabrică iar noi am 
avut șansa să pătrundem p® 

țărilor socialiste și a mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale, intereselor luptei 
împotriva imperialismului, pen
tru pace, independență, demo
crație și socialism.

In acest context a fost subli
niată importanța deosebită pen
tru relațiile dintre cele două 
țări și partide frățești a vizitei 
întreprinse, în anul 1971, în Re
publica Democrată Vietnam de 
delegația de partid și guverna
mentală română, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a vizitei efectuate în anul 1973 
în Republica Socialistă România 
de delegația Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam și â Gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam, a convorbirilor purtate 
între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Le Duan, 
precum și între alți conducători 
de partid și de stat români și 
vietnamezi. S-au apreciat pozi
tiv vizitele reciproce a numeroa
se delegații guvernamentale, pe 
linia Organizațiilor obștești, 
creșterea schimbului de mărfuri, 
intensificarea colaborării știin
țifice, culturale și în alte dome
nii.

Ceie două părți au reafirmat 
solemn hotărîrea lor de a întări 
și consolida relațiile dintre cele 
două partide și dintre cele două 
țări, pe baza înaltelor principii 
marxist-leniniste ale internațio
nalismului socialist, independen
ței și suveranității naționale, e- 
galității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, în
trajutorării frățești, respectului 
mutual și avantajului reciproc.

Părțile au exprimat dorința 
comună a partidelor și guver
nelor lor de a intensifica con
tactele dintre ele. a lărgi schim
burile de delegații de partid, de 
stat, parlamentare, sindicale, de 
femei, de tineret, obștești etc., 
în scopul dezvoltării prieteniei 
și colaborării. efectuării unui 
amplu schimb de experiență în 
diferite domenii ale construcției 
socialiste, consultării reciproce 
în probleme de interes comun.

Delegațiile au examinat evo
luția relațiilor economice, co
merciale și tehnico-științifice și, 
fiind hotărîte să stimuleze dez
voltarea lor, âu stabilit măsuri 
corespunzătoare și au indicat 
Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică și teh- 
hico-științifică să Identifice și să 
Valorifice posibilitățile noi de 
extindere și adîncire a conlu
crării în domeniile economic și 
tehnico-științific, în interesul 
construcției socialismului în cele 
două țări.

în spiritul conlucrării tovără
șești, cu prilejul vizitei au fost 
semnate :

— Acordul de cooperare și de 
credit între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul 
Republicii Democrate Vietnam 
pentru realizarea unor obiective 
industriale în Republica Demo
crată Vietnam ;

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

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

— Protocolul sesiunii a III-a a 
Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică și teh- 
nicO-științiflcă.

Dînd expresie prieteniei și so
lidarității dintre poporul roihân 
și poporul vietnamez, Republica 
Socialistă România a acordat un 
credit, în condiții avantajoase. 
Republicii Democrate Vietnam, 
în vederea realizării unor obiec
tive industriale și social-CuItu- 
rale, prevăzute în planul cinci
nal 1976—1980 de dezvoltare a 
economiei naționale a Vietna
mului. De asemenea, partea 
română â hotărlt anularea res
tituirii creditelor acordate de 
Republica Socialistă România 
Republicii Democrate Vietnam, 
în âhii 1966 și 1970—1973.

Interesate în lărgirea schim
burilor dintre instituțiile și or
ganizațiile de știință, învăță- 
mînt, artă, cultură, presă, ra
diodifuziune. cinematografie, o- 
crotirea sănătății, cultură fizică 
etc., părțile au hotărît 
cieze și să încheie în 
apropiat un nou acord de cola
borare culturală pe termen lung.

III
Părțile constată cu satisfacție 

că raportul de forțe pe arena 
mondială s-a modificat radical 
In favoarea luptei popoarelor 
pentru pace, independență na
țională, democrație și socialism. 
Sistemul socialist a devenit o 
uriașă forță mondială, exercită 
o influență tot mai puternică 
asupra dezvoltării sociale con
temporane, asupra întregului 
curs al vieții internaționale, 
constituie un sprijin de nădejde 
al luptei revoluționare a popoa
relor. In viața internațională se 
accentuează tot mai mult rolul 
țărilor în curs de dezvoltare șl 
nealiniate care se pronunță pen

să, nego- 
viitorul

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al 

Partidului Comunist Român 
Președintele 

Republicii Socialiste România

LE DUAN
Prim-secretar al 

Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc 

din Vietnam
București, 17 noiembrie 1975.

dinăuntru în firea complicată 
a mașinilor și a liniilor de fa
bricație. Erau zile cînd- se mun
cea de dimineață pînă seara, 
iar atunci cînd s-a intrat în 
probe tehnologice ne-a fost 
foarte ușor să dibuim inerente

le Inadvertențe săvîrșite În 
perioada montajului.

Logica inginerului este inte
gral acoperită de realitate^ Pri
mul cîștig în momentul cînd a 
debutat propriu-zis producția a 
fost că oamenii se cunoșteau 
foarte bine între ei. Și nu doar 

tru o politică de dezvoltare e- 
conomico-socială independentă, 
pentru relații internaționale noi, 
bazate pe dreptate și echitate. 
Se intensifică mișcarea de eli
berare națională pentru lichida
rea definitivă a colonialismului 
și neocolonialismului, împotriva 
imperialismului, pentru indepen
dență și progres social, pentru 
cucerirea dreptului popoarelor 
de a-și hotărî singure soarta, 
de a fi stăpîne pe bogățiile lor 
naționale. Mișcarea muncitoreas
că din țările capitaliste se dez
voltă neîncetat în lupta împo
triva capitalului, pentru demo
crație și socialism, a devenit o 
puternică forță pe arena inter
națională. Aceste forțe, împreună 
cu celelalte forțe ale păcii și de
mocrației, sint în stare să deter
mine noi schimbări pozitive pro
funde în lume. S-au creat con
diții ca țările cu sisteme sociale 
diferite să-și dezvolte . relațiile 
reciproce pe baza principiilor 
coexistenței pașnice.

Delegațiile au subliniat, în a- 
celași timp, că în lume se men
țin forțe imperialiste și reacțio
nare, care continuă politica de 
intervenție și de agresiune, cu 
intenția de a împiedica dezvol
tarea socialismului, de a reprima 
mișcarea de eliberare națională 
și mișcarea muncitorească ; se 
continuă cursa înarmărilor și se 
mențin trupe și baze militare pe 

, teritoriile altor țări, ceea ce a- 
menință pacea și securitatea in
ternațională.

Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Vietnam 
sint hotărîte să se împotrivească 
tuturor uneltirilor și acțiunilor 
imperialismului de a încălca in
dependența, suveranitatea, uni
tatea și integritatea teritorială 
a statelor, se pronunță pentru 
renunțarea la folosirea forței 
sau amenințarea cu forța împo
triva oricăror state, sub nici o 
formă, în nici o împrejurare, 
sub nici un pretext. Cele două 
părți sprijină dreptul sâcru la 
autoapărare al popoarelor împo
triva agresiunii imperialiste și 
dreptul lor de a-și soluționa sin
gure problemele interne, fără 
nici un amestec din afară.

Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Vietnam 
au evidențiat hotărîrea lor de 
a contribui la consolidarea și 
dezvoltarea prieteniei frățești, 
colaborării multilaterale și soli
darității între țările socialiste, 
pe baza marxism-leninismului șl 
a internaționalismului socialist. 
Colaborarea economică și teh*  
nico-științifică constituie un fac
tor important în impulsionarea 
progresului multilateral al fie
cărei țări socialiste, trebuie să 
contribuie la înflorirea fiecărei 
economii naționale, la punerea 
in valoare a resurselor naturale 
și la dezvoltarea potențialului 
fiecărei țări. Aceste relații de 
colaborare contribuie, totodată, 
la dezvoltarea întregului sistem 
socialist mondial, demonștrînd 
superioritatea socialismului âtît 
ca mod de organizare a societă
ții, cît și ca mod de organizare 
a relațiilor dintre țări.

Părțile reafirmă hotărîrea lor 
de a nu precupeți nici un efort 
pentru întărirea unității și soli
darității dintre partidele comu
niste și muncitorești, pe baza 
principiilor marxism-leninismu
lui și internaționalismului pro
letar. Ele declară că toate parti
dele comuniste și muncitorești 
sînt independente, egale în 
drepturi, își elaborează politica 
pornind de la condițiile con
crete din țările lor, călăuzin- 
dâ-se după principiile marxism- 
leninismului și își acordă reci
proc sprijin.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Celor ce Muncesc din 
Vietnam își exprimă, totodată, 
hotărîrea lor de a consolida so
lidaritatea cu forțele democra
tice, progresiste, antiimperia- 
liste, în lupta pentru pace, de
mocrație, independență națională 
și progres social.

Partea română și partea viet
nameză au salutat succesele ob
ținute în lupta pentru pace și 
securitate în Europa, exprimate 
în rezultatele pozitive ale Con
ferinței pentru securitate și co
operare europeană. Ele apreciază 
că aceste rezultate pozitive cre
ează condiții pentru întărirea în 
continuare a păcii, securității și 
cooperării egale în drepturi în
tre toăte statele continentului 
european.

Cele două părți apreciază e- 
forturile îndreptate spre conso
lidarea păcii în Balcani, pentru 
dezvoltarea unor relații de bună 
vecinătate între țările din această 
zonă, în conformitate cu intere
sele popoarelor din Balcani, ceea 
ce contribuie la întărirea secu
rității în Europa.

Părțile salută călduros marile 
victorii ale popoarelor laoțian și 
cambodgian în lupta împotriva 
imperialismului și a forțelor re
acționare interne, pentru inde
pendența și libertatea țărilor 
lor. Ele reafirmă hotărîrea de a 
sprijini popoarele laoțian și 

printr-o reciprocă prezentare, 
printr-o simplă strîngere de 
mină, ci printr-o organică aso
ciere la finalizarea unei lucrări. 
Resimți acest sentiment și 
atunci cînd răsfoiești programul 
de activități al organizației 
tJ.T.G. pe ultimul trimestru din 
acest an. Nu preocupări enun
țate general „ne vom inten
sifica munca în rîndul ti
nerilor, proaspeți absolvenți ai 
școlilor profesionale.ci Sim
plu și foarte concret : Parti
ciparea efectivă a fiecăruia la 
dezbaterea cifrelor de plan, 
pentru ca fiecare să știe ce are 
de făcut pe luna în curs, evită 
astfel posibilitatea unor justifi
cări în eventualitatea unor mai 
slabe rezultate. Astfel, se ex
plică de ce absențele, moti
vate sau nu, sînt o rari
tate, astfel se explică atitudi
nea intransigentă pe care ute- 
ciștii o adoptă față de orice a- 
batere de la disciplină, de la 
normele eticii*  O fabrică tinără 
cu oameni, intr-adevăr tineri. 

cambodgian îp făurirea Laosuluî 
și a Cambodgiei independente 
și prospere.

Delegațiile consideră că victo
ria popoarelor vietnamez, laoțian 
și cambodgian deschide noi per
spective popoarelor din Asia de 
sud-est în lupta pentru indepen
dența națională, democrație și 
progres social. Ele susțin lupta 
popoarelor din această zonă 
pentru pace, independență, neu
tralitate, pentru retragerea com
pletă a trupelor și desființarea 
bazelor militare americane din 
Asia de sud-est.

Cele două părți sprijină lupta 
poporului chinez pentru elibera
rea Tai vanului, parte integrantă 
a teritoriului Republicii Populare 

' Chineze, pentru retragerea com
pletă a trupelor americane din 
această insulă.

Cele două delegații reafirmă 
sprijinul lor față de inițiativele 
și eforturile Republicii Populare 
Democrate Coreene Îndreptate 
spre reunificarea pașnică și in
dependentă a Coreei, fără nici 
un amestec din afară, .și cererea 
sa pentru retragerea completă a 
trupelor americane din Coreea 
de Sud.

Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Viet
nam sprijină cu fermitate miș
carea de eliberare națională a 
popoarelor din Asia, Africa și 
America Latină pentru lichida
rea definitivă a colonialismului 
și neocolonialismului. pentru in
dependența națională. Părțile 
vor acționa în continuare pentru 
întărirea solidarității cu țările 
în curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate, pentru dezvoltarea 
relațiilor cu fiecare țară, pentru 
extinderea colaborării în inte
resul comun, în lupta pentru a- 
părarea și consolidarea indepen
denței, pentru pace și progres 
social. Cele două părți sprijină 
lupta acestor țări împotriva po
liticii imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului 
de agresiune și de dictat, pen?- 
tru apărarea dreptului fiecărui 
popor de a înainta pe calea pro
gresului economic și social, de 
a fi stăpîn pe destinul său, pen
tru democratizarea vieții inter
naționale.

Părțile au subliniat necesita
tea lichidării subdezvoltării și a 
vechii ordini economice — re
zultat al dominației imperialis
te și colonialiste — și asigură
rii. progresului economico-social 
el tuturor țărilor, în special al 
țărilor în curs de dezvoltare, 
înfăptuirii noii ordini economi
ce internaționale. Ele consideră 
că pacea și securitatea interna
țională sînt nemijlocit legate de 
împlinirea acestor cerințe.

Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Viet
nam consideră că soluționarea 
justă și durabilă a conflictului 
din Orientul Mijlociu reclamă 
retragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967. recunoaște
rea drepturilor poporului pales
tinian, inclusiv a dreptului de 
a-și constitui un Stat propriu, 
independent și a existenței in
dependente a tuturor țărilor și 
popoarelor din această regiune.

Cele două delegații salu
tă victoriile forțelor naționa
le din Guineea-Bissau, Mozam- 
bic, Insulele Sao Tome și Prin
cipe. Angola și condamnă regi
murile rasiste din Africa de Sud- 
și Rhodesia.

S-a exprimat solidaritatea cu 
lupta clasei muncitoare din ță
rile capitaliste, împotriva mono
polurilor, pentru drepturi demo
cratice și progres social.

Părțile condamnă teroarea 
împotriva forțelor democratice 
din Chile, se pronunță pentrii 
eliberarea din închisori a pa® 
trioților, a tuturor deținuților 
politici din această țară și își 
declară solidaritatea cu forțele 
progresiste chiliene.

Cele două părți au salutat 
succesele obținute de poporul 
portughez după răsturnarea 
dictaturii fasciste, transformă
rile înnoitoare din viața Por
tugaliei, inițiate și înfăptuite în 
direcția dezvoltării libere, inde
pendente și democratice, potri
vit voinței și aspirațiilor de 
progres și bunăstare ale po
porului portughez.

Cele două părți apreciază că 
vizita în Republica Socialistă 
România a delegației Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam 
și a Guvernului Republicii De
mocrate Vietnam, întrevederile 
și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Le Duan constituie un eveni
ment de importanță deosebită, 
o mare contribuție la întărirea 
și dezvoltarea continuă a legătu
rilor frățești dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Celor 
ce Muncesc din Vietnam, a co
laborării multilaterale dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Vietnam, 
a prieteniei și solidarității din-*  
tre popoarele român și vietna
mez, în interesul cauzei socia
lismului, democrației, indepen
denței naționale și păcii în lume.

AZI SE REIA CAMPIONATUL 
PRIMEI DIVIZII LA FOTBAL

Astăzi se reia prima divizie 
de fotbal, programînd o serie 
de jocuri atractive în cadrul 
etapei a 14-a. In Capita
lă se întîlnesc formațiile 
Sportul studențesc — F. C. 
Constanța (pe Stadionul Repu
blicii) și Rapid — F.C.M. Reșița 
(pe stadionul Giulești). Liderul, 
Steaua, va juca la Oradea, cu F.C. 
Bihor, iar Dinamo va evolua la 
Arad, în compania echipei pre
gătite de Coco Dumitrescu (me
ciul se transmite pe micul e- 
cran). La Iași, Politehnica (lo
cul 5) primește replica forma
ției A.S.A. Tîrgu Mureș (locul 
4), care au același număr de 
puncte : 14. Interesante se a- 
nunță și meciurile Universitatea 
Craiova — F.C. Argeș, „U“ 
Cluj-Napoca — Jiul, aflate la 
egalitate de puncte, 10, Poli
tehnica Timișoara — Olimpia 
Satu Mare și S.C. Bacău — 
C.F.R. Cluj«Napoca. Toate me
ciurile încep la ora 14.

întilnire la C.C.

al P.C.R.
Tovarășul Cornel Burtică, 

membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit, marți, cu 
Nadim Abdul'Sammâd,' membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist- din 
Liban, aflat în vizită în țara 
noastră. A luat parte tovarășul 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție lâ C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de informații și de ve
deri în legătură cu dezvoltarea 
relațiilor de’prietenie, colabora
re și solidaritate dintre cele 
două partide.

PRIMIRE
Tovarășul Janos Fazekas, 

viceprim-ministru al guvernului, 
a primit marți pe dr. Heinz 
Fahrenkrog. președintele Uniu
nii Cooperativelor de Consum 
(V.D.KT.) din R.D. Germană, care 
se află îrl țara noastră cu pri
lejul semnării Acordului de co
laborare pe termen lung Ou Uni
unea Centrală a Cooperativelor 
de Consum (CENTROCOOP).

PLECĂRI
Marți dimineața a plecat la 

Praga o delegație a Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", condusă de 
tovarășul Leohțe Răutu. mem
bru al Comitetului Politic Exe-

MSOfi l-A îxnxs Pl colons
Un eveniment sportiv, aștep

tat cu interes , și emoție, și la 
care ne-am' gîndit de rftultă 
vreme — inițiatorii și organi
zatorii acestei manifestări me
rită să fie felicitați — s-a con
sumat, aseară, în Palatul epor- 

* turilor și culturii din Capitală:1 
două rachete ilustre.' dbi mari' 
prieteni și doi mari rivali, ame
ricanul Jimmy Connors și ro
mânul Ilie Năstase au fost pro
tagoniștii unui veritabil festi
val al „sportului alb“. Așii ra
chetei, care âu dominat și do
mină tenisul mondial — în opi
nia noastră și anul acesta nu
mărul unu în ierarhia mondia
lă este Connors au făcut, din 
meciul de aseară, evenimentul 
săptămînii, memorabil pentru 
Spectatorii din sală și pentru 
cei care l-au urmărit pe mi
cul ecran. Deși fără să poarte 
amprenta mizei — deci nu au 
luptat cu obișnuita dîrzenie și 
ambiție pentru rezultat — în- 
tîlnirea a fost deosebit de pa
sionantă și spectaculoasă. Cele 
două celebrități ale courts-uri- 
lor lumii au fost frenetic aplau
date de-a lungul recitalului ofe
rit. Pentru că, urmărindu-le 
evoluția, gama bogată de pro
cedee folosită, improvizațiile, 
exactitatea și siguranța lovi^- 
turilor, ne-am reconfirmat fie
care propria părere că atit 
Năstase, cît și Connors stăpî- 
rtesc tehnica și subtilitățile a-

• delegația boxerilor români 
care a participat la turneul in
ternațional de la Skoplie s-a 
înapoiat în Capitală. Antrenorul 
Constantin Nour, care a însoțit 
echipa, a declarat că dintre pu- 
giliștii noștri s-au evidențiat în 
mod deosebit Mircea Simon șt 
Paul Dobrescu. Campionul țării 
noastre la categoria grea, Mir
cea Simon, a primit cupa atri
buită celui mai valoros bdxer 
de peste hotare. O bună impre
sie a lăsat Paul Dobrescu, clasat 
pe locul întâi la categoria ușoa
ră, după o serie de meciuri de 
bună factură, tehnică. în finală, 
Paul Dobrescu l-a învins prin 
K.O. tehnic pe iugoslavul Islai-*  
movici, după ce adversarul său 
fusese numărat de două ori. 
Dintr-o eroare de transmisie a 
agențiilor internaționale, învin
gător la această categorie fusese, 
trecut pugilistul iugoslav.

• In penultima rundă a turneu
lui internațional feminin de șah 
de la Halle (R. D. Germană), 
maestra româncă Emilia Chiș a 

cutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de conducere și 
rectorul Academiei , „Ștefan 
GheOrghiu", '.care, la - invitația 
Școlii superioare politice ,de pe 
lingă C.C. al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, va face o 
vizită de schimb de experiență 
în R.S. Cehoslovacă.

★
Marți după-amiază, a părăsit 

Capitala delegația parlamentară 
bulgară, . condusă de Vladimir 
Bonev, membru al' Secretariatu
lui C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Adunării Populare a 
Republicii Populare Bulgaria, 
care, la invitația Marii Adunări 
Naționale, a făput o vizită ofi
cială în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspeții bulgări au fost Sa
lutați ■.de Nicolae Giosan, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, președintele Marii 
Adunări Naționale, Virgil Teo- 
dprescu, vicepreședinte al 
■M.A.Ni, Nicolae Cuină, președin
tele Asociației de prietenie ro- 
mâno-bulgare, Dumitru Coliu și 
Ilie' Șâlapa, președinți de comisii 
permanente ale M.AjN., deputați, 
funcționari Superiori din Minis
terul. Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Ivan Abagiev, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, și membri ai amba
sadei.

★
Marți a plecat în R.D. Germa

nă o delegație a Consiliului Na
țional al F.U.S., condusă de 

cestui sport într-un mod ine
galabil. A fost un- recital de 
primi soliști, întt-6 premieră 

’ absolută pe uri teren românesc
Ei și-âu reconfirmat, chiar și 
în acest meci demonstrativ, va
loarea, înalta clasă. Se aflau 
față în față două stiluri : oas
petele nostru, posesor al unul 
stil dinamic, temperamental, cu 
lovituri foarte puternice — este 

’stîngaci și lovește cu amîndouă 
mlinile — întîlnea pe exponen
tul tenisului de mare fantezie 
și inteligență, cu lovituri- 
surpriză, ’ pe super-campionul 
României, Ilie Năstase. Con
fruntarea unor asemenea Cali
tăți s-a ilustrat printr-o de
monstrație de tehnică și măies
trie sportivă care a arătat spec
tatorilor și telespectatorilor mai 
mult ca în oricare meciuri 
virtuțile și frumusețile acestui 
sport. Cei doi copii teribili ai 
tenisului mondial, dincolo de 
rezultatul rrleciului, care s-a în
cheiat în favoarea reprezentan
tului nostru, cu 2—1 (7—6, 3—6, 
7—5) sporind astfel interesul 
pentru scorul general al întîlni- 
rilof, această victorie contînd în 
palmaresul lui Ilie Năstase, în
tâlnirea de aseară a avut și eîte- 
va accente mai particulare, mai 
inedite. Publicul a primit cu 
aplauze dialogurile lui Connors 
cu Năstase sau cu arbitrii în... 
grai românesc, semn că Ilie a 
fost pentru Jimmy nu numai un 
idol, ci și un bun profesor. Apoi 
suita de semne pe care și le 
făceau cei doi jucători, trădînd 
un limbaj intim, expresie a prie
teniei și stimei reciproce, excla

remizat cu jucătoarea ceho
slovacă Eretova,

• în Cadrul grupelor prelimi
nare ale turneului internațional 
de fotbal pentru juniori de la 
Monte Carlo s-au -disputat alte 
două meciuri, care s-au încheiat; 
cu următoarele rezultate : Belgia 
— Spania 1—1 (1—0) ; Italia —

România 2—1 (1—0). Punctele 
echipei italiene au fost mârcâte’ 
de Fiorini, iar golul formației 
române a fost înscris de: Lupău. 

în cursul partidei dintre echi- 
* pele Spaniei și Belgiei a fost a- 

plicată regula experimentală a 
eliminării temporare (pe durata 
de zece minute) a jucătorilor 
vinovați dâ acte de indisciplină 
sau joc dur. Arbitrul italian Me-: 
negalli -a eliminat patru jucători, 
printre care și portarul belgian 
Daenen. în timpul meciului Ita
lia — România nu s-au constatat 
atitudini pasibile de această 
sancțiune, in schimb a fost apli

Constantin Drăgan, membru al' 
C.C. al P.C.R., președinte al 
Consiliului județean Ilfov al 
F.U.S., care, Ia invitația- Consi
liului Naționâl al Frontului Na
țional din Republica Democrată 
Germană, face o vizită în aceas
tă țară.

CONFERINȚĂ

DE PRESĂ
Cu prilejul vizitei oficiale în 

țara noastră a delegației parlâ- 
mentare bulgare, condusă de 
Vladimir Bonev, membru al 
Secretariatului C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Adunării 
Populare a Republicii Populare 
Bulgaria, marți, la sediul Uniu
nii ziariștilor, a avut loc o 
conferință de presă la care au 
luat parte reprezentanți ai zia
relor centrale, Radioteleyiziu- 
nii, Agerpreă.

ftCORD
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Reunificarea Vietnamului 
corespunde situației obiective 
și aspirațiilor întregului popor 
RAPORTUL PREZENTAT DE CONDUCĂTORUL DELEGAȚIEI VI- 
ETNAMULUI DE SUD LA CONFERINȚA POLITICA CONSULTATI
VA PENTRU REUNIFICAREA NAȚIONALA PE LINIE DE STAT

A VIETNAMULUI

Tn raportul pe care l-a pre
zentat la Conferința politică 
consultativă pentru reunifi
carea națională pe linie de stat 
a Vietnamului, conducătorul 
delegației Vietnamului de sud, 
Pham Hung, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam, 
secretarul Comitetului din Viet
namul de sud al partidului, re
prezentant al partidului în 
Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud. a subli
niat importanța misiunii ce 
revine participanților la aceas
tă conferință, consacrată pro
blemei reunificării în scurt 
timp a patriei pe linie de stat.

Evocînd lupta dusă din timpuri 
străvechi de poporul vietnamez 
pentru independență, libertate 
și unitate națională, Pham Hung 
a arătat că, prin eliberarea de
plină a Vietnamului de sud, re- 
unificarea Vietnamului a fost 
realizată sub numeroase aspecte, 
în prezent existînd însă pe pă- 
mîntul vietnamez două organi
zații statale. Aceasta — a rele
vat el — reclamă stabilirea cit 
mai curînd posibil a unui singur 
stat pentru întreaga țară, con
form situației obiective și aspi
rațiilor întregului popor. Acest 
stat va avea capacitatea de a 
mobiliza și organiza forțele în
tregii națiuni în vederea edifi
cării în scurt timp a unei țări 
prospere. Referindu-se la viitoa
rele alegeri generale pentru sta
bilirea componenței unei Adu
nări Naționale a întregii țări, 
Pham Hung a arătat că această 
Adunare va fi expresia voinței 
întregului popor și organul su
prem al puterii de stat într-un 
Vietnam independent, reunificat 
și socialist. Alegerile pentru a- 
ceastă Adunare Națională se 
vor desfășura potrivit principii
lor democratice fundamentale, 
pe baza votului universal, egal, 
direct și secret al cetățenilor.

Vorbind despre eforturile ac
tuale ale autorităților sud-viet- 
nameie în direcția promovării 
democrației și a intereselor po
porului, precum și pe planul 
construcției economice, Pham

încheierea Congresului 
Național al P. C. din 

Marea Britanie
Marți s-au Șcheiat la Londra 

lucrările celui'de-al XXXIV-lea 
Congres național al Partidului 
Comunist din Marea Britanie. 
Timp de patru zile, congresul a 
dezbătut și adoptat o serie de 
rezoluții care stabilesc poziția 
partidului în principalele proble
me ale politicii interne și exter
ne ; pe primul plan se situează 
documentul intitulat „Criza eco
nomică, unitatea forțelor de 
stingă și partidul comunist*'.

Negocierile anglo-islandeze a- 
supra dreptului traulerelor bri
tanice de a pescui în interiorul 
limitei apelor naționale de pes
cuit ale Islandei, reluate. luni, 
la Reykjavik, au intrat în im
pas încă din prima zi, a decla
rat șeful delegației Marii Bri
tanii, Roy Hattersley, ministrul 
de stat la Foreign Office, în
tr-un interviu acordat rețelei de 
televiziune „B.B.C.".

„Sper că nu este vorba de o 
întrerupere definitivă a nego
cierilor, a arătat el, adăugind că 
nu a fost stabilită, totuși, o dată 
precisă pentru reluarea contac
telor bilaterale asupra acestei 
controversate probleme.

• GUVERNUL NORVE
GIEI este dispus să joace 
un rol de mediator pentru 
evitarea unui nou „război 
al codului" intre Islanda și 
Marea Britanie — a declarat 
ministrul norvegian de ex
terne, Knut Frydenlund, în
tr-un discurs pronunțat în 
parlament. Frydenlund a in
dicat că note diplomatice în 
acest sens au fost trimise 
deja ambelor țări.

Congresul a ales noul Comitet 
Executiv, care, in prima sa șe
dință, va desemna secretarul ge
nerai, președintele Comitetului 
Politic și celelalte organe de 
conducere ale partidului.

în ședința de marți diminea
ță, s-a dat citire mesajelor 
transmise congresului de nu
meroase partide comuniste și 
muncitorești. Delegații au primit 
cu deosebit interes și au aplau
dat- cu căldură mesajul adresat 
congresului în numele Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, al secretarului 
general al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Criză de guvern 
în Finlanda

Premierul desemnat al 
Finlandei, Martti Miettunen, 
nu a reușit sâ obțină acor
dul liderilor principalelor 
formațiuni politice pentru*  
constituirea unui cabinet de 
coaliție din care ar fi urmat 
să facă parte reprezentanții 
Partidului Social-Democrat. 
Partidului de Centru, Parti
dului Comunist. Partidului 
Liberal și Partidului Popu
lar Suedez. Toate aceste 
partide dețin, împreună, 152 
din cele 200 de voturi ale 
parlamentului. în această si
tuație, Mittunen a subliniat 
că se vede nevoit să-și mo
difice programul politic, în 
încercarea de a reuși să ob
țină sprijinul partidelor, și 
că rămîne pesimist în legă
tură cu șansele unei soluțio
nări a actualei crize guverna
mentale.
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O ANCHETA t Scala (orele 9; 
11.ÎS; 13.30; 16; 18.15; 20,30).

MARELE GATSBY : Sala Pala
tului (orele 17.15; 20.15), Capitol (o- 
rele 9,45; 12,45; 16,15; 19,15), Patria 
(orele 9,30; 12,30; 16,15; 19,30) Favo
rit (Orele 9.15; 12,15; 16,15; 19,15).

LEGĂTURĂ PIERDUTĂ C Tim
puri Noi (orele 9; 11; 13; 15,15;
17,30 ; 19,30).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30). Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Modem (o- 
rele 9; 11; 19.15; 15,30; 17.45: 20).

CAZUL A AVUT UN DEZNO- 
DAMÎNT FERICIT î Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13.30; 18; 18,15;
20.30) , București (orele 9; 11.15;
13; 16,15: 18.30; 20.30).

POLITTSTA î Festival (orele 9| 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

MASTODONTUL 1 Floreasca co
role 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15).

MUȘCHETARUL ROMAN î Vic
toria (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Bucegi (orele 15,45; 18; 
20), Cotroceni (orele 10; 12; 14; 16; 
18: 30).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL t 
Doina (orele 9,30; 11,15; ÎS; 14,45; 
16.30; 18,15; 20).

CANTEMIR C Drumul Sării (O- 

Hung a arătat că ele au o legă
tură directă cu problemele pri
vind reunificarea națională, ale
gerea Adunării Naționale și a 
organelor de stat ale Vietnamu
lui reunificat. El a subliniat în 
acest sens necesitatea înfăptuirii 
continue a revoluției în relațiile 
de producție, a revoluției teh
nice și a revoluției pe plan ideo
logic și cultural în scopul avan
sării rapide și ferme a întregii 
țări spre socialism.

Imperativul transpunerii urgente 
în viața a hotăririlor O.N.U. 

în „problema cipriotă11
În plenara Adunării Gene

rale a O.N.U. s-au încheiat 
dezbaterile asupra „problemei 
cipriote", reprezentanții state
lor pronunțîndu-se, în cvasiu
nanimitate, în favoarea solu
ționării acesteia prin mijloace 
pașnice. Numeroși vorbitori, în
tre care și. reprezentantul 
României, au evidențiat impe
rativul transpunerii urgente în 
viață a hotăririlor O.N.U., al 
respectării independenței, suve
ranității, integrității teritoriale 
și a statutului de țară negli-

boc notes
Dincolo de statistici...
Cifrele statistice își au semnificațiile lor. Luate separat, 

ele ar putea să nu însemne prea mult. Analizate și corelate 
însă, ajungem să constatăm existența unor situații zgudui
toare in lume.

Avem la îndemină două știri provenite din surse diferite, 
două comunicate ale unor instituții specializate, care re
flectă stări de fapte extrem de periculoase și îngrijorătoare, 
existente pe continentul european. Sînt două. domenii dife
rite .- 1. militar și este vorba de infernala cursă a înarmări
lor și 2. social și se referă la nivelul de trai, șomaj, progres.

Primul document, concluzia unei anchete publicate in ra
portul Institutului Internațional de Cercetări asupra Păcii, 
de la Stockholm (S.I.P.R.I.) relevă că puterea explozivă a 
armelor nucleare depozitate ih Europa echivalează cu o 
cantitate de trinitrotoluen de 30 de ori mai mare decît cea 
utilizată in timpul celui de-al doilea război mondial, in 
războiul din Coreea și in cel din Vietnam luate laolaltă. In 
1974, cheltuielile mondiale pentru înarmare — se afirmă în 
raport — ajunseseră la 210 miliarde dolari, adică de 20 de ori 
mai mult decit ajutorul total primit de țările in curs de 
dezvoltare. In ceea ce privește cercetările'iri domeniul mi
litar, ele absorb — potrivit aceluiași document — aproape 
250 milioane dolari, de patru ori mai mult decît fondurile 
alocate cercetărilor medicale în întreaga lume. Astăzi aceste 
cifre sint cu mult depășite. Așa cum se subliniază în „Po
ziția României in problema. dezarmării'*,  document difuzat 
la actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U., fondurile 
destinate înarmării ating 300 miliarde dolari, iar 40 la sută 
din sumele alocate cercetării pe plan mondial sînt dirijate 
și utilizate in sfera creării și perfecționării mijloacelor de 
distrugere.

Cursa înarmărilor, provoacă, cum bine se știe, distorsiuni 
în desfășurarea normală a activității economice a statelor, 
alimentează inflația și dezechilibrele întrș ramurile econo
miilor naționale.

Al doilea document, un raport întocmit de secretariatul 
Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.) și reluat de agenția France Presse, arată C& în 
cele 23 de țări occidentale membre s-a înregistrat în ulti
mele 12 luni cel mai scăzut nivel al activității economice. 
La scara întregii organizații, prețurile au crescut in medie 
cu 11 la sută. La nivelul fiecărei țări nivelul diferă simți
tor. Astfel, in Islanda, costul vieții a sporit cu 54,5 la sută, 
în Marea Britanie cu 26,9 la sută, în Irlanda cu 25,4 la 
sută, in Italia -cu 22,4 la sută, in Turcia cu 19,2 la sută, in 
Franța cu 11,3 la sută etc, In același timp, cercurile C.E.E. 
au fost „dezagreabil surprinse'*  — cum se exprimă comen
tatorul agenției France Presse — de cifrele difuzate de ser
viciile de statistică ale Comisiei Pieței comune în legătură 
cu situația șomajului in cele nouă țări membre. Aceasta 
fiindcă numărul celor care nu au de lucru in țările Pieței 
comune a crescut de la 2 959 901 la sfîrșitul lunii septembrie 
1974, la 4 716 572 la finele aceleiași luni din 1975.

Relația inarmare-progres este într-un raport direct pro
porțional. Cursa înarmărilor atrage după sine un imens 
consum de resurse umane și materiale, o risipă nejustifi- 
cată de bunuri, care, puse în slujba dezvoltării și progresu
lui omenirii, ar grăbi lichidarea sărăciei, a foametei, a unor 
maladii ce stăpînesc încă întinse zone de pe planeta noastră.

Ca țară europeană. România este preocupată de ceea ce 
se întîmplă atît în acest spațiu, cit și in -întreaga lume. Ea 
nu poate rămîne pasivă in fața faptului că în prezent, in 
Europa, mai mult decît in orice altă parte a lumii 
se află concentrate forțe armate și armament mo
dern, inclusiv de tip nuclear in cantități nemaiintil- 
nite. Citeva date sint edificatoare in acest sens : 8
milioane oameni, peste 45 mii tancuri, peste 15 mii avioane 
și peste 10 mii încărcături nucleare tactice. La aceste cifre 
reprezentînd trupe staționate adăugăm existența celor două 
blocuri militare aflate tot pe teritoriul Europei.

Pentru a se evita repetarea tragicelor experiențe istorice, 
„este necesar — așa cum se subliniază in documentul ro
mânesc amintit mai sus — să se pună capăt cursei înarmă
rilor, să se stingă focarele de conflict, să se înfăptuiască 
dezarmarea și, în primul rînd, dezarmarea nucleară". în " 
concepția României eforturile efective in direcția dezarmă
rii trebuie să fie in relație directă cu rezolvarea probleme
lor fundamentale ale progresului social-politic al omenirii.

Cifrele publicate de S.l.P.R.l. și O.E.C.D. pledează con
cludent pentru îndeplinirea cit mai grabnică a acestui de
ziderat 1

GH. SPRINȚEROIU

rele 15,30; 18; 20,15), Cosmos (ore
le 15,30; 18; 20,15).

UNDE ESTE COMPANIA A 7-A?: 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 9; 
11.15; 13,30: 15,45; 18: 20,15).

FLACARA : Ferentari (orele 
15,30; 19).

ULTIMUL ACT : Grlvlța (orele 
8,30: iz; 13; 17,30; 20).

ELIXIRUL TINEREȚII ț Pacea 
(orele 16; 18; 20).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PAMlNTULUlc Dacia (orele 9; 
12,30; 16; 19).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI î Viitorul (orele 15,30; 18; 
80).

SE MAI TNTÎMPLA MINUNI î 
Volga (orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20), Gloria (orele 9; 11,15; 13.30; 
16: 18,15; 20.30).

ANA $1 COMANDORUL t Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Flamura (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.15).

EVADAREA j Vitan (orele 15,30; 
18; 20,15).

FLUVIUL PARA ÎNTOARCERE? 
Unirea (orele 16; 18; 20).

OCHII SHIVANEI ; Lira (orei*  
15.30; 19).

FERMA LUI CAMERON 2 G!u- 
lești (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15).

Declarația solemnă 
comună 

româno-braziliană 
publicată 

ca document 
oficial al O.N.U.

Declarația solemnă comu
nă a președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintelui Re
publicii Federative Brazilia, 
Ernesto Geisel, semnată la 5 
iunie 1975, cu prilejul vizitei 
oficiale a șefului statului ro
mân în această țară, a fost 
publicată ca document oficial 
al Națiunilor Unite.’ 

niată al Republicii Cipru. Ei 
s-au pronunțat pentru crearea 
condițiilor necesare ca însuși 
poporul cipriot să-și rezolve 
problemele pe care le are. pen
tru negocieri serioase, multila
terale, cu participarea tuturor 
părților interesate. De aseme
nea, Adunarea Generală a in
sistat asupra necesității ca păr
țile direct interesate să se ab
țină de a întreprinde vreo ac
țiune de natură să agraveze si
tuația din zonă.

NOAPTEA ARTIFICIILOR « 
Crîngași (ora 17).

CALVARUL UNEI FEMEI î Arta 
(orele 14; 16; 18; 20).

RĂZBOI și PACE (seriile I*-IJ)t  
Rahova (orele 15,30: 19).

DE CE ESTE UCIS UN MA
GISTRAT : Moșilor (orele 11; 
13.15: 15.30: 18; 20)

TENTAȚIA : Munca (orele 16).
SECRETUL PLANETEI MAIMU

ȚELOR : Munca (ofele 18 ; 20,15).
ÎNFRÎNGEREA LUI L. WILKI- 

SON î Popular (orele 15.30; 18; 
20,15).

A FOST OUAT A UN HOLLI- 
WOOD : Flacăra (orele 15,30; 19).

PICIUL - TRÎNTORII4 Pro
gresul (orele 16; 18: 20).

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală. 10,00 Reportaj T. 
De la fiecare după capacitate, 
după posibilitățile sale. 10,35 Tea
tru scurt : „Pentru ca milioane de 
candelabre". 11,10 Vetre folclori
ce : Runcu. 11,25 Teleobiectiv. 11,45 
Telex. 14,00 Fotbal : U.T.A. — Di
namo București (divizia A), 15,30

și tehnicieni de la Uzina de mașinl-unelte din Mankyeungdai, 
asupra proiectelor unor noi inovații tehnice

R.P.D. COREEANA - Muncitori
cutind

TI *

ui IIf -

VIZITA DELEGAȚIEI
MILITARE ROMÂNE

IN VENEZUELA

La 18 noiembrie s-a încheiat 
vizita oficială in Venezuela a 
delegației militare române con
dusă de, general-cOlonel Ion 
Comari, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Major.

Prezența delegației a prilejuit 
întrevederi. oficiale ■ cu minis
trul apărării, comandantul ge
neral al trupelor de uscat și 
alți comandanți ai forțelor ar
mate ale acestei țări prietene. 
Au fost vizitate unități mili
tare, obiective industriale, so- 
cial-culturale și turistice din 
Caracas și alte orașe venezue- 
lene. Vizita a constituit o con
tribuție la întărirea și dezvol
tarea relațiilor de prietenie e- 
xistente între România și Ve
nezuela.

La plecarea de pe aeroportul 
internațional din Caracas, dele
gația a fost condusă de general 
de brigadă Victor Manuel Mo
lina Varagas, comandantul ge
neral al trupelor de uscat, ge
neralul de divizie, Manuel Be- 
reciartu Partidas, de alți gene
rali și .ofițeri superiori ai arma
tei venezuelene.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru comerț exterior

Între 11 și 13 noiembrie, la 
Tbilisi, a avut loc cea de-a 45-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru comerț exterior.

Au luat parte delegații din : 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R.D.G., Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S.

în conformitate cu înțelegerea 
dintre C.A.E.R. și guvernul iu
goslav, la lucrări a participat și 
o delegație din R.S.F.I.

Au fost examinate sarcinile ce 
revin Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru comerț exterior 
în vederea îndeplinirii hotărîri- 
lor Sesiunii a XXIX-a a C.A.E.R. 
și ale Comitetului Executiv al 
Consiliului, s-au stabilit măsuri 
pentru realizarea prevederilor 
din „Programul complex" pe 
următorii 2—3 ani și s-a aprobat

REPUBLICA MALGAȘA - Imagine a orașului Tananarive, capitala 
țârii

Muzică populară. 16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba rusă. 17,05 
Pentru timpul dv. liber vă reco
mandăm.,.. 17,20 La . volan. 17,30 
Tragerea PronoeXpres1. 17,40 Se- 
ledțiuni din opereta ..O navă în 
larg" de Florin Comișel. 18,00 Pri
viri și umbre. Printre marile co
mori de artă picturală din Iunie 
se numără și renumitele fresce 
ale mănăstirilor din nord-estul 
țării noșstre. 18,55 Tribuna TV. In 
ajutorul celor care studiază în în- 
vățămîntul r politico-ideologic de 
partid.: Creșterea eficienței, obiec
tiv fundamental al activității eco
nomice în directivele Congresului 
al Xl-lea al- P.C.R. (I). 19.20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Re
vista economică TV. 20,30 Teleci- 
nemateca. Ciclul „Dosare ale e- 
cranuluî" : „Zăpadă fierbinte". 
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20.00 Studio ’75 — „Luminează- 
te și vei fi !". 20,20 Preferințele 
dv. 'muzicale sînt și preferințele 
noastțe. 21,00 Telex. 21.05 Telera- 
ma. 21,35 Roman-foileton „Familia 
„Thibault".

Succesul partidelor de stingă 
in alegerile parțiale din Italia

Rezultatele alegerilor comu
nale parțiale, desfășurate dumi
nică și. luni, pentru reînnoirea 
organelor locale din 125 de orașe

PROTOCOL 
ROMÂNO-MALGAȘ

La încheierea lucrărilor Co
misiilor mixte guvernamenta
le româno-malgașe, șeful dele
gației române, Ion Bogdan, ad
junct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, și Remi 
Tiandraza, ministrul malgaș al 
afacerilor externe, au semnat 
protocolul privind rezultatele ac
tualei sesiuni in domeniul 
cooperării economice și tehnice, 
precum și protocolul de aplicare 
a acordului de colaborare cultu
rală și științifică între guvernele 
celor două țări, pe perioada 
1976—1978. La ceremonia semnă
rii, au participat personalități 
ale vieții economice și culturale 
din Republica Malgașă» precum 
și însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al țării noastre la Tana
narive.

planul de lucru al comisiei pen
tru anul viitor.

Comisia permanentă C.A.E.R. 
pentru comerț exterior a adop
tat recomandări în aceste pro
bleme.

Lucrările comisiei se vor con
centra asupra dezvoltării în 
continuare a comerțului reciproc 
al țărilor membre C.A.E.R., îm
bunătățirii organizării acesteia 
pe baza acordurilor comerciale 
pe termen lung și protocoalelor 
anuale. La ședința comisiei au 
fost examinate, de asemenea, 
probleme legate de dezvoltarea 
continuă a sistemului decontări
lor multilaterale.

Ședința comisiei s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească 
de înțelegere reciprocă și cola
borare tovărășească.

Opera Română : LACUL LEBE
DELOR — ora 19 ; Teatrul de 
Operetă : OKLAHOMA — ora
19.30 ; Teatrul Național (Sala 
Mare) : OAMENI ȘI ȘOARECI — 
ora 19,3.0 ; (Sala Mică) : TRAVES
TI — ora 19.30 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : NEPOTUL LUI RAMEAU 
— ora 19,30 ; (Sala Studio) : AZI
LUL DE NOAPTE - ora 19 ; Tea
trul „C.l. Nottara" (Sala Maghe- 
ru) : LADY X - ora 19.30; (Sala 
studio) : TREI ÎNTÎLNIRI — ora 
19 ; Teatrul de Comedie : MUSA
FIRUL CARE N-A SUNAT LA 
UȘĂ — ora 19.30 ; Teatrul Mic : 
DUPĂ CĂDERE — ora 19,30 ; Tea
trul Giulești : RĂZBUNAREA SU- 
FLEURULUI — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : MITICĂ POPES
CU — ora 19,30 ; Studioul I.A.T.C.: 
CINCI SERI — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : UITE 
CA NU TAC — ora 19,30 ; Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Academia) : 
STR Și ELIXIR - ora 17 ; An
samblul „Rapsodia română" : PE 
ACEST PAMTNT — ora 19.30 ; 
Circul București : CE VRĂJI A 
MAI FĂCUT... IOSEFINI și AN
SAMBLUL DE LILIPUTANI DE 
LA CIRCUL DIN MOSCOVA — ora 
19,30; A.R.I.A. (Sala Victoria a 
Teatrului „C. Tănase") : Concert 
de muzică ușoară cu formația 
vocal-instrumentală „GAIA" din 
U.R.S.S. 

și comune, indică o deplasare 
generală spre stînga a corpului 
electoral italian. Astfel, Partidul 
Comunist Italian a înregistrat un 
puternic avans în raport cu pre
cedentele alegeri comunale, în
trunind 29.5 la sută din sufragii, 
față de 17,7 la sută în 1970. 
Partidul socialist a marcat și el 
un important succes, obținînd 
14,4 la sută din voturi (10,9 la 
sută în 1970).

Pe de altă parte, se remarcă 
un recul al Partidului Democrat- 
Creștin, de guvernămînt, care» 
primind 36,9 la sută din voturi, 
pierde 3,4 la sută și, respectiv, 
1,3 la sută în comparație cu 
precedentele două consultări e- 
lectorale.

O puternică înfrîngere a sufe
rit Mișcarea socială italiană — 
dreapta națională neofascistă, 
care nu a izbutit să întrunească 
decît un nesemnificativ număr 
de voturi, dar și acesta aproape 
de două ori mai mic decît în 
alegerile regionale din iunie a.c.

PE SCURT*  PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• MARȚI, tovarășul Gheor- 
ghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
conducătorul delegației U.G.S.R. 
care se află într-o vizită în 
schimb de experiență în R.D.G., 
a fost primit de Harry Tisch, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Sindicatelor Libere Germane. 
Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri asupra activi
tății sindicatelor din cele două 
țări.

CREȘTERI DE PREȚURI
U IN R.F.G.

• POTRIVIT UNOR DATE 
publicate de Ministerul Econo
miei al R.F.G., în octombrie, 
comparativ cu aceeași lună a 
anului trecut, prețurile la măr
furile de larg consum au cres
cut în R.F.G. cu 5,8 la sută, 
scumpindu-se cartofii, grăsimile,

• O IMPORTANTA DESCOPERIRE BIOLOGICA. Un grup de 
biologi de la Moscova au reușit să stabilească cum se realizează 
în organism principiul unic de transformare a energiei chimice 
în energie electrică. Oamenii de știință au descoperit, cu acest 
prilej, că albuminele sînt acelea care acumulează energia electri
că în organism. Este probabilă — după părerea specialiștilor — 
existența unui număr de aproximativ zece tipuri de albumine 
care sînt generatoare moleculare de curent electric. Aceste 
albumine erau cunoscute de savanți, dar nimeni nu presupunea 
că ele au un rol atît de important în organismele plantelor și 
animalelor. Cu acest prilej s-a emis ipoteza că energia, pe care 
albumina o acumulează sub formă de electricitate este folosită 
pentru cele mai diferite funcții ale, organismului, cum ar fi res
pirația, fotosinteza, digestia și că orice energie chimică se trans
formă în organism, la început în energie electrică, și abia apoi 
în energie mecanică. • CEL MAI MARE BRAD DIN R.D. GER
MANA, în vîrstă de 275 de ani, a încetat să mai „trăiască". El se 
afla în pădurea din apropierea localității Carlsfeld (regiunea 

• Karl-Marx-Stadt), avea o înălțime de 45 de metri, și circumfe
rința de peste patru metri. El nu și-a mai putut reveni de pe 
urma „rănilor" suferite cu trei ani în urmă, cînd a fost atins de 
un fulger. Din lemnul lui urmează să fie produse aproximativ 
100 de garnituri de dormitoare. • AMENINȚAȚI DE SECETA 7 
O secdtă gravă, comparabilă cu cea care s-a abătut asupra țări
lor din zona africană a Șahelului (aflată la sud de deșertul Sa
hara) ar putea afecta, în curînd, marile cîmpii din Statele Unite 
— se arată într-un articol publicat în „Smithsonian Magazine", 
de savantul american Henry Lansford, de Ia centrul de cercetări 
atmosferice al S.U.A. El a amintit cu acest prilej că terenurile 
semiaride situate la vest de meridianul 100, ce taie Statele Unite 
în zonele orașelor Dodge City — statul Kansas — și Abilene — 
statul Texas —, cunosc de secole, la intervale regulate de circa 
20 de ani, perioade de secetă, a cărei cauză nu este cunoscută 
încă. Un număr mare de' climatologi, a subliniat autorul artico
lului, sint de părere că emisfera nordică înregistrează, în ultimii 
25 de ani, o răcire. în special in zGnele situate la latitudini mai 
înalte. De altfel, durata sezonului agricol s-a restrîns din anul 
1945 pînă acum cu două săptămîni. Prin contrast, ca urmare a 
unei tendințe de încălzire, același sezon s-a extins, după anii 
1880, CU două-trei sâptămîni. « VICTIME ALE AUTOMOBILULUI. 
Cele 58 500 accidente de automobil, înregistrate în Marea Brita
nie în trimestrul al doilea al acestui an, au provocat moartea 
a 1 410 și accidentarea gravă a 18 500 persoane. • VlRSTA RE
CORD. Unele din fosilele umane (maxilare și dinți) descoperite 
în Tanzania au vîrsta record de 3,75 milioane de ani, susține 
antropologul american Mary Leakey. Noua descoperire, a afir
mat cercetătoarea, reprezintă încă un argument in sprijinul teo
riei că istoria omului se întinde mult mai mult în trecut decît 
se credea. Fosilele au fost găsite la Laetolil, încastrate într-un 
strat de cenușă vulcanică. Ele provin de la cel puțin 11 persoane 
care au trăit îritr-un interval de 400 000 de ani, acum 3,35—3.75 
milioane de ani. Datarea a fost realizată cu ajutorul tehnicilor 

v radioactive. • UN BILANȚ AL O.M.S. Circa șase milioane de 
oameni se îmbolnăvesc anual de cancer. Dintre aceștia, cinci 
milioane își pierd viața, se arată într-un comunicat al Organi
zației Mondiale a Sănătății. Cancerul constituie, de altfel, una 
dintre cauzele principale ale scăderii sub așteptări a populației 
în țările industrializate. Datele anunțate de centrele de trata
ment indică, însă, că trei sau patru din zece bolnavi de cancer 
ar putea fi vindecați, iar circa 80 la sută din femeile care suferă 
de cancer uterin ar putea fi salvate dacă boala ar fi descoperită 
în primele sale stadii de evoluție. • LA FIECARE 3 MINUTE. 
De la începutul acestui an, la fiecare 3 minute, la New York au 
fost comise : un asasinat, o spargere, un viol sau un atac ar
mat. Din totalul victimelor — arată un raport al Departamentu
lui poliției din acest oraș — 62 la sută au fost atacate în stradă, 
în interval de 9 luni au fost înregistrate 97 797 de astfel de crime, 
ceea ce reprezintă cu 10 ia sută mai mult decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut.

„Scînteia tineretului"
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„In relațiile dintre state trebuie 
garantat dreptul fiecărui popor 

de a-și făuri regimul său politic și social1'
Declarația comună P. C. I. — P. C. F.

Declarația comună dată publicității la Încheierea 
dintre delegația Partidului Comunist Italian, condusă de,E""co 
Berlinguer, secretar general al P.C.I., șl delegația Partidului C 
munlst Francez, condusă de Geor?« 
al P.C.F., cuprinde aprecierile 
situafia politică și economică 
comune, precum și c_ -7!!—cu privire
ternaționale.

Documentul relevă că, cele 
două partide acționează „pentru 
o politică de profunde reforme 
democratice, capabilă să rezolve 
gravele probleme economice, so
ciale și politice ale țărilor lor". 
Cele două partide — precizează 
declarația — își duc activitatea 
in condiții concrete diferite, și 
din această cauză, fiecare din
tre ele realizează o politică • ce 
corespunde nevoilor și caracte
risticilor propriei țări. De ase
menea, este relevat faptul că, 
pentru atingerea obiectivelor 
clasei muncitoare. ..este indis
pensabil să se realizeze o înțe
legere între diferite forțe so
ciale și politice, in rindul că
rora clasa muncitoare. unită, 
trebuie să știe să cucerească ca
pacitatea de conducere". „Dez
voltarea unei cooperări solide și 
trainice intre comuniști și socia
liști constituie fundamentul a- 
cestei ample alianțe" — se men
ționează în declarație, adăugin- 
du-se ca, la lupta împotriva ma
relui capital, pentru reforme de
mocratice, pot și trebuie să fie 
atrase și alte forțe politice, so
ciale, religioase, interesate în 
crearea unei noi societăți.

Referitor la Piața comună. în 
declarație se arată : „în fața 
liniei profund contrare interese
lor populare, promovată de cen
trele monopoliste multinaționala 
și naționale și de grupurile con
ducătoare, a căror politică pro
voacă în țările C.E.E. agravarea 
șomajului și dezechilibrului so
cial, cele două partide atribuie 
o mare importanță dezvoltării 
unor inițiative unitare din par
tea forțelor populare și forțelor 
de stînga, inclusiv în Parlamen
tul vest-european. pentru de
mocratizarea liniilor politice și 
a modului de funcționare a 
C.E.E., pentru construirea trep
tată a unei Europe democra
tice, pașnice și independente".

produsele din carne, combusti
bilul lichid și gazele, precum șl 
alte mărfuri.

• GUVERNUL ARGENTI
NIAN a hotărit luni, in urma 
unei reuniuni prezidate de 
șeful statului Maria Estela 
Isabel de Peron, ca alegerile 
pentru președinție și cele le
gislative să aibă loc in ulti
mul trimestru al anului 1976 
și nu în 1977 cum fusese 
programat inițial.

• TOVARĂȘUL GUSTAV 
HUSAR, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele R.S. Cehoslovace, a 
primit, împreună cu tovarășul 
Lubomir Strougal, președintele 
guvernului, pe participanții la 
ledința ordinară a Comitetului 
miniștrilor apărării ai statelor

.1., și delegația Partidului Co- 

celor două partide in legătură cu 
din țările lor, din cadrul Pieței 
la unele aspecte ale situației in-

în partea referitoare la pro
blemele .internaționale, se ex
primă solidaritatea comuniștilor 
italieni și francezi cu lupta for
țelor progresiste din Spania 
pentru asigurarea unei evoluții 
democratice a țării în perioada 
post-franchistă, precum și cu 
procesul de transformări demo
cratice din Portugalia. In legă
tură cu Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa, 
cele două partide apreciază că 
aceasta „a constituit o etapă im
portantă pe calea destinderii in
ternaționale și a creării unui 
sistem de securitate colectivă în 
Europa". P.C.I. și P.C.F. își dez
voltă acțiunile în direcția păcii, 
a reducerii armamentelor — 
pînă la dezarmarea generală —, 
a depășirii treptate și dizolvării 
blocurilor militare. Ele își ex
primă voința de a contribui la 
unirea tuturor forțelor intere
sate în frînarea cursei Înarmă
rilor.

Cele două partide consideră 
că în relațiile dintre toate sta
tele — care ar trebui să se ca
racterizeze printr-o cooperare 
tot mai strînsă, în cadrul unei 
noi diviziuni internaționale a 
muncii — trebuie garantat drep
tul fiecărui popor de a-și hotărî 
regimul său politic și social. 
Totodată, ele își exprin^ă ho- 
tărîrea lor de a lupta împotriva 
politicii imperialiste de ajg^stec 
în viața popoarelor, împotriva 
oricăror ingerințe străine în tre
burile interne ale altor țări.

în încheierea declarației, P.C.I. 
și P.C.F., subliniind principiul 
autonomiei fiecărui partid, al 
respectului reciproc și neames
tecului în treburile interne, al 
internaționalismului, reafirmă 
voința lor de a continua și întări 
colaborarea dintre cele două 
partide.

participante îa Tratatul de la 
Varșovia. împreună cu ceilalți 
participanți la ședință, la între
vedere a luat parte general de 
armată Ion Ioniță, ministrul 
apărării naționale al Republicii 
Socialiste România.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovără
șească.

• RECENT au fost propuse 
parlamentului grec noi măsuri 
pentru „epurarea actelor consti
tuante și a rezoluțiilor" care au 
fondat „legislația excepțională" 
privind „ordinea publică și secu
ritatea", adoptată în Grecia, în 
perioada 1944—1949. Un proiect 
de lege guvernamental, prezen
tat de ministrul justiției, Con
stantin Stephanakis, prevede, 
între altele, abrogarea „rezoluției 
nr. 3/46", precum și a altor acte 
legislative, în baza cărora au ac
ționat tribunalele militare ex
traordinare.

• SENATUL AMERICAN a 
confirmat marți, cu 95 de vo
turi pentru și 2 contra, desem
narea lui Donald Rumsfeld în 
funcția de ministru al apărării. 
Rumsfeld — care în ultima vre
me fusese secretarul general al 
Casei Albe — îi succede lui 
James Schlesinger.

INUNDAȚII LA VEi^K

• PLOILE TORENȚIALE ți 
vîntul au determinat creșterea 
nivelului apelor în laguna Ve
neției. Din cauza acestei creș
teri au fost inundate Piața San 
Marco, precum și cheiul la care 
acostează ambarcațiunile prin 
care se realizează transportul 
in comun în Veneția.

• LA ADEN s-a anunțat o- 
ficial că R.D.P. a Yemenului a 
recunoscut Republica Populară 
Angola.

Negocierile 

anglo-islandeze 

in impas
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