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MITINGUL PRIETENIEI DINTRE 
PARTIDUL COMUNIST ROMÂN 

$1 PARTIDUL COMUNIST DIN SPANIA
Cu prilejul vizitei în tara noastră a tovarășei Dolores Ibarruri, președintele Partidului Comunist din Spania, la Uzina „23 August" din Capitală a avut loc miercuri un însuflețit miting al prieteniei dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania.în mijlocul constructorilor bucu- reșteni de mașini, tovarășa Dolores Ibarruri a sosit împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul

general al Partidului Comunist Român.Cei doi conducători de partid au fost însoțiți de tovarășii Paul Ni- culescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., de vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră și foști luptători în brigăzile internaționale din Spania, iar

din partea spaniolă de membri al Comitetului Executiv și ai Comitetului Central al Partidului Comunist din Spania.Spre marea uzină bucureșteană, oaspeții trec prin cel mai modern cartier al municipiului — Titan — locuit în cea mai mare parte de muncitori, tehnicieni și ingineri care lucrează în această puternică zonă industrială a Capitalei. Alături de uzine cu tradiție — „23 Au

gust", „Republica", „Industria optică română" — în anii construcției socialiste, In această parte a Bucureștiului, au fost ridicate uzine și fabrici noi, printre care o întreprindere de mașini-unelte, o fabrică de cabluri și materiale electroizolante, o întreprindere de construcții mecanice și aparaitaj, o
(Continuare in pag. * III-a)

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Cuvîntarea tovarășei
Dolores Ibarruri

Convorbiri între tovarășul 
Nicolae Ceausescu 

si tovarășa Dolores Ibarruri 5 J

Miercuri dimineața, la sediul C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a a- vut convorbiri cu tovarășa Dolores Ibarruri, președintele Partidului Comunist din Spania.La convorbiri au participat tovarășii Paul Niculescu-Mizil, Ghi- zela Vass, Valter Roman, Alexandru Sencovicl, Gheorghe Vasilichl.Din partea spaniolă, au fost pre

zență membri al conducerii Partidului Comunist din Spania.Ou acest prilej, s-au făcut Informări reciproce cu privire la activitatea celor două partide, precum și un schimb de păreri cu privire la principalele probleme actuale ale mișcării comuniste și muncitorești, ale vieții politice internaționale.în cursul convorbirilor, s-a subliniat hotărîrea comună de a dez

volta tn continuare relațiile de colaborare și solidaritate internațio- nalistă existente între P.C.R. șl P.C.S., corespunzător intereselor întăririi prieteniei dintre cele două partide și popoare, unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor an- tiimperialiste.
Convorbirile «-au desfășurat tn- 

tr-un climat de caldă prietenie și 
solidaritate frățească.

Sînt ultimele zile ale anului!
Dragă tovarășă Ibarruri,Dragi tovarăși și tovarășe,Doresc ca la acest miting al prie

teniei dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania să salut încă o dată vizita în România a tovarășei Dolores Ibarruri și a altor conducători al Partidului Comunist din Spania și să Ie urez bun venit. De asemenea, doresc să folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, comuniștilor din uzină, un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român. (Aplauze puternice).Pentru partidul nostru constituie 
o deosebită satisfacție faptul că între comuniștii români și spanioli au existat și există relații bune, de colaborare și prietenie internațio- nalistă. De mult timp, partidele noastre s-au cunoscut șl au colaborat ; mai cu seamă anii luptelor revoluționare din perioada războiului civil din Spania au contribuit mult la dezvoltarea și cimentarea acestei prietenii. Sutele de comuniști și patrioți români care au luptat în Spania alături de comuniștii și patrioți! spanioli au întărit cu sîngele lor prietenia veșnică dintre partidele și popoarele noastre. (Aplauze puternice, pre
lungite).Dezvoltarea istorică a dus la instaurarea în România a puterii clasei muncitoare care, în alianță cu țărănimea, cu intelectualitatea și celelalte forțe sociale ale poporului român, sub conducerea partidului comunist, au trecut la făurirea o- rînduirii noi socialiste (Aplauze 
prelungite). Din păcate, în Spania dezvoltarea social-istorică a făcut să se mențină încă la putere dictatura franchistă. Cu toate acestea, în perioada construcției socialiste în România și a luptei comuniștilor spanioli împotriva dictaturii fran- chiste, între partidele și forțele progresiste din țările noastre s-au dezvoltat relații și mai strînse de colaborare și prietenie — și pot spune că niciodată legăturile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania nu au fost așa de puternice cum sînt astăzi. 
(Vii aplauze). Raporturile noastre 

se întemeiază pe principiile atotbiruitoare ale marxism-leninismului, pe faptul că partidele noastre, că- lăuzindu-se de legile dezvoltării sociale, se străduiesc să aplice — în condiții diferite — aceste legități pentru a asigura dezvoltarea progresistă a popoarelor lor. Relațiile dintre partidele noastre se bazează, de asemenea, pe deplina egalitate, pe stimă și încredere reciprocă, pe respectarea dreptului fiecăruia de a-și elabora linia politică și a rezolva problemele corespunzător condițiilor din țara respectivă, corespunzător intereselor naționale și țelurilor dezvoltării progresiste a fiecărui popor. (Aplauze puternice). Totodată, aceste relații pornesc de la necesitatea colaborării și întrajutorării continue în lupta pe care o ducem fiecare, a întăririi necontenite a solidarității dintre partidele noastre și dintre toate forțele revoluționare și progresiste ; avem convingerea că această solidaritate și unitate constituie un puternic factor al victoriei socialismului în întreaga lume. (Aplauze puternice).Pe baza acestor principii, a acestor factori s-au dezvoltat relațiile dintre partidele noastre, unitatea dintre ele; tocmai de aceea a- ceastă colaborare și unitate au rezistat și vor rezista oricăror încer
cări. (Aplauze prelungite).Cunoaștem condițiile grele în care își desfășoară activitatea comuniștii spanioli, patrioții, poporul spaniol; cunoaștem jertfele pe care ei sînt nevoiți să le dea încă, pentru a-și cuceri libertatea, dreptul de a construi o Spanie liberă și independentă. Știm din propria noastră experiență, din apii terorii burghezo-moșierești din anii ilegalității, ce greutăți imense trebuie înfruntate. Totodată, știm că ori- cît de mari ar fi aceste greutăți, oricît de puternică ar fi teroarea, nimic nu poate Infringe voința unui popor de a lupta pentru eliberarea socială și națională, voința unui partid comunist, hotărît să-și îndeplinească obligațiile față de țara și națiunea sa. (Aplauze puternice, 
prelungite).

(Continuare in pag. a III-a)

Tovarăși și prieteni de la Uzinele „23 August",Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în minunata sa cuvîntare, a reamintit un fapt care pentru noi are o enormă semnificație politică și este o evocare emoționantă a luptei noastre împotriva intervenției fascismului în țara noastră, adică participarea voluntarilor români la războiul din Spania. Eu, tovarăși de la Uzinele „23 August", nu v-am cunoscut niciodată pe dv. și, fără să vă fi văzut vreodată, v-am cunoscut totuși prin voluntarii români care au venit în Spania să lupte împotriva intervenției fasciste, care au fost capabili să verse sîngele lor și să lupte cu eroism într-o țară pe care nu au cunoscut-o. Insă ei știau că în această țară se hotărau multe fapte pentru toate popoarele și nu au șovăit să-și riște libertatea și viața lor pentru a lupta alături de noi 
(Aplauze puternice).Doresc ca în această cuvîntare a mea în fața dv., care-mi amintiți atît de mult de tovarășii noștri spanioli, să vă salut în numele Partidului Comunist din Spania, călit în mulți ani de luptă împotriva reacțiunii spaniole și împotriva sîngeroasei dictaturi fran- chiste, să vă salut în mod cordial și frățesc. (Aplauze). Și, prin voi tovarăși de la Uzinele „23 August", să salut întregul popor român, gloriosul său partid comunist, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, dorindu-vă noi succese în istorica sarcină de a construi socialismul în țara dv. (Aplauze puternice, pre
lungite).Am venit în România voastră — care nouă, comuniștilor spanioli, ne este foarte dragă, datorită faptului că a fost prima țară latină care a înfăptuit transformarea socialistă a patriei, cît și datorită succeselor obținute — nu numai ca să primesc înalta distincție cu care Consiliul de Stat român m-a onorat; am venit, în aceste clipe cruciale pe care le trăiește țara noastră, să vă informez de marea luptă politică ce se desfășoară în Spania între dictatura franchistă și forțele care aspiră, prin 

înfruntarea de zi cu zi, să stabilească în Spania un regim democratic larg, deschis progresului social și politic. (Aplauze îndelungi). Am venit, îndeosebi, să demasc în fața dv. și în fața întregului popor român crima pe oare dictatura fascistă vrea să o comită, crezînd că prin aceasta va putea frina înaintarea poporului nostru spre un regim de libertăți în care drepturile oamenilor și ale poporului din Spania să fie pe deplin recunoscute în legi și în viață.Există o închisoare în Spania, în provincia Burgos, de tragică a- mintire pentru crimele comise a-*  colo împotriva antifasciștilor spanioli care au luptat pentru libertatea șj independența Spaniei în timpul războiului din 1936—1939. în această închisoare se află, în așteptarea verdictului unui tribunal militar, un grup de tineri patrioți basci. Pentru șase din ei s-a cerut pedeapsa cu moartea, întru- cît au luptat pentru libertatea Țării Basce, pentru libertatea Spaniei. Eroismul și stoicismul acestor tineri luptători basci, torturați în mod bestial de către poliție, cît și caracterul arbitrar al procesului, au provocat în țara noastră și în lumea întreagă o mișcare emoționantă de protest, de o amploare fără precedent, împotriva terorismului și sadismului fran- chist. Acest proces, care a pus în mișcare toate forțele politice progresiste din țara noastră — înce- pînd cu grupurile monarhiștilor, democraților-creștini — forțele catolice progresiste, naționaliști basci, catalani și din Galicia și pînă la socialiști și comuniști, demonstrează nu numai ferocitatea dictaturii franchiste, dar și slăbiciunea sa. De asemenea, aceasta demonstrează și amploarea forțelor naționale care se opun perpetuării dictaturii. Procesul de la Burgos s-a și transformat în procesul regimului. El a produs o apropiere a tuturor acestor forțe, care au protestat în mod unanim, în felul acesta, el a arătat imensele posibilități existente pentru o 
(Continuare în pag. a III-a)
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0 unică preocupare 
concentrează eforturile tuturor:

asigurarea unei baze trainice producției viitoare

BOTOȘANI
jude-Unitățile economice ale . țului Botoșani au îndeplinit planul de stat pe anul 1970 cu 8 zile înainte de termen. Conform calculelor preliminate, pină la sfîrșitul lunii decembrie se vor realiza, peste prevederile inițiale, o producție globală industrială însumînd circa 32 milioane lei și un plus la producția marfă de aproape 38 milioane lei. între altele, se vor obține suplimentar 4 300 tone zahăr, 100 tone fibre bumbac, 3 438 tone nisip industrial, piese de schimb și mașini agricole in valoare de 2 milioane lei.Cu prilejul realizării planului anual de producție, Comitetul județean Botoșani al P.C.R. a adresat o telegramă Comitetului 

Central al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele : Organizația județeană de partid Botoșani asigură conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru a ne aduce in întregime contribuția la înfăptuirea mărețului program elaborat de cel de-al X-lea Congres al partidului, de dezvoltare multilaterală a patriei noastre socialiste.
BRAILAToate întreprinderile Industriale din județul Brăila au a- nunțat îndeplinirea planului a- nual la producția globală. Printre unitățile fruntașe se nu-Combinatul de fibre artificiale, Combinatul de exploatare și Industrializare a lemnului. Au fost realizate peste plan 6 000 tone ciment, 4 600 tone laminate, 1 300 tone celofibră, peste 15 000 m p PAL, nutrețuri concentrate in valoare de peste 23 milioane și alte produse.Pînă la sfîrșitul anului 1970 se prevede să se realizeze o producție suplimentară de 130 milioane lei.
SĂLAJColectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni din unitățile economice ale județului Sălaj raportează cu mîndrie, la aproape 2 luni de la îndeplinirea planului cincinal, un nou succes : realizarea planului de stat pe 1970 la producția globală în pofida greutăților pricinuite de inundații, opt dintre unitățile e- conomice ale județului au realizat pină acum c produc i ■ suplimentară în valoare de 7 840 000 lei. Pînă la sfîrșitul anului, Industria Sălajului va realiza, oaste prevederile planului, mobilă in valoare de 100 000 lei, 70 000 bucăți cărămidă și blocuri ceramice. 10 tone unt și alte produse.
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Bilanțul pe care-l încheiem 
deschide perspective 

de perfecționare a activității 
în tnate sectnareleColectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni din cadrul unităților miniere aparțini nd Centralei cărbunelui Petroșani au depus eforturi susținute pentru realizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor pe‘anul 1970. în acest cadru. Exploatarea minieră Lupeni, întreprinderea minieră Anina, Uzina de utilaj minier din Petroșani și-au îndeplinit sarcinile cincinalului înainte de termen, iar unitățile miniere din Valea Jiului și-au depășit angajamentul anual privind producția netă de cărbune. Pe întreaga centrală s-a realizat și depășit angajamentul privind producția globală, producția marfă, productivitatea valorică a muncii și reducerea cheltuielilor de producție, realizări care se înscriu pe actualele coordonate ale indicațiilor cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia recenta ședință a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R și a guvernului.Corespunzător cerințelor noi privitoare la lărgirea bazei de materii prime autohtone și la utilizarea mai intensă a resurselor proprii, pentru 1971 în centrala noastră se prevede

APELE UZULUI 
AU FOST STĂVILITE

Pe șantierul complexului hidrotehnic de la Poiana Uzului a a- vut loc un eveniment deosebit : închiderea batardoului la ultimul gol din baraj, moment care coincide cu începerea acumulării apelor în viitorul lac. în spatele colosului în care au fost înglobați, pină acum 540 000 metri cubi de beton, se va forma un lac in lungime de peste 12 kilometri, în care se vor acumula circa 100 milioane metri cubi de apă. Acest uriaș rezervor va asigura alimentarea cu apă potabilă și industrială a unită

ților economice și a localităților de pe valea Trotușului.Totodată, constructorii de pe Valea Uzului au consemnat și un alt succes : îndeplinirea sarcinilor de plan pe 1970. De la începutul anului și pină a- cum, ei au turnat In corpul barajului 200 000 metri cubi beton. Pină la sfîrșitul anului, constructorii de aici vor mai turna 5 000 metri cubi de betoaneDe la Inginerul Lt- viu Guțiu, șeful șantierului, am aflat că, prin aplicarea pentru prima oară în țară a

o creștere a producției nete de cărbune cu 6,3 la sută față de anul în curs, a producției de brichete de cărbune cu 65 la sută și a producției de utilaj minier cu 22 la sută. în a- celași timp, volumul de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea minelor va fi mai mare cu 10,6 la sută. Pentru realizarea acestor sarcini realiste, o premisă esențială a constituit-o asigurarea încă de pe acum a creșterilor de capacități de producție la toate unitățile și în mod deosebit la cele noi. în anul în curs, planul de investiții s-a realizat pe unsprezece luni în proporție de 101,7 la sută, din care la lucrări miniere de deschidere in proporție de 106,7 la sută. Au fost executați 28 km de lucrări de deschidere, ceea ce a asigurat, pe centrală, un volum de rezerve deschise pentru exploatare corespunzător producției timp de 4,2
Dr. ing. Petru ROMAN, 
directorul general al Centralei 
cârbunelui din Petroșani

(Continuare tn pag. a Il-a) 

unor metode modeme de lucru, cum ar fi u- tilizarea cofrajelor prefabricate din beton, in gropate în corpul barajului, ca și sistemul de betoane vacuumate a dus la mărirea rezistenței la uzură a betoanelor și la obținerea unor însemnate economii de materiale. Numai în acest an, au fost economisite 003 tone ciment, 14,2 tone de oțel beton, precum și însemnate cantități de material lemnos.
Gheorghe BALTA 
corespondentul 
„Scînteii"
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DRUMURILE

DIVERS DOLJENE

După ce au 
luat tonul...

asigurarea unei baze trainice producției viitoare la început de iarna

E greu de stabilit acum cine anume a dat tonul. Cert este că, după aceea, s-a ivit și... muzica, iar școala generală din Dolheștil Mari (Suceava) are în prezent o formație instrumentală unică în felul ei. Mai toate instrumentele (taragotul, clarinetele, trișca, fluierul) sînt făurite chiar de către... instrumentiști. Ei au căutat în pădurile apropiate esențele de lemn potrivite, ei le-au dat forma instrumentală și tot ei le-au găsit locul cuvenit în orchestra pe care au alcătuit-o. Ba mai mult. în viitor membrii orchestrei intenționează să lărgească „gama" produselor și cu alte instrumente.

Alte sectoare din Capitală au îndeplinit
Fiecare oră

„Ghinionul" 
era de
presupusRadu Mărgean, din comuna Bucecea (Botoșani), pornise a- cum cîteva zile prin orașul Do- rohoi. După o scurtă „escală" în stația C.F.R. din localitate, fie din pricina întunericului, fie din alte cauze, s-a „rătăcit", a- jungînd în fața unui coteț de păsări, din curtea unui cetățean din apropierea gării. Nevrînd să se lase păgubaș, și-a umplut coșul cu găini și s-a reîntors în stație, unde s-a urcat în trenul cu destinația Leorda, în speranța că nu va fi descoperit. Dar ghinion ! Venit să verifice biletele de tren, controlorul Mihai Ostafi a recunoscut orătăniile. Erau chiar ale lui. De prisos să mai spunem că găinile s-au reîntors acasă... cu primul tren, în vreme ce Radu Mărgean — cel care se ocupa de „găinării" — a ajuns la o cu totul altă destinație.
Musafiri
neașteptați
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planul anual

Sosirea iernii a adus vânătorilor dobrogeni musafiri neașteptați. In pădurea Talașman au fost semnalați venind din sud cîțiva... șacali. Evident, vînătorii nu i-au primit cu mîinile în sin. Organizînd de îndată o vînătoare pentru distrugerea acestor tiare deosebit de dăunătoare, ei au reușit să vîneze șase dintre cei opt șacali semnalați, iar după cîteva zile încă unul. De remarcat că prezența șacalilor nu mai fusese semnalată pe aceste meleaguri din anul 1954 cînd apăruseră ca urmare a iernii grele. Nu se știe care este cauza apariției lor acum. în orice caz, vînătorii sînt, se pare, pregătiți să-i tîmpine cum se cuvine. In-
Reclamă
la... nimicDe mai multă vreme, Centrala industrială a geamurilor și materialelor izolatoare din Ploiești face o deosebită reclamă noilor produse ale secției sale din Berceni. Este vorba de plăci fonoizolante, saltele din vată minerală și alte articole, mult solicitate de către cetățeni. Unde se pot procura aceste articole ? — s-au întrebat nu o dată cumpărătorii. Iată șl răspunsul : nicăieri ! Pentru că astfel de produse (cărora li s-a făcut atîta reclamă) nu există încă și, de altfel, nici nu li s-a fixat un preț de vînzare. Cu alte cuvinte, centrala din Ploiești a consumat sute de mii de lei pentru a face reclamă unor articole... inexistente. O astfel de „reclamă"... reclamă măsuri drastice și imediate împotriva vinovaților.
în pom

Toader Ahălănii din comuna 
Brusturoasa (Bacău) a descins 
zilele trecute intr-una din pie
țele Capitalei cu o grămadă de 
250 de brăduți pentru pomul de 
iarnă. Surprins de organele Ins
pecției comerciale de stat a 
municipiului București în timp 
ce-i vindea la preț de speculă, a 
fost întrebat și de unde i-a tăiat. 
Dumnealui venise în piață pre
gătit și pentru o asemenea even
tualitate : cit ai zice pește, a scos 
din buzunar adeverința nr. 1051 
din 12 decembrie, prin care pri
măria din Brusturoasa atestă că 
posedă 3 ari de pădure ! După o 
verificare la fața locului, s-a 
constatat însă că, din pădurea 
respectivă, nu putea fi recoltată 
o asemenea cantitate de brăduți. 
De unde deci „surplusul" de 
pomi ? Iată o întrebare care l-a 
pus pe T. A. ...In pom !

Imprudență 
fatalăDeși călătorea pe o distantă destul de scurtă, Nicolae Iorda- che din Băicoi (Prahova) a adormit in tren. Cînd s-a trezit, și-a aruncat ochii pe fereastră și și-a dat seama că trenul pornise din stația Florești, unde voia el să coboare. S-a repezit spre ieșire și, în ciuda sfaturilor celorlalți călători, a sărit din mers. Cu toate îngrijirile medicale acordate, imprudența i-a fost fatală.

Rubricd redactata de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii

Unitățile economice de pe teritoriul sectorului 1 — municipiul București — au realizat la 23 decembrie 1970 sarcinile de plan ce le-au revenit pe anul 1970. Pină la sfîrșitul anului industria de pe teritoriul acestui sector va putea obține o producție suplimentară de 35 milioane lei. De asemenea, institutele de proiectare vor realiza peste sarcinile de plan o producție globală de 28 ne lei și vor beneficiarilor, de termen, 213 tehnico-economice 1 945 proiecte de execuție.Planul anual la producția globală și marfă a fost realizat și de întreprinderile industriale din sectorul VI al Capitalei. Ele au obținut în acest an o

milioa- preda înainte studii Și

✓
Colectivul uzinei sîrmă și produse sîrmă Buzău și-a deplinit planul [ ducției globale pe anul în curs, creînd astfel premisele realizării integrale a angajamentului luat în primăvara acestui an . valoarea producției care va fi obținută

de din în- pro-

creștere a producției de 14,5 la sută, iar a productivității muncii de 12,1 la sută față de realizările anului precedent. In această perioadă s-au obținut peste prevederile planului mai mult de 80 milioane lei beneficii. Pină la sfîrșitul anului se va realiza suplimentar un volum de producție marfă de peste 100 milioane lei, concretizată în peste 20 milioane lei aparatură electronică industrială și radio-comu- nicații, 500 mii lei e- chipamente tor. 60 pompare, 50 tone cazan de1 100 ventilatoare, 105 agregate frigorifice, 1,6 milioane mp țesături tip bumbac, 130 mii bucăți tricotaje, 291 mii perechi încălțăminte de cauciuc,

conserve de sterilizate șiprilejul acestor ob-suc-

autotrac- unități de 2 cazane de abur/oră, 1 100 G./cal.,

BUZĂU

pînă la sfîrșitul anului să atingă 14 milioană lei.La rlndul său, Fabrica de confecții Rm Sărat a raportat îndeplinirea prevederilor planului anual în ziua de 20 decembrie. Pînă la sfîrșitul anului, fabrica va produce suplimentar confecții în

200 tone legume altele.Cu țineriicese, biroul comitetului de partid al sectorului I și comitetul de partid al sectorului VI au trimis telegrame Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, prin care exprimă hotărî- rea oamenilor muncii din aceste sectoare ale Capitalei, în frunte cu comuniștii, de a nu precupeți nici un e- fort pentru realizarea sarcinilor de plan pe anul 1971 — primulan al viitorului cincinal — pentru întîm- pinarea semicentenarului Partidului Comunist Român cu noi succese în întreaga lor activitate economică și politică.

valoare de peste 10 milioane lei. Ca urmare a eforturilor depuse si a măsurilor tehnico- organizatorice întreprinse în special în trimestrul IV, colectivul de aici a atins cel mai înalt nivel de producție din întreaga existență a fabricii.
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este folosită din plin

nunțat pa străzile o- rașulul, dar gospodarii nu au acționat, motivlnd că nu ar fi fost cazul. Și în timp ce tovarășul Nicolae Vîlceanu, inginer-șef 
al Întreprinderii, care era de serviciu in a- ceeași zi, stătea liniștit în birou, pe străzi — în primele ore ale dimineții — circulația se desfășura anevoios, iar unele autovehicule staționau chiar din cauza poleiului. Este adevărat că la I.G.O. ni s-au arătat graficele șl planurile cu echipe de intervenție, agregate de împrăștiat sare și nisip etc. Dar acestea erau la sediul întreprinderii, iar pe drumurile publice nu se acționa în nici un fel. Dacă acum — cînd situația nu a fost deosebit de critică și nu impunea o mobilizare mare de forțe — s-au întilnit astfel de aspecte negative, ce se va tntîm- pla atunci cînd înghețul va fi mai puternic, cînd zăpada va fi mai mare 7 Cazurile semnalate impun ca, la nivelul județului și municipiului, comandamentele pentru deszăpezire să analizeze stadiul pregătirilor, modul cum se acționează și, în funcție de situația existentă, să se întreprindă acțiunile necesare pentru a evita neajunsurile pe care intemperiile le-ar putea provoca.

Nistor ȚUICU 
corespondentul 
„Scînteii*

(rambleu In pantă șl curbe în unghiuri de 45 grade) — ca și în alte puncte de pe traseele amintite, nu e- rau aduse cantitățile de nisip stabilite.Deși au fost fixate pe întreg cuprinsul județului baze cu u- tilaje corespunzătoare, de unde să se acționeze în caz de polei, stadiul de pregătire a utilajelor este cu totul nesatisfăcător. La baza Bechet, de pildă, din cele patru tractoare universale cu lamă Ia data raidului nu se afla nici unul în stare de funcționare. După cit ni s-a spus, două erau defecte in atelier, iar alte două nu au fost Încă aduse și revizuite. Baza mai trebuia apoi să închirieze încă două buldozere, tuație data bazele iova, PoianaUn alt aspect merită o atenție rită din partea mandamentelor pentru deszăpezire, îl constituie operativitatea cu care trebuie acționat la apariția poleiului și a zăpezii. La întreprinderea de gospodărie orășenească Craiova s-a întocmit un grafic în care sînt prevăzuți tovarășii din conducere cu sarcina de ă lua de urgență măsurile ce se impun, atunci cînd este nevoie. în ziua de 17 decembrie a apărut primul polei mai pro-

Un raid întreprins zilele acestea pe mal multe trasee din județul Dolj și orașul Craiova ne-a prilejuit constatări Atit la lui, cit piului, mite planuri amănunțite de măsuri, menite să facilitezepe toate traseele — oricît de vitrege arfi condițiile atmosferice — o circulație optimă. Sînt astfel prevăzute plantări de „pa- razăpezi" în locurile supuse înzăpezirii, a- provizionarea cu materiale antiderapante în diferite puncte mai critice, a fost stabilit necesarul de utilaje pentru cazurile de în- zăpezire și apariție a poleiului etc. Dacă In ceea ce privește montarea „parazăpezilor", acțiunea a început din vreme și s-a înfăptuit pe toate drumurile județene și naționale, nu același lucru putem spune despre modul cum au fost îndeplinite prevederile referitoare la transportul materialului antiderapant la locurile stabilite și la pregătirea1 utilajelor. în numeroase puncte de pe drumurile naționale 55 și 55 A, 56 și 56 A, ca șl pe altele, la data raidului nu se transportaseră de nisip stabilite operativ, rampele podului peste Jiu, pe drumul Craiova — Calafat — porțiuni foarte periculoase pentru circulație

contrastante. nivelul județu- și al munici- au fost întoc-
In unsprezece luni ale anului, întreprinderea de piese radio și semi- conductori din Băneasa acumulase la producția marfă o restanță față de prevederile planului însumînd peste 13,5 milioane de lei. A rămas in urmă, in special, fabricația la sortimentul diode cu siliciu, unele perturbații bricație la unele ticiare. Chiar ta s-a ajuns, cauza amînării cu șapte luni a termenului de dare in funcțiune a liniei de fabricație a diodelor cu siliciu — construită de întreprinderea de construcții speciale, instalații șl montaj din Capitală — răspunderea revine și comitetului de direcție al uzinei care, mult timp din acest an, sub paravanul intîrzierii investițiilor, nu s-a zbătut să fie folosite cît mai din plin toate resursele interne.Vizitind, zllela trecute, această unitate, am remarcat insă hotă- rîrea fermă a tinărului colectiv punde cu întreaga energie și capacitate creatoare necesității imperioase ca în această lună, în zilele care ne-au mai rămas pină la sfîrșitul anului, restanțele de plan să fie limitate in cît mai mare măsură, să se obțină o producție suplimentară la acele sortimente cerute mai intens de beneficiari.— Preocuparea noastră de căpetenie, în aceste zile, este ca să obținem o producție cit mai mare la sortimentul diode cu siliciu — ne-a spus tov. George Șlefănescu, lngine- rul-șef al întreprinderii. La secția de diode auto ne străduim ca pină la sfîrșitul anului să realizăm o producție de aproape 1,2 milioane de lei, pentru a respecta in acest fel — deși cu intîrziere — contractul nostru cu uzina „Electroprecizia" din Săcele. Tot în această lună se va termina montajul liniei de tracțiune cu siliciu, astfel ceputul lunii ianuarie 1971 livra beneficiarilor primele Ar fi de dorit ca constructorul să ne sprijine In continuare.Deci, la produsul diode cu siliciu, restanțele vor fi recuperate. Așa cum spuneam, insă. în întreprindere se desfășoară o intensă activitate pentru obținerea unei producții suplimentare la sortimentele solicitate de beneficiari. Bunăoară, in primele două decade ale lunii decembrie, tn secțiile de cablaje imprimate, tranzistoare cu germaniu, condensatoare e- lectrolitice in miniatură și ceramice s-a obținut o producție suplimentară

ceea ce a provocat în procesul de fa- intreprinderi bene- dacă la aceas- maf ales, din

de peste 7 milioane de lei. Pe ce căi ? Prin utilizarea judicioasă a mașinilor și utilajelor, lucru perfect posibil in urma unei întrețineri corespunzătoare a acestor mijloace tehnice și eliminarea, prin autoutilare, ■ unor locuri înguste existente in fluxul procesului de fabricație. Este drept, producția suplimentară amintită nu poate înlocui restanțele la a- numite sortimente prevăzute în plan, dar ea este necesară și relevă rezervele existente în unitate.Iată-ne la liniile de condensatoare stiroflex și poliester. La capetele benzilor, materiile prime sînt a- sigurate în cantități suficiente pentru ca programul de producție să fie respectat.
La întreprinderea de piese 

radio și semiconductor 
din Băneasa

de aici de a răs-

Acest lucru este posibil și în urma faptului că, in a- ceste zile, furnizorii restanțieri al întreprinderii — printre care Fabrica de cabluri și materiale elec- troizolante și u- zina „Electronica" din Capitală — sînt pe cale să-și lichideze rămîne- rea în urmă.la lucru în este mult

In aceeași si- se găseau la respectivă de la Galicea Mare. și 
Cra- 

Mare,

care spo- co-

In zi- su- no- cantitățile la locurile prin planul Astfel, la de
plus, frecvența lele lunii decembrie ___ ,,perioară mediei zilnice din luna ... iembrie, in toate secțiile întreprinderii au dispărut complet plimbăreții prin ateliere. Minutul și secunda au căpătat astfel valori superioare, iar producția zilnică a crescut cu aproape 20 la sută.Toate aceste preocupări șl măsuri menite să asigure recuperarea restanțelor ar putea avea însă rezultate superioare. Spunem aceasta deoarece in secțiile unde se produc — în paralel cu executarea unor lucrări de investiții — condensatoare electrolitice, rezistențe chimice, tranzistoare cu ger- maniu — condițiile de lucru (gradul de puritate, umiditate și temperatură) nu sînt uneori cele corespunzătoare. Din acest motiv producția colaterală — un fel de rebut mascat — continuă să se ridice încă la 3—4 la sută din volumul zilnic al producției, iar rebuturile, ca atare, înregistrează incă valori zilnice de mii de lei.— Valorificînd rezervele interne de care dispunem — afirma Ing. Lazăr Șendrea, directorul întreprinderii — sîntem siguri că vom comprima cit mai mult restanțele pînă la finele anului, că în anul care vine, deș> producția întreprinderii va substanțial, nu ne vom mai afla postura de restanțieri.Consemnăm aceste cuvinte ca angajament al întregului colectiv vom reveni în întreprindere pentru a vedea cum a fost el respectat.

Dan POPESCU
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A apărut nr. 12/1970 
al revistei

„Electroprecizia""i se diode de ca la Insă putem produse
A început construcția 

Centrului de calcul
PROBLEME 

ECONOM ICE“

Printre conomice Dîmbovița care au a- nunțat îndeplinirea angajamentelor și a planului de producție pe acest an înainte de termen se numără și Exploatarea minieră Sotinga. Intreprinde-

rea de prefabricate din beton autoclavizat Doicești, Atelierele de zonă C.F.R., întreprinderile de industrie locală „Ciocanul“-Tirgo- viște și „Steaua ro- șie“-Titu. Prin utilizarea mal rațională a materiei prime.

folosirea mai judicioasă a timpului de lucru și a capacităților de producție, unitățile e- conomice amintite vor reuși să realizeze pină la sfîrșitul anului o producție suplimentară de aproape 10 milioane lei

IAȘI (corespondentul „Scln- teii", Manole Corcaci). In zona Industrială a lașului au început lucrările unui nou obiectiv de mare importanță : Centrul teritorial de calcul electronic. Lucrarea este încredințată colectivului de muncă al trustului județean de construcții Iași, care s-a angajat să o termine Dină la sfîrșitul anului 1971.

(Urmare din pag. I)ani. S-au pus în funcțiune obiective importante, ca Fabrica de brichete Coroești, puțul și instalația de extracție auxiliară la mina Petrila, a intrat în producție mina Bărbăteni, și-a atins capacitatea proiectată fabrica de stîlpi hidraulici din Vulcan, au început lucrările de reconstrucție a minei Cozla. Importante lucrări de investiții vor fi realizate și în anul 1971Dar posibilități pentru folosirea mai intensă a resurselor materiale din țară — așa cum s-a subliniat in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — au existat șl în cadrul centralei noastre. In ultimii ani, o deficiență In activitatea multor mine din Valea Jiului și a minei Țebea a constituit-o nerealizarea programului de lucrări miniere de pregătire a abatajelor, ceea ce a avut ca urmare lipsa frecventă a liniei de front de abataj la nivelul necesităților, pentru realizarea sarcinilor de plan. De aceea, în atenția consiliului de administrație al centralei și a comitetelor de direcție ale minelor a stat, în acest an, executarea lucrărilor de pregătiri conform programului stabilit, în vederea asigurării liniei de front de abataj care să permită realizarea planului de producție pe anul în curs și perspectiva necesară pentru anul ce urmează. Pînă la sfîrșitul lui 1970 vor fi realizate lucrări miniere de pregătire în lungime de 77,5 km, cu 13.4 la sută mai mult decît in anul 1969. Volumul .de lucrări de pregătire realizat asigură astfel rezerve de cărbune pregătite pentru exploatare pe timp de 1,8 ani și o lungime a liniei de front de abataj de peste 5 km. cu 300 metri mai mult decît prevederile planului. Linia de front de

abataj existentă asigură capacitatea de producție necesară pentru realizarea integrală a sarcinilor prevăzute pe anul 1971.Vom intra în noul an și cu o dotare tehnică ce depășește prevederile Inițiale pentru 1970. Minele noastre dispun tn prezent de 25 000 de stîlpi hidraulici și 21 000 de grinzi metalice pentru susținerea abatajelor, 21 de combine pentru mecanizarea tă-

tările miniere a avut ca urmare creșterea productivității muncii, în condițiile de schimbare esențială a conținutului muncii minerilor, tn activitatea lor, minerii acționează tot mai puțin direct asupra zăcămîntu- lui, munca lor transformîndu-se intr-o activitate de conducere a mașinilor și instalațiilor. Dar, introducerea progresului tehnic prin perfecționarea metodelor de exploatare și

tehnic de specialitate al exploatărilor miniere, din centrală șl chiar de la Institutul de cercetări și proiectări miniere din cadrul centralei este incă in mică măsură îndreptată spre studiul conducerii și organizării producției. In abatajele cu front lung din stratul 3 se obține, în Valea Jiului, o productivitate medie a muncii de 7,20 tone pe om și schimb, in timp ce unele brigăzi — ca cele

Bilanțul pe care-l încheiem
lerii și încărcării cărbunelui in abataje, 4 combine pentru mecanizarea săpării galeriilor, 111 rrjașini de încărcat. In acest an, a fost pus in funcțiune primul complex de mecanizare a tuturor operațiunilor tn abataj. Gradul de mecanizare la majoritatea acestor operațiuni a depășit prevederile de plan. In prezent, din producția totală de cărbune, 40 la sută se extrage cu susținerea metalică ; la minele Lupeni și Paroșeni acest procent a ajuns între 72 și 75 la sută. Mecanizarea tăierii cărbunelui în abataje a atins, in 1970, o pondere de 45,2 la sută la mina Paroșeni și de aproape 30 la sută la mina Lupeni, în timp ce mecanizarea operațiunilor de încărcare în galerii s-a realizat în proporție de 35,6 la sută.Creșterea gradului de mecanizare a procesului de producție în exploa-

dotarea cu utilaje moderne este cu adevărat eficientă in condițiile unei organizări superioare a producției și a muncii. In acest domeniu, la majoritatea unităților centralei noastre se manifestă o răminere în urmă. Ne-am preocupat mal puțin de folosirea extensivă și intensivă a utilajelor din dotare, de studiul metodelor de muncă în abataje, la lucrările de deschidere și pregătire și tn sectoarele de deservire.Aceste lipsuri în activitatea noastră se manifestă printr-un grad încă scăzut de concentrare a producției, adică prin viteze scăzute de avansare a fronturilor de lucru și, deci, prin producții de abataje — in special la cele mecanizate — sub posibilități. De asemenea, productivitatea muncii nu se ridică la multe fronturi de lucru la nivelul condițiilor create. Activitatea aparatului

conduse de Cristea Aurel și Iile Nicolae de la mina Aninoasa — obțin productivități intre 8,25 și 10 tone pe om și schimb, tn stratul 15, de la mina Paroșeni, se obține o productivitate medie de 7,25 tone pe om și schimb, în abatajele susținute cu stîlpi individuali — în timp ce brigada condusă de Gheorghe Toma realizează peste 9 tone.Vitezele medii de avansare a fronturilor de lucru, atit la abataje, cit și la celelalte lucrări miniere, deși au crescut in comparație cu anii precedenți, nu sint la nivelul posibilităților, din care cauză la majoritatea minelor gradul de concentrare a producției este incă redus, această situație influențînd negativ eficiența activității de producție. Toate acestea sint dovezi certe ale importantelor rezerve de care dispunem în domeniul creșterii produc

ției și a productivității muncii ; punerea in valoare a acestor rezerve se află actualmente în atenția noastră, ceea ce va contribui direct la utilizarea mai largă și cu o eficiență superioară a resurselor proprii de cărbune, la realizarea marilor sarcini care stau în fața economiei noastre in anul 1971 și pe tot parcursul viitorului cincinal. Ne propunem ca la toate minele să intensificăm preocuparea in aceste domenii, să dăm un caracter mai concret și aplicativ studiilor care se efectuează, să organizăm instruirea și informarea periodică a personalului tehnic mediu și superior nu numai în problemele de tehnologie și tehnică, ci și in domeniul organizării producției.Un alt domeniu unde se manifestă încă deficiențe ce frînează folosirea eficientă a utilajelor din dotare este asigurarea cu piese de schimb a unităților și organizarea reviziilor șl reparațiilor preventive ale utilajelor. Sînt în curs studii privind organizarea mai rațională a producției proprii de piese de schimb și căutăm să realizăm o legătură mai bună cu celelalte centrale furnizoare pentru asigurarea necesarului de piese de schimb. De asemenea, urmărim raționalizarea comenzilor în vederea reducerii stocurilor la unele piese.Preocuparea intensă pentru producția anului care urmează impune, totodată, crearea unor condiții mai bune de muncă tn subteran șl la suprafață, asigurarea unui grad corespunzător de securitate a muncii. In această privință, pe lingă un complex de măsuri ce țintește tehnologia, tehnica și organizarea producției, instruirea personalului, îmbunătățirea eficienței propagandei tehnice, întărirea disciplinei muncii și aplicarea normelor de securitate ■ muncii, este necesar să acționăm
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CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE, 
NOTE BIBLIOGRAFICE, DIN 
VIAȚA ȘTIINȚIFICA, precum șl 
CUPRINSUL REVISTEI PE ANUL 
1970.

mai eficient și pentru dotarea minelor cu aparatură modernă pentru controlul atmosferei din subteran, cu echipament de protecție și de uzură corespunzător pentru mineri.Realizarea sarcinilor de plan pe anul 1971 este determinată în mare măsură și de asigurarea unei aprovizionări corespunzătoare cu materiale. Trebuie să arătăm totuși că întimpinăm incă dificultăți în contractarea materialelor necesare cu centralele aparținînd Ministerului Industriei Metalurgice, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și ale Ministerului Petrolului. De asemenea, contractarea utilajelor prevăzute in planul de import se realizează in proporție redusă.îmbucurător este faptul că pentru anul 1971 sint asigurate fondurile de investiții necesare dezvoltării In perspectivă a minelor.Condițiile tn care vom Începe activitatea în anul 1971 — primul an al cincinalului ce urmează — asigură baza materială pentru ca sarcinile de plan să fie îndeplinite. Minerii din bazinele carbonifere Valea Jiului, Anina și Țebea intră in noul cincinal cu hotărîrea de a munci cu pasiune, fără preget pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor mari, cantitative și calitative, pe anul 1971 șl pe întreg cincinalul 1971—1975. Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie a.c., cuvîntarea rostită la recenta plenară a Comitetului Central, constituie pentru noi toți o neprețuită sursă de învățătură, un imbold de a perfecționa în permanență activitatea economică, de a depune toată capacitatea și puterea noastră de muncă pentru traducerea în viață a politicii partidului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.
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Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pas. I)Am sprijinit și sprijinim lupta partidului comunist și a patrio- ților spanioli. Ne-am exprimat și ne vom exprima întotdeauna solidaritatea cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele de eliberare națională și antiimperialiste. Considerăm că, în condițiile în care poporul român, stăpîn pe destinele sale, își făurește orînduirea nouă, exprimarea solidarității cu partidele comuniste, cu forțele de eliberare națională și antiimperialiste de pretutindeni este, în același timp, un factor de seamă în lupta pentru victoria socialismului în patria noastră. (Aplauze prelungite). Doresc să menționez, de asemenea, că întotdeauna partidul și poporul nostru au simțit solidaritatea și sprijinul tovărășesc al Partidului Comunist din Spania, al altor partide comuniste, al forțelor progresiste, antiimperialiste. Tocmai în a- ceasta rezidă forța intemaționalis- mulud socialist, a solidarității clasei muncitoare, a forțelor progresiste din întreaga lume. (Aplauze puternice).Vizita tovarășei Ibarruri șl a celorlalți tovarăși spanioli în țara noastră are loc în împrejurările cînd în Spania se desfășoară o uriașă mișcare de protest față de înscenarea franchistă împotriva celor 16 patrioți basci, In condițiile cînd în întreaga lume se desfășoară o largă mișcare de solidaritate cu lupta patrioților spanioli pentru răsturnarea regimului fran- chist, pentru a face să triumfe dreptul poporului spaniol de a-și hotărî singur destinele sale, dezvoltarea democratică. (Aplauze prelungite). Comuniștii români, întregul nostru popor își exprimă deplina solidaritate cu lupta comuniștilor și patrioților spanioli ; avem convingerea că această luptă, în care se unesc toate forțele ce ee pronunță pentru o Spanie liberă și independentă, va triumfa. (Aplauze puternice, prelungite).Tovarăși,Doresc, în continuare, să mă refer la țara noastră. Ne aflăm la sfîrșitul anului 1970 și al cincinalului 1966—1970. încheiem anul în curs și cincinalul cu rezultate bune în toate domeniile. Planul pe anul 1970, ca și prevederile întregului cincinal vor fi nu numai realizate, dar și depășite. Aceasta marchează o nouă treaptă în dezvoltarea socialistă a României. în ridicarea gradului de civilizație al poporului nostru. (Aplauze puternice). La a- ceste realizări, uzina dumneavoastră — una din marile întreprinderi ale României socialiste — a adus o contribuție de seamă. Am mai discutat nu o daită despre problemele uzinei dumneavoastră și nu doresc acum să mă refer din nou la ele. Mă bucură însă să constat că, an de an, lună de lună, întreprinderea și-a perfecționat activitatea, și-a îmbunătățit organizarea 
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muncii, și-a ridicat nivelul tehnic de producție. Aceasta înseamnă că mergeți pe un drum bun și, fără îndoială, harnicul dumneavoastră colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni este capabil să facă lucruri și mai minunate. (Aplauze prelungite).Vă adresez tuturor, din partea conducerii de partid și de stat, cele mai calde felicitări pentru munca de pînă acum, pentru rezultatele bune obținute în acest cincinal, pentru contribuția pe care ați adus-o la realizarea programului de dezvoltare și înflorire a României socialiste. (Urale, aplauze prelungite).Desigur, lucrurile n-au mers ușor, am avut de întîmpinat și greutăți. Anul acesta am fost greu încercați de stihiile naturii. Dar, datorită unității întregului nostru popor și, în prjmul rînd, fermității cu care clasa muncitoare a răspuns chemării partidului, am depășit cu succes greutățile. Am reușit să învingem dificultățile în- tr-un timp mult mai scurt decît se așteptau unii oameni chiar la noi în țară, nu mai spun în străinătate. Mulți își puneau întrebarea : oare românii nu vor. trebui să renunțe la prevederile planului pe 1970 ? Oare nu vor trebui să-și revizuiască planul cincinal ? Răspunsul clasei noastre muncitoare, al țărănimii, al intelectualilor, al întregului popor a fost: Nu 1 Nu renunțăm la realizarea programului de dezvoltare a României, pentru că orice dare înapoi înseamnă împiedicarea creșterii nivelului de viață al poporului. întregul popor a răspuns chemării partidului, a muncit eroic și a depășit planul de producție.Următorul cincinal prevede dezvoltarea în continuare în ritm susținut a României socialiste. (Aplauze puternice). Putem să realizăm acest obiectiv datorită faptului că avem o linie politică justă, că Partidul Comunist Român își îndeplinește rolul de forță conducătoare a societății, întărind necontenit colaborarea, unitatea ou întregul popor, bizuindu-se permanent pe clasa muncitoare, clasa conducătoare a societății noastre socialiste. (Urale puternice).Cunoașteți măsurile luate în cadrul programului de mărire a salariilor, precum și măsurile privind stabilirea unui venit minim al țăranilor, care — e adevărat — va fi de numai 300 de lei lunar, dar care, față de situația din trecut, reprezintă un mare pas înainte. Aceste măsuri evidențiază preocuparea permanentă a partidului și statului nostru pentru ridicarea nivelului de viață al întregului popor. Orînduirea noastră este orînduirea muncitorilor și țăranilor, iar alianța dintre muncitori și țărani constituie baza dezvoltării socialiste a României. Trebuie să facem totul pentru întărirea acestei unități, a colaborării dintre muncitori, țărani și intelectuali, dintre toate forțele sociale ale patriei, dintre toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate ; tocmai această u

nitate și colaborare constituie chezășia mersului hotărît înainte al patriei pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze prelungite).începem, în curînd, un nou cincinal ce cuprinde prevederi importante pe care le cunoașteți, de altfel, de la Congresul al X-lea. Aceste prevederi vor asigura pășirea în- tr-o etapă nouă a dezvoltării României ; ele vor face ca țara noastră să se apropie mult de nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere economic. Firește, pentru aceasta vom avea mult de muncit, tovarăși. Uzina dumneavoastră va avea și ea multe de făcut. Tovarășii din conducerea uzinei mi-au spus că- întreprinderea are sarcini mari pentru anul viitor. Un colectiv de a- proape 13 000 de oameni — cum sînteți dumneavoastră — cu o asemenea dotare tehnică, cu o bogată experiență în producție și cu o îndelungată tradiție revoluționară, poate face mai mult atît în ce privește creșterea producției cît și îmbunătățirea calității produselor, în aceste domenii, să-mi fie îngăduit să spun, mai aveți încă mult de făcut, cu toate rezultatele bune obținute pînă acum. Există toate condițiile pentru a dezvolta _ în continuare această unitate industrială a țării. Ne gîndim — și le-am spus aceasta și tovarășilor din conducerea uzinei — ca spre 1975 întreprinderea să ajungă la 18 000—20 000 de salariați. Vor trebui angajate în uzină mai multe femei — astăzi sînt circa 10 la sută și este de dorit să ajungă la 25—30 la sută. Trebuie să facem din întreprinderea dumneavoastră unul din detașamentele puternice ale industriei noastre socialiste. Eu cunosc uzina dumneavoastră încă din ilegalitate, o cunosc și din perioada de după 23 August și sînt convins că aveți forțe suficiente pentru a îndeplini în bune condiții sarcinile ce vă revin în viitorul cincinal. (Aplauze puternice, prelungite).în perioada următoare vor fi luate noi măsuri pentru creșterea nivelului de trai ; anul viitor vor fi sporite alocațiile pentru copii. Dorim să facem totul ca, pe măsură ce țara noastră realizează noi pași înainte în dezvoltarea sa economi- co-socială, să se ridice necontenit și nivelul de trai al oamenilor muncii. De altfel, tot ceea ce facem, întreaga politică a partidului și statului nostru are drept tel suprem bunăstarea și fericirea omului. Partidul nostru, împreună cu întregul popor, va face totul pentru ca România să devină un stat socialist înfloritor în care toți cetățenii să se bucure de cuceririle civilizației. (Urale, aplauze prelungite ; se scandează „P.C.R. — Ceaușescu").îi rog pe prietenii noștri spanioli să mă ierte că m-am oprit mai mult asupra problemelor noastre. Dar, așa cum am spus și acum două zile, sperăm că și aceasta reprezintă o întrajutorare tovărășească, un schimb de experiență, deoarece ceea ce facem noi astăzi vor face mîine și tovarășii spanioli. Noi sîntem convinși că multe lucruri le vor face mai bine decît le-am făcut noi. Le dorim din tot 

sufletul să obțină cît mal curînd eliberarea de sub jugul franchist, să pășească Ia dezvoltarea democratică a Spaniei. (Aplauze puternice, prelungite).Doresc să urez încă o dată noi și noi succese în luptă tovarășilor spanioli, forțelor progresiste din Spania, să-i asigur că întotdeauna Partidul Comunist Român și poporul român vor fi solidari cu lupta pe care o duc pentru progres, libertate și independență națională, pentru pace. (Urale puternice, se scandează „Ceaușescu — Dolores" !).Nu doresc să mă refer pe larg, tn acest cadru, la problemele vieții internaționale ; țin însă să menționez că Partidul Comunist Român și poporul român fac totul pentru a contribui la dezvoltarea unității și colaborării tuturor țărilor socialiste. Relațiile noastre cu țările socialiste sînt bune. Vom acționa și în viitor neobosit pentru întărirea și dezvoltarea acestor relații, a u- nității țărilor socialiste. (Aplauze prelungite). Cunoașteți bine, de a- semenea, activitatea pe care o desfășoară statul nostru pentru dezvoltarea relațiilor sale cu toate țările lumii, fără deosebire de orîn- duire socială. Desigur, sînt diferențe fundamentale între România și statele capitaliste, dar cu toate acestea noi considerăm că trebuie acționat consecvent pentru dezvoltarea colaborării cu aceste țări în spiritul coexistenței pașnice. Trebuie să găsim căi care să ducă la soluționarea problemelor interstatale pe calea tratativelor, la excluderea războaielor din viața internațională. Iată de ce politica externă a României — bazată pe principiile deplinei egalități în drepturi între toate națiunile, pe respectul independenței și suveranității naționale, pe neamestec în treburile interne, pe dreptul fiecărui popor de a-și hotărî dezvoltarea de sine stătătoare — se bucură de o a- preciere tot mai mare în întreaga lume. Iată de ce noi am cîștigat prieteni pe toate continentele. (Urale, aplauze prelungite).Acționăm și vom acționa în continuare pentru întărirea colaborării cu toate partidele comuniste, cu toate mișcările de eliberare națională, cu toate forțele antiimperialiste. Sprijinind lupta de eliberare națională a popoarelor, ne pronunțăm pentru încetarea cît mai grabnică a intervenției Statelor Unite în Vietnam, pentru rezolvarea pe cale politică, in spiritul rezoluției Consiliului de Securitate, a situației din Orientul A- propiat. Ne pronunțăm cu toată hotărîrea împotriva politicii imperialiste de forță și dictat. Cerem să se pună capăt oricărui a- mestec în treburile interne ale statelor și popoarelor. (Aplauze puternice).Imbinînd efortul pentru rezolvarea problemelor naționale și a celor internaționale, noi acționăm ca marxist-leniniști, ne îndeplinim atît îndatoririle față de propriul popor, cît și față de întreaga comunitate a popoarelor, contribuim la triumful cauzei socialismului și păcii în lume. (Vii aplauze).în încheiere, dați-mi voie să vă urez din toată inima succes în activitatea dumneavoastră viitoare și, dat fiind că ne aflăm în preajma Anului Nou, să vă doresc la toți multă sănătate și fericire I La mulți ani I (Urale puternice, ovații. Se scandează îndelung „Ceaușescu — Ceaușescu", „P.C.R. — P.C.R.").

Cuvintarea tovarășei
Dolores Ibarruri

(Urmare din pag. I) înțelegere și un acord în acțiune pentru dărîmarea dictaturii și stabilirea democrației în țara noastră. (Aplauze puternice). Criza regimului, măcinat de contradicții interne și, îndeosebi, datorită eroicei lupte a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualilor, a combativului nostru tineret muncitor și studențesc, este ireversibilă.în rîndurile armatei există deja curente democratice și liberale, impulsionate de militari care se împotrivesc să fie folosiți drept forțe represive, curente democratice pe care poporul le salută și le sprijină.în fața repudierii naționale și internaționale, dictatorul și camarila sa încearcă să reînvie vechile și sîngeroasele sale mascarade fasciste, manifestări ale cămășilor albastre, salutul cu brațul întins, cu Imnuri de război civil, cu strigăte de ură care amintesc sjnistra epocă a hitlerismului.însă nimic nu va salva franchis- mul. Și dacă acesta mai poate să însceneze farse în care răspunzătorii pentru războiul din 1936— 1939 își strigă ura lor animalică față de democrație, dacă mai poate să pronunțe sentințe capitale împotriva luptătorilor cei mai plini de abnegație pentru libertatea Țării Basce și a Spaniei, nu mai poate să oprească nici prin teroare și nici prin execuții dezvoltarea forțelor de opoziție, dintre care unul din cele mai combative detașamente este Partidul Comunist din Spania, a cărui politică unitară, democratică și profund națională suscită respectul tuturor forțelor de opoziție. (Aplauze îndelungi).
(Urmare din pag. I) fabrică de medicamente, alta de pîine, o termocentrală și altele.Ampla panoramă a acestui veritabil oraș-satelit al Capitalei, care se întinde pe aproape 700 de hectare, învederează o operă constructivă remarcabilă. într-adevăr, în locul clădirilor modeste de altădată s-au înălțat aici zeci și zeci de blocuri zvelte, impunătoare. în- sumind peste 50 000 de apartamente. Tovarășa Dolores Ibarruri este informată că, in final, marele ansamblu Titan va fi alcătuit din 15 complexe, cu peste 70 000 de apartamente, numărînd circa 220 000 de locuitori.La sosirea în uzină, oaspeții sînt salutați de tovarășii Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- tar al Comitetului municipal București al P.C.R., loan Avram, ministru] industriei construcțiilor de mașini, de colectivul de conducere al întreprinderii și de reprezentanții comitetului de partid și al organizațiilor obștești.Muncitorii, tehnicienii și inginerii veniți în număr mare în tntîm-

30 de ani de sîngeroasă teroare franchistă nu au putut să lichideze ideile progresului și libertății. în condițiile grele ale persecuțiilor și adversităților s-au călit noi generații de combatanți, care reprezintă cea mai bună garanție că a- ceste idei vor triumfa, măturînd de pe harta Europei acest regim anacronic care, în plin secol XX, în această epocă de uimitoare realizări tehnice și științifice, face să reînvie prin procesul de la Burgos negrele imagini ale inchiziției.Partidul nostru a rezistat neabătut tuturor furtunilor represiunii, astăzi apare ca o mare forță națională. Zilele trecute o agenție oficială spaniolă de știri afirma că influența partidului nostru poate să cuprindă 12 milioane de muncitori.Care este motivul acestei forțe și influențe a partidului nostru 1 Forța și vitalitatea Partidului Comunist din Spania se află în politica sa democratică, unitară, națională, care, sprijinindu-se pe principiile revoluționare ale mar- xism-leninismului, tinde să unească într-un pact pentru libertate toate forțele politice naționale, chiar și acele sectoare ale armatei și ale forțelor armate care încep deja să se opună politicii represive a dictaturii.Este evident că, după procesul de la Burgos, Spania nu va mai fi ceea ce a fost înaintea acestui proces, deoarece acest proces a pus în mișcare cele mai largi mase din țara noastră, care au făcut ca diferitele forțe politice să simtă necesitatea ca poporul să fie prezent în soluționarea viitorului politic al Spaniei.Partidul Comunist din Spania își reînnoiește voința de a încheia 
pinare primesc pe înalțil oaspeți cu bucurie și entuziasm.îii sala de consiliu. Directorul general al uzinei, ing. Stelian Grindeanu, după ce exprimă satisfacția de a avea ca oaspeți pe tovarășa Dolores Ibarruri și pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfățișează realizările acestei unități de producție, întreprindere care aduce o contribuție deosebit de importantă la dezvoltarea economiei noastre naționale. El a arătat că deși uzina datează de 50 de ani, adevărata ei dezvoltare a început în 1948, o dată cu preluarea de către popor a principalelor mijloace de producție. De atunci și pînă în prezent uzina și-a mărit proporțiile de trei ori, iar producția ei a crescut de opt ori. Vorbind despre succesele obținute în producția de utilaje tehnologice pentru diferite ramuri ale industriei, directorul a subliniat că aproape nu există o- biectiv industrial important din țara noastră care să nu aibă în componenta lui piese și agregate întregi purtînd marca „23 August". Se relevă, de asemenea, gama largă de utilaje produse aici. Produsele uzinei sînt cunoscute în aproximativ 38 de țări de pe toate continentele lumii. Directorul uzinei informează că la 25 decembrie colectivul întreprinderii își îndeplinește la principalii indicatori planul anual pe 1970. Sînt relevate, de asemenea, unele înfăptuiri de ordin social menite să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale celor aproape 13 000 de salariați ai acestor uzine.La rîndul său, secretarul comitetului de partid, Marin Enache, face o scurtă prezentare a activității^ acestei organizații, care numără peste 3 100 comuniști. Se subliniază că organizația are o veche activitate revoluționară, cunoscută încă din perioada luptei ilegale a partidului. Comuniștii de la „23 August", a arătat secretarul comitetului, au fost participanți activi, la toate momentele principale din viața partidului nostru. Organizația desfășoară o activitate intensă pentru traducerea în fapte a hotărîri- lor Congresului al X-lea al partidului.Mulțumind pentru explicațiile date, tovarășa Dolores Ibarruri a relevat că munca metalurgiștilor și siderurgiștilor nu-i este străină, în- trucît este dintr-o regiune industrială, din Țara Bască, unde industria metalurgică, a construcțiilor de vagoane, de mașini, navale este dezvoltată. „însă, dacă Țara Bască — a precizat tovarășa Dolores Ibarruri — este într-adevăr o mare regiune industrială, condițiile muncitorilor sînt foarte diferite de condițiile de muncă în care dumneavoastră vă desfășurați activitatea. Ei au deprins însă știința revoluționară și au reușit să fie una din forțele de avangardă în lupta pentru progres și democrație în țara noastră. Tocmai de aceea, pentru mine este foarte plăcut să vizitez o uzină metalurgică din România, din România socialistă, în care relațiile de producție sînt fundamental deosebite de ceea ce am cunoscut eu în copilăria și tinerețea mea", a spus în încheiere Dolores Ibarruri.După scurta întîlnire din sala consiliului tehnic, oaspeții sînt in- 

acorduri cu toate forțele politico dispuse să dea cuvîntul poporului care să hotărască alternativa politică pe care o are Spania în fața sa.Iar atunci cînd Franco, falsifi- cînd realitatea situației din țara noastră, consideră antispaniole toate forțele care se ridică împotriva regimului său și apără o soluție democratică, poporul nostru proclamă că antispanioli nu sînt cei ce luptă pentru un regim de libertăți și de dreptate, ci cei care au vîndut bucăți din teritoriul spaniol imperialismului nord-ame- rican pentru instalarea de baze militare, care constituie un pericol nu numai pentru securitatea Spaniei, ci și a Europei, care reprezintă Ipotecarea suveranității patriei noastre față de o putere străină.Dragi tovarăși de la uzinele „23 August", mulțumind în mod profund pentru solidaritatea poporului român și a Partidului Comunist Român față de poporul spaniol, vă rog să-mi permiteți să folosesc această tribună pentru a exprima mulțumirea mea tuturor acelora care în lume și-au ridicat glasul și acțiunea lor solidară față de tinerii patrioți basci și față de poporul spaniol în lupta pentru libertate și democrație, cu siguranța că această solidaritate combativă se va menține pînă cînd spaniolii vor pune capăt dictaturii franchis- te, pînă cînd Spania va fi din nou o țară democratică, înaintînd spre un viitor de pace, progres șl socialism. (Aplauze puternice).în încheiere, vă rog să-ml permiteți să vă doresc noi și mari succese în munca dv. spre binele patriei voastre socialiste. (Aplauze puternice, urale îndelungi, se scandează „Ceaușescu — Dolores").
vitațl să viziteze unele din secțiile de producție ale uzinei. Primul popas se face în fabrica de a- parataj de frînă. Intrarea în fabrică a secretarului generai al Partidului Comunist Român și a președintelui Partidului Comunist din Spania este întîm- pinată cu aplauze și urale îndelungi. Muncitorii întrerup pentru o clipă lucrul, ies în calea conducătorilor de partid, aclamă călduros. Oaspeții se opresc la cîteva din locurile de muncă, se interesează de specificul producției, de modalitățile de calificare a cadrelor, de condițiile lor de viață și de activitate. Pretutindeni au loc manifestări spontane de simpatie. Secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Partidului Comunist din Spania, tovarășa Dolores Ibarruri, se întrețin cu muncitori, cu tehnicieni și ingineri aflați la locul de muncă. Dintr-o pornire sufletească sinceră și spontană, muncitoarea Maria Grădinaru se apropie de tovarășa Dolores Ibarruri, îi strînge călduros mina, o îmbrățișează.Se vizitează apoi fabrica de utilaje complexe. Fac o impresie deosebit de plăcută gradul înalt de mecanizare a procesului tehnologic, utilajele și agregatele cu care este dotată întreprinderea, ordinea la locurile de muncă. în fabrica de motoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Dolores Ibarruri sînt întîmpinați cu aceeași atmosferă și entuziasm.în timpul vizitei prin uzină, tn imensa hală a fabricii de motoare s-au adunat peste 4 000 de muncitori, tehnicieni și Ingineri ai uzinei. în mijlocul lor sosesc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Dolores Ibarruri și ceilalți conducători de partid români și spanioli care îi însoțesc. Izbucnesc aplauze furtunoase. Se scandează, minute în șir, ..Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușescu— Dolores", „Trăiască Partidul Comunist Român", „Trăiască Partidul. Comunist din Spania". în mijlocul halei este amenajată o tribună, deasupra căreia este înscrisă, în limbile română și spaniolă, urarea : „Trăiască prietenia și solidaritatea frățească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania". Aici are loc vibrantul miting consacrat prieteniei dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania, dintre poporul român și poporul spaniol.Mitingul este deschis de tovarășul Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.A luat apoi cuvîntul secretarul comitetului de partid al uzinei, Marin Enache, care a spus :Pentru noi, comuniștii și întregul colectiv al constructorilor de mașini din uzinele „23 August", este o deosebită bucurie să adresam un călduros salut tovărășesc președintelui Partidului Comunist din Spania, tovarășei Dolores Ibarruri — militantă de seamă a Partidului Comunist și poporului spaniol, personalitate eminentă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.(Continuare în pag. a IV-a)
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MITINGUL PRIETENIEI DINTRE
PARTIDUL COMUNIST ROMÂN 

Șl PARTIDUL COMUNIST DIN SPANIA
(Urmare din pag. a IlI-a)Totodată, ne exprimăm deplina satisfacție de a avea din nou în mijlocul nostru pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, pe alți conducători ai Partidului Comunist Român.Comuniștii, întregul nostru popor nutresc o caldă simpatie și solidaritate față de lupta eroică, perseverentă a Partidului Comunist din Spania, consacrată restabilirii democrației, a drepturilor și libertăților fundamentale ale oamenilor muncii, unirii tuturor forțelor patriotice și progresiste în lupta împotriva regimului franchist, pentru triumful idealurilor de libertate și progres social.Ne bucură relațiile strînse, de colaborare frățească statornicite între partidele noastre comuniste, relații profund principiale, bazate pe învățătura marxist-leninistă, pe ideile internaționalismului proletar, pe egalitate în drepturi, pe stimă și ajutor reciproc.Vizitele dumneavoastră, tovarășă Dolores Ibarruri, în țara noastră, ale tovarășului Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, convorbirile purtate cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, relațiile cordiale, tovărășești, statornicite între conducerile celor două partide contribuie la o mai bună cunoaștere și întrajutorare reciprocă, slujesc cauzei întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste.Animați de o profundă simpatie față de năzuințele de libertate și dreptate socială ale poporului spaniol, comuniștii, toți salariații uzinei „23 August", împreună cu întregul popor român, condamnă înscenarea judiciară de la Burgos, cer cu hotărîre eliberarea celor 16 patrioți basci, încetarea neîntîr- ziată a tuturor persecuțiilor și acțiunilor represive, respectarea normelor elementare ale justiției.Sentimentele noastre de solidaritate își au rădăcinile în lupta clasei noastre muncitoare, a propriului popor, sînt cultivate de Partidul Comunist Român, care, de-a lungul întregii sale existențe semicentenare, a ținut sus steagul internaționalismului proletar. Astăzi ne îndeplinim înaltele noastre îndatoriri internaționaliste prin succesele dobîndite în dezvoltarea forțelor de producție și perfecționarea noilor relații sociale, ridicarea nivelului de trai al poporului, crearea societății socialiste multilateral dezvoltate, înflorirea României socialiste.Doresc să vă aduc la cunoștință, cu acest prilej, iubiți tovarăși, că uzina noastră își face un titlu de mindrie din contribuția pe care o aduce la dotarea și echiparea noilor fabrici și uzine de pe întreg cuprinsul țării, la modernizarea producției, la promovarea progresului tehnic, la intensificarea schimburilor externe ale României, întregul nostru colectiv este pregătit și hotărît să-și sporească a- ceastă contribuție în noul cincinal, îndeplinind exemplar sarcinile trasate de Congresul al X-lea al partidului.In continuare, a luat cuvîntul fnuncitorul Marin Avram, din secția construcții metalice, care a spus :Primim în mijlocul nostru astăzi pe tovarășa Dolores Ibarruri, vechi și încercat militant al Partidului Comunist din Spania, legendara „La Passionaria“ de pe baricadele Barcelonei și Alcazarului din zilele neuitatei Republici Spaniole care înflorea pe Tago și în Sierra, de numele căreia se leagă nu mai puțin legendarul „No pas- saran".Vizita pe care a binevoit să ne-o facă astăzi cinstește uzina noastră și pe oamenii care muncesc în ea. Vedem în această vizită o nouă expresie a bunelor relații, cu vechi tradiții, ce s-au statornicit între partidele noastre, aceste forțe de 

avangardă ale clasei muncitoare din cele două țări, luptătoare neînfricate pentru pacea și progresul popoarelor, pentru fericirea oamenilor.Noi, muncitorii, comuniștii din uzină, ca și întregul nostru partid, cunoaștem șl ne bucurăm din inimă de succesele dobîndite de comuniștii și patrioții spanioli în lupta lor pentru apărarea intereselor vitale ale poporului, împotriva regimului de dictatură fran- chistă, pentru triumful democrației, păcii și progresului social.Prețuim în mod deosebit contribuția Partidului Comunist din Spania la normalizarea situației din mișcarea comunistă și muncitorească internațională, la întărirea unității ei pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar.Credincios ideilor marxism-leninismului, poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, clădește societatea socialistă multilateral dezvoltată. Pînă la realizările remarcabile de azi, am parcurs un drum lung și uneori anevoios. Am avut greutăți, dar le-am învins. Astăzi, țara înflorește și, cu anii care trec, urcă treaptă cu treaptă spre culmile civilizației. Uzina noastră, detașament de frunte pe frontul industrializării socialiste, aduce o contribuție largă la dezvoltarea economiei naționale, la traducerea în viață a Directivelor Congresului al X-lea.încheiem anul 1970 cu succese Importante în activitatea noastră. Volumul producției-marfă crește cu 24 la sută față de anul trecut, productivitatea muncii sporește cu 17 la sută, iar beneficiile peste plan însumează pînă în prezent peste 27 milioane lei. Sîntem con- știeați că tot ceea ce facem, tot ceea ce întreprindem, tot ceea ce realizăm este în folosul nostru, al poporului, și se va reflecta în creșterea nivelului nostru de trai, cu alte cuvinte, că tot ceea ce facem, facem pentru noi.Urmînd un mers firesc, sarcinile anului 1971 sînt sporite. Dar vom ști să ne mobilizăm pentru a le îndeplini. Pentru că nu cunoaștem cuvîntul „imposibil", el nu există în vocabularul nostru. îmbunătă- țindu-ne în continuare activitatea, muncind cu și mai multă rîvnă pentru dezvoltarea economiei noastre naționale, sîntem con- știenți că în acest fel ne facem datoria de internaționaliști, contribuim la întărirea sistemului mondial socialist, a forțelor antiimperialiste.Prezența dumneavoastră, dragi oaspeți spanioli, îmi amintește de vizita pe care a făcut-o în uzina noastră tovarășul Santiago Carrillo, secretarul general al Partidului Comunist din Spania. Ca și atunci, ne exprimăm solidaritatea cu lupta grea, eroică, a Partidului Comunist din Spania împotriva represiunii și terorii, pentru unirea tuturor forțelor revoluționare și democratice. Astăzi, în Spania, regimul franchist se dedă la noi acțiuni dușmănoase împotriva clasei muncitoare, înscenînd simulacrul de proces de la Burgos împotriva pa- trioților basci. Plini de indignare condamnăm aceste samavolnicii și cerem răspicat : Să se pună capăt înscenării judiciare de la Burgos ! Libertate pentru patrioții basci, pentru clasa muncitoare din Spania !Vă rog să transmiteți clase! muncitoare, comuniștilor spanioli, poporului spaniol un călduros salut din partea noastră, a clase» muncitoare române, a comuniștilor români. Vorbitorul a rostit apoi o frază de încheiere în limba spaniolă.In cuvîntul său, inginera Adina Drăgulin a spus Am luat cunoștință cu deosebită bucurie și satisfacție de hotărîrea Comitetului Central al Partidului nostru și a Consiliului de Stat de a i se acorda tovarășei Dolores Ibarruri, președintele Partidului Comunist din Spania cea mai înaltă distincție 

a Republicii Socialiste România, cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei sale de naștere. Steaua Republicii Socialiste România dasa I ce strălucește astăzi pe pieptul dumneavoastră, iubită tovarășă Dolores Ibamiri, este expresia prețuirii deosebite, a sentimentelor de înaltă apreciere pe care poporul nostru le nutrește față de eroicul partid comunist și poporul spaniol, față de lupta lor neînfricată pentru libertate, democrație și progres, față de personalitatea dumneavoastră, tribun revoluționar, înflăcărat conducător al luptei poporului spaniol, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Viața, munca și lupta dumneavoastră constituie un viu exemplu de slujire neabătută a cauzei poporului și olasei muncitoare, a Partidului Comunist, care promovează cu consecvență o politică izvorîtă din realitățile pămîntului spaniol, a- plicînd creator învățătura marxist-leninistă la condițiile concrete ale țării sale.Susținînd lupta dreaptă a poporului spaniol, ne ridicăm glasul nostru de protest împotriva discriminărilor și represaliilor la care este supusă populația bască și cerem, împreună cu întregul nostru popor^ cu opinia publică internațională, să se pună capăt procesului înscenat celor 16 tineri patrioți basci, să le fie salvată viața, să fie puși neîntârziat în libertate.Poporul! nostru, care are satisfacția de a fi făcut să triumfe în patria sa principiile și ideile cele mai înaintate ale epocii noastre, își dedică toate forțele sale creatoare făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. în această activitate, colectivul de muncă al uzinei noastre este prezent cu însemnate înfăptuiri. Pe baza sarcinilor trasate de partid, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne «tră- duim să ridicăm pe trepte mal înalte eficiența întregii activități economice, să introducem pe scară 

La Fabrica de mașini-unelte și agregate — București secretarul general al partidului nostru stâ de vorbâ cu muncitorii, interesîndu-se de rezultatele 
muncii lor

largă cuceririle științei și tehnicii moderne, să organizăm pe baze științifloe munca și producția, va- lorificînd astfel, mai bine, rezervele de oare dispunem.Preocupîndu-se de desfășurarea in condiții cît mai bune a construcției socialiste în România, partidul nostru promovează, în același timp, o politică externă activă, în centrul căreia se află întărirea prieteniei șl colaborării cu toate țările socialiste, dezvoltă relațiile cu toate statele indiferent de orînduirea lor social-politică, întărește legăturile de solidaritate internaționa- listă cu toate celelalte partide comuniste șl muncitorești, cu toate forțele democratice, progresiste și antiimperialiste, în interesul cauzei socialismului și păcii.In puternice și îndelungi aplauze, iau cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU și tovarășa DOLO
RES IBARRURI.Cei prezențl manifestă călduros pentru prietenia dintre Partidul Comunist din Spania și Partidul Comunist Român, pentru întărirea continuă a orînduirii socialiste în țara noastră, pentru unitatea întregului nostru popor în jurul conducătorului său încercat — Partidul Comunist Român, a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu —, pentru întărirea unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești din lumea întreagă. Numeroasele lozinci arborate în hala unde are loc mitingul exprimă, în formă concisă dar expresivă, aceste idei. „Salut tovarășei Dolores Ibarruri !“, „Trăiască prietenia dintre poporul român și poporui spaniol !“, „Trăiască unitatea mișcării comuniste, a tuturor forțelor antifasciste !“, „Libertate patrioților basci !“, „Salut Passionariei !“, „Ceaușescu !“, „Să înceteze înscenarea judiciară de la Burgos !“.Mitingul la «fîrșit într-o atmosferă de entuziasm înflăcărat. In aplauzele mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Dolores Ibarruri își string călduros mîinile, se îmbrățișează.

VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU LA FABRICA 
DE MAȘINI - UNELTE Șl AGREGATE

în după-amlaza zilei de miercuri, după mitingul de la uzinele „23 August", tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, Însoțit de tovarășii Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar ai Comitetului municipal-București al P.C.R., și loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, a făcut o vizită de lucru la Fabrica de mașini-unelte și agrega- te-București.Una din principalele întreprinderi din țară care produce mașini, utilaje și agregate de Înalt nivel tehnic, F.M.U.A.B. a întregit în ultimul deceniu peisajul zonei industriale de sud-est a Capitalei, împreună cu Întreprinderile metalurgice învecinate — „23 August" și Uzina de țevi „Republica" — Fabrica de mașini-unelte și a- gregate București încheagă un a- devărat triunghi de forță indus- triaflă.Vizita începe In marea hală unde sînt concentrate cîteva din secțiile de bază — mecanică, a- gregate, montaj. Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu cadre de conducere ale Centralei industriale de mașini-unelte și ale întreprinderii, .cu tehnicieni și muncitori, interesîndu-se de progresele făcute în modernizarea producției, de măsurile luate pentru asigurarea unul bun debut în viitorul plan cincinal, care pune în fața acestei mari întreprinderi sarcini din cele mal complexe. Secretarului general al partidului îl 

sînt prezentate unele din noile tipuri de mașini-unelte, printre care mașina de alezat și frezat cu diametrul de 100 mm și strungul carusel cu diametrul de 1 250 mm, realizate după o concepție proprie șl adaptate comenzilor cu programare numerică. Tovarășul Ceaușescu se interesează de programul de execuție șl de perspectivele de dezvoltare a producției de mașini-agregat cu programare numerică șl eecvențională, subliniind rolul important ce revine acestei uzine în dotarea cu mijloace tehnice din cele mai moderne, de mare productivitate și a altor întreprinderi din țară. Se arată că în viitorul plan cincinal ritmul mediu anual de creștere a producției uzinei este ridicat, că el va atinge 30 la sută, iar la mașini- unelte de așchiere chiar 50 la sută. Pînă în 1975, nivelul producției va crește de circa trei ori față de cel înregistrat în acest an.în apropierea uneia din deschiderile de acces ale halei, atenția este reținută de două mașini-agregat îmbrăcate în huse de material plastic. Sînt două produse remarcabile ale fabricii care așteaptă să ia calea exportului. Secretarul general al partidului este informat, cu acest prilej, că,’ în medie, peste 40 la sută din producția întreprinderii este destinată exportului, beneficiari fiind firme din 35 țări. Este, și aceasta, una din mărturiile elocvente ale prestigiului de care se bucură nu numai pe piața internă, dar șl pe cea internațională produsele acestei tinere 

și modeme întreprinderi bucureș- tene.A fost vizitat, de asemenea, u- nul din cele mal noi sectoare ale fabricii, unde, deși instalarea unor utilaje este încă în plină desfășurare, a și început producția de se
rie a mașinilor de rectificat exterior și universal, precum și a mașinilor de rectificat fără centre, încă de la începutul producției, nivelul tehnic al mașinilor realizate este din cel mai bun. Făcînd o demonstrație de rectificare, muncitorul Victor Barbu arată cu mîndrie secretarului general al partidului că precizia execuției este de ordinul micronilor, ceea ce reprezintă o performanță în raport cu alte mașini similare.Revine în discuție problema pregătirii noilor cadre de specialiști șl muncitori, problemă deosebit de importantă, deoarece F.M.U.A.B. va deveni în următorii ani un adevărat complex industrial. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că diferitele forme de învă- țămînt legate de întreprindere sînt frecventate de circa 600 de oameni, viitori muncitori și tehnicieni ce vor completa necesarul de cadre cerut de dezvoltarea în perspectivă a fabricii. De asemenea, a fost relevat faptul că numeroși muncitori sînt specializați la locul de muncă. Conducătorul partidului arată că datorită experienței acumulate șl a potențialului său tehnic în continuă creștere, această modernă uzină va trebui să asigure formarea și specializarea multora din cadrele necesare șl altor unități ale industriei constructoare de mașini, prevăzute a intra în producție în viitorul cincinal

In timpul vizitei se fac scurte popasuri, timp în care tovarășul Ceaușescu stă de vorbă cu muncitorii. Secretarul general ai partidului se interesează de rezultatul muncii lor, de cîștigurile realizate, de cuantumul gratificațiilor ce le vor fi acordate la sfîrșitul anului. Muncitorii își exprimă satisfacția pentru veniturile realizate, pentru faptul că au posibilitatea să lucreze într-o uzină atît de modernă și că prin munca lor pot contribui la progresul tehnic al economiei noastre naționale. Ei exprimă mulțumiri partidului, conduceri! sale pentru grija permanentă ce o arată față de creșterea continuă a nivelului lor de trai, pentru bunăstarea întregului nostru popor.
La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu își la rămas bun de la colectivul uzinei, urînd tuturor multă sănătate și fericire, noi succese în cincinalul ce va începe peste cîteva zile. Vizita la Fabrica de mașini-unelte și agregate- București este încă un moment al dialogului neîntrerupt și direct pe care secretarul general al partidului îl întreține cu masele de oameni ai muncii, sursă nesecată de idei cu caracter practic, apte să asigure o tot mai mare eficiență activității în toate domeniile, să contribuie la progresul rapid și neîntrerupt al societății noastre.
Reportajul realizat de i
Nicolae POPESCU-BOGDANEST1 
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A apărut revista J

„LUPTA DE CLASĂ" j
nr. 12/1970 JNumărul pe luna decembrie a.c. al revistei se deschide cu editorialul „Sfîrșit și început de cincinal".Sub titlul „Ridicarea agriculturii pe coordonatele modernizării și înaltei eficiente", revista publică articolele : „Inițiativă și răspundere în conducerea a- griculturii", de CAROL KIRALY și „Utilizarea potențialului tehnic și economic", de MARIN VA- SILE.In continuare, sumarul mai cuprinde : „Revoluția științifică și tehnică. Direcțiile desfășurării ei (Dezbatere organizată de Academia de Științe Sociale și Politice, Secția de științe politice. Cuvîntul tovarășilor : Florin Ciorăscu, Mihail Florescu, Octavian Groza, Ihor Lemnij, Solomon Marcus. Valter Roman. Victor Sahini. Victor Săhleanu) ; „Pregătirea forței de muncă și orientarea profesională a tineretului, de VASILE MOREA ; „Deceniul dezarmării" și realitatea înarmărilor" de B. STOIAN.

La rubrica „Știința conducerii societății socialiste" sint inserate articolele : „Participarea maselor la conducerea socială" de CORNELIA COSTACHE ; „Atribute ale științei conducerii societății socialiste", de IOANA ANGHEL-SAVONEA ; „Cadrul juridic al dirijării societății", de CORNEL JUNCAN.în cadrul rubricii „Pagini de istorie", ION BABICI, LADIS- LAU GERGELY semnează articolul „Din lupta unită a oamenilor muncii români și de alte naționalități împotriva exploatării sociale și asupririi naționale".Rubrica „Documentar" cuprinde : SANTIAGO CARRILLO : „Cum să terminăm cu fran- chismul". Interviu acordat ziarului „L’Humanitâ" ; „Tendințe actuale în concentrarea și centralizarea capitalului, de NE- DEL.EÂ PĂRĂLUȚĂ.Revista mai cuprinde rubricile „Critică și bibliografie", „Revista revistelor", precum șl sumarul anului 1970.
I
I
*
*

PROGRAMUL I
18,00 Deschiderea emisiunii. Emi

siune în limba maghiară.
18.30 La volan. Emisiune pentru 

conducătorii auto.
18,50 Mult e dulce și frumoasă. 

Emisiune de prof. dr. Sorin 
Statl.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cel mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Filmul serial „Vidocq" (IV)
20.30 Cu Miluță Gheorghiu prin

Iași. Emisiune de Manase 
Radnev. Imaginea George
S tinea.

21,00 Panoramic științific. Din cu
prins : Omul și mediul 3ău ; 
Carpațli în 144 metri pătrați ; 
Combustibili pentru viitor ; 
Calculatoarele șl arhitectura

21,35 Teleglob — Philadelphia ara
bică — Iordania. Reportaj de 
Dionisie Sincan și George 
Brătianu.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22.15 Hollywood Palace. Program 

de varietăți cu Diana Ross 
Andy Williams, Sammy Da
vis-jr.

23,00 închiderea emisiunii progra
mului I.
PROGRAMUL II

20,00 Din arhiva marilor lnterpreți. 
Evocare a pianistei Klara 

Haskll. Emisiune de proi. 
Theodor Bălan.

80,20 Filme documentare < Sculp
turi în lemn — regia Pavel 
Constantinescu • /X doua 
premieră — film dedicat ce
lei de-a 75-a aniversări a naș
terii cinematografului. O pro
ducție „Al. Sahia", realizată 
în colaborare cu Arhiva Na
țională de filme a> Arhitec
tura feudală românească. 
Scenariul și regia • Petre 
Șiriu.

20,55 Bucuriile muzicii — Trio op 
41 în re minor de Felix Men
delsohn Bartholdy. Interpre
tează Pablo Casals — violon
cel, Alexander Schneider — 
vioară șl Mleczylaw Horszov- 
ski — pian.

21,2Ș Buletin de știri.
21,30 Recitalul cîntăreței de mu

zică ușoară Bogdana Kara- 
doceva.

21.50 Film artistic : „Ttnăra din 
1914“ (partea a Il-a) — o pro
ducție a studiourilor din 
R.D.G.

23,00 închiderea emisiunii progra
mului II.

cinema
• B. D Intră tn acțiune : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.30; 21.

• Pomul de crăciun : CAPITOL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Șarada : BUCUREȘTI — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, SALA PA
LATULUI (seria de bilete 3419) —
20.45.
• In ghearele invizibile ale doc
torului Mabuse : FESTIVAL — 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FA
VORIT — 10; 12; 14; 16; 18; 20,30.
• Vagabondul î VICTORIA — 8,45: 
12,15; 16; 19,30, EXCELSIOR — 9; 
12,30; 16; 19,30, GLORIA — 9; 12,30; 
16; 19,30, TOMIS — 9; 12,30; 16’
19.30, MELODIA — 9; 12,30; 16;
19.45.
• Povestirile piticului Blmbo i 
CENTRAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19: 
21.
• Z : FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, AURORA — 9,30; 12; 
15 15; 17,45; 20,15, MODERN — 8,45- 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.
• Omul din Sierra : GRIVIȚA - 
9,45; 11,45: 16; 18,15; 20,30, ARTA - 
15,30; 18; 20,15, FLAMURA - •; 
11,45; 14,45; 17,30; 20,15.
O Călugărița din Monza : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20, COTROCENI — 15,30;
17,45; 20.
• Departe de lumea dezlănțuită ; 
BUZEȘTI — 15,30; 19.
• Sechestru de persoană : DACIA
— 8,45—20,30 tn continuare.
• Răzbunarea Sfîntulul : BUCEGI
— 10, 12,15- 16; 18,15; 20,30, GIU- 
LEȘTI — 15.30; 18; 20,30, MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• King Kong evadează : UNIREA
— 15,30; 18; 20,15.
• 100 de carabine ; LIRA — 15,30;
18; 20,15, COSMOS — 15,30; 18;
20,15.

• Cutia de muzică : 10; 12; 14; 18; 
Retrospectiva și concursul filmu
lui documentar românesc — 18; 
Program de filme primitive ame
ricane — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
• 30 de ani de veselie : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.
• Retrospectiva filmului docu
mentar : TIMPURI NOI — 20.
• O poveste veche, veche : LU
MINA — 9; 14; 16; 18,15; 20,30.
• Ambuscada : LUMINA — 11.
• Atenție, broasca țestoasă ! : 
DOINA — 9—16 în continuare.
• Splendoare în iarbă : DOINA — 
1.8; 20,30.
• Cerul începe la etajul III : 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Vînătoarea de vrăjitoare : 
DRUMUL SĂRII — 15,30.
• Femeia să se teamă de bărbat : 
DRUMUL SĂRII — 17,45; 20.
• De șapte ori șapte : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
A Căpitanul Florian : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,30, FLACĂRA - 
15,30; 18; 20,15.
• Fantasme t VIITORUL — 18;
18.15.
• Ai grijă de suzi : VIITORUL -
20.15.
• Medicul de la asigurări : MO
ȘILOR - 15,30; 18; 20,15.
• Paria î VITAN — 15,30; 18;
20.15. CRINGAȘI — 16; 18; 20.
• Soarele alb al pustiului : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Smtința : PROGRESUL — 15,30; 
18; 20,15.
• Ultimul mohican : PACEA — 
15,45; 18; 20.

teatre
• Teatrul de Operetă : Suzana —
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Fanny — 
15; 20, (sala Studio) : Moartea ul
timului golan — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din str. Alex. Sahia) : 
Acești nebuni fățarnici — 20.
• Teatrul de Comedie : Cher An
toine — 20.
O Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune (premieră) — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Rebelul — 10; Bărbați 
fără neveste — 19,30, (sala Stu
dio) : O lună la țară — 20.
• Teatrul Giuleștl : Gîlcevlle din 
Chioggia — 19,30.
• Teatrul Evreiesc de Stat : Lum- 
pacius Vagabundus — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică* *4 (sala din 
str. Academiei) : Strop de rouă 
brotăcelul — 10.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu*4 : Fetele Didinei —
19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30; (sala Victoria) • 
Sonatul Lunii — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : Pe aripile rapsodiei — 19,30.
• Circul „Globus" : Spectacol 
pentru copii și elevi — 10; 19,30.
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Masă oferită de ambasadorul R. D. Vietnam 
in onoarea delegației U.G.S.IL care a făcut 

o vizită de prietenie in R.D. VietnamAmbasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Democrate Vietnam la București, Nguyen-Dang- Hanh, a oferit miercuri, în saloanele ambasadei, o masă in onoarea delegației Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consi

liului Central al U.G.S.R., care a făcut o vizită de prietenie în Republica Democrată Vietnam, în perioada 20—30 noiembrie a. c.A participat Nguyen-Duc-Van, ambasadorul Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud la București.întilnirea s-a desfășurat lntr-o atmosferă caldă, tovărășească.
SĂRBĂTORIREA ȘCOLII GENERALE

NR. 23 DIN BUCUREȘTIȘcoala generală nr. 23 din București a sărbătorit miercuri împlinirea a 110 ani de existență. Evenimentul a fost marcat printr-o adunare festivă, la care au participat cadrele didactice ale școlii, foști învățători și profesori, elevi de azi și din alte generații, numeroși invitați.Despre istoricul școlii — înființată în 1860 într-unul dintre cartierele mărginașe ale Bucureștiului de a- tunci — despre dezvoltarea continuă a acestei instituții de învățămînt, despre noile condiții de învățătură și muncă de care se bucură azi cadrele didactice și elevii ei, a vorbit profesoara emerită Minerva Iacob, directoarea școlii.Participanții la adunare au adoptat, intr-o atmosferă de puternic entuziasm, textul unei telegrame adresate C.C. AL P.C.R.. TOVARĂȘULUI 
NÎCOLAE CEAUȘESCU, în care se spune printre altele : „împreună cu talentatul și harnicul nostru popor, ne exprimăm profundul a- tașament la politica marxist-le- ninistă a Partidului Comunist Român, care reprezintă năzuințele

și interesele fundamentale ale poporului nostru. Făgăduim că vom munci fără preget pentru a continua tradiția valoroasă a înaintașilor noștri, pentru a asigura tineretului școlar o bună pregătire de cultură generală și politico-ideologică, pentru a cultiva în sufletele lui înaltele virtuți ale omului societății comuniste — dragoste nețărmurită față de patrie și partidul comuniștilor, cutezanță în gind și faptă, cinstea și corectitudinea, hotărîrea de a munci pentru continua înflorire a patriei socialiste și înălțarea ei pe culmile progresului și ale civilizației".
★Cu același prilej, în incinta Școlii generale nr 23 a fost organizată o expoziție cuprinzînd documente cu privire la istoricul acestei vechi instituții de învățămînt, precum și diverse obiecte și lucrări executate de elevi la cercurile profesionale. De a- semenea, pe frontispiciul școlii a fost fixată o placă comemorativă, mar- cînd acest eveniment jubiliar.(Agerpres)

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

handbal România in grupa a ll-a 
a campionatului mondial 

studențescDupă cum ș-a mai anunțat, campionatul mondial studențesc de handbal va avea loc anul viitor între 3 și 11 aprilie, în Cehoslovacia. La competiție și-au anunțat oficial participarea 16 echipe, care au fost împărțite în 4 grupe, după cum urmează :
Grupa I : U.R.S.S., R.F. a Germaniei, Polonia, Liban ; grupa a II-» t

România, Danemarca, Austria, Iugoslavia ; grupa a IlI-a : Suedia. Franța, Belgia, Israel ; grupa a IV-a : Cehoslovacia, Norvegia, Spania și Olanda.Din fiecare grupă se califică primele două echipe. Sferturile de finală, semifinalele și finala vor avea loc la Praga
A

In cîteva rînduri
IN SFIKȘ1T, după serioase tergiversări, UNIUNEA INTERNAȚIO

NALA DE CICLISM (U.C.I.) a anunțat că va omologa totuși recordul mondial al orei pentru amatori stabilit pe pista velodromului olimpic din Mexico de ciclistul columbian Martin Rodriguez, cu timpul de 47,532 km. Pentru omologare, forul de specialitate mai solicită încă unele documente. Dacă vor fi prezentate toate actele necesare, recordul mondial va fi înscris pe lista oficială în cursul lunii februarie, atunci cind vor avea loc lucrările Comitetului executiv al U.C.I.
ASEARA LA CLUJ au fost cunoscute echipele campioane naționale la tenis de masă. La masculin, titlul a revenit echipei Voința din Arad, iar la feminin pe primul loc s-a clasat Progresul București.
CEA DE-A 11-A SESIUNE A 

ACADEMIEI OLIMPICE va avea loc între 16 iulie și 2 august 1971 în localitatea Olimpia (Grecia). Printre altele, tema principală a sesiunii o va constitui subiectul : „Perspectivele de dezvoltare olimpice și a sportului in general".
LA ROMA s-a disputat tradiționala competiție internațională de lupte clasice pentru juniori „Marele Premiu al Italiei". La această competiție au participat sportivi din 10 țări. Primul loc în clasamentul final a revenit echipei Italiei, urmată de Grecia, R. F. a Germaniei, Franța și Elveția.
SELECȚIONATA DE HOCHEI PE 

GHEAȚA A POLONIEI, care se află in turneu în Elveția, a susținut la Lausanne un meci in compania echipei locale H. C. Lausanne. Ho- cheiștil polonezi, care au desfășurat un joc foarte bun, au obținut victoria cu scorul de 8—1 (3—0, 3—1, 2—0). In jocul următor, echipa polo

neză va juca impotriva echipei cehoslovace Slovan Bratislava, care de asemenea se află în vizită la Lausanne.
CUNOSCUTUL CAMPION DE 

SCHI KARL SCHRANZ, cîștigătorul „Cupei mondiale", a fost desemnat de ziariștii austrieci cel mai bun sportiv al anului 1970 din Austria. El a totalizat 1 419 puncte. Pe locul doi s-a clasat atleta Ilona Gusenbauer, cu 845 puncte.
LA LENINGRAD, în cadrul „Cupei ligii europene" la tenis de masă, s-a disputat întilnirea dintre reprezentativele mixte ale U.R.S.S. și Angliei. Gazdele au cîștigat cu 4—3. In meciul decisiv, Gomoskov l-a învins cu 17—21, 21—19, 21—14 pe cunoscutul campion englez Barnes.
ECHIPA VEST-GERMANA DE 

FOTBAL BORUSSIA MOENCHEN
GLADBACH și-a încheiat turneul in Israel, jucînd la Tel Aviv cu selecționata acestui oraș. Oaspeții au terminat învingători cu scorul de 2—0 (0—0). Cele două puncte au fost realizate de Netzer și Laumen.

ÎN MECI RETUR PENTRU „CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENI" la handbal masculin, echipa S. K. Magdeburg a învins cu scorul de 33—21 (1'6—9) echipa olandeză Sittardia. In primul meci, handbaliștii germani cîstigaseră cu 30—21. Ei s-au calificat pentru turul următor al competiției.

A FOST STABILITA DATA ME
CIULUI PENTRU TITLUL MON
DIAL LA CAT. MIJLOCIE-MICA dintre deținătorul centurii, italianul Carmelo Bossi. șl spaniolul Jose. Hernandez. întilnirea se va disputa la 12 februarie, la Madrid. De remarcat că boxerul Jose Hernandez este surdo-mut

SEMNAREA UNUI ACORD 
ROMÂNO-BULGARDumitru Bejan, președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, și Stoian Siulemezov, președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor din R.P. Bulgaria, conducătorul delegației acestei uniuni care se află în vizită în țara noastră, au semnat, miercuri la amiază, Acordul pe termen lung — 1971—1975 — privind dezvoltarea schimburilor de mărfuri și colaborarea economică între cele două organizații din R. P. Bulgaria și Republica Socialistă România. Acordul prevede, printre altele, dublarea volumului, numărului de sortimente și grupelor de mărfuri care vor face obiectul schimbului între cele două organizații cooperatiste, față de 1970.La semnare au fost de față Fran- cisc Țapoș, vicepreședinte al Centro- coop, Ion Smedescu, secretar general al Centrocoop, alți membri ai conducerii uniunii, precum șl Spas Gos-

podov, ambasadorul R.P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.
★Miercuri la amiază, Dumitru Bejan, președintele Centrocoop, a oferit o masă în cinstea delegației Uniunii Centrale a Cooperativelor din R.P. Bulgaria.
★In seara aceleiași zile, delegația Uniunii Centrale a Cooperativelor din R.P. Bulgaria a părăsit țara noastră, Indreptîndu-se spre patrie. In timpul vizitei, delegația cooperatorilor din țara vecină a vizitat unități ale cooperației sătești, a purtat convorbiri cu membri ai conducerii Centrocoop privind organizarea și dezvoltarea comerțului sătesc, a avut Întrevederi cu membri ai conducerii Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești. (Agerpres)

viața internațională
Bilanțul unui an de convorbiri Intre P.C.F. 50 de ani de la
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SI« DEMOCRATICE DIN FRANȚA

planul GOELRO

InformațiiMiercuri a părăsit Capitala delegația Ministerului Comerțului al U.R.S.S., condusă de S. M. Semicev, adjunct al ministrului, care, la invitația Ministerului Comerțului Interior, a făcut o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Mauriciu Novac, adjunct al ministrului comerțului interior, de funcționari superiori din acest minister, precum și de membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.
★Ateneul Român a găzduit miercuri seara ultimul concert din ciclul sonatelor pentru pian și vioară de Beethoven, ciclu organizat de Filarmonica de stat „George Enescu" cu prilejul bicentenarului nașterii marelui compozitor. Programul a cuprins sonatele I, a Il-a. a IV-a și a Vil-a, care au fost interpretate de pianistul. Valentin Gheorghiu și violonistul Varujan Cozîghian.

CRONICĂȚlnlnd seama de dezvoltarea pe care a cunoscut-o turismul intern și Internațional în țara noastră, de perspectivele acestui important domeniu de activitate, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romârlia. la propunerea Consiliului de Miniștri, a emis un deoret cu privire la înființarea Ministerului Turismului din Republica Socialistă România.Ministerul Turismului are sarcina de a coordona întreaga activitate de turism din țara noastră, de a conduce și îndruma întreprinderile și unitățile de turism.Pcintr-un alt decret al Consiliului de Stat, tovarășul Ion Cosma a fost numit ministru al turismului din Republica Socialistă România.
♦Prin decret a! Consiliului de Stat, tovarășul Alexandru Sobaru a fost eliberat din funcția de președinte al colegiului Oficiului Național de Turism.

PARIS 23. — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, transmite : La 23 decembrie a fost dat publicității simultan, de către Partidul Comunist Francez și Partidul Socialist Francez, un document care întocmește bilanțul unui an de convorbiri intre cele două principale partide ale «tîngii franceze.în rezoluția adoptată la sflrșitul ședinței de marți, ținută la Ivry și consacrată examinării rezultatelor convorbirilor începute ia 18 decembrie 1969 Intre P.C.F. și P.S.F., Comitetul Central al Partidului Comunist Francez declară că aprobă acest prim bilanț și hotărirea luată de cele două partide de a continua convorbirile lor. C.C. al P.C.F. reafirmă hotărîrea sa de a ajunge la un acord politic durabil cu P.S.F. pentru unirea tuturor forțelor muncitorești și democratice, pe baza unui program comun de luptă și de guvernămînt, pentru o democrație avansată și pentru o Franță socialistă.Textul bilanțului convorbirilor a- supra condițiilor fundamentale ale unui acord politic între P.C.F. și P.S.F., publicat miercuri tn „L’Hu- manitâ", menționează atît convergențele. cit și divergențele existente între cele două partide.Documentul subliniază, printre altele, că o înțelegere completă asupra tuturor problemelor discutate nu constituie o condiție prealabilă in

dispensabilă pentru organizarea de acțiuni comune ale celor două partide în diferite domenii. Cele două partide se declară de acord că înlocuirea capitalismului prin socialism constituie o schimbare revoluționară și că trecerea la socialism poate fi pașnică, dacă reacțiunea este izolată și dacă această schimbare este dorită de o adunare majoritară a poporului. Cele două partide insistă în a proclama că socialismul va îmbrăca forme proprii, potrivite condițiilor din Franța. In orice caz, socialismul implică proprietatea colectivă asupra principalelor mijloace de producție și de schimb, o economie planificată și lărgirea democrației.In raportul la plenara C.C. al P.C.F. referitor la bilanțul convorbirilor cu P.S.F., Georges Marchais, secretar general adjunct al partidului, a declarat că publicarea bilanțului constituie, în mod firesc, un act politic „care poate deschide o etapă nouă în mersul spre unirea forțelor muncitorești și democratice. După cum am subliniat, convergențele constatate sînt, într-adevăr, numeroase și ele vizează probleme de fond. Dar trebuie văzut în mod clar și în perfectă cunoștință de cauză că dezvoltarea unității și chiar progresul discuțiilor noastre viitoare depind în mod esențial de mase, de mișcarea și de acțiunea maselor".

Asistența tehnică auto
în zilele de 31 decembrie și 1, 2 și 3 ianuarieDupă cum informează conducerea Automobllclubuiui român, in zilele de 31 decembrie 1970 și 1, 2 și 3 ianuarie 1971, echipele specializate ale acestei asociații vor asigura asistența tehnică pe principalele trasee turistice din țară. Astfel, în ziua de 31 decembrie, între orele 12—20, se poate apela la dispeceratul central din București, telefon 15 40 85, sau interurban 40, pentru Intervenții pe șoșelele naționale din toată țara. In aceeași zi, autorutiere pentru asisten

ță tehnică vor staționa între orele 12—20 la Snagov, iar între orele 10—18 la motelurile Băicoi și Predeal. Patrule rutiere vor fi prezente pe autostrada București—Pitești intre orele 12—20 in zilele de 1, 2 și 3 ianuarie. Asistența tehnică va putea fi solicitată, intre orele 10—20, la dispeceratul central și la filialele județene A.C.R., Iar intre orele 10—18 în punctele fixe de la Snagov, Băicoi și Predeal. (Agerpres)

P. C. din S. U. A. condamnă 
înscenarea judiciară impotriva 

Angelei Davis

Graficul ascendent 
al producției 

de energie electrică 
in U.R.S.S.MOSCOVA 23 (Agerpres). — în capitala Uniunii Sovietice a avut loc o ședință festivă consacrată împlinirii a 50 de ani de la semnarea planului de electrificare GOELRO. La adunare au participat Aleksei Kosi- ghin, președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice și alți conducători de partid și de stat.în raportul prezentat, P. Neporoj- nîi, ministrul energeticii și electrificării, a relevat că in acest an producția de energie electrică în U.R.S.S. a ajuns la 740 miliarde kW/b, de a- proximativ 1 500 de ori mai mult de- cît se producea în Rusia sovietică înaintea aprobării planului GOELRO. Sistemele energetice ale ținuturilor centrale ale U.R.S.S. și Uralului sînt interconectate, avînd o putere totală de 105 milioane kW.Puterea instalată totală a centralelor electrice nucleare sovietice a depășit un milion kW, existing premise pentru a obține în cadrul acestora energie electrică .nai ieftină decît în centralele termoelectrice. Raportorul a arătat că în institutele de cercetări științifice se fac explorări pentru transformarea e- nergiei calorice in energie electrică cu ajutorul plasmei ; primul generator de acest fel a și fost experimentat.
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Ieri în țară : Vremea a fost u- 

medă și închisă în toate regiunile. 
Au căzut precipitații sub formă 
de ninsoare în Banat, Crișana, 
Maramureș, vestul Transilvaniei și 
nordul Moldovei, sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare în Ol
tenia și sudul Moldovei și sub for
mă de ploaie în Muntenia și Do- 
brogea. Cu totul Izolat în Moldo
va s-a semnalat polei. Vîntul a 
suflat potrivit, prezentînd intensi 
ficărl din sectorul estic, în Do- 
brogea, Muntenia, Moldova șl re
giunea de munte. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între mi

nus 3 la Cîmpulung Moldovenesc 
și pluș 8 grade-l^MangaUa. . și.. 
Tuzla. în București : Vremea a 
fost umedă. A plouat, iar spre 
seară' ploaia s-a transformat în 
lapoviță. Vîntul a prezentat inten
sificări din sectorul estic. Tempe
ratura maximă a fost de 5 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
25, 2G și 27 decembrie a.c. în țară ; 
Vremea va fl în general umedă, cu 
cerul mal mult noros. Precipita
țiile vor fi mal frecvente în sudul 
țării. Vîntul va sufla potrivit, cu 
unele intensificări la începutul 
intervalului. Temperaturile mini
me vor oscila între minus 8 grade 
șl plus 2 grade, izolat mai cobo- 
rîte, Iar maximele între minus 4 
și plus 4 grade. în București : 
Vreme în general umedă, cu ce
rul mai mult noros. Temporar 
precipitații. Vînt potrivit. Tempe
ratura în scădere ușoară.

NEW YORK 23 (Agerpres). — Intr-o declarație a Partidului Comunist din S.U.A este condamnată în mod energic înscenarea judiciară a cărei victimă este tînăra militantă pe tărîm social Angela Davis. Declarația arată că „în timpul procedurilor judiciare au fost Încălcate în modul cel mai grav drepturile constituționale ale a- cuzatei" și cheamă poporul american, opinia publică din întreaga lume să-și ridice glasul împotriva a- cestui act de injustiție.Marți dimineața, intr-un secret absolut, gardienii au scos-o pe Angela Davis printr-o poartă laterală a închisorii pentru femei din New York și, sub o escortă de zece automobile ale poliției, a fost transportată pe căi ocolite spre aeroport, de unde a fost dusă, la bordul unui avion special, în California. Ea a fost deținută in închisoarea newyorkeză mai bine de două luni. Această acțiune urmează

respingerii de către un judecător al Curții Supreme a S.U.A. a cererii de anulare a deciziei de extrădare in California a Angelei Davis, adoptată anterior de tribunalul municipal din New York și confirmată de Curtea de Apel a statului.Acum urmează ca, pe baza unor acuzații false privind pretinsa ei complicitate la incidentul tragic care a avut loc în august a.c. în incinta tribunalului din San Rafael, Angela Davis să fie judecată de un tribunal californian. Atît tînăra militantă de culoare, cit și avocatii ei au subliniat în repetate rinduri că un tribunal din California nu ar putea oferi garanția unei judecăți drepte, existînd primejdia ca cercurile rasiste din a- cest stat să obțină condamnarea ei Ia moarte.Pînă In clipa transferului Angelei Davis, în împrejurimile Închisorii din New York s-au desfășurat demonstrații de protest impotriva extrădării curajoasei luptătoare și pentru eliberarea ei.

INPIA Premierul 
Indira Gandhi despre 
condițiile primordiale 
ale dezvoltării țăriiDELHI 23 (Agerpres). — lntr-o declarație făcută în orașul Jammu, primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a adresat un apel întregului popor de a-și mobiliza eforturile în vederea transpunerii in practică a programului elaborat de guvern pentru dezvoltarea economică și socială a tării.Indira Gandhi a criticat actele de provocare care au dus la incidente intre comunitățile religioase, arătind că asemenea tulburări constituie o stavilă in calea progresului țării. Premierul a subliniat, totodată, necesitatea consolidării unității naționale, ca una dintre condițiile primordial» pentru dezvoltarea Indiei

PALAS-CONSTANȚA

Anual 6500000 m. p. țesături

Amatorii de statisticâ au calculat câ noua unitate a Combinatului textil din Constanta — întreprinderea inte
grata de lină — produce a- nual, pentru fiecare al zecelea locuitor al țării, stofă pentru un costum de haine. Mal precis, în această modernă fabrică se țes anual 6 500 000 m p stofă de cea mal bună cali

tate, în circa 180 de desene și poziții coloristice. Inîr-o siu- guTâ zi se realizează la Combinatul textil din Constanta 22 000 m p țesături din sau tn amestec cu fibre esterlce — tip tergal — valentul necesar pentrufecționarea a 7 000 costume bărbătești sau paltoane.
Undi poll- echi- con-

SESIUNEA O.N.U. -
1972 LA GENEVA?NEW YORK 23 (Agerpres). - La New York s-a anunțat că diplomații acreditați la O.N.U. au început o serie de consultări privind eventualitatea desfășurării Ia Geneva a sesiunii din 1972 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, pentru ea aceasta să nu se interfereze cu campania electorală prezidențială din S.U.A Un purtător de cuvînt al O.N.U. a precizat câ hotărirea definitivă în această problemă va fi luată de Adunarea Generală la sesiunea din 1971. La O.N.U s-a relevat, de asemenea, că guvernul elvețian și-a exprimat interesul față de organizarea celei de-a 27-a sesiuni a Adunării Generale ta Geneva.

PRONOEXPRESNumerele extrase la concursul nr. 52 din 23 decembrie 1970.
FONDUL GENERAL DE PREMII : 

1 450 663 lei, din care 555 103 lei report.EXTRAGEREA I : 39 1 40 35 13 27FOND DE PREMII : 979 356 lei, din care 510 519 lei report la categoria I.EXTRAGEREA A II-A : 31 2125 37 15FOND DE PREMII : 471 307 lei, din care 44 584 lei report la categoria A.Plata premiilor la acest concurs : în Capitală începînd de la 31 decembrie 1970 pînă la 8 februarie 1971, iar în țară de la , 4 ianuarie 1971 pînă la 8 februarie 1971.
LOTOPremiile tragerii din 18 decembrie 1970.

EXTRAGEREA I : Categoria I :5.35 variante a 16 955 lei ; a Il-a : 17,30 a 5 243 lei ; a IlI-a : 14,70 a 6 171 lei ; a IV-a : 51,05 a 1 777 lei ; a V-a :175.35 a 517 lei ; a Vl-a : 414,75 a 219 lei.
EXTRAGEREA A II-A : Categoria A : 1 variantă 25o/o a 100 000 lei ; B • 3.45 a 19 191 lei ; C : 6,35 a 10 426 lei; D : 13,25 a 4 997 lei ; E : 29,15 a 2 271 lei ; F : 43.05 a 1 538 lei.REPORT CAT. A : 27 796 lei.
AMBELE EXTRAGERI : CategoriaZ : 1 344,05 variante a 100 Iei.Cîștigător la categoria A : Niculică Marin din Suceava.

Schite științifico-fantastice9 9 9
si umoristice, caricaturi,9 
anecdote, teste distractive, 
jocuri, „inițiere în enigmis
tica". Pe lîngă paginile 
de densa informație utilă, 

bogată, variată 

puteți citi în
ALMANAHUL SClNTEIA 1971

Almanahul

întregii familii

ALMANAHUL TUTUROR

Reuniunea guvernului 
egipteanCAIRO 23 (Agerpres). — în capitala R.A.U. a avut loc o reuniune » guvernului, prezidată de premierul Mahmud Fawzi. Ziarul „Al Ahram" relatează că în cadrul ședinței au fost discutate probleme privind situația politică și militară din Orientul Apropiat, precum și hotărîrile luate in urma recentei sesiuni a A- dunăril Naționale a R.A.U. Cotidianul precizează câ membrii cabinetului au abordat, de asemenea, problemele sistemului de învățămînt și ale poluării mediului înconjurător în centrele industriale.

CREAREA UNUI COMITET 
PERMANENT LIBANO-SIRIAN 

Of DEZVOLTARE
A RELAȚIILOR RECIPROCE•BEIRUT 23 (Agerpres). — Abdel Halim Khaddam, vicepremier și ministru de externe al Siriei, și-a încheiat vizita oficială Întreprinsă la Beirut, care a prilejuit examinarea cu autoritățile respective a unor probleme referitoare la situația din O- rientul Apropiat și, îndeosebi, la relațiile dintre cele două țări. In cadrui vizitei a fost semnat acordul de con
stituire a unui comitet permanent li- 
bano- sirian, menit sd acționeze in ve
derea îmbunătățirii continue a rela
țiilor dintre cele două țări.La sfîrșitul vizitei, primul ministru al Libanului, Saeb Salam, a menționat că acest acord este apreciat ca o etapă fructuoasă pe linia cooperării reciproc avantajoase, pe o bază practică, intre cele două țări. De asemenea. ministrul de externe sirian a relevat legăturile tradiționale de prietenie dintre cele două țări, mențio- nind că „dacă pe parcurs au intervenit o serie de divergențe, in momentul de față sîntem pe cale de • le depăși".
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LIBIA

Pe calea transformărilor
înnoitoareIn urmă cu aproximativ un an, cind Libia a pus capăt anacronicului regim monarhic și s-a proclamat republică, poporul libian a salutat cu entuziasm a- cest act politic, considerîndu-1. pe bună dreptate, ca cel mai important eveniment de la proclamarea independentei naționale (24 decembrie 1951) și începutul unei noi etape in istoria tării. Libia ieșea din izolarea în care o ținuseră cercurile feudale preimperialiste și s» încadra cu toate forțele oe calea lichidării urmărilor dominației coloniale, a înfăptuirii unui șir de transformări cu caracter progresist.Intr-un interviu acordat recent. șeful statului. Moamer El Gedafi. exprima sugestiv acest proces : „Pînă la 1 septembrie 1969 — spunea el — țara noastră nu era decît o fîntină care o minoritate de libieni străinii scoteau apă pînă la turație. în timp ce săracii ceau lipsă de ea". Libia constituia. cu alte cuvinte, o inepuizabilă sursă de venituri pentru monopolurile străine și o mină de potentați locali care exploatau in interesul propriu uriașele rezerve de petrol, dispuneau după bunul plac de toate sectoarele economiei. Ea se găsea într-o situație de neinvidiat și prin faptul că. deși prima țară din Maghreb care și-a do- bîndit independența, era singura în cuprinsul căreia se mai găseau baze militare străine. După eliminarea regimului monarhic, noul regim libian s-a angajat într-o bătălie desfășurată simultan pe două fronturi : politic și economic. Primul obiectiv — deplina independență politică — a fost atins o dată cu plecarea ultimilor soldați englezi în nuarie a.c. și cu retragerea melor efective americane luni mai tîrziu. Aceasta a stituit o mare victorie a porului libian, care lupta de mult pentru lichidarea bazelor militare străine. în care vedea, pe bună dreptate, o știrbire adusă suveranității naționale, un instrument de presiune și amestec tn treburile interne ale tării. Luîndu-și pe deplin soarta tn propriile miinl. Republica Arabă Libia s-a afirmat pregnant pe arena internațională, tn concertul statelor arabe prietene, cu care și-a extins considerabil relațiile. Astfel, proiectata uniune tripartită R.A.U. — Libia—Sudan (căreia I s-a adăugat ulterior Siria) este apreciată la

din și sa- du-

ia- ulti- cinci con- po-

Tripoli ca un aport de searnâ la întărirea frontului antiimne- rialist al țărilor arabe, la ; rea Intereselor lor vitale.Cu aceeași hotărîre s-a lat poporul libian și în pentru rezolvarea marilor bleme economice care se in tata tării sale. După cum se Știe. Libia se numără printre marii producători de petrol ai lumii. Producția sa anuală se ridică la peste 150 niilioane lone, iar redevențele provenite din exploatarea ..aurului negru" furnizează cea mai mare parte a venitului national. In vederea unei valorificări mai intense a bogățiilor naturale în interesul național, guvernul libian a adoptat o serie de măsuri de îngrădire a activității companiilor, a- cestea fiind oblicate. între altele, să sporească prețul petrolului. Au fost, de asemenea, naționalizate toate societățile străine ce se ocupau cu distribuirea și exportul produselor petroliere și s-a întărit rolul societății naționale „Libian Petroleum Company". Eforturile statului libian pentru transformarea structurilor economice nu se limitează însă aici. Numeroase hotărîri adoptate în diverse sectoare de activitate demonstrează existența unui vast program d’e dezvoltare menit să faciliteze industrializarea tării, să a- melioreze situația financiară, să îmbunătățească condițiile de trai ale poporului. La 22 decembrie postul de radio libian a anunțat naționalizarea unor noi bănci străine.Animat de sentimente de solidaritate internationalists, poporul român a urmărit și urmărește cu stimă și caldă simpatie lunta poporului libian, ca si a celorlalte popoare arabe, pentru independență, suveranitate, bunăstare și transformări înnoitoare. pentru valorificarea deplină a resurselor lor în folosul propriu. In acest spirit, tara noastră întreține raporturi prietenești. de colaborare, cu Republica Arabă Libia, raporturi care cunosc o dezvoltare ascendentă. Exprimindu-și satisfacția pentru realizările obținute de tînărul stat libian, opinia publică din tara noastră îi adresează urări de noi succese pe calea consolidării independenței naționale, a propășirii materiale și spirituale, idealurilor de pace
Nicolae
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viața internațională
Tendințe semnificative

pe scena politică 
latino - americană
Chile va stabili relații diplomatice 

cu R. P. Chineză, R. D. Germană, R. D. Vietnam 
și R. P. D. Coreeană

A REAFIRMAT MINISTRUL DE EXTERNE 
CLODOMIRO ALEMEYDASANTIAGO DE CHILE 23 (Agerpres). — Ministrul de externe chilian, Clodomiro Alemeyda, a fost audiat marți într-o ședință comună a comisiilor de relații externe a Senatului și a Camerei Reprezentanților, în legătură cu viitoarele acțiuni preconizate de guvernul președintelui Allende în domeniul politicii externe. A- lemeyda a reafirmat, potrivit agenției Associated Press, intenția guvernului de a stabili relații diplomatice

Amnistie generală in Bolivia
ELIBERAREA LUI REGIS DEBRAY ȘI A ALTOR MILITANȚILA PAZ 23 (Agerpres). — Guvernul Boliviei a decretat miercuri o amnistie generală. Printre cei eliberați din închisoare se află și Regis Debray, tînărul intelectual francez condamnat, la 17 noiembrie 1967, de un tribunal militar bolivian, la 30 de ani detențiune pentru a fi participat la acțiunile forțelor de guerilă din Bolivia. Au fost, de asemenea, puși in libertate pictorul argentinean Ciro Roberto Bustos și patru militanți bolivieni întemnițați pentru aceleași învinuiri.Debray șl Bustos au fost instalați la bordul unui avion militar bolivian și transportați în Chile, unde au sosit în cursul aceleiași zile. Avionul a a- terizat la Iquique de unde cei doi ar urma să-și continue drumul, după anumite surse, spre Europa apuseană, iar după altele, spre Santiago de Chile.Regis Debray s-a aflat în detențiune aproape patru ani in localitatea Camiri din sudul Boliviei. Puțin Înainte de a părăsi închisoarea, el declarase că „dacă va fi eliberat, va 

datora acest lucru in special poporu
lui bolivian". Avocatul său, Georges Pinet, a declarat : „Eliberarea lui 
Regis Debray constituie un act de în
țelepciune și curaj politic care ono
rează guvernul generalului Juan 
Jose Torres". Decretarea amnistiei a
PERU: „Pentru lichidarea rădăcinilor dependenței 
economice, a subdezvoltării și a înapoierii feudale"

UN INTERVIU AL LUI FELIX 
AL COMISIEI POLITICEPARIS 23 (Agerpres). — într-un interviu acordat revistei „France 

Nouvelle", Felix Arias-Schreiber, membru al Comisiei politice a C.C. ai Partidului Comunist Peruan, abordează o serie de probleme actuale ale situației politice din Peru. Felix Arias-Schreiber a subliniat că „gu
vernul prezidat de generalul Juan 
Velasco Alvarado este, in mod ex
pres, antiimperialist și antioligarhic ; 
este vorba de o luptă pentru lichi
darea rădăcinilor dependenței eco
nomice, a subdezvoltării și a înapo
ierii feudale".Preluarea puterii la 3 octombrie 1968 de către actualul guvern — a menționat el — a creat în țară o situație politică nouă. Pentru prirna oară în istoria noastră republicană a fost înlăturată de la putere oligarhia agrară, financiară și industrială. A 
început un proces — parțial, insă 
profund — de schimbări in configu
rația economică, socială și politică a 
țării; el deschide perspective afir
mării suveranității naționale, a evo
luției economice independente și a 
progresului social. în context, printre măsurile consacrate acestui scop, Arias a menționat naționalizarea petrolului, sursa principală de energie a țării, inițierea unei reforme agrare progresiste și radicale, orientată în mod hotărît spre lichidarea sistemului latifundiar și a fenomenelor aservirii feudale, naționalizarea comerțului cu minereuri și făină de pește, care constituie principalele produse de export ale Perului (peste 60 la sută din încasările de devize). Arias a menționat, de asemenea, legea generală a industriei, care stabilește ca ramurile de bază să șe găsească exclusiv în mîinile statului și care, în- 

eu R. P. Chineză, R. D. Germană, R. D. Vietnam și R.P.D. Coreeană. Chile, a spus el, dorește, de asemenea, să restabilească relațiile diplomatice cu Bolivia, Întrerupte în 1964.★în Chile a fost constituită o comisie specială pentru studierea și definitivarea proiectului de lege cu privire la naționalizarea băncilor particulare. Comisia examinează, de a- semenea, o serie de probleme legate de această măsură.
întîrziat cîtva timp, lntrucît anumite elemente de dreapta din armată i s-au opus. Președintele Torres a reușit, în cele din urmă, să învingă a- ceastă opoziție, semnînd în cursulunei ședințe a guvernului decretulde amnistie.

♦LA PAZ 23 (Agerpres). — Președintele Boliviei, generalul Juan Jose Torres, a declarat că grupurile de extremă dreaptă din țară pregătesc acțiuni subversive împotriva guvernului său. El a precizat că atit forțele armate, cit și organele de poliție mențin controlul situației în țară.Agenția Prensa Latina relevă că în capitala țării numeroși militari însoțiți de gărzi civile patrulează pe principalele străzi pentru a se preveni posibilele acțiuni ale grupărilor de dreapta. Pe de altă parte, muncitorii din diferite centre miniere ale țării au sosit la La Paz pentru a sprijini guvernul și a dejuca o eventuală încercare de forță din partea dreptei. Ei vor să organizeze o largă manifestație de solidaritate cu guvernul Torres. La rîndul lor, studenții din La Paz au anunțat într-o scrisoare deschisă adresată generalului Torres că sînt gata să apere regimul.

ARIAS SCHREIBER, MEMBRU 
A C.C. AL P.C. PERUANgrădlnd participarea capitalului monopolist, poate contribui la dezvoltarea industrială independentă a țării, în domeniul politicii externe, guvernul acționează în favoarea stabilirii de relații diplomatice cu țările socialiste.Vorbind despre însemnătatea acestor schimbări în contextul politic latino-american, Felix Arias-Schreiber a subliniat : „Nouă ni se pare că 

edificarea socialismului în Cuba, 
victoria forțelor populare in Chile, 
orientarea democratică a actualului 
guvern din Peru constituie semne ale 
noului in America Latină. Începutul 
acestui deceniu marchează un nou 
avint al luptei antiimperialiste a po
poarelor continentului. Mișcarea an- 
tilmperialistă atotcuprinzătoare este 
un simptom al epocii, un tablou al 
noilor raporturi de forțe in lume".Avînd în vedere natura societății din țara noastră șl caracterul democratic antifeudal șl antiimperialist al evoluției peruviene — a spus Arias — noi, comuniștii peruani, cre
dem că sarcina noastră cea mai justă, 
consecventă și revoluționară, este u- 
nirea tuturor forțelor democratice și 
naționale ale țării într-un front co
mun împotriva dușmanului principal 
al poporului nostru, împotriva impe
rialismului și aliaților lui, reacțiunea 
internă.

♦LIMA 23 (Agerpres). — în cadrul amnistiei decretate de guvernul peruan, marți au fost eliberați primii 15 deținuți politici. Printre aceștia figurează ’ Hugo Blanco, șeful unei mișcări de guerilă care a condus răscoala din 1962 a țăranilor din regiunea Cuzco.

La două săptămîni dupâ încheierea bruscâ a dezbaterilor tn proce
sul înscenat la Burgos celor 16 patrioți basci, avocatii apărârii au fost 
convocați de judecătorul de instrucție al tribunalului militar pentru 
sîmbătă, 26 decembrie. După cum se știe, tribunalul militar a ordo
nat închiderea dezbaterilor fără audierea martorilor apărării. în 
semn de protest față de această nouă și gravă încălcare a celor mai 
elementare norme de justiție, avocații apărării au declarat că nu vor 
semna notificarea sentinței pe care urmează să o pronunțe tribunalul 
militar. în fotografie : demonstrație a locuitorilor din Kâln (R.F.G.) în 

sprijinul eliberării detinuților politici din Spania

O DECLARAȚIE A M. A. E.
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AL R. D. VIETNAMHANOI 23 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R.D. Vietnam a dat publicității o declarație cu privire la problema piloților americani capturați in Vietnamul de nord.Ca urmare a politicii de clemență și omenie a guvernului R.D. Vietnam, se spune în declarație, toți piloții a- mericani capturați în Vietnamul de nord au posibilitatea să poarte corespondență și să primească colete de la familiile lor. Serviciile competente ale guvernului R.D. Vietnam au înmînat, la cerere, o listă a tuturor piloților americani capturați în Vietnamul de nord unor personalități de bună-credință din Statele finite și din alte țări. Guvernului R.D. Vietnam nu-i incumbă să înmineze o asemenea listă guvernului Statelor Unite.Declarația subliniază că piloții a- mericani capturați în Vietnamul de nord au fost prinși in timp ce comiteau crime împotriva populației vietnameze. El intră sub jurisdicția R.D. Vietnam, țară independentă și suverană, care, aderînd la Convenția de la Geneva privind tratamentul prizonierilor de război, și-a formulat o rezervă asupra art. 85 — în sensul că R.D. Vietnam consideră că prizonierii de război judecați sau condam
Elveția și Piața comunaPARIS 23 (Agerpres). — Cotidianul francez „Le Monde“ informează că o delegație elvețiană a început săptămîna trecută, la Bruxelles, convorbiri cu un organism al C.E.E. în vederea încheierii unui acord economic special cu „cei șase* 1. Ziarul a- mintește că negocierile au fost angajate, de fapt, la 10 noiembrie, cind șeful departamentului politic al Elveției, Pierre Graber, și șeful departamentului economiei publice, Ernest Brugger, au vizitat Bruxelles-ul. Reprezentanții Elveției au arătat că o aderare integrală a țării lor la C.E.E. este exclusă, ea fiind incompatibilă cu politica de neutralitate a Elveției. De ce totuși guvernul elvețian avansează ideea unei apropieri de Piața comună ? La această întrebare, „Le Monde" precizează că 58 la sută din importurile Elveției provin din țările comunitare și 38 la sută din vînzările ei sînt exportate în Piața comună. La ora actuală, Elveția înregistrează un deficit de 9,8 miliarde franci în schimburile cu C.E.E. „Pentru Berna, soluția ideală ar fi, fără îndoială, instaurarea unei vaste zone a liberului schimb in Europa, apreciind că Elveția este, de asemenea, interesată în menținerea 

nați pentru crime de război sau crime împotriva umanității, conform principiilor procesului de la Niirnberg, nu trebuie să beneficieze de prevederile convenției, așa cum se stipulează în art. 85. Cu toate acestea piloții americani poartă cu regularitate corespondență cu familiile lor, se bucură de condiții adecvate de existență, iar cei răniți și bolnavi primesc îngrijirea medicală corespunzătoare. Un număr dintre aceștia au fost puși in libertate, se menționează în declarație.în ceea ce privește rezolvarea problemei militarilor capturați în război, guvernul R.D. Vietnam a exprimat sprijinul său deplin pentru pozițiile Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, cuprinse în declarația din septembrie 1970, care arată că dacă guvernul S.U.A. declară că își va retrage din Vietnamul de sud toate trupele pînă la 30 iunie 1971 părțile vor angaja imediat discuții cu privire la problema punerii în libertate a militarilor capturați. Acesta este un bun prilej pentru guvernul S.U.A. să pună capăt războiului său de agresiune din Vietnam șl să se realizeze o rezolvare grabnică a problemei militarilor americani capturați în Vietnam.
actualelor relații cu partenerii din A.E.L.S.", consideră „Le Monde“.Pe de altă parte, orice acord cu C.E.E. va trebui să fie sancționat de un referendum popular. Or, potrivit ziarului citat, în rîndul populației elvețiene există o puternică opoziție față de Piața comună.

s u a „Minifilihusterismul" împiedică 
adoptarea unor proiecte de lege importanteWASHINGTON 23 (Agerpres). — Senatul american a intrat marți intr-o scurtă vacanță, după ce a votat proiectul de lege privind suplimentarea ajutorului pentru străinătate. Celelalte proiecte de lege aflate în dezbatere vor fi rediscutate cu prilejul reluării sesiunii, prevăzută pentru 28 decembrie. Intre aceste;' se află proiectul de lege „Mills" privind contingentarea importurilor de textile și Încăl

țăminte, programul privind asistența socială și medicală In S.U.A., precum și proiectul de alocare de noi fonduri în vederea continuării construirii avionului supersonic SST. în ciuda eforturilor Administrației de a determina Senatul să adopte aceste proiecte de lege, adversarii lor au reușit, printr-un „minifilibus- terism" (tactică a tergiversării) bine organizat, să amine luarea u- nei hotărâri.

Continuarea 
convorbirilor 

între reprezentanții 
guvernelor R.D.G. 

si R.F.G.
»BERLIN 23 — Corespondentul A- gerpres, Ștefan Deju, transmite : Conform acordului intervenit la 27 noiembrie, miercuri au continuat la sediul Consiliului de Miniștri al R.D.G. convorbirile între reprezentanții guvernelor R. D. Germane și R. F. a Germaniei, respectiv — între secretarul de stat la Președinția Consiliului de Miniștri al R.D.G., Michael Kohl, și secretarul de stat la Cancelaria federală a R.F.G., Egon Bahr.întilnirea, care a durat patru ore, constituie a doua întrevedere oficială a reprezentanților guvernelor R.D.G. și R.F.G. după convorbirile dintre Willi Stoph și Willy Brandt, de la Erfurt șl Kassel.După cum se arată in comunicatul dat publicității la Încheierea lntîl- nirii de miercuri, părțile au căzut de acord să continue schimbul de păreri.

ACCELERATORUL

GIGANT VEST-EUROPEAN
ÎNTIRZIE SĂ DEMAREZE..

GENEVA 23 (Agerpres). — Lansarea proiectului acceleratorului gigant vest-european a fost ceamînată. Consiliul Centrului European de Cercetări Nucleare (C.E.R.N.), întrunit marți la Geneva în ședință specială pentru adoptarea acestui proiect, nu a reușit, din nou, să ajungă la un acord. Eșecul se datorează, potrivit agenției „France Presse“, atitudinii adoptate de Olanda și de țările scandinave.Demarajul acestui proiect trebuia să se producă la sfîrșitul anului 1969. Amînarea sa a fost determinată, intre altele, de hotărirea Angliei de a abandona proiectul tn anul 1968 din considerente financiare. Ulterior, noi divergențe cu privire la realizarea proiectului au fost generate de condiția pusă de R. F. a Germaniei ca acceleratorul să fie construit pe teritoriul acestei țări. (De subliniat că R.F.G. s-a angajat să contribuie cu cea mai mare parte a investițiilor — 23,27 la sută — solicitate de realizarea proiectului).Consiliul C.E.R.N. se va întruni din nou la 19 februarie 1971 pentru a adopta o hotărîre definitivă în legătură cu preconizatul accelerator gigant vest-european.

în ce privește programul de ajutor pentru străinătate, acesta a fost adoptat numai după ce Administrația a acceptat introducerea unui amendament care „interzice finanțarea introducerii de trupe terestre sau consilieri în Cambodgia și care declară expres că ajutorul către Cambodgia nu trebuie să fie considerat drept un angajament al S.U.A. de a sprijini regimul Lon Nol“.

Ședinfa Seimului
R. P. PoloneVARȘOVIA 23 (Agerpres). — A- genția P.A.P. anunță că la 23 decembrie s-a deschis ședința plenară a Seimului R. P. Polone. Lucrările au fost deschise de Czeslaw Wycech, mareșalul Seimului, care a anunțat că grupul P.M.U.P. din parlamentul polonez a prezentat cererea de eliberare din funcția de președinte al Consiliului de Stat al R. P. Polone a deputatului Marian Spychalski. Cererea a fost aprobată de Seim. în continuarea lucrărilor a luat cuvîn- tul primul-ministru, Jozef Cyrankiewicz, care a cerut să fie eliberat din funcția de președinte al Consiliului de Miniștri. Seimul a satisfăcut această cerere.A luat apoi cuvîntul primul-secre- tar al C.C. al P.M.U.P., Edward Gie- rek, care, în numele grupurilor Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Partidului Țărănesc Unit șl Partidului Democrat din Seim, a propus alegerea lui Jozef Cyrankiewicz în funcția de președinte al Consiliului de Stat și a lui Piotr Jaroszewicz în funcția de președinte al Consiliu

Cuvintarea lui Edward Gierek 

in Seim
VARȘOVIA 23 Agerpres). — în cuvântul său, Edward Gierek a mulțumit lui Marian Spychalski pentru serviciul îndelungat, plin de abnegație, în slujba Poloniei populare.Propunîndu-1 pe Jozef Cyrankiewicz în funcția de președinte al Consiliului de Stat, vorbitorul a relevat lupta sa in mișcarea de rezistență antifascistă, contribuția sa la unificarea mișcării muncitorești poloneze, la aplicarea politicii interne și externe a P.M.U.P. ; el a arătat că șemnătura lui Jozef Cyrankiewicz se află pe toate tratatele încheiate , de Polonia populară, inclusiv pe tratatul de la Zgorzelec cu Republica Democrată Germană și pe tratatul de la Varșovia cu Republica Federală a Germaniei.Propunîndu-1 în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri pe Piotr Jaroszewicz, vorbitorul a subliniat că acesta a condus o serie de domenii ale vieții economice poloneze, manifestînd capacități organizatorice, o mare energie și cunoașterea necesităților dezvoltării țării.în continuare, vorbitorul a spus : Efectuăm aceste schimbări tn posturile de stat într-un moment greu din viața țării noastre. Sintem convinși că, datorită hotărîrilor celei de-a Vil-a Plenare a C.C. al P.M.U.P., pa- tr > noastră învinge criza politică ce a amenințat cu consecințe extrem de serioase.în prezent — a spus vorbitorul — tn orașele de pe litoral și la toate întreprinderile industriale domnesc liniștea și ordinea, oamenii muncesc, viața a revenit pe făgașul ei, colectivele de muncă recuperează cu abnegație pierderile. în fața guvernului, în fața noastră, a tuturor, stă sarcina stabilirii și consolidării acelor legături necesare, a încrederii reciproce care trebuie să ne unească întotdeauna de clasa muncitoare, de toți oamenii muncii, legături fără de care nu este posibilă conducerea ln- tr-un stat socialist.Acestea sint probleme urgente car» vor trebui soluționate în viitorul a- propiat, alte probleme cer un timp mai îndelungat, luni și chiar aniReferindu-se la hotărârile recentei plenare a C.C. al P.M.U.P. de a se îmbunătăți situația materială a familiilor cu venituri foarte scăzute și cu mulți copii, E. Gierek a arătat că, in momentul de față, statul polonez poate aloca o sumă care nu depășește 7 miliarde zloți.Sporirea veniturilor populației peste această limită — a spus vorbitorul — ar putea atrage după sine fenomene de inflație, provocând noi perturbări pe piață și înrăutățirea a- provizionării populației. Aceasta nu este o sumă mică, dar nu este suficientă pentru a îmbunătăți în mod 

lui de Miniștri. Ambele propuneri an fost adoptate în unanimitate.Piotr Jaroszewicz a propus Seimului următoarele schimbări în componența Consiliului de Miniștri : eliberarea lui Stanislaw Kociolek din funcția de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri în legătură cu faptul că el este în prezent membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.U.P. ; numirea lui Franclszek Kaim și Jan Mitrega în funcția de vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri ; eliberarea lui Janusz Hryn- kiewicz din funcția de ministru al industriei constructoare de mașini și numirea lui ca prim-locțiitor gl președintelui Comitetului pentru Știință și tehnică. De asemenea, a foit propusă numirea lui Tadeusz Wjaszczik și a lui Wlodzimierz Lejczak în funcțiile de ministru al industriei constructoare de mașini șl, respectiv, al Industriei grele.Seimul a aprobat în unanimitate schimbările propuse de președintei» guvernului, Piotr Jaroszewicz.

substanțial situația întregii populații muncitoare. Nu vrem să repartizăm această sumă în mod samavolnic. De aceea, considerăm just, necesar, ca sindicatele și organele de stat care vor adopta hotărârile practice privind repartizarea acestei sume între diferitele grupuri de oameni ai muncii să afle în prealabil părerea clasei muncitoare în această problemă.Considerăm, de asemenea, necesar — a arătat E. Gierek — ca guvernul să ia hotărirea înghețării, cel puțin pe o perioadă de doi ani, a tuturor prețurilor la produsele alimentare, cu excepția acelor produse ale căror prețuri sînt sezoniere. în ce privește prețurile la mărfurile industriale, a- cestea, pe măsura creșterii producției și a reducerii continue a prețului de cost al producției, trebuie să scadă treptat, ceea ce va spori posibilitatea achiziționării lor de către populație. Este necesar ca guvernul să desfășoare, totodată, in mod energic activitatea de elaborare a concepțiilor îndelungate ale politicii noastre economice și sociale, care vor asigura dezvoltarea armonioasă în continuare a potențialului economic al țării șl, o dată cu aceasta, ridicarea nivelului de trai al întregului popor. Trebuie — a spus vorbitorul — să se țină seama, în același timp, de nevoile oamenilor muncii, atit de la orașe, cît și de la sate. Pornind de la principiile alianței muncitorești- țărănești trebuie să continuăm politica noastră agrară, ale cărei principii fundamentale partidul nostru le stabilește împreună cu Partidul Țărănesc Unit.E. Gierek a arătat în continuare că problemele creării venitului național, dt și ale repartiției sale nu pot fi rezolvate în mod birocratic. Ele cer discuții creatoare și ample consultări cu clasa muncitoare, cu oamenii de știință și din domeniul tehnic, cu reprezentanții tuturor păturilor populației de oameni al muncii. Discuțiile de lucru în pro- blemele-cheie ale dezvoltării economiei socialiste, ca și în alte probleme ale viitorului țării, vor contribui la întărirea încrederii reciproce între guvern șl popor.Vorbitorul a subliniat că printre cele mai importante sarcini ale guvernului se numără continuarea consecventă a politicii de pace și de întărire a securității în Europa, a politicii care a întărit poziția Poloniei ca stat aparținînd comunității socialiste șl ca partener in colaborarea pașnică cu toate țările europene și că principiul nepieritor al politicii externe a Poloniei este și rămîne a- lianța frățească și prietenia cu U.R.S.S., care constituie chezășia ho- tărîtoare a securității șl independenței sale.
Acțiuni ofensive ale for

țelor patriotice din Mozam- 
hîr într-un comunicat al Frontului de Eliberare din Mozambic (FREL1MO), publicat în capitala Tanzaniei, Dar es Salaam, se arată că in ultimul trimestru al acestui an detașamentele FRELIMO au lansat aproximativ 40 de acțiuni ofensive de anvergură asupra pozițiilor fortificate deținute de trupele coloniale portugheze în provinciile Cabo Delgado și Niassa, provocîndu-Ie pierderi însemnate.

Lucrările comisiei mixte 
franco-sovietice ?entru col9b°- rarea culturală au luat sfîrșit la Paris. Cu această ocazie a fost semnat un protocol de colaborare pe perioada 1971—1972, potrivit căruia cele două țări vor întreprinde o serie de măsuri în vederea lărgirii colaborării reciproc avantajoase în domeniile învățământului, culturii, artei, cinematografiei, televiziunii, sportului.

Raiduri ale aviației ame
ricane în Cambodgia și 
LCÎOS. Aparate gigant de tip „B-52“, care au baza la Utapao (Thailanda),

agențiile de presă transmit:
au efectuat în ultimele 24 de ore raiduri' de bombardament asupra unor regiuni din Cambodgia și Laos — a anunțat un purtător de cuvint al Comandamentului american din Saigon, în ultimele șase zile, precizează A.F.P., aparatele din formația S.U.A. „Strategic Air Command" nu mal participaseră la misiuni de luptă asupra Cambodgiei.ALGER 23. — Corespondentul 

Agerpres, C. Benga, transmite : 
După turneul întreprins in opt 
orașe ale Marocului, ansamblul 
artistic „Rapsodia română" a 
fost oaspetele capitalei Algeriei, 
unde a prezentat patru specta
cole pe scena Teatrului Națio
nal. Pentru măiestria lor artis
tică, orchestra și dansatorii an
samblului românesc și-au cîști- 
gat simpatia și prețuirea publi
cului spectator din capitala Al
geriei.

Guvernul japonez a a- 
probat programul economic 
pe anul fiscal viitor.111 raPOT- 

tul prezentat cabinetului se arată că produsul național global va crește cu 10,5 la sută, Japonia menținîndu-și locul ai doilea în lumea capitalistă după S.U.A. în ceea ce privește produsul național global. La venitul mediu pe locuitor, Japonia s-a situat insă, în anul fiscal trecut, pe locul al 16-lea în lume. în anul financiar curent se prevede o majorare a prețurilor cu 7,3 la sută, iar pentru anul viitor guvernul admite in programul său o creștere generală a preturilor cu 5,5 la sută.
Negocierile economice 

franco-algeriene s-au reluat la Alger. Principala problemă aflată pe ordinea de zi a convorbirilor este cooperarea celor două țări în domeniul exploatării petrolului algerian.
Scriitorii româniCorbea și Petre Popescu, aflați in Republica Arabă Unită la invitația Uniunii Scriitorilor din această țară, 

s-au tnttlnlt cu o serie de personalități egiptene, între care Mohamed Aboulez, ministru al tineretului, Hak- mat Abouzeid, membru al Comitetului Central al Uniunii Socialiste A- rabe, șef al secției culturale, precum și cu Youssef El Sebal, președintele Uniunii Scriitorilor. în cursul Întrevederilor au fost discutate posibilitățile intensificării relațiilor dintre cele două țări in domeniul literaturii. *
Cel trei astronauți ame

ricani ai navei „Apollo-14", ce iși va lua startul la 31 ianuarie 1971, au fost puși tn cea mai severă carantină Instituită vreodată tn S.U.A. Izolarea aproape completă urmărește ca ei să fie feriți de orice boală care ar putea provoca o schimbare in componența echipajului, asemănătoare celei efectuate cu puțin înainte de lansarea misiunii „A- pollo-13".

Răpitorii ambasadorului
elvețian Enrico Giovanni Bucherși-au menținut cererea adresată autorităților braziliene de a elibera 70 de deținuți politici, dar au făcut propunerea ca alte șase persoane să figureze pe prima listă, in locul celor excluse de guvern. Pentru prima dată de cînd au fost stabilite contacte intre guvern și răpitori, aceștia dinurmă au amenințat că vor trece la soluția extremă tn cazul tn care cererile lor nu vor fi satisfăcute.

Două cunoscute desene ale lui Picasso — „Femeia cu evantaiul" șl „Masa de lîngă fereastră" — au fost furate din marele muzeu new-yorkez „Guggenheim". Hoții au reușit să scoată desenele din ramele in care erau expuse. Valoarea celor două desene este evaluată la 110 000 dolari.

IARNA ÎN EUROPADupă o toamnă lungă și frumoasă, zăpada și frigul și-au făcut a- pariția în Europa. La Londra, prima lapovi- ță din acest an a creat serioase probleme transportului rutier. Pe vîrful munților Ar- deni din Belgia zăpada s-a așternut in straturi 

groase. în Bavaria (R.F.G.) stratul de zăpadă depășește 50 cm, în timp ce în Elveția grosimea ei este de 20 cm. Iarna s-a făcut resimțită și In Italia. La Roma, temperatura a scăzut brusc. Un val de frig a cuprins în

In Okinawo au avut loc mari demonstrajii împotriva prezenței bazelor mi
litare străine de pe insulă. Intervenția poliției a dus la grave incidente. în 
fotografie : pe o stradă din localitatea Koza, situată în apropierea bazei 

americane Kadena, după incidente

treaga peninsulă. O situație asemănătoare se înregistrează și în Spania, unde în regiunile muntoase ninge abundent. Cît privește Franța, zăpada a căzut in aproape toate regiunile țării, excepție făcînd doar regiunile de sud.(Agerpres)
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