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eveniment de mare însemnătate în dezvoltarea și adîncirea
tradiționalelor legături frățești, a colaborării dintre 
P. C. R. și P. C. I. S., dintre țările și popoarele noastre

VIZITA TOVARĂȘULUI LEONID ILICI BREINEV
secretar general al Comitetului Central al P. C. U. S.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și L. I. Brejnev au fost salutați cu deosebită căldură,

cu manifestări de înaltă stimă de sute de mii de locuitori ai București ului

„BINE A ȚI VENIT
PE PĂMÎNTUL ROMÂNIEI SOCIALISTE!"

Primire entuziastă, vibrante expresii 
ale sentimentelor prietenești

Convorbire între tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Leonid llici Brejnev

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, luni, 22 noiembrie, a sosit 
în țara noastră, într-o vizită de prietenie, tovarășul 
Leonid llici Brejnev, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Această vizită se înscrie ca un 
moment de deosebită însemnătate 
în cronica relațiilor româno-so- 
vietice, ea reprezentînd o expresie 
* dezvoltării continue a raportu
rilor de strînsă prietenie, de co
laborare multilaterală și solidari
tate internaționalistă dintre P.C.R. 
ți ' P.C.U.S., dintre România și 
Uniunea Sovietică, dintre po
poarele celor două țări. O im
portanță hotărîtoare în evoluția 
ascendentă a raporturilor ro- 
mâno-sovietice pe multiple pla
nuri o au întîlnirile și convorbi

rile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid llici Brej
nev, înțelegerile convenite cu 
acest prilej. Oamenii muncii, în
tregul nostru popor salută cu 
sentimente de bucurie și vie sa
tisfacție noua întîlnire dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid llici Brejnev, manifestîn- 
du-și încrederea profundă că ea 
va marca un aport de seamă Ia 
adîncirea permanentă a priete
niei și colaborării dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, 
în folosul comun, al accelerării 

operei de edificare a socialismu
lui și comunismului în România 
și Uniunea Sovietică, al sporirii 
forței și influenței socialismului 
pe plan mondial, la triumful 
idealurilor de pace, libertate și 
progres social, la făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte la 
care aspiră toate națiunile.

Cu această convingere, cu aces
te sentimente calde, frățești, l-au 
întîmpinat locuitorii Capitalei, ai 
întregii țări pe tovarășul Leonid 
llici Brejnev, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Otopeni. în aș
teptarea secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S., aerogara era îm
podobită sărbătorește. Deasupra 
salonului oficial se aflau portre-
(Continuare in pag. a Il-a)

La 22 noiembrie a avut loc pri
ma convorbire între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Lepni.d llici 
Brejnev, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat cu căldură sosirea tovară
șului Leonid llici Brejnev la Bucu
rești și a exprimat convingerea că 
această vizită va servi dezvoltării 
în continuare a prieteniei și co
laborări dintre cele două partide 
și state.

Tovarășul Leonid llici Brejnev a 
exprimat mulțumiri cordiale pen

tru primirea caldă șl prietenească 
făcută în capitala României — 
București — reprezentanților Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice. 
Vedem în aceasta, a spus tovarășul 
L. 1. Brejnev, o expresie sinceră 
a sentimentelor fiățcști ale po
porului român față de popoarele 
Uniunii Sovietice.

în cursul convorbirii, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid llici 
Brejnev au început schimburile de 
păreri asupra unor probleme de 
interes reciproc.

întîlnirea dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu ți Ltunid llici Brejnev 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

--------------------- NICOLAE CEAUȘESCU: -------------------
Doresc să remarc cu profundă satisfacție evoluția ascendentă pe care 

o cunosc colaborarea economică, tehnico-științifică și culturală dintre țările 
noastre, bunele relații care se dezvoltă între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, schimbul rodnic și multilateral de 
experiență al celor două popoare în edificarea noii orînduiri sociale.

Am convingerea că vizita dumneavoastră în România, discuțiile pe 
care le vom avea vor marca un moment nou în întărirea prieteniei româno- 
sovietice.

---------— LEONID ILICI BREJNEV: -------------------
Relativ nu de mult, în cursul verii care a trecut, la întîlnirea noastră cu 

tovarășul Ceaușescu, am discutat prietenește și sincer problemele dezvoltării și 
adîncirii în continuare a relațiilor sovieto-române. După convingerea noastră 
comună, aceste convorbiri au fost foarte bune și, ceea ce este esențial, 
utile, deoarece multe din cele discutate de noi se și transpun în viață.

Bucurîndu-ne sincer de colaborarea popoarelor noastre astăzi, sîntem 
ferm hotărîți să muncim mai departe pentru ca prietenia sovieto-română 
să se întărească și să înflorească.

Pretutindeni, primire însuflețitâ, vibrantâ manifestare, de inaltâ stimă fațâ de cei doi conducători de partid

Toasturile 
rostite 

la dineul 
oficial 
oferit 

în onoarea 
înaltului 
oaspete
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VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ 
A TOVARĂȘULUI LEONID ILICI BREJNEV

In semn de omagiu și înaltd prețuire, celor doi conducâtori de partid ii se oferd buchete cu flori Sentimentele olese, de caldâ prietenie sînt exprimate prin cîntece și dansuri

(Urmare din pag. I)
tele tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Ilici Brejnev, încadrate 
de drapelele de stat ale celor două 
țări. Pe mari pancarte erau înscrise 
urările: „Bun venit în Republica 
Socialistă România tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev, secretar ge
neral al - Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice !“, „Trăiască prietenia 
frățească și colaborarea multilate
rală româno-sovietică !“.

La ora 15,00, aeronava oficială 
șl-a făcut apariția deasupra aero
gării, apoi a aterizat.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev este întîmpi- 
nat cu cordialitate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cei doi condu
cători de partid, și-au strîns înde
lung mîinile, s-au îmbrățișat cu 
căldură.

în întîmpinarea secretarului ge
neral al C.C. al P.C.U.S. au venit 
tovarășii : Manea Mănescu, Ștefan 
Voitec, Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Emil Drăgănes- 
cu, Janos Fazekas, Ion Ioniță. Pe
tre Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, 
Iosif Banc, Ion Coman, Teodor Co- 
man, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Nicolae Giosan, Ion Ursu, Con
stantin Dăscălescu și Aurel Duma, 
Mihai Marinescu și Angelo Micu- 
lescu, viceprim-miniștri ai guver
nului, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului, 
generali. Erau de față Gh. Badrus, 
ambasadorul României la Moscova, 
și V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. este însoțit în această vi
zită de tovarășii : Andrei Andree- 
vici Gromîko, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Konstantin Feodorovici Katușev 
și Konstantin Ustinovici Cernenko, 
secretari ai C.C. al P.C.U.S., Kon
stantin Viktorovici Rusakov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., consilier 
al secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., Andrei Mihailovici Ale
xandrov, membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., consilier al secretaru
lui general al C.C. al P.C.U.S., 
Nikolai Nikolaevici Rodionov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., ad
junct al ministrului" afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Leonid Mitrofa- 
novici Zamiatin, membru al C.C. 
al P.C.U.S., director general al 
Agenției T.A.S.S.

în continuarea ceremoniei, o 
gardă militară a prezentat onorul. 
Au fost intonate imnurile de stat 
ale Uniunii Sovietice și Repu
blicii Socialiste România. în semn 
de salut au răsunat 21 de salve 
de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Leonid Ilici Brejnev au trecut în 
revistă garda de onoare.

A urmat prezentarea persoane
lor oficiale române, a șefilor mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București veniți în întîmpinare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Leonid Ilici Brejnev primesc defi
larea gărzii de onoare.'

Pionieri și pioniere îi înconjoară 
apoi cu dragoste, le oferă buchete 
de flori.

Mii de oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile Capi
talei aflați pe aeroport și-au ma
nifestat prin îndelungi aplauze sa
tisfacția pentru noua întîlnire din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Ilici Brejnev, pentru trăi
nicia relațiilor prietenești româno- 
sovietice. Văzduhul vibrează de 
urale și ovații. Se scandează 
neîntrerupt „Ceaușescu-Brejnev", 
„P.C.R.-P.C.U.S.", se aclamă pen
tru prietenia româno-sovietică. 
Mulțimea poartă portretele celor 
doi conducători de partid, eșarfe 
purpurii pe care erau înscrise 
urările „Trăiască P.C.R. — Tră
iască P.C.U.S.", „Trăiască Repu
blica Socialistă România — Trăias
că Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste", „Trăiască pietenia fră
țească și unitatea tuturor țărilor 
socialiste".

Primirea însuflețită de la aero
port a oferit o imagine grăitoare a 
relațiilor de strînsă prietenie, cola
borare și solidaritate existente în
tre țările și partidele noastre, a dat 
expresie sentimentelor frățești pe 
care și le nutresc reciproc poporul 
român și popoarele sovietice.

Aceleași semnificații majore 
s-au desprins din întreaga des
fășurare a ceremoniei sosirii. în
tregul traseu — de la aeroport și 
comuna Otopeni, unde a ieșit în 
întîmpinare un mare număr de 
cetățeni, marile artere ale Capi
talei străbătute de coloana oficia
lă escortată de motocicliști — a 
fost împodobit festiv cu drapelele 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Uniunii Sovietice. 
Străzile au cunoscut animația 
caracteristică marilor evenimen
te. Zeci și zeci de mii de lo
cuitori ai Capitalei au ieșit în 
întîmpinarea distinsului oaspete- 
Prin ovații și urale, Capitala 
României, locuitorii ei au salutat 
cu deosebită căldură, cu senti
mente de bucurie pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev.

Sosirea în Piața Scînteii pri
lejuiește o vibrantă manifestație 
de stimă și dragoste față de cei 
doi conducători de partid. Pe mari 
pancarte sînt înscrise, în lim
bile română și rusă, cuvintele: 
„Locuitorii Bucureștiului urează 
bun venit tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.". Mii de glasuri scan
dează „Ceaușescu — Brejnev", 
„P.C.R. — P.C.U.S.". Sute de pio
nieri agită cu însuflețire eșarle 
multicolore, buchete de flori, 
tineri dau viață unor pitorești mo
mente folclorice.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Ilici Brejnev sînt înconju
rați cu căldură de tineri în fru
moase costume naționale, care le 
oferă buchete de flori.

în semn de omagiu, de stimă și 
prețuire, secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S. i se înmînează cheia 
orașului București, simbol al caldei 
ospitalități cu care poporul român 
îi întîmpină pe înalții soli ai po
poarelor prietene.

Dînd glas acestor alese senti
mente ale locuitorilor Bucureștiu
lui, tovarășul Ion Dincă, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general al Ca
pitalei, a spus :

Stimate tovarășe Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice,

Vă rog să-mi îngăduiți ca,. în 
numele Comitetului municipal de 
partid și al Consiliului popular, al. 
locuitorilor orașului București, să 
vă adresez un cordial salut și 
călduroasa urare de bun venit 
în capitala Republicii Socialiste 
România.

De asemenea, doresc să adresăm 
un călduros salut secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, conducătorul 
iubit al partidului și poporului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în numele locuitorilor orașului 
București, vă rog, mult stimate

„Convorbirile de la București vor marca un mare pas înainte 
pe calea colaborării frățești dintre popoarele noastre"

Presa sovietică relevă importanța deosebită a noului dialog româno-sovielic la nivelul cel mai înalt
Cu ocazia vizitei in România a 

tovarășului Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
presa sovietică publică numeroase 
reportaje despre tara noastră, des
pre succesele repurtate de poporul 
român pe calea construirii vieții 
noi. sub conducerea Partidului Co
munist Român. „Bucureștiul se 
pregătește pentru intîlnire" — își 
intitulează ziarul ..Pravda" de luni 
corespondenta de la trimișii săi 
speciali. Deasupra Bucureștiului, 
arată ziarul, flutură steagurile tri
colore ale Republicii Socialiste 
România și steagurile roșii ale 
U.R.S.8. — două țări frățești care, 
umăr la umăr, Împreună cu cele
lalte state socialiste, construiesc cu 
succes socialismul și comunismul, 
întăresc cauza păcii. Evocînd o vi
zită a corespondenților sovietici Ia 
uzina „Grivița roșie", ziarul rele
vă rodnicia colaborării economice 
româno-sovletice în domeniul uti
lajului chimic, arătînd că peste 35 

tovarășe Leonid Ilici Brejnev, 
să-mi îngăduiți să vă înmînez cheia 
orașului nostru, ca simbol al înaltei 
stime și prețuiri pe care o acordăm 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, popoarelor Uniunii So
vietice, dumneavoastră personal, 
prieteniei și solidarității, frăției 
dintre poporul nostru și popoarele 
Uniunii Sovietice.

Tovarășul Leonid Ilici Brejnev 
a rostit apoi un cuvînt de caldă 
mulțumire :

Dragi prieteni,
Tovarăși,
încercăm cu toții sentimente de 

profundă satisfacție de a ne afla 
din nou la București, Ia invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Vă mulțumim pentru primirea 
atît de călduroasă pe care ne-ați 
rezervat-o.

Dorim să exprimăm tuturor lo
cuitorilor Bucureștiului recunoștin
ța noastră pentru această primire, 
pentru ospitalitatea atit de caldă, 
pentru atenția cu care ne-au în- 
timpinat

Mulțumesc dumneavoastră, pri
mului secretar și primarului mu
nicipiului București, pentru acest 
semn de prietenie, cheia orașului, 
amintire de o deosebită semni
ficație.

Voi păstra in memorie aceste 
clipe mulți, mulți ani.

După simbolica înmînare a cheii 
orașului, întreaga piață trăiește din

la sută din producția importantei 
uzine bucureștene se exportă in 
U.R.S.S. Poposind în orașul con
structorilor navali români Oltenița, 
autorii corespondenței constată că, 
din cele 800 de nave construite in 
ultimii 28 de ani aici, peste 200 au 
fost executate în conformitate eu 
proiectele românești și sovietice, 
pentru comenzile din U.R.S.S.

„Mii de locuitori ai Bucureștiului 
au ieșit pe bulevarde și în piețe 
pentru a-1 întîmpină pe înaltul 
oaspete sovietic" —' scrie ziarul de 
seară „Izvestia". „Oamenii sovietici, 
relevă ziarul, cunosc bine senti
mentele de prietenie sinceră ale 
oamenilor muncii din România so
cialistă fată de țara noastră. Prie
tenia sovieto-română este o cuce
rire istorică a popoarelor noastre, 
iar cultivarea și întărirea acesteia 
constituie o preocupare a noastră 
comună".

Relevînd importanța întîlnirilor 
la nivelul cel mai înalt pentru a- 

nou atmosfera marilor momente 
sărbătorești. O mare mulțime de 
oameni ovaționează, aclamă pe to
varășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev, flutură stegulețe ale 
României și Uniunii Sovietice, e- 
șarfe multicolore, întreaga mani
festare se constituie ca o vibrantă 
expresie a prieteniei frățești dintre 
țările și partidele noastre, dintre 
poporul român și popoarele sovie
tice.

Urale șl ovații au însoțit apoi 
trecerea coloanei oficiale pînă la 
Piața Victoriei.

La Arcul de Triumf, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev sînt întîmpinați, ca de 
altfel pe întregul traseu, cu. cîn
tece și dansuri populare, cu urale. 
Mulțimea aclamă „Ceaușescu— 
Brejnev", P.C.R.—P.C.U.S.", pen
tru prietenia româno-sovietică, 
dînd expresie convingerii că reîn- 
tîlnirea dintre cei doi conducători 
de partid se va înscrie ca un mo
ment de însemnătate majoră în 
evoluția continuu ascendentă a 
raporturilor de colaborare multi
laterală dintre partidele și țările 
noastre, spre binele și folosul po
poarelor român și sovietic, al cau
zei generale a păcii și socialis
mului.

în Piața Victoriei, coloana de 
mașini se oprește din nou. Este 
rîndul pionierilor să participe, cu 
voioșia și entuziasmul proprii 
vîrstei lor, la ambianța festivă a 
zilei.

Micii trompetiști dau semnalul 
pentru onor. Lîngă faldurile drape
lului de stat al Republicii Socia
liste România, pioniera Ioniță Cris

dîncirea relațiilor multilaterale din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, ziarul arată în continuare : 
„O importanță deosebită pe planul 
dezvoltării relațiilor sovieto-româ- 
ne a avut-o întîlnirea dintre tova-

Corespondență 
din Moscova

rășul Leonid Ilici Brejnev și tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., în august anul 
acesta, în Crimeea. Cu acest prilej 
au fost examinate un complex de 
probleme privind relațiile reciproce 
dintre țările noastre, precum și 
chestiuni actuale ale vieții interna
ționale și mișcării comuniste mon
diale". Ziarul subliniază că rela
țiile sovieto-române sînt multiple. 

tina, de la Școala generală nr. 94, 
locțiitor ah președintelui Consiliului 
municipal al Organizației pionieri
lor, prezintă raportul. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev primesc insigne și cravate 
pionierești, numeroase buchete de 
flori. Reprezentanții tinerei gene
rații, educată de Partidul Comu
nist Român în spiritul înaltelor 
idealuri ale socialismului, priete
niei și păcii, sînt îmbrățișați cu 
căldură de cei doi conducători de 
partid.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Ilici Brejnev traversează, 
pe jos, marea piață, salutați cu căl
dură de mii de oameni ai muncii. 
Răsună puternic acordurile unor 
cîntece revoluționare care slăvesc 
patria și partidul.

Răsună nesfîrșite ovații, urale, 
aplauze entuziaste. întreaga piață 
înfățișează’ imaginea vie a unității, 
voinței și mîndriei cu care poporul 
nostru își făurește destinul socia
list și comunist, a încrederii sale 
depline în politica Partidului Co
munist Român, a dragostei și ata
șamentului ’ nețărmurit față de 
secretarul general al partidului, 
președintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în această atmosferă de mare 
însuflețire, sutele de pionieri ofe
ră un spectacol plin de pitoresc. 
Purtătorii cravatelor roșii cu tri
color își demonstrează măiestria în 
executarea unor mișcări coregra
fice de ansamblu, fluturînd baticuri 
viu colorate, purtînd coșuri încăr
cate cu fructe. în centrul pieței, 
treptat, se ridică o piramidă con

ele cuprind diferite sfere : politică, 
economică, culturală etc. „Cadrul 
favorabil pentru dezvoltarea ne
contenită a relațiilor sovieto-ro
mâne îl oferă Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală dintre U.R.S.S. și România, 
semnat în iulie 1970, la București". 
„Prietenia sovieto-română are un 
orizont luminos" — conchide ziarul.

Sub titlul ..Se întărește prietenia 
frățească", ziarul „Sovetskaia Ros- 
sia“ arată că în aceste zile, lâ 
București, se simte o stare de spi
rit deosebit de însuflețită. încheind 
primul an al celui de-al șaselea 
cincinal de dezvoltare social-econo- 
mică a României, oamenii muncii 
raportează despre îndeplinirea cu 
succes și depășirea planurilor. Din
colo de cuvintele laconice ale co
municatelor. dincolo de limbajul 
sec al cifrelor se simt ritmul in
tens al muncii, patosul creator, 
amploarea construcției socialiste. 

turată de trupurile unor tineri 
sportivi. în vîrful ei, tinerii înalță 
portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev, 
drapelele României și Uniunii So
vietice. „Urăm Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și popoa
relor Uniunii Sovietice noi și tot 
mai mari realizări pe calea con
struirii societății comuniste !“ —• 
stă scris pe un mare panou.

în finalul acestor vibrante mo
mente, grupuri de dansatori, pur
tînd costume populare din toate 
zonele țării, cuprind în horă în
treaga piață.

în aplauzele mulțimii, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev s-au prins în hora priete
niei, imagine-simbol a sentimente
lor pe care și le nutresc reciproa 
popoarele român și sovietic.

Pînă la reședința rezervată înal
tului oaspete, alte mii și mii de 
bucureșteni au salutat cu senti
mente de înaltă stimă pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev.

Locuitorii Capitalei, ca și în
tregul nostru popor, au dat ex
presie convingerii ferme că dialo
gul la cel mai înalt nivel va con
feri noi dimensiuni tabloului am
plu și constructiv al relațiilor ro- 
mâno-sovietice, va da un nou și 
viguros impuls întăririi continue a 
prieteniei și colaborării dintre 
România și Uniunea Sovietică, 
constituind un aport de preț la 
triumful măreței cauze a socialis
mului, a făuririi unei lumi a pro
gresului, dreptății și păcii.

Reflectînd opiniile oamenilor mun
cii din România în legătură cu im
portanța vizitei tovarășului L. I. 
Brejnev, autorul articolului con
stată : „Toți cei cu care am avut 
ocazia să discut în aceste Zile își 
exprimă convingerea fermă că ac
tuala vizită, ca și intîlnirile prece
dențe dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev, 
va marca un marc pas inainte pe 
calea dezvoltării relațiilor de cola
borare frățească dintre popoarele 
noastre".

în același timp, posturile de ra
dio și televiziune includ în progra
mele lor materiale ce oferă imagini 
ale muncii creatoare a poporului 
român, aspecte ale rodnicei colabo
rări, pe multiple planuri, dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre cele două 
țări, spre avantajul reciproc, spre 
binele cauzei păcii și socialismului.

Laurentlu DUȚA

Vești bune din întrecerea socialistă
Au realizat planul anual

Colectivele de constructori și mon- 
tori din orașul Caransebeș anunță 
îndeplinirea planului anual de inves
tiții. Sînt asigurate astfel condițiile 
ca. pînă la sfîrșitul lunii decembrie, 
pe șantierele orașului să fie realizat 
un volum suplimentar de investiții 
de 47 milioane lei. în acest an. 
constructorii au predat la cheie 220 
de apartamente în orașul Ca
ransebeș. iar pe șantierele de la 
noua fabrică de brinzeturi. grupul 
școlar, combinatul de prelucrare a 
lemnului. întreprinderea de con
strucții metalice ș.a. lucrările sînt in 
avans. O atenție deosebită se acordă 
acum pe șantierele din Caransebeș 
pregătirilor pentru timp friguros și 
deschiderii fronturilor de lucru pen
tru anu) viitor. (Nicolae Cațană).

Noi tipuri de rulmenți
Eforturile colectivului de Ia între

prinderea de rulmenți din munici
piul Bîrlad pe linia modernizării 
producției s-au materializat. în pe
rioada celor 10 luni din acest an. în 
asimilarea unui număr de 108 tlpodi- 
mensiuni noi de rulmenți, care pină 
acum se importau Prin aceasta a 
fost realizat și depășit angajamentul 
asumat In acest sens în întrecerea 
socialistă pe 1976. Totodată, prin ac
țiunea de autoutilare s-au realizat 
peste 20 de mașini specifice fabrica
ției de rulmenți. între care, mașini 
de rectificat, mașini de marcat elec- 
tro-chimic. mașini de nituit. pre
cum și diverse echipamente necesare 
sectoarelor de producție. (Crăciun 
Lâluci).

Importante realizări 
la export

îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan la export, onorarea promptă 
a contractelor Încheiate cu partenerii 
externi constituie pentru numeroasp 
colective de oameni ai muncii o pro
blemă de importantă majoră. Pe a- 
ceastă linie se înscriu realizările uni
tăților industriale din județul Satu- 
Mare. care au livrat .suplimentar Ia 
export produse in valoare de peste 
10 milioane lei valută. între produ
sele fabricate și expediate clientiior 
externi, peste prevederi, se numără 
mai mult de 11 000 mașini de gătit 
cu gaze, sobe „Super" și reșouri ara
gaz. importante cantități de produse 
ale Industriei ușoare și alimentare. 
Unitățile „23 August" din Satu-Mare, 
fabrica de sticlă „Victoria muncii" 

din Poiana Codrului. întreprinderile 
de blănuri „1 Mai" din Oradea și 
cea de cînepă din Cărei și-au o- 
norat de pe acum sarcinile de plan 
pe întregul an. Și Industria județu
lui Caras-Severin, care In acest an 
realizează pentru export o producție 
de peste două ori mai mare fată de 
anul trecut, a trimis partenerilor ex
terni. peste prevederile la zi. pro
duse în valoare de circa 35 milioane 
lei valută. însemnate depășiri ale 
planului au tnregistrat întreprinderile 
siderurgice șl constructoare de ma
șini din Reșița. Otelul Roșu și Topleț. 
Consemnăm, de asemenea. îndepli
nirea. Ia această dată, a sarcinilor de 
export pe întregul an de către co
lectivele întreprinderilor de încăl
țăminte din Pitești și de prelucrare a 
lemnului din Gugești, județul Vran- 
cea.

Produse peste plan
Chlmiștii de la Combinatul de fire 

și fibre sintetice Săvinești au obținut 
un succes de prestigiu In muncă : 
realizarea, cu 20 de zile mal devre
me. a planului la producția globală 
și marfă pe Cele 11 luni ale anului. 
S-au creat astfel condițiile tehnico- 
materiale pentru ca pină la finele 
lunii noiembrie să se producă și să 
se livreze suplimentar economiei na
ționale 2 658 tone melană. 157 tone 
fibră relon. 99 tone rețele cord, 78 
tone fire textile. 45 tone utilaje teh
nologice. precum și Importante can
tități de acid sulfuric și altele. De 
menționat că cea mal mare parte a 
acestor sporuri constituie rezultatul 
direct al preocupării pentru creșterea 
continuă a productivității muncii și 

îmbunătățirea calității produselor. 
(Ion Manea).

Spațiile construite — 
mal bine folosite

Acțiunea ce se desfășoară în pre
zent in toate unitățile industriale in 
spiritul Indicațiilor conducerii de 
partid cu privire la amplasarea ra
țională a utilajelor în spațiile con
struite s-a soldat și la Fabrica de 
cherestea a U.F.E.T. Vișeu de Sus 
cu rezultate pozitive Astfel. In urma 
redistribuirii unor spatii construite, 
aicj s-a eliberat o suprafață de circa 
900 metri pătratl. In care s-a pus în 
funcțiune un atelier de confecționat 
binale cu o capacitate de producție 
de 80 000 metri pătrați anual. (Gh. 
Susa).

Realizări deosebite 
ale siderurglștllor 

hunedorenl
Realizările deosebite obținute de 

siderurglștii hunedorenl pe tări- 
mul sporirii producției materiale 
șl ridicării eficienței acesteia își gă
sesc reflectarea și în onorarea con
tractelor economice încheiate cu par
tenerii externi. Astfel, prin asigura
rea unei bune ritmicități a produc
ției pentru export, cît și prin livrări
le efectuate in devans. planul anual 
la export pe ansamblul Combinatu
lui siderurgic Hunedoara a fost în
deplinit cu mult înainte de termen 
Ca urmare, pină la sfîrșitul anului, 
siderurgiștii hunedorenl vor livra 
suplimentar clientiior de peste hota
re produse în valoare de aproape 41 
milioane lei valută. (I. Sabin).
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VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ
A TOVARĂȘULUI LEONID ILICI BREJNEV

Dineu oficial în onoarea înaltului
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
a oferit luni un dineu oficial în onoarea tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Au participat tovarășii Manea Mănescu, Ștefan Voitec. Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Ion Dincă, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul Niculescu, 

Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană, Ion Pătan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, 
Ștefan Andrei, Iosîf Banc, Ion Coman, Teodor Coman, Mihai 
Dalea, Miu Dobrescu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion Ursu, 
Constantin Dăscălescu și Aurel Duma, Mihai Marinescu și An
gelo Miculescu, viceprim-minișțri ai guvernului. George Maco- 
vescu. ministrul afacerilor externe, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernului, vechi militanți ai mișcă

rii comuniste și rp.țmcitorești din tara noastră, conducători de 
instituții centrale și organizații de masă și obștești, personalități 
ale vieții noastre culturale și științifice, generali.

Au luat parte tovarășii A. A. Gromîko, K. F. Katușev, K. U. 
Cernenko. K. V._ Rusakov, A. M. Alexandrov, N. N. Rodionov, 
L. M. Zamiatin și alte persoane oficiale care însoțesc pe to
varășul Leonid Ilici Brejnev în vizita sa de prietenie în tara 
noastră.

oaspete
Erau prezenți ambasadorul României la Moscova și ambasa» 

dorul Uniunii Sovietice la București.
în timpul dineului, desfășurat tntr-o ambianță de caldă 

prietenie tovărășească, tovarășul Nicolae Ceaușescu-și tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev au rostit toasturi. '\

La încheierea toasturilor au fost intonate Imnul de stat al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și Imnul d^ stat al 
Republicii Socialiste România.

TOASTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate tovarășe Brejnev,
Dragi oaspeți sovietici.
Dragi tovarăși,

îmi este deosebit de plăcut ca, 
în’numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, al guvernului, 
pțecum și al meu personal, să vă 
salut în modul cel mai cordial, pe 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Brejnev, conducătorul Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și al 
popoarelor Uniunii Sovietice, per
sonalitate proeminentă a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, pe ceilalți oaspeți sovietici 
— și să vă adresez o caldă urare 
de bun venit pe pămîntul României 
socialiste. (Aplauze).

Poporul român vă primește cu 
inima deschisă, ca pe soli dragi ai 
marii Uniuni Sovietice, văzînd în 
vizita dumneavoastră o expresie a 
relațiilor de prietenie, bună vecină
tate și colaborare care leagă po
poarele noastre, și care au vechi 
tradiții în lupta comună pentru 
progres și o viață mai bună. 
(Aplauze). în condițiile noi, în care 
țările noastre construiesc socialis
mul și comunismul, raporturile 
româno-sovieți ce s-au ridicat pe o 
treaptă superioară, întemeindu-se 
pe comunitatea orînduirii socialis
te, pe aceeași ideologie, pe aspira
țiile și idealurile fundamentale ale 
popoarelor noastre. Doresc să re
marc cu profundă satisfacție evo
luția ascendentă pe care o cunosc 
colaborarea economică, tehnico- 
științifică și culturală dintre țările 
noastre, bunele relații care se dez
voltă între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, schimbul rod
nic și multilateral de expe
riență al celor două popoare 
în edificarea noii orînduiri sociale, 
în desfășurarea cu succes a aces
tor relații, un rol important au a- 
vut vizitele reciproce ale delegații
lor de partid și de stat din țările 
noastre și. în primul rînd, contac
tele și întîlnirile la nivelul cel mai 
înalt. Convorbirile pe care le-am 
purtat în cursul acestei veri, în 
Uniunea Sovietică, tovarășe Brej
nev, au constituit un stimulent pu
ternic în întărirea colaborării din
tre partidele și țările noastre. Por
nind de la faptul că popoarele 
noastre edifică socialismul și comu
nismul, există toate condițiile ca 
unele deosebiri de păreri asupra 
unor probleme neesențiale să nu 
afecteze colaborarea partidelor și 
statelor noastre, cărora le revine 
îndatorirea nobilă de a construi o 
prietenie și solidaritate trainică 
Intre Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste. (Aplauze).

Iată de ce am convingerea că vi
zita dumneavoastră în România, 
discuțiile pe care le vom avea vor 
marca un moment nou în întărirea 
prieteniei romano-sovietice, vor 
impulsiona și mai mult cooperarea 
noastră multilaterală, atît în in
teresul partidelor și popoarelor ce
lor două țări, cît și al cauzei ge
nerale a socialismului.

Cunoaștem munca însuflețită și 
realizările remarcabile obținute de 
oamenii muncii din țara dum
neavoastră, sub conducerea Parti
dului Comunist al Uniunii Sovieti
ce, în măreața operă istorică de e- 
dificare a comunismului, în înflo
rirea economiei, științei și cultu
rii, în ridicarea bunăstării poporu
lui. Ca prieteni ai popoarelor so
vietice, ne exprimăm bucuria sin
ceră față de toate aceste succese 
și vă adresăm din adîncul inimii, 
dumneavoastră, comuniștilor și po
poarelor Uniunii Sovietice, urarea 
de a dobîndi noi și tot mai mari în
făptuiri pe calea progresului și ci
vilizației comuniste. (Aplauze).

La rîndul său, realizînd cu fer
mitate în viață hotărîrile Congre
sului al XI-lea al partidului, po
porul român se află în prezent an
trenat cu toate forțele în realiza
rea prevederilor primului an al 
noului cincinal. Partidul Comunist 
Român consideră că suprema sa 
îndatorire este unirea tuturor for
țelor pentru zidirea cu succes a 
noii orînduiri pe pămîntul Româ
niei, asigurarea unei vieți tot mai 
îmbelșugate, libere și fericite în
tregului popor. Sîntem conștient! 
că înfăptuirea cu succes a operei 
de edificare a societății noi socia
liste constituie, totodată, o contri
buție importantă la creșterea for
ței și prestigiului socialismului pe 
plan mondial, la cauza progresului 
și păcii în lume, (Aplauze).

Stimați tovarăși,
Profundele transformări revo

luționare, naționale și sociale care 
au loc în lumea contemporană sînt 
rezultatul politicii țărilor socialis
te, al luptei tuturor forțelor pro
gresiste, antiimperialiste, reflectă 
voința popoarelor de a pune capăt 
politicii imperialiste de dominație 
și inegalitate, de a deveni deplin 
stăpîne pe bogățiile naționale, pe 
propriile destine. Ca rezultat al 
acestor schimbări, în viața inter
națională se conturează tot mai 
pregnant un curs nou, pozitiv, spre 
destindere și colaborare. Nu putem 
uita însă că în lume mai există 
forțe care pot pune în pericol pa
cea și securitatea, care pot frîna 
procesul destinderii. De aceea, noi 
considerăm că suprema îndatorire 
a popoarelor, a forțelor înaintate 
de pretutindeni este aceea de a-și 
uni eforturile pentru a determina 
consolidarea destinderii și dezvol
tarea colaborării pașnice între sta
te. în promovarea noului climat 
politic internațional un rol impor
tant au țările socialiste, politica 
activă de pace și colaborare desfă
șurată de Uniunea Sovietică.

Ca țară socialistă. România si
tuează pe primul plan dezvoltarea 
relațiilor de prietenie, alianță și 
colaborare cu Uniunea Sovietică, 
cu toate țările socialiste, conștientă 
că aceasta corespunde intereselor 
poporului român, ale tuturor po
poarelor ce construiesc noua orîn- 
duire, cauzei generale a socialis
mului și păcii. (Aplauze). Extin
dem, de asemenea, colaborarea cu 

țările în curs de dezvoltare, cu ță
rile nealiniate, cu țările capitaliste 
dezvoltate,, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială, 
participînd activ la diviziunea in
ternațională a muncii, la schimbul 
mondial de valori. Așezăm rieabă- .. 
tut la baza relațiilor noastre, inter
naționale principiile egalității în 
drepturi, respectării independen- ’ 
ței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

Republica Socialistă România 
acționează consecvent, împreună 
cu celelalte țări socialiste, cu toate 
popoarele iubitoare de pace, pen
tru înfăptuirea securității și cola
borării în Europa, în spiritul înțe
legerilor Conferinței de la Helsinki 
— moment istoric în viața conti
nentului nostru. în vederea reali
zării documentelor Conferinței ge- 
neral-europene — care constituie 
un tot unitar — se impun măsuri 
hotărîte și acțiuni concrete din 
partea tuturor statelor pentru dez
voltarea unei largi și neîngrădite 
colaborări economice și tehnico- 
științifice, a schimburilor culturale, 
precum și pentru trecerea la dez
angajarea militară efectivă a 
continentului. Dorim să colaborăm 
activ la pregătirea în cele mai 
bune condiții a viitoarei reuni
uni general-europene de la Bel
grad, din 1977, astfel ca aceasta să 
adopte un program amplu de mă
suri concrete care să dea un nou 
impuls cursului spre destindere, 
securitate și pace. (Aplauze).

în acest context, România acor
dă 0 măre însemnătate dezvoltării 
încrederii și conlucrării multilate
rale a statelor din Balcani, trans
formării acestei regiuni într-o 
zonă a păcii și bunei vecinătăți, 
fără arme nucleare, precum și li
chidării conflictului din Cipru pe 
calea tratativelor politice. Pornind 
de la necesitatea eliminării orică
ror surse de conflict și încordare, 
este necesar să se depună eforturi 
sporite pentru realizarea unei 
păci trainice și juste în Orientul 
Mijlociu, reluîndu-se în acest scop 
și lucrările conferinței de la Ge
neva.

înfăptuirea dezarmării generale, 
și în primul rînd a dezarmării 
nucleare, constituie una din pro
blemele fundamentale ale epocii 
contemporane. Avem datoria față 
de propriile popoare, față de pacea 
întregii lumi să facem totul pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru trecerea la măsuri practice de 
dezarmare, astfel ca uriașele re
surse, irosite astăzi în scopuri mi
litare, să fie puse în slujba omului, 
a bunăstării și fericirii popoarelor. 
(Aplauze).

O cerință arzătoare a zilelor 
noastre o constituie lichidarea stă
rii de subdezvoltare in care trăiește 
o mare parte a popoarelor — ca re
zultat al politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste. Ca țară 
socialistă în curs de dezvoltare. 
România participă activ la găsirea 
căilor și soluțiilor de lichidare a 
marilor decalaje dintre state, mili
tează pentru realizarea progresului 
mai rapid al țărilor rămase în 

urmă, pentru tntărirea stabilității 
economice mondiale și înfăptuirea 
noii ordini economice internațio
nale. Țara noastră sprijină ferm 
lupta popoarelor pentru eliberare 
națiorială, pentru cucefireă și con
solidarea independenței, pentru li
chidarea totală a politicii imperia
liste de dominație și asuprire, a co
lonialismului și neocolonialismu- 
lui, a rasismului și politicii de 
apartheid.

Evoluția contemporană reclamă 
în mod stringent participarea egală 
a tuturor statelor — fără deosebire 
de mărime sau orînduire socială — 
la soluționarea problemelor care 
privesc pacea și progresul. Apre
ciem că o importantă contribuție 
pot aduce în acest sens — alături 
de țările socialiste — țările în curs 
de dezvoltare, țările nealiniate, 
profund interesate în lichidarea 
vechii politici imperialiste, în in
staurarea unor relații internațio
nale noi. în acest sens, un rol im
portant revine Organizației Națiu
nilor Unite, celorlalte organisme 
internaționale, care asigură cadrul 
corespunzător pentru participarea 
tuturor statelor la dezbaterea și re
zolvarea problemelor complexe ale 
lumii de azi.

în problemele fundamentale ale 
vieții internaționale, ale luptei 
pentru securitate și pace, România 
conlucrează ștrîns cu Uniunea So
vietică, cu celelalte țări socialiste, 
corespunzător intereselor popoare
lor noastre, cauzei destinderii și 
păcii mondiale.

Acționind în spiritul tradițiilor 
sale internaționaliste, Partidul Co
munist Român dezvoltă relații 
largi cu toate partidele comunis’e 
și muncitorești, militează activ 
pentru întărirea unității și solida
rității lor. Doresc să menționez 
contribuția importantă pe ca-e 
Conferința de la Berlin a adus-o 
la întărirea colaborării partidelor 
comuniste, la afirmarea principii
lor noi âle 'relațiilor dintre ele. 
Partidul nostru întărește, de ase
menea, raporturile cu partidele so
cialiste și social-democrate, cu alte 
forțe progresiste și democratice le 
pretutindeni în lupta pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Stimate tovarășe Brejnev,
în încheiere. doresc să-mi 

exprim încă o dată convingerea 
profundă că vizita pe care o faceți 
în țara noastră va contribui la in- 
tărirea prieteniei și solidarității 
dintre partidele și popoarele celor 
două țări, la intensificarea colabo
rării multilaterale româno-sovieti- 
ce în lupta pentru pace, democra
ție și progres social în întreaga 
lume. (Aplauze).

Vă invit, . stimați tovarăși, să 
toastăm :

în sănătatea tovarășului Leonid 
Ilici Brejnev, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
conducătorul popoarelor Uniunii 
Sovietice 1 (Aplauze).

Pentru prosperitatea și fericirea 
popoarelor Uniunii Sovietice 1 (A- 
plauze).

Pentru colaborare și prietenie 
între partidele, țările și popoarele 
noastre ! (Aplauze).

Pentru triumful socialismului și 
comunismului, pentru pace și co
laborare intre popoare ! (Aplauze).

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor 1 (Aplauze).

TOASTUL TOVARĂȘULUI 
LEONID ILICI BREJNEV

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Dragi tovarăși,

înainte de toate vreau să-ml 
exprim sincera recunoștință pen
tru primirea prietenească ce ni s-a 
făcut la -București, pentru caldele 
cuvinte rostite aici la adresa par
tidului nostru comunist, a poporu
lui sovietic și a prieteniei sovieto- 
române de conducătorul Partidu
lui Comunist Român și al statului 
român, militant de seamă al miș
cării comuniste și muncitorești 
mondiale, tovarășul nostru Nicolae 
Ceaușescu, (Aplauze). Manifes
tarea bunelor sentimente ale po
porului român față de Țara So
vietică, față de partidul lui Lenin 
ne emoționează și ne mișcă 
profund.

în numele Comitetului Centra) 
al P.C-U.S., al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. și al gu
vernului sovietic, vă transmit 
dumneavoastră, dragi tovarăși, tu
turor comuniștilor români, între
gului popor român un călduros 
salut frățesc al comuniștilor U- 
niunii Sovietice, al tuturor oame
nilor muncii sovietici I (Aplauze).

Relativ nu de mult, în cursul 
verii care a trecut, la întîl- 
nirea noastră cu tovarășul 
Ceaușescu, am discutat prietenește 
și sincer problemele dezvoltării și 
adîncirii in continuare a relațiilor 
sovieto-române. După convingerea 
noastră comună, aceste convorbiri 
au fost foarte bune și, ceea ce 
este esențial, utile, deoarece multe 
din. cele discutate de noi se și 
transpun in viață. Iar cît privește 
planurile noastre comune și dorin
țele noastre, ele vizează, desigur, 
mai departe.

între țările noastre nu există 
probleme importante nerezolvate. 
Dar sîntem interesați cu toții să 
folosim cît mai deplin, spre binele 
popoarelor noastre, posibilitățile 
pe care ni le oferă tradiționala 
prietenie sovieto-română. La drept 
vorbind, în aceasta și constă sensul 
principal al tratativelor noastre la 
București. Cred că toți tovarășii 
vor fi de acord că există, desigur, 
premise pentru lărgirea și adînci- 
rea colaborării sovieto-române.

Rolul determinant îl are aici, 
bineînțeles, întărirea legăturilor 
dintre Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice și Partidul Comunist 
Român. Tocmai partidele noastre 
sînt chemate să fie principalii ar- 
hitecți și constructori ai prieteniei 
sovieto-române. (Aplauze). Con
tactele dintre conducătorii celor 
două partide, întîlnirile activiști
lor din aparatul de partid, schim
bul sistematic de delegații, legă
turile dintre organele de partid 
locale — toate acestea răspund 
necesităților vitale. Noi sîntem nu 
numai vecini apropiați. Identitatea 
ideologiei și țelurilor, idealurile 

’ marxist-Ieniniste. experiența acu- 
I mulată în decursul deceniilor în 

domeniul colaborării bazate pe 
egalitatea în drepturi — acestea 
sînt temeliile obiective ale împle
tirii eforturilor noastre în rezol
varea multor probleme care stau 
în fața noastră.

Multe aduce colaborarea econo
mică, dar ea poate aduce și mai 
mult. Legăturile în acest dome
niu cresc an de an. Și nu este 

o simplă creștere cantitativă. Ele 
încep să capete trăsături calitativ 
noi. Acest. proces se desfășoară 
atît în cadrul activității Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, 
cit și pe bază bilaterală. Am în 
vedere pașii noștri privind stabi
lirea cooperării în industria de 
tractoare, în cea de mașini agri
cole și în construcțiile de mașini- 
unelte. România socialistă, în tre
cut țară agrară, a devenit în pre
zent o țară exportatoare de nu
meroase tipuri de produse indus
triale. Perfecționînd ’ diviziunea 
muncii între țările socialiste, noi 
putem crea industriei naționale a 
fiecăruia din statele frățești piețe 
de desfacere extrem de vaste. Va 
rezulta un cîștig uriaș — se va im
prima un ritm accelerat dezvoltă
rii, precum și creșterii bunăstării 
oamenilor muncii.

O parte tot mai importantă a 
colaborării noastre o constituie le
găturile din sfera ideologică, ceea 
ce este de o uriașă însemnătate 
pentru lupta noastră comună îm
potriva imperialismului. Contactele 
dintre cadrele ideologice ale parti
delor noastre, dintre instituțiile de 
cercetări științifice, redacțiile zia
relor și revistelor, dintre uniunile 
de creație și oamenii artei se în
tăresc. Dar esențialul este că prie
tenia dintre țările noastre socialis
te devine o cauză vitală a milioa
nelor de oameni ai muncii sovie
tici și români, ea pătrunde în con
știința și inimile lor. (Aplauze).

Bucurindu-ne sincer de colabo
rarea popoarelor noastre astăzi, 
sîntem ferm hotărîți să muncim 
mai departe pentru ca prietenia 
sovieto-română să se întărească și 
să înflorească. Tovarăși, toate a- 
cestea le putem considera pe bună 
dreptate ca o cucerire istorică • 
partidelor noastre comuniste.

Țările noastre rezolvă în pre
zent mari probleme. Ca prieteni ai 
dv., ne bucurăm sincer de succe
sele poporului român în realizarea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea 
al P.C.R., ne bucură progresul 
dumneavoastră ferm în construirea 
societății socialiste dezvoltate. 
Preocuparea noastră principală, a 
oamenilor sovietici, este acum de 
a transpune în viață marile sar
cini ale edificării comuniste, sta
bilite de Congresul al XXV-lea al 
partidului nostru. Intr-un cuvînt, 
noi pășim împreună pe magistrala 
dezvoltării sociale. Și este absolut 
legic faptul că, paralel cu efor
turile naționale, o componentă 
importantă a succeselor noastre o 
constituie conlucrarea noastră fră
țească, dorința firească de a ține 
seama nu numai de interesele pro
prii, ci și de cele ale prietenilor 
noștri socialiști. (Aplauze).

în aceasta rezidă baza alianței 
tot mai trainice a statelor socialiste 
care s-au unit în cadrul Organiza
ției Tratatului de la Varșovia și 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc. în aceasta rezidă și baza 
năzuinței noastre, cred, comune, 
spre coeziunea tuturor țărilor so
cialiste din lume.

Aș dori să spun aici, stimați prie
teni români, că noi, în Uniunea 
Sovietică, acordăm o înaltă apre
ciere colaborării cu Republica So
cialistă România în problemele po
liticii internaționale, atunci cînd 
ea are loc, și socotim că, cu cît 

ea va f! mai largă, cu atît va fi 
mai bine pentru cauza păcii și so
cialismului, pentru țelurile și pen
tru idealurile noastre comune. (A- 
plauze).

Am colaborat bine cu tovarășii 
români în cursul pregătirii Confe
rinței partidelor comuniste euro
pene din acest an. Colaborăm 
rodnic și acum, în cursul pregătirii 
apropiatei consfătuiri a Comitetu
lui Politic Consultativ al Tratatu
lui de la Varșovia, care, sperăm, 
va aduce o nouă și însemnată con
tribuție la cauza întăririi păcii în 
Europa și, implicit, în lumea în
treagă. Nouă, tuturor țărilor socia
liste frățești, ne vor mai fi, desi
gur, necesare multe eforturi soli
dare în cadrul pregătirilor în ve
derea viitoarei întîlniri de la Bel
grad a participanților la Conferin
ța general-europeană. Am dori ca 
această întîlnire să devină nu o 
arenă de dueluri propagandistice, 
ci un forum constructiv al bună
voinței, generator de idei pozitive 
privind dezvoltarea în continuare a 
colaborării pașnice reciproc avan
tajoase între statele semnatare ala 
Actului final de la Helsinki. ,

în fine, cred că țările socialiste, 
acționind cu perseverență, solidar 
și coordonat, sînt în stare să reali
zeze multe pentru a apropia re
zolvarea uneia din cele mai arză
toare probleme din, timpurile noas
tre — problema încetării cursei 
înarmărilor și trecerii la pași 
practici în domeniul reducerii vo
lumului armamentelor acumulate, 
adică la dezarmare. Tocmai rezol
varea acestei probleme oferă cheia 
spre o pace cu adevărat trainică, 
spre o viață liniștită, creatoare, 
demnă de om, a contemporanilor 
noștri și a generațiilor viitoare. 
(Aplauze).

De partea păcii, de partea de
zarmării se află forțe puternice, 
majoritatea covîrșitoare a omenirii. 
Problema constă în a activiza a- 
ceste forțe, în a imprima acțiuni
lor lor orientarea necesară. In a- 
cest sens, nouă, comuniștilor, țări
lor socialiste, ne revine o răspun
dere cu adevărat istorică. Să ac
ționăm deci, tovarăși, în așa fel ca 
nimeni dintre noi să nu aibă apoi 
vreun motiv de a-și reproșa că nu 
s-a făcut tot ce era posibil 1 
(Aplauze).

Dragi prieteni, în încheiere, per- 
miteți-mi să vă mulțumesc încă o 
dată pentru primirea cordială și 
să vă urez dumneavoastră, tuturor 
oamenilor muncii români, fericire 
și prosperitate. (Aplauze).

Permiteți-mi să propun un 
toast:

Pentru întărirea prieteniei In
destructibile dintre popoarele so
vietic și român ! (Aplauze).

Pentru strînsa colaborare fră
țească dintre Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și Partidul Co
munist Român ! (Aplauze).

în sănătatea conducătorului co
muniștilor români și al statului ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu l 
(Aplauze).

în sănătatea membrilor Comi
tetului Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, a tuturor priete
nilor români ! (Aplauze).

Pentru pace și comunism I 
(Aplauze).

Horo prieteniei, imagine-simbol a prieteniei frdțești dintre popoarele român și sovietio Piața Scinteii, unde distinsului oaspete I se inmineazâ cheia orașului București
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PE AGENDA URGENȚELOR ÎN AGRICULTURĂ
• Buna depozitare a porumbului

Recoltarea porumbului se desfășoară pe ultimele suprafețe. Potrivit 
datelor centralizate la ministerul de resort, pină ieri, 22 noiembrie, 
această lucrare s-a făcut pe 91 la sulă din suprafața cultivată. Coopera
tivele agricole din 12 județe au anunțat încheierea recoltării porumbului, 
întrucit la această dată mai este de strins porumbul de pe circa 235 000 
hectare, este necesar ca lucrările să continue cu intensitate, pină cînd 
întreaga recoltă va fi pusă la adăpost. De asemenea, avînd In vedere că 
timpul se menține umed și rece, se cere să se acorde cea mai mare 
atenție grăbirii transportului și bunei depozitări a producției, astfel incit 
să se prevină orice pierderi în timpul păstrării.

Din multe Județe sosesc vești des
pre munca asiduă a lucrătorilor de 
pe ogoare la recoltarea, transportul 
și depozitarea porumbului. în jude
țul Argeș, de exemplu, întrucît pe 
cimp mai există porumb nerecoltat, 
la chemarea organizațiilor de partid, 
5 000 de oameni — cooperatori și 
mecanizatori — au participat și du
minică la cules, la executarea altor 
lucrări de sezon. După cum ne-a re
latat tovarășul ing. Gheorghe Cos- 
tache, director adjunct al direcției 
agricole, In majoritatea unităților 
agricole s-a lucrat la sortarea și ba
terea porumbului, precum și depozi
tarea lui în magazii și la bazele de 
recepție. Pe lingă cantitățile de 
porumb livrate bazelor de recepție, 
la Fabrica de nutrețuri combinate 
Costești au fost aduse 200 tone, iar 
alte 300 tone de porumb au fost ful- 
guite la complexul de porci de 
Bradu și complexul de îngrășare 
tineretului bovin de la Căteasca. 
continuat și transportul din cîmp 
știuleților și cocenilor, 
cooperativa agricolă din 
fost transportate, pînă

la
a 

A
a 
laNumai

Broșteni au 
la ora 13, 

la o bază volantă, 10 000 kg de po
rumb. Atenție s-a dat și combaterii 
excesului de umiditate de pe semă
năturile de toamnă. în comuna Bu- 
zoiești, pe cele 600 ha cu grîu din 
zona Burdea. 50 de oameni au săpat 
rigole pentru scurgerea apelor. De 
asemenea, la Mozăceni, 120 de coo
peratori și mecanizatori au făcut lu
crări de scurgere a apelor.
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în județul 
rumbului a 
Duminică și 
la transportul porumbului. La indi
cația comandamentului județean, în 
toate unitățile au fost luate măsuri 
suplimentare pentru asigurarea con
dițiilor corespunzătoare de depozi
tare și conservare a porumbului. în 
acest scop, în ultimele zile au mai 
fost confecționate panouri ușoare cu 
care s-au construit noi pătule. în 
sprijinul lucrătorilor de pe ogoare 
au venit și muncitorii de la între
prinderea chimică Mărășești. O echi
pă de muncitori a reușit, ca Intr-un 
timp scurt să execute lucrări de 
adaptare a unei Instalații de caîci- 
nare pentru uscarea porumbului, 
fără să perturbeze procesul de pro
ducție al întreprinderii. în prezent, 
aici se usucă 120—130 tone de po
rumb în 24 de ore. Acestei inițiative 
i-au răspuns și muncitorii de la în
treprinderea de materiale de con
strucții Odobești. Ei desfășoară lu
crări pentru amenajarea unor spații 
care să fie folosite la uscarea porum
bului. Exemplele amintite nu sînt 
singurele. Duminică, de exemplu, 
echipe formate din muncitori și per
sonal tehnico-administrativ din ora
șele județului au lucrat la bazele de 
recepție la sortarea și transportul 
porumbului în depozite. (Gh. Cîrstea, 
Dan Drăgulescu).

ploaie rece, măruntă și deasă, 50 de 
atelaje și 10 tractoare cu remorci 
erau la transportul cocenilor 
cimp.

Există șl un alt aspect care 
plică întîrzierea eliberării terenului 
și a arăturilor în unele cooperative 
agricole. Pe suprafețe mari, în coo
perativele din cadrul consiliului in- 
tercooperatist Obirșia de Cîmp, pen
tru grăbirea coacerii porumbului 
s-au rupt și insilozat vîrfurile plan
telor, urmînd ca, după recoltare, 
membrii cooperatori să adune restu
rile de coceni pentru nevoile proprii. 
Din păcate, bazîndu-se pe această 
înțelegere, conducerile unor coope
rative agricole nu mai întreprind ac
țiuni organizate pentru eliberarea 
terenului, lăsînd lucrurile să meargă 
de la sine. Din această cauză, coo
perativele agricole Dîrvari și Gemeni 
au numai cîte 20 ha de teren elibe
rate, mai puțin decît se poate ara 
într-o singură zi. Referindu-se la 
această situație, inginerul-șef al con
siliului intercooperatist Obîrșia de 
Cimp. tovarășul Octavian Plenicea- 
nu, ne spunea că vor fi întreprinse

acțiuni pentru strîngerea mecanică a 
cocenilor și însilozarea lor la capătul 
parcelelor, lingă drumurile de acces, 
concomitent cu mobilizarea 
cooperatorilor Ia tăiatul și 
tul cocenilor din cîmp.

în aceste direcții trebuie 
ționeze fără intîrziere cu 
mult cu cît, în unitățile agricole din 
acest consiliu intercooperatist, au 
fost aduse tractoare de la alte sta
țiuni de mecanizare din județ, toc
mai pentru intensificarea executării 
arăturilor. De altfel, după cum am 
aflat de la tovarășul Ilarion Țîrcă, 
director adjunct al direcției agricole, 
din zonele colinare Sisești, Broșteni, 
Strehaia și Bîclaș, unde nu se poate 
lucra la arături, un mare număr de 
tractoare au fost concentrate in con
siliile intercooperatiste Devesel, Go- 
goșu, Gruia, Obîrșia de Cîmp și Re
cea, unde există condiții mai bune 
pentru executarea arăturilor. Folosi
rea din plin a tractoarelor impune 
însă să se treacă cu toate forțele la 
eliberarea 
diuc, Virgil

50
Orașul Tîrgoviște șt-a sporit 

numărul locuitorilor cu încă 
unul. Este al treilea copil al Ma
nei Cojocaru, angajată a spitalu
lui județean din Tîrgoviște. E- 
venimentul a adus bucurie nu 
numai familiei Cojocaru, ci și 
medicului Ion Comănescu, de la 
maternitatea din localitate, 
venit pe lume este cel 
50 000-lea la care doctorul 
mănescu a asistat.

• încheierea arăturilor de toamnă
Paralel cu măsurile ce se Iau pentru încheierea recoltării, se cere 

se muncească cu toate forțele la eliberarea terenurilor de coceni. Două 
sînt motivele care fac necesară urgentarea acestei lucrări : crearea fron
tului de lucru pentru tractoare în vederea executării arăturilor adinei de 
toamnă și completarea balanței furajere. Din datele centralizate la Minis
terul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că, pînă la 22 noiem
brie, cocenii au fost tăiați și transportați de pe 68 la sută din suprafețele 
de pe care a fost strins porumbul. De asemenea, au fost făcute arături de 
toamnă pe 60 la sută din terenuri. Ce măsuri trebuie luate pentru im
pulsionarea acestor lucrări ? Iată 
în citeva cooperative agricole din

concluziile unui raid-anchetă efectuat 
județul Mehedinți.

Pînă Ia 2f noiembrie; In cooperati
vele agricole din acest județ au fost 
eliberate 
cultivate 
adinei 
porție 
ținem 
aflăm, 
se explică acest 
putem omite vremea ploioasă din 
ultimele zile, care a frînat eliberarea 
terenurilor și executarea arăturilor. 
Totuși, experiența unor unități, agri
cole dovedește că printr-o mai bună ' 
organizare, lucrările puteau fi mai 
avansate.

61 la sută din terenurile 
cu porumb, iar arăturile 
toamnă s-au făcut în pro- 
47 la -..................

de 
de 
seama de 
lucrările

sută. Evident, dacă 
perioada în care ne 
sînt întîrziate. Cum 
lucru ? Desigur, nu

mm / tiNNL

Tovarășul Constantin Bădița, pre
ședintele cooperativei agricole din 
Salcia, ne spunea : „Am luat măsuri 
să lucrăm din plin și în zilele cu 
timp mai puțin favorabil. Ziua toate 
forțele sînt concentrate la eliberarea 
terenului, transportul și depozitarea 
porumbului și a sfeclei de zahăr, iar 
noaptea se ară pînă la orele 23—24. 
Pentru aceasta, mecanizatorii pri
mesc hrană caldă. în permanență, 
specialiștii identifică terenurile mal 
înalte sau cele nisipoase, unde se 
poate lucra". Ca urmare, s-au făcut 
arături pe 950 ha din cele 1 600 ha 
prevăzute. în ziua raidului, pe o

Pentru a crește randamentul în po
micultură, pentru a se obține fructe 
de calitate superioară se cere ca 
pomii să fie viguroși și sănătoși. ■ 
Iată de ce bunii gospodari, toți cei 
ce iubesc livezile, toți cei care cul
tivă cîțiva pomi în jurul casei au 
datoria să-i îngrijească cu dragoste, 
în aceste zile, în livezi se execută 
arături și se fertilizează terenul, se 
fac tăieri și 
dăunătorilor, 
informați la 
gume și fructe, aceste lucrări 
început în majoritatea județelor cu 
pomicultură dezvoltată. Astfel, în 
județele Argeș, Olt, Constanța, Bi
hor și altele au fost făcute arături 
în livezi pe suprafețe mari. De ase
menea, în cooperativele agricole din 
județele Bihor, Caraș-Severin etc. a 
început aplicarea primei stropiri 
la pomi. Sînt însă și județe unde 
aceste lucrări n-au început sau 
au fost executate pe suprafe
țe restrinse. Nu trebuie uitată nici 
o clipă obligația — statornicită prin 
lege — de a îngriji în mod exem
plar fiecare pom. Forma, colori
tul viu, aroma unui măr, care ne 
par atît de firești, nu sînt numai ro
dul dăruit de natură, ci rezultatul 
unei munci stăruitoare, al unei acti
vități ingenioase, care se concreti
zează în lucrări de tăieri, stropiri 
contra dăunătorilor, îngrijirea solu
lui.

Pentru ca, în viitor, fructele să se 
găsească din belșug, să satisfacă cît 
mai bine cerințele consumatorilor, 
se cere să fie îndeplinit cu stăruință 
programul de dezvoltare a pomi- 
culturii. După cum se știe, condu
cerea partidului a indicat să se 
acționeze ferm in vederea extin
derii plantațiilor intensive de pomi 
și modernizării celor existente. în 
acest scop, organele de specialitate 
au întocmit un program care preve
de modernizarea în următorii ani a 
mari suprafețe de livezi, prin 
aplicarea unor tehnologii 
pentru a asigura producții

de cele care 
le plantații 
sarcinile cuprinse în programul 
dezvoltare a pomiculturii 
îndeplinite încă în 
nă : înființarea de plantații 
pe aproape 3 000 hectare și 
dernizarea prin 
ha livezi. Merită subliniat 
că plantațiile de meri se fac nu
mai în sistem superintensiv. Aseme
nea livezi se organizează pe o supra
față de 138 hectare în județul Mara
mureș, 128 hectare în județul Satu- 
Mare, 75 hectare în județul Dolj etc. 
Pentru a se asigura o bună prindere 
a pomilor s-au făcut încă din vară 
desfundarea și fertilizarea terenului, 
au fost executate alte lucrări pregă
titoare. în aceste zile, în pepiniere 
continuă scoaterea și livrarea mate
rialului săditor. Centrala de specia
litate a luat măsura ca pomii altoiți 
să fie repartizați numai acelor uni
tăți agricole care au pregătit terenul 
pentru viitoarele plantații. Aceasta 
are menirea să asigure buna folosire 
a materialului 
reușita 
tare, 
ceastă 
grele.
că plantările făcute toamna 
ră o mai bună prindere a pomi
lor. De aceea, se cere să continue 
plantatul pomilor. Nu este bine ca 
această lucrare să fie amînată pînă 
la primăvară, așa cum s-a proce
dat în trecut în unele unități 
agricole.

Oamenii muncii și specialiștii din 
agricultură au datoria de mare răs
pundere de a executa în bune con
diții lucrările de întreținere a live
zilor, de a face totul pentru a înde
plini planul de plantări. Dacă la cîmp 
munca încetează odată cu strîngerea 
recoltei, în pomicultură ea trebuie să 
continue pe tot parcursul iernii. Est» 
calea prin care se vor asigura spo
rirea producției de fructe, dezvolta
rea în continuare a pomiculturii In 
țara noastră. (Ion Herțeg).

faptul

săditor. precum și 
deplină a lucrărilor de plan- 
Condițiile de lucru. din a- 
toamnă sînt, desigur, mai 
Specialiștii apreciază însă 

asigu-

//

In confruntare:
iORt;Șlj'RĂSPW®

Pentru 
înlăturarea 

poluării sonore
Familia Ghiță Du

mitru din Brăila locu
iește pe strada Repu
blicii, blocul F, în a- 
propierea întreprinde
rii „Laminorul". Ea a 
sesizat redacției că 
sănătatea locuitorilor 
din blocul respectiv 
și din împrejurimi 
este periclitată de po
luarea sonoră produsă 
de întreprindere, pe 
de o parte, și de tra
ficul foarte intens al 
autovehiculelor de tot 
felul care 
o alveolă 
chiar prin 
lui, pe de 
Comitetul
Brăila al P.C.R. preci
zează, într-un referat, 
că cele semnalate de 
autor sînt reale; Con
siliul popular al mu
nicipiului Brăila a im
pus întreprinderii „La
minorul" o serie de 
măsuri pentru înlătu
rarea poluării sonore 
pe timp de noapte. 
Astfel, s-a indicat să 
se debiteze țaglele de 
oțel la foarfecă numai 
in schimburile I și al 
Il-lea; podurile rulan
te să fie reparate pe
riodic, iar folosirea lor 
să se facă rațional.

Dar, cu toate măsu
rile ce se vor lua, se 
subliniază In referatul 
amintit, mai persistă 
unele zgomote ca, de 
exemplu, circulația au
tovehiculelor pe stra
dă și staționarea lega
lă a acestora, manipu
larea țaglelor pe va- 
gonete de introducere 
în cuptor, zgomotul 
produs de motoarele 
electrice și angrena
jele de antrenare a 
laminoarelor. Pentru 
aceasta se vor lua mă
suri de plantare a u- 
nor pomi cu talie înal
tă și întreținerea per
delelor existente și se 
va analiza posibilita
tea închiderii balcoa
nelor, fără stricarea 
aspectului arhitectonic 
al fațadei

Desigur, 
luate și 
cuprinsă In încheierea 
referatului, semnat de 
tov. Marcel Andrees- 
cu, prim-secretar al 
Comitetului municipal 
de partid Brăila, sînt 
demne de luat în sea
mă. Pină vor creș- 

Ite copacii „cu talie 
înaltă" se mai pot în-

circulă pe 
construită 

fața blocu- 
altă parte, 
municipal

zgomotul

blocului, 
măsurile 

promisiunea

tntr-una din serile trecute, 
familia lui Dumitru Singeorzan 
din Nazna, județul Mures, se 
pregătea de culcare. Femeia mai 
deretica prin casă. La un mo
ment dat, s-au pomenit cu un 
musafir nepoftit. Dar n-ar fi fost 
bai, că venise nepoftit. Baiul a 
fost că respectivul musafir n-a 
intrat pe ușă. ca oamenii, ci a 
dat buzna prin peretele din 
spate al casei. Și n-a venit nici 
singur, ci cu o ditamai autobas
culantă după el. Borbăly Arpad, 
musafirul nepoftit, care se 
urcase la volan amețit de bău
tură, a făcut zob mobila omului 
și era gata-gata să-i dărime șl 
casa.

treprinde șl alte ac
țiuni de natură să Con
tribuie la înlăturarea 
poluării sonore. în 
acest sens, redăm din 
scrisoarea autoru lui: 
„Nu s-au luat cel pu
țin măsuri de planta
re a unor indicatoare 
care să interzică cla
xonarea abuzivă, de 
către unii șoferi, foar
te frecventă în acest 
sector, iar organele de 
circulație să controle
ze ce se întîmplă pe 
acest acostament. Nu 
au ce căuta, de exem
plu, autocamioane în
cărcate cu cereale, 
care 
în șir pe 
alveolă etc“.

Soluționarea 
probleme și a 
poate 
diminuarea 
sonore.

cu 
staționează ore 

această

acestor 
altora 

contribui la 
poluării

Și tîrziu, 
și incomplet

Mai sînt doar vreo 
zece zile și se Împli
nește anul de cînd 14 
locatari ai blocului P 1 
din cartierul Crihala, 
Drobeta Tr. Severin, 
au trimis redacției o 
scrisoare în care sesi
zau că blocul, în care 
se mutaseră de cu- 
rind, prezintă grave 
deficiențe de construc
ție. „O bună parte din 
ele au fost remediate 
de noi, desigur, pe 
cont propriu, arătau 
ei, dar au mai rămas 
destule care' privesc 
pe constructor, ce a 
fost avizat, dar aces
ta tace, iar noi, loca
tarii, pierdem timp cu 
reclamațiile și în fi
nal nu

Deși 
sizarea 
pentru
oamenii sînt 
pe drumuri, că este 
vorba de o chestiune 
serioasă, conducerea 
Consiliului popular 
județean Mehedinți a 
rămas pasivă. încâl
cind prevederile și 
normele privind so
luționarea sesizărilor, 
consiliul popular ju
dețean, nu a dat nici 
un semn, nici redac
ției, 
deși 
mai

Si. 
nu
zilele 
15 XI 1976, cum am a- 
firmat, după un an, la 
redacție a sosit un

semnat ae
Voicu, 

co- 
executiv ai 
popular ju- 

ing. Gh. 
directorul 
prin care 

ni se face cunoscut, nu 
că in acest an defici
ențele au fost reme
diate, ci că „față de 
cele de mai sus (sînt 
enunțate care sînt de
fecțiunile — n.n.) s-a 
luat legătura cu con
structorul și acesta a 
asigurat că în anul 
1976 (1 ?) se execută 
lucrările de remedie
re, iar pînă la efectu
area recepției finale 
ele vor fi terminate". 
Să vezi și să • nu 
crezi 1 Cine dorește 
lămuriri suplimenta
re, îl sfătuim să se a- 
dreseze direct semna
tarilor răspunsului res
pectiv. în ce ne pri
vește, așteptăm un 
răspuns serios, în spi
ritul și litera norme
lor noastre de partid 
și de stat.

se face nimic", 
am adresat se

in original 
a se vedea că 

purtați

nici semnatarilor, 
Intre timp s-au 
făcut reveniri.
ca și cum nimic 
s-ar fi întîmplat, 

trecute. Ia

răspuns, 
tov. ing. M. 
vicepreședinte al 
mitetului 
consiliului 
dețean, și 
Filimon, 
I.J.G.C.L.,

Scriind în numele 
mai multor muncitori 
ai întreprinderii de 
talpă și încălțăminte 
din cauciuc Drăgășani, 
Matei Cojocaru sem
nala redacției unele 
deficiențe în executa
rea transportului de 
călători pe traseul 
Drăgășani — Lungești 
— CarcadieștL între
prinderea de trans
porturi auto Vîlcea a 
trimis redacției un 
răspuns, semnat de 
ing. Nicolae Vîrlan, 
din care rezultă că se
sizarea respectivă a 
fost analizată și solu
ționată cu solicitudine.

în urma analizei 
comune efectuate cu 
factori de răspundere 
de la întreprinderea 
respectivă și I.T.A. 
Vîlcea s-a constatat că 
cele arătate în sesiza
re sînt juste. Pentru 
rezolvarea favorabilă 
a celor semnalate, 
începind cu data de 
7 XI a.c., pe traseul 

Lun- 
introdus 
autobuz

Drăgășani 
gești s-a 
o cursă de 
suplimentară, cu ple
carea din
Drăgășani
15,16. Astfel, abonații 
transportați pe acest 
traseu vor beneficia 
de condiții îmbunătă
țite de călătorie și 
confort.

autogara 
la ora

Neculai ROȘCA

Puternica dezvoltare economică și 
socială a județului Brașov în anii 
construcției socialiste a determinat 
și o substanțială creștere a consumu
lui de apă pentru industrie și popu
lație. Numai în localitățile urbane 
ale județului consumul de apă a 
crescut. în ultimele două decenii, de 
aproape zece ori. Ce măsuri se iau 
pentru protejarea actualelor resurse 
de apă ale județului. în așa fel incit 
să se asigure necesarul industriei, 
agriculturii și al populației pe o pe
rioadă cît mai îndelungată, 
seama de faptul că aceste 
sînt, totuși, limitate ?

Se cuvine subliniat faptul 
ultimul timp, există o preocupare 
mai mare din partea organelor locale 
și a unor ministere pentru diminua
rea procesului de poluare a apelor, 
în acest scop au fost investite din 
fondurile statului importante sume 
de bani șl s-au construit numeroase 
instalații de tratare a apelor rezi
duale în unitățile industriale și agri
cole. Datorită soluțiilor alese de că
tre proiectant!, a execuției lor îngri
jite și a unei atente exploatări și 
Întrețineri, instalațiile de la între
prinderea de unelte și scule Brașov, 
fabrica de bere, cea de scule Rîșnov 
și altele, se înregistrează o diminuare 
a poluării. Poate ce) mai conclu
dent exemplu este cel al instala
ției de epurare biologică de la 
Combinatul chimic din Făgăraș — 
In trecut unul dintre principalii 
poluatori al Oltului în prezent, a- 
pele reziduale evacuate din com-

binat au un grad redus de noci
vitate, apropiindu-se chiar de calita
tea prevăzută prin proiect, 
exemplu demonstrează că este pe de
plin posibil ca apele cele mai impu- 
rificate să devină, în urma tratării, 
apropiate calității lor Inițiale.

Cu toate acestea, eforturile făcute 
de stat in acest domeniu n-au avut 
în toate cazurile eficacitatea aștep-

tinind 
resurse
că. !n

Deschisă sub auspi
ciile „Zilei internațio
nale a muzicii", sta
giunea Filarmonicii 
„George Enescu" în
găduie, de pe acum, 
consemnarea 
realizări' care 
un început promițător 
pentru activitatea ar
tistică a primei or
chestre simfonice a 
țării : participarea la 
desfășurarea „Festi
valului muzicii ruse 
și sovietice", sub ba
gheta lui Alexandr 
Dmitriev, avîndu-1 ca 
solist pe violoncelis
tul Mihail Homitzer, 
și reușita unui turneu, 
ce s-a bucurat de un 
deosebit succes, în 
Spania și Portugalia, 
avind ca protagoniști 
pe artistul poporului 
Ion Voicu și dirijorul 
Mircea Cristescu. Este 
interesant deci, în a- 
cest context, să ne o- 
prim asttpra unor 
elemente care stau la 
baza activității viitoa
re, confirmînd rolul 
de seamă al Filarmo
nicii 
vieții 
cale.

în ce privește re
pertoriul, ' • •
de a 
tur cît 
muzicii 
dialogul 
au fost 
seamă 
matice privind 
le aniversări ale anu
lui („Evenimente 77") 
sau. problematica con
temporană a societății 
socialiste („Muzica u- 
nui ev aprins", „Ino
vație și valoare in 
muzica contemporană 
românească") ; ciclu
rile de muzică cora
lă „în primă audiție" 
și „Ce-ți doresc eu 
țle, scumpă Românie". 
Asemenea tematici, 
care se integrează at
mosferei efervescente 
cu care toți artiștii 
țării participă la am
plul Festival național 
„Cîntarea României", 
polarizează unele din
tre cele mai reprezen
tative forțe , interpre
tative și creatoare ale 
muzicii contemporane 
naționale.

Profilul stagiunii Fi
larmonicii, reunind 
concerte simfonice, 
vocal-simfonice,

in ansamblul 
noastre muzi-

în dorința 
da un con- 

mai actual 
alese pentru 

cu publicul, 
proiectate o 

de cicluri te- 
mari-

merale și corale, im
pune și o judicioasă 
abordare a proble
maticii muzicii uni
versale, ceea ce se 
realizează actualmen
te fie prin programa
rea unor integrale de 
autor — cu muzică de 
Bach, Haydn, Bruck
ner, Enescu — fie 
prin aducerea în fața 
publicului a unor lu
crări mai rar cîntate 
— în cadrul unor ci
cluri ca „Pagini mai 
puțin cunoscute din 
istoria muzicii", „Con
certo grosso și repre
zentanții săi". „Școli-

le muzicale ‘naționa
le", „Clasici ai secolu
lui XX" etc. în fine, 
printre momentele in
teresante ce se anun
ță în viitoarele luni 
ar trebui consemnate 
și cele care marchează 
aniversări artistice, 
cum ar fi ^.Centenarul 
Tiberiu 
„Centenarul 
sals", „Anul 
ven".

Varietatea 
melor camerale 
continuă fluxul 
programe deja iniția
te în anii 
interesul 
publicului 
continuare 
prin seriila 
pariții ale 
în cadrul 
„După-amiezile muzi
cale ale tineretului" 
sau „Debuturi-afir- 
mări-confruntări". Nu 
puțini au fost muzi
cienii care în stagiu
nile anterioare figu
raseră în asemenea 
programe, ureînd apoi 
treptele unei bineme
ritate consacrări. Una 
dintre verigile de ma
ximă importanță ale 
activității Filarmoni
cii bucureștene este, 
in acest an, consti
tuită prin mai buna 
organizare — cu con
cursul Inspectoratului 
școlar al municipiu
lui București și al U- 
niunii Asociației Stu-

Brediceanu“, 
Pablo Ca- 

Beetho-

progra- 
își de

anteriori, 
din partea 

fiind în 
suscitat, 
de a- 

tinerilor 
ciclurilor

denților Comuniști ,dln 
Centrul universitar al 
Capitalei — a unei 
substanțiale micro- 
stagiuni de concerte
educative. Profilat pe 
un flux de manifes
tări adresîndu-se di
ferențiat i 
sau elevilor 
din 
mod 
cație 
să 
extrem 
deziderate ale 
rii noastre contempo
rane. Interesul micro- 
stagiunii este sporit și 
de faptul că, în acest 
cadru. Filarmonica a 
apelat și la o bogată 
colaborare cu studen
ții și formațiile artis
tice ale Conservatoru
lui „Ciprian 
bescu".

A intrat de 
ani în tradiția .. 
moniștilor" să sprijine 
prin multiple forme 
mișcarea artistică de 
amatori. Ne amintim 
astfel de concursul 
dat organizării și sus
ținerii de concerte u- 
nor ansambluri ca Or
chestra medicilor, Or
chestra 
Societatea 
Dar nu 
doar de 
mult, dirijorii și mem
brii orchestrei sau co
rului academic, ma
joritatea muzicienilor 
Filarmonicii sînt an
trenați într-o conti
nuă muncă de spriji
nire a unor diverse 
acțiuni ale artiștilor 
amatori, ale corurilor 
sau micilor 
bluri muzicale de-abia 
înfiripate, unde cola
borarea lor se dove
dește prețioasă, Ști» 
mulînd larga cuprin
dere a tuturor genu
rilor.

Afluența publicului, 
creșterea procentaju
lui de participare a 
tineretului sînt semne 
că Filarmonica „Geor
ge Enescu" reușește 
în tot mai mare mă
sură să răspundă po
zitiv obligațiilor și 
misiunii ce revin unei 
instituții artistice ce 
reprezintă cultura mu
zicală a României so
cialiste.

studenților 
liceelor 

București, acest 
eficient de edu- 

estetîcă 
răspundă 

de.

inginerilor, 
„Muzica", 

este vorba 
atîta. Mai

ansam-

Griqore 
CONSTANTINESCl)

Proverb 
uitat

Un bine cunoscut proverb 
spune că paza bună trece pri
mejdia rea. Și mai spune și le
gea că transportul de valori 
bănești de către angajații uni
tăților socialiste se face numai 
cu însoțitor, delegat de condu
cerile respectivelor unități. Dar, 
atit străvechiul proverb, cit — și 
mai noile prevederi legale au 
fost pe semne uitate de o serie 
de responsabili ai unor unități 
comerciale din Botoșani. Un re
cent control al miliției l-a de
pistat pe Dumitru Epureanu, de 
la magazinul „Mobila", Viorica 
Galan, de la Alimentara, Mela
nia Harabagiu și " 
miniceanu, de la 
ducindu-se seara 
semnate sume de 
ria centrală, fără 
țitor. Că a fost uitat proverbul, 
mai treacă-meargă, deși n-ar fi 
stricat să și-l amintească. Dar 
nerespectarea legii este altceva, 
iar vina o poartă nu numai an
gajata in cauză.

— Poftiți. Unde doriți ?
— Pină la Odoreu.
— Plata înainte. 50 de lei. Ta

rif de noapte.
Cei doi călători urcară în ma

șina proprietate personală a lui 
Ludovic Kovacs din Satu-Mare, 
care o făcea pe „taximetristul". 
Bucuros de chilipir, i-a dus pe 
cei doi pină la Odoreu, după 
care s-a întors imediat la Satu- 
Mare în căutare de noi clienți. 
Dar, cînd să-și pună banii în 
buzunar, mai ia portmoneul de 
unde nu-i. Dispăruse, împreună 
cu peste 1 000 de lei. Cu ajuto
rul miliției, L. K. a reintrat fn 
posesia portmoneului și a acte
lor, dar nu și a banilor. „Călă
torii" de la Odoreu — doi reci- 
diviști în materie — au cheltuit 
banii intr-un timp record. De 
atunci L. K. s-a lăsat păgubaș 
de..... taximetrie".

ner Gh. Gărăoiu. șeful biroului de 
gospodărire a apelor din cadrul 
O.G.A. Brașov — îl oferă complexul 
de îngrășare a porcilor de la Fel- 
dloara. Deși stația de epurare de 
aici a fost începută in 1970. ea nu a 
funcționat niciodată. De fapt, ea nu 
este terminată nici acum, deși com
plexul funcționează de mai mulți ani. 
Din această cauză, dejecțiile sînt

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - 
RĂSPUNDERE A PREZENTULUI FAȚĂ DE VIITOR

tată, tntrucît unele din Instalații, deși 
puse in funcțiune cu 2—3 ani In 
urmă, nu funcționează în condiții co
respunzătoare nici astăzi. Este cazul 
instalațiilor de epurare de la Între
prinderea „6 Martie“-Zărnești. între
prinderea chimică Rîșnov. întreprin
derea de postav Prejmer. secția 
de prelucrare a laptelui de la Moe- 
ciu, întreprinderea de șuruburi Bra
șov. întreprinderile „Colorom" Cod- 
lea. Combinatul chimic din Orașul 
Victoria și complexele de creștere 
și îngrășare a animalelor de la Fel- 
dioara, Rîșnov, Homorod-Rupea și, 
într-o mai mică măsură, cele de la 
Codlea și Șercaia.

— Exemplul cel mai grăitor al lu
crului de mîntuială în acest dome
niu — ne-a explicat tovarășul ingi-

evacuate în canalele de desecare, In- 
festînd apele de suprafață.

în acest cincinal, de la bugetul sta
tului se vor aloca județului Brașov 
fonduri de 2.5 ori mai mari decît in 
cincinalul trecut. Aceste fonduri vor 
permite construirea unor instalații de 
tratare a apelor în întreprinderile in
dustriale și agricole, ca și în locali
tățile urbane, unde acestea lipsesc.

Dar pentru ca aceste importante 
fonduri să fie folosite cît mai eficient 
este necesar — după părerea specia
liștilor — să fie luate și măsuri or
ganizatorice corespunzătoare. Pentru 
a se 
de 
unor .__
mulți specialiști în domeniul gos
podăririi apelor

evita pe 
neajunsuri 

asemenea
viitor apariția 

în exploatarea 
instalații. mai

au subliniat ne-

cesitatea de a se crea o unitate 
cercetare și proiectare specializată 
construcții de obiective în domeniul 
protecției apelor, care să asigure do
cumentațiile în acest scop și să 
acorde asistentă tehnică de speciali
tate. Se mai propune profilarea unor 
unități industriale pe construcția de 
utilaje tehnologice pentru protecția 
calității apelor. Experiența ultimilor 
ani demonstrează, de asemenea, ne
cesitatea pregătirii cadrelor pentru 
exploatarea și întreținerea utilajelor 
și instalațiilor de tratare și epurare 
a apelor uzate. Această problemă se 
impune rezolvată cît mai grabnic, 
prin organizarea de cursuri la nivelul 
departamentelor. Măsuri mult mai 
energice trebuie luate împotriva ace
lora care, nesocotind legile țării, con
tinuă să impurifice, intr-un fel sau 
altul, cursurile de ape. Măsuri mult 
mai holărite trebuie luate și împo
triva unităților agricole și a cioba
nilor particulari care spală oile cu 
substanțe nocive direct în cursurile 
de ape, precum și contra conducăto
rilor auto care s-au obișnuit să trans
forme albiile unor rîuri ca Timișul, 
Tărlungul etc — în „băi publice" 
pentru mașini.

Apele sînt o bogăție națională vi
tală pentru înaintarea tării noastre 
spre progres și bunăstare. De aceea, 
prevederile legii trebuie aplicate cu 
strictețe, pentru ca nimeni să nu al
tereze calitatea apelor.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteii”

— De ce plîngi, puștiule 7
— M-am rătăcit de tăticu 

de mămica.
— Dar unde se află tăticu 

cu mămica 7
— Acasă la tanti.
Dar ei nu mai știa nici unde 

stă tanti, nici unde a dispărut 
verlșoara cu care se jucase.

Omul l-a luat pe băiețel acasă 
la el și, încet-incet, a aflat că-1 
cheamă Vidrei, că are 3 ani, și 
că tăticu] său lucrează la poșta 
din Cisnădie. Amănunt esențial. 
Cu ajutorul miliției, omul a dat 
de urmele părinților lui Viorel, 
care veniseră în vizită la rudele 
din Brașov. Aflînd adresa, omul 
l-a luat de mină pe Viorel, care 
se rătăcise la vreo doi kilome
tri de casa verișoarei, și l-a dus 
părinților. Aceștia ne roagă să 
scriem un cuvînt despre fapta de 
omenie a lui Gheorghe Muntea- 
nu din strada Brîndușelor 94 
Brașov.

Ca-n codru...
In loc să 

pere lemne 
cufă, fost angajat la I.C.R.A.L, 
Brașov, și-a spus oful unui prie
ten, iar prietenul l-a sfătuit să 
nu arunce banii degeaba, că 
mai bine ar fi să facă rost de 
o mașină și să se ducă in pă
dure, să-și aleagă ce-i poftește 
inima, că n-o să fie tocmai el 
prins. Petecută a „ochit" o auto
basculantă, s-a dus in pădurea 
Bogății, de unde a furat 
codru" lemne gata 
parcă anume pentru el. 
mai 
oprit 
tate. Și cum 
s-au întocmit imediat 
rigoare, iar Instanța de judecată 
l-a condamnat la un an și trei 
luni închisoare.

se duci să-și cum- 
de foc. Dan Pete-

că 
ți

„ca-n 
stivuite 

Nu
la înapoiere a fost 
întrebat de... sănă- 

acte nu avea, i 
cele de

Rubrlcd realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil" I

J
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Cronica
Delegația economică iu

goslavă, condusă de dr. Emil 
Ludviger, secretar federal pentru co
merțul exterior al R.S.F. Iugoslavia, 
a părăsit Capitala.

La plecare, oaspetele a fost salutat 
de tovarășii Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice InternațicSiale, Nicolae Ște
fan, prim-adjunct al ministrului.

A fost de față Petar Dodik, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

O delegație de activiști ai 
Partidului Comunist Italian, 
condusă de Luigi Sondirocco, mem
bru al C.C. al P.C.I.. a făcut, la in
vitația C.C. al P.C.R., o vizită de 
schimb de experiență în țara noas
tră, în perioada 15—22 noiembrie a.c.

Delegația italiană a avut convorbiri 
la C.C. al P.C.R., la Comitetul jude
țean Dolj al P.C.R. și a vizitat 
obiective economice, social-culturale 
și agricole din județele Olt, Me
hedinți, Gorj, Sibiu și Brașov.

Expoziție, 
în țara noastră, 
contemporană și

Pentru prima oară 
o expoziție de artă 
artizanat din Nige-

SATU MARE

Tehnologii noi de prelucrare a lemnului
Datorită aplicării unor tehno

logii avansate, forestierii sătmă
reni au reușit să obțină în acest 
an, peste prevederile planului, 
din aceeași masă lemnoasă ex
ploatată un volum suplimentar 
de 8 735 mc lemn de lucru pen
tru industrie, care ar fi necesi
tat tn condițiile unei exploatări 
clasice un surplus de suprafață 
de pădure de peste 40 hectare, 
în legătură cu acest succes, in
ginerul Nicolae Manolache, di
rectorul întreprinderii forestiere 
și transport Satu Mare, ne-a de
clarat :

— Contribuția cea mai mare 
In realizarea sarcinilor a adus-o 
generalizarea, în acest an, a 
tehnologiei de exploatare a 
arborilor cu coroană. Ea constă 
în prelucrarea masei lemnoase 
nu la locul de tăiere a copacu
lui, ci pe platforma de prein- 
dustrializare, dotată cu mașini 
și utilaje de înaltă tehnicitate, 
așa cum sînt cele care au fost 
construite la Bicsad și Tășnad. 
Pe aceste platforme, unde se e-
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Pregătiți schi uri le!REVISTA COMPETIȚIILOR
• Trofeul pentru cea mai bună sportiva din lume a fost decernat Nadiei Comăneci de către tele
viziunea britanică • Succesele scrimerilor români la turneul balcanic • Echipa Rapid — un pas 

decisiv spre titlul de campioană la polo • în fotbal continuă seria meciurilor cenușii
Gimnastele de frunte ale României 

s-au înapoiat în țară după un șir de 
manifestări strălucite în țări de pe 
trei continente. Continuă să ajungă 
■oină la noi ecouri pline de admira
ls față de măiestria tinerelor ro- 
îânce, ca și despre influența pe care 

acestea o exercită în atragerea unor 
categorii • importante de tinere din 
străinătate pe drumul gimnasticii. 
Din Grecia aflăm că mii de părinți 
cer înscrierea copiilor lor la secțiile 
de gimnastică ale asociațiilor și clu
burilor ; primarul din Kalamaria 
(municipalitate din raza Salonicului) 
a oferit gratuit un teren pentru con
strucția imediată a unei săli de gim
nastică ; municipalitățile orașelor 
Voios, Agrinion. Drama, Katerini și 
altele au cerut Confederației asocia
țiilor grecești de gimnastică și atle
tism (S.E.G.A.S.) înființarea unor 
cluburi de gimnastică ; S.E.G.A.S. va 
trimite 30 de antrenori spre a se spe
cializa în gimnastică ; Grecia a ob
ținut din nou organizarea Balcania
dei și se pregătește s-o primească pe 
Nadia în 1977 fie pe faimosul sta
dion de marmură Panatenian, fie 
într-o sală de 10 000 de locuri.

Ecourile stîrnite de evoluția Nadiei 
și a colegelor ei în Japonia sînt im
posibil de rezumat în cîteva rînduri ; 
pe scurt, vom reda însă o veste so
sită la federația noastră prin care se 
anunță că televiziunea britanică 
(B.B.C.) i-a decernat Nadiei Comă
neci trofeul de cea mai bună spor
tivă a lumii, specificîndu-se în tele
gramă că distincția au mai primit-o 
în trecut faimosul boxer Cassius 
Clay și nu mai puțin faimosul ma- 
ratonist Bikila Abbebe.

Ca încheiere la acest capitol des
pre succesele gimnasticii noastre fe
minine, notăm victoria echipei de 
junioare în întrecerea de la Bacău 
dintre reprezentativele României și 
U.R.S.S., scor : 185,30 p. - 183.90 p.

Din seria concursurilor balcanice 
subliniem victoriile floretistelor ro
mânce la Balcaniada de scrimă — 
pe echipe și la individual, prin Su- 
zana Ardeleanu — cărora li se 
adaugă titlurile peninsulare la echi
pele masculine de floretă și spadă, 
precum și cel de la spadă-individual

zilei
ria s-a deschis, luni la amiază, în 
sala Ateneului Român, sub auspiciile 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. Această manifestare cultu
rală se înscrie în cadrul relațiilor de 
prietenie și colaborare statornicite 
între țara noastră și statul african, 
relații care asigură un bogat și fruc
tuos schimb de valori materiale și 
spirituale. Expoziția permite publi
cului un interesant contact cu crea
ția poporului nigerian ce impresio
nează în primul rînd prin aspectul 
său divers și complex, dovadă a unei 
vieți artistice active în care, pe fon
dul unei puternice tradiții populare, 
se înalță realizările artei moderne.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
Viorel Mărgineanu, secretar a! Uni
unii artiștilor plastici, și Luke Salisu 
Momodu Osobase, ambasadorul Re
publicii Federale Nigeria la Bucu
rești.

Au asistat Tamara Dobrin, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne. artiști plastici și alți oameni 
de cultură și artă.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

fectuează 70 la sută din numă
rul de operații și faze de prelu
crare a arborilor, unde lucrează 
muncitori care stăpînesc mese
ria de mecanic forestier, 
cojitor mecanic, tractorist etc. 
sînt create condiții optime 
pentru sortarea și croirea lem
nului la un nivel calitativ supe
rior. La sectoarele de industria
lizare a lemnului Bicsad și Sîn- 
geni, lemnul cu diametrul între 
10 și 20 cm este transformat prin 
gaterare și cu ajutorul unor in
stalații speciale în doage pentru 
butoaie, elemente pentru amba
laje destinate exportului, frize, 
iar rămășițele rezultate din a- 
ceastă prelucrare devin, prin fo
care, materie primă pentru fa
bricile de PAL și PFL. Ac- 
ționind astfel. în spiritul Legii 
conservării și dezvoltării fondu
lui forestier, forestierii sătmă
reni au reușit să depășească cu 
peste 75 la sută cantitatea pla
nificată de lemn de lucru pen
tru industrie obținut din bușteni 
subțiri. (Octav Grumeza).

prin Liviu Angelescu. Firește, de la 
scrimerele și scrlmerii noștri aștep
tăm și alte realizări, de natură să 
convingă opinia publică sportivă că 
s-au tras învățămintele necesare în 
urma rezultatelor necorespunzătoare 
de la turneul olimpic, în vara aces
tui an.

Săptămîna trecută înregistram 
victoria Rapidului, in primul dintre 
meciurile-derbi ale campionatului de 
polo, în fața echipei Dinamo. Iată că 
și cea de-a doua confruntare Rapid— 
Dinamo s-a terminat cu un scor de 
astă dată concludent. 5—2. în fa
voarea giuleștenilor. Astfel, partea 
secundă a turneului final (Cluj- 
Napoca, 8—10 decembrie) riscă să 
fie o simplă formalitate ; Rapid, cu 
patru puncte avans, va cuceri a- 
proape sigur titlul național.

In fotbalul diviziei A continuă se
ria meciurilor cenușii, în care e din 
ce în ce mai greu să distingi vreo 
echipă sau chiar vreun jucător. For
mațiile par să se fi nivelat la un 
grad foarte scăzut în privința calită
ții jocului. Printre cauzele acestei 
situații necorespunzătoare socotim 
că se află și abaterile de la regulile 
vieții sportive pe care le săvîrșesc 
unii dintre fotbaliști. Apreciați altă-

ÎN CÎTEVA
• După turneul de la Londra, tn 

clasamentul marelui premiu F.I.L.T. 
conduce tenismanul mexican R. Ra
mirez, cu 878 p, urmat de Orantes — 
811 p, Connors — 800 p, Dibbs — 
687 p, Tanner — 585 p, Fibak — 582 
p, Solomon — 561 p, Vilas — 547 p, 
Borg — 510 p, Gottfried — 484 p, 
Năstase — 430 p etc. ,
• Competiția masculină de volei 

(rezervată echipelor studențești) de la 
Praga a fost cîștigată de reprezen
tativa Cehoslovaciei. Pe locurile ur
mătoare s-au situat selecționatele 
U.R.S.S., României (formată din ju
cători din Timișoara și Cluj-Napoca). 
Bulgariei, Ungariei și R.D. Germane.

• Turneul de box desfășurat în o- 
rașul polonez Gliwice s-a încheiat 
cu un succes al pugiliștilor so- 

a apărut: „Era socialistă41
NR. 22/1976

în deschidere, revista publică ar
ticolele : „Activitatea economică sub 
semnul înaltei eficiențe", „Acțiuni 
concrete, perseverente în domeniul 
investițiilor" de Nicolae Amza, „Ra
portul calitate-eficiență in lumina le
gii valorii" de H. Falcon. „Gospodă
rirea rațională a fondului de dezvol
tare în agricultura cooperatistă" de 
Ion Rușinaru, „Unitatea dintre pre
gătirea politico-ideologică și profe
sională" de Ilie Rădulescu, „Caracte
rul militant al cercetării istorice" de 
FI. Constantiniu, „Psihologia în sluj
ba practicii industriale" de AI. Roș
ea. La rubrica „Con^jiltații" este in
serat articolul „Dialectica materialis
tă, teorie și metodă de cunoaștere și 
transformare a realității" de Ale
xandru Valentin. La rubrica „Crea
ția literar-artistică", Gheorghe Achi- 
ței semnează articolul „Dimensiunea 
estetică a produselor industriale de 
serie". La rubrica „Din țările socia
liste" este publicat articolul „Re
producția lărgită în condițiile socia
lismului dezvoltat" de A. Ancișkin, 
iar la rubrica „Din mișcarea comu
nistă și muncitorească mondială" ar
ticolul „Propunerile și obiectivele 
de luptă ale Partidului Comunist 
Italian în fața crizei politice și eco
nomice a țării" de Enrico Berlinguer. 
în continuare, revista conține rubri
cile : „Viața internațională", „Curen
te și idei". „Cărți și semnificații" și 
„Cuvîntul cititorilor".

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost umedă, 

cu cerul mai mult acoperit. Au căzut 
ploi <cu caracter general în Oltenia, 
Muntenia, Banat, Crișana, Transilvania 
și Maramureș și cu caracter local în 
jumătatea de sud a Moldovei și în Do- 
brogea. în zonele subcarpatice din Ol
tenia și Muntenia, precipitațiile au fost 
și sub formă de lapoviță și ninsoare. 
La munte a nins, iar pe alocuri s-a 
produs ceață. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit, cu intensificări pînă la 35— 
40 kilometri pe oră în zona de munte. 
Temperatura aerului, la ora 14, oscila 
între 2 grade la Joseni, Polovraci, De- 
dulești, Bîcleș și Titu și 9 grade la 
Mangalia, tn București : Vremea a fost 
umedă, cu cerul acoperit. Temporar a 
plouat. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a fost de 6 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 noiembrie. în țară : Vreme în 
general umedă. Cerul va fi mai mult 
acoperit. Vor cădea ploi intermitente 
la început, care apoi se vor restrînge 
treptat. în nordul țării și în zonele 
deluroase, precipitațiile vor fi și sub 
formă de lapoviță și ninsoare. La mun
te va ninge. Vîntul va sufla potrivit cu 
intensificări de scurtă durată pînă la 
45—50 kilometri pe oră. Temperatura 
va scădea în primele zile ale interva
lului. apoi va crește ușor. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 4 și plus 6 gra
de, mai coborîte în depresiunile din 
estul Transilvaniei, iar maximele vor 
oscila între 3 și 8 grade. Dimineața și 
seara, ceață locală. în București : Vre
me în generai umedă. Cerul va fi mai 
mult acoperit. Temporar ploaie, mai 
ales în primele zile. Vînt potrivit. Tem
peratura va scădea la începutul inter
valului, apoi va fi ușor variabilă. Ceață 
dimineața și seara.

dată pentru calități de jucător de fot
bal, ei cred că-și pot permite orice 
— apucături vedetiste, încălcări ale 
ordinii și disciplinei la antrenament 
și competiție, alte fapte incompatibi
le cu morala sportivă. Se înțelege că 
asemenea abateri exercită și o în- 
rîurire proastă asupra colegilor de e- 
chipă. mai ales printre cei tineri. Un 
ultim caz negativ : Dobrin de la F.C. 
Argeș, care — așa cum ni s-a comu
nicat de Ia F.R.F. — a fost suspen
dat de club, pe timp de șase luni, 
pentru încălcări ale regulilor ele
mentare de comportament sportiv. 
După Dinu (Dinamo) și Dumitru 
(Steaua), care au fost scoși din lotul 
reprezentativ, iată încă un jucător, 
altădată apreciat de marele public, 
sancționat din cauza unor abateri re
petate. Conducerile cluburilor noastre 
divizionare au datoria să intensifice 
activitatea de educare a propriilor 
jucători, să întărească ordinea și dis
ciplina în procesul de pregătire a 
echipelor și. totodată. să combată 
ferm și prompt manifestările negati
ve, inclusiv abaterile de la normele 
de comportare morală.

Valeriu MIRONESCU

RÎNDURI
vietici, care au repurtat victoria Ia 
opt categorii. Boxerii români Ilie 
Gheorghe (semiușoară) și Ion Bu- 
dușan (ușoară) s-au clasat pe locurile 
secunde la categoriile respective.

• La ediția viitoare a campiona
tului de fotbal al U.R.S.S. vor par
ticipa următoarele 16 echipe : Tor
pedo Moscova, cîștigătoarea campio
natului de toamnă — 1976 ; Dinamo 
Kiev, Dinamo Tbilisi, Karpatî Lvov, 
Zenit Leningrad, Dinamo Moscova, 
T-S.K.A Moscova, Lokomotiv Mos
cova, Cernomoreț Odessa. Șahtior 
Donețk, Aripile Sovietelor Kuibîșev, 
Zaria Voroșilovgrad, Dnepr Dneprope
trovsk, Ararat Erevan, Kairat Alma 
Ata și Neftianik Baku. Ultimele 
două formații revin in prima divizie 
după un an de absență.

PE SCURTDIN ȚARA
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT : cinema

PRIN MUNCA PATRIOTICA
Gospodarii din localitățile județului 

Galați au realizat, prin mun
că patriotică, construcții de străzi 
și trotuare pe o suprafață de 
67 000 mp, s-au amenajat și 
întreținut 1 200 ha spații verzi, 
s-au efectuat îndiguiri pe o lungime 
de 19 km. s-au întreținut și reparat 
peste 800 km drumuri, s-au plantat 
circa 580 000 arbori și pomi fructiferi 
etc. Pînă la sfîrșitul anului, cu sigu
ranță, acestor succese li se vor mai 
adăuga și altele. (Dan Plăeșu).

DE LA 13 LA 300 
PE SECUNDA

De curlnd s-a dat în funcțiune 
aducțiunea de apă potabilă în lungi
me de 20 kilometri de la Doba spre 
Cărei, care ridică într-o primă etapă 
de la 13 litri la 120 litri pe secundă 
debitul de apă pentru populația Ca- 
reiu'Iui și unitățile industriale din 
acest oraș. In etapa a doua — 1977 — 
cînd vor fi puse in exploatare toate 
puțurile forate, debitul de apă se 
va ridica la 300 litri pe secundă. Lo
cuitorii orașului au realizat prin 
muncă patriotică trei kilometri din 
această aducțiune. (G. Octav).

TIPĂRITURĂ 
RARA LA BIBLIOTECA 

„MIHA1 EM1NESCU”
Biblioteca centrală universitară 

„Mihai Eminescu" din Iași s-a îm
bogățit recent cu programul cursu
rilor de la Academia Mihăileană, ti
părit în „Albina" lui Gheorghe A- 
sachi în 1835. Cu aceasta, biblioteca 
universitară ieșeană deține peste 
20 000 de tipărituri rare, de o remar
cabilă valoare științifică. (M. Corcaci).

SALA DE MUZICA 
LA C1MPULUNG

în cadrul Liceului pedagogic din 
Cimpulung a fost deschisă, pen
tru pregătirea muzicală a viito
rilor învățători, o sală dotată cu in
strumente de specialitate. Este vorba, 
între altele, de o orgă electronică, 
magnetofoane și picupuri, o orgă de 
lumini și o tablă electronică. Ulti
mele două instrumente, plus izolația 
fonică, au fost executate în cadrul 
activităților tehnico-productive de 
elevii Liceului electronic din Pitești 
și ai liceului pedagogic. Noua sală 
oferă condiții propice pentru preda
rea orelor de muzică, precum și pen
tru pregătirea formațiilor artistice ale 
școlii — coruri, orchestră de muzică 
populară, grup vocal, cor și orches
tră de cameră. (Gheorghe Cîrstea).

PENTRU TINERII 
DIN MIERCUREA-C1UC 

Șl TOPL1ȚA
Dezvoltarea și maturizarea tinerel 

Industrii harghitene se realizează 
concomitent cu îmbunătățirea per
manentă a condițiilor de muncă și de

Bogat program de 
pe platoul

Platoul Bucegilor s-a înfășurat în 
mantia de zăpadă. Sezonul de schi, 
săniuță, bob — va începe.

— Am început pregătirile — ne 
spune tovarășul Constantin Neagu, 
primarul orașului Sinaia — cu citeva 
luni în urmă. Pentru acest se
zon, amatorilor de schi din țară 
și de peste hotare le stau la dis
poziție cinci pirtii — la Valea Do
rului, Furnica, Cota 1 400, Virful cu 
Dor, Poiana Popicăriei — care varia
ză ca lungime între 400 și 3 000 me
tri. Acestea au fost curățate de pie
tre, greblate cu grijă ; s-au efectuat 
nivelările ^necesare, s-au astupat șan
țurile create de scurgerea apelor. In 
scopul securității celor ce practică 
schiul în Valea cu Brazi s-au lărgit 
culoarele de coborire, executîndu-se 
și un zid de susținere.

— Cu ce mijloace de transport se 
ajunge la aceste baze ?

— Mai vechii oaspeți sportivi știu 
că pot ajunge din Sinaia Ia Cota 
2 000 foarte confortabil cu telefericul. 
De la Cota 1 400 la Virful cu Dor 
sint telescaune și teleschiuri. Nouta
tea constă in faptul că în acest 
sezon vor funcționa telescaune și 
de la Cota 2 000 la Valea Dorului 
și de aici la Virful cu Dor. Toate 
sistemele de transport pe cablu au 
fost verificate tehnic și dotate cu tot 
ce este necesar unei bune funcționări. 
Vreau să adaug că recent am anali
zat și felul cum a pregătit O.J.T. Si
naia materialul și echipamentul spor
tiv pentru închiriere, la cit mai 
multe cabane, centre hoteliere din 
zona de sport. Se poate spune că to
tul este bine pregătit.

Am poposit la clubul sportiv oră
șenesc din Sinaia și am intilnit și 
aici o febrilă pregătire organizato
rică. Ni s-a vorbit îndeosebi de nou
tatea sezonului: campionatul euro
pean de bob seniori — care, în fe
bruarie, se va desfășura în Româ
nia — cit și de întrecerile dotate cu 
„Trofeul Carpați", la startul cărora 
se vor afla echipe din mai multe 
țări europene. Calendarul sportiv 
mai prevede competiții interne de 
bob, campionatul național de bob și 

viață ale oamenilor muncii din acest 
colț de țară. Dovezi concludente în 
acest sens constituie și noile cămine 
pentru nefamiliști date în folosință 
la Miercurea-Ciuc și Toplița. Con
strucțiile amintite sînt bine dotate 
din punct de vedere practic și func
țional și oferă găzduire pentru 395 
și respectiv 240 tineri. In aceeași or
dine de idei este de menționat că se 
află în curs de finalizare lucrările de 
construcție a unui al treilea cămin 
pentru tinerii nefamiliști de la în
treprinderea de confecții din Miercu- 
rea-Piuc, în care se vor muta în cu- 
rînd încă 395 tineri. (I. D. Kiss).
CURSE RAPIDE IN CRAIOVA

Edilii municipiului Craiova depun 
eforturi susținute pentru îmbunătăți
rea transportului in comun. Zilele 
trecute, bunăoară, parcul mijloacelor 
de transport în comun pentru muni
cipiul Craiova a crescut cu încă 30 
autobuze articulate de mare capaci
tate. Cu acestea, numărul total al 
mijloacelor de transport în comun 
care circulă pe cele aproape 40 de 
trasee din orașul Craiova a ajuns 
la 450. Numai in acest «an s-au creat 
4 noi trasee și s-au înființat 6 curse 
rapide pentru transportul cetățenilor 
la marile unități economice. Conco
mitent, s-au luat măsuri pentru asi
gurarea transportului în comun și în 
cîteva mari localități rurale ale ju
dețului. Așa este cazul comunelor 
Plenița, Poiana Mare. Dăbuleni și 
Bechet. (Nicolae Băbălău).

O NOUA CENTRALA 
TELEFONICA

Recent a fost dată în exploatare 
o nouă centrală telefonică automată 
la Dorohoi. Avînd o capacitate iniția
lă de 1 000 de posturi, centrala este 
instalată într-o clădire nouă, în care 
sint și cabinele pentru convor
biri interurbane, serviciile de pre
zentare a telegramelor și mandatelor 
telegrafice, centrul de radioficare al 
orașului. Dotată cu echipament mo
dern, de fabricație românească, cen
trala a fost montată de specialiștii 
de la Direcția județeană de poștă și 
telecomunicații din Botoșani. (E. Na- 
zarie).

EXPOZIȚIE... TEST
Mobila produsă la Combinatul de 

prelucrare a lemnului Focșani și în
treprinderea județeană de industrie 
locală Vrancea a fost supusă recent 
unui nou test. Cu produsele celor 
două unități au fost mobilate mai 
multe apartamente dintr-unul di.i 
blocurile ce se recepționează în pre
zent la Focșani. Despre calitatea și 
funcționalitatea mobilierului și-au 
spus părerea beneficiarii acestor pro
duse și reprezentanții comerțului lo
cal. S-au făcut și numeroase propu
neri menite să contribuie Ia diversi
ficarea producției de mobilă. Ia îm
bunătățirea calitativă a acesteia și la 
dimensionarea ei în funcție de su
prafața locuibilă a apartamentelor ce 
se construiesc. (Dan Drăgulescu).

manifestări sportive 
Bucegilor
sanie, alte întreceri între cluburi șl 
asociații sportive muncitorești din 
țară.

— Sint asigurate condițiile nece
sare bunei desfășurări a bogatului 
program de întreceri? — l-am întrebat 
pe președintele C.O.S. Sinaia, tovară
șul prof. Paul Popa.

— Anul trecut, după cum știți, s-a 
terminat construcția unei pirtii de 
bob apreciată și de către sportivii 
străini care au concurat pe ea. tn 
prezent șe fac ultimele retușuri in 
vederea înghețării pistei. Avem încă 
de pe acum puse la punct toate lu
crările de amănunt și sperăm că „eu
ropenele", ca și alte întreceri se vor 
desfășura în condiții bune.

— Ce acțiuni se vor organiza pe 
linia sportului de masă ? — l-am în
trebat pe președintele comisiei ju
dețene de schi Prahova, Ion Dinu.

— S-au prevăzut în calendarul 
competițional întreceri populare, la 
nivelul grupelor sindicale, al între
prinderilor, concursuri pe școli și li
cee. în școlile din Sinaia și la clubul 
orașului s-au format centre de ini
țiere pentru cei mici. Socotesc însă 
că trebuie îmbunătățită colaborarea 
intre cluburile sportive și școlile din 
Sinaia, Bușteni, Azuga în scopul pre
gătirii unui număr mai mare de co
pii pentru disciplina de schi și să
niuță.

— Dar pentru cei ce vin la odihnă 
sau pentru turiști în trecere sînt 
condiții să învețe schiul ?

— Dacă doresc, desigur. La mari
le unități hoteliere Alpin, Montana, 
Palas, Sinaia. începînd din acest se
zon, vor funcționa școli de schi. Zeci 
de instructori, atestați de federația 
de specialitate, vor preda grupurilor 
de turiști, învățîndu-i în cîteva zile 
să alunece pe schiuri.

Platoul Bucegi, pîrtiile de schi, de 
bob sau săniuță sînt bine pregătite. 
Rindurile de față se vor o invitație: 
deci, pe curînd, sus la munte, îmbu
jorați în albul zăpezilor 1

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

• Bunicul șl doi delincvent! ml-
• nori : SCALA — 9,15; 11,30; 13,45; 

16; 18,15; 20,30, FAVORIT - 9,15; 
11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30. CA
PITOL — 9.15; 11.30: 13,45; 16; 18;
20.15.
• Expediția dispărută : SALA 
PALATULUI — 19. FESTIVAL — 
9,30; 12,30: 16: 19,30.
• Din zori in zori : VICTORIA — 
9,15: 11,30; 13.45; 16; 18,15: 20,30.
• Șatra : PATRIA — 9; 11.15;
13,30; 16: 18,15; 20,30.
• întoarcerea panterei roz : LU
CEAFĂRUL — 8,30: 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, MODERN — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 8.30; 
n: 13,30: 16: 18,3O: 20,45.
• Fratele meu are un frate for
midabil : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Salvo D’Acquisto : CENTRAL
— 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18.15; 20,30,
GRIVIȚA — 9; 11,15: 13.30; 16;
18,15; 20,30.
• Nunta de piatră, Duhul auru
lui : EFORIE - 9.30: 12.45; 16;
19.15.
• Expresul bulgărilor de zăpadă t 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30. GLORIA — 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Premiera : CASA FILMULUI — 
10: 12; 14; 16; 18; 20, FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16: 18.15; 20,15, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, TOMIS - 9; 11,13; 13,30: 
15,45; 18; 20,15.
• Pe veci al tău : BUZEȘTI — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15. AURO
RA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15.
• Program pentru copii : DOINA
— 9,30; 11,15; 17,30.
• Pintea : DOINA — 13; 15,15; 
19.45.
• Agonie și extaz (ambele serii)
— 10, Galileo Galilei — 14.15, Ex
plozia — 16,30, Nu vă atingeți de 
parale — 18,45: 20.45 : CINEMATE
CA (sala Union).
• Războiul meu, dragostea mea :
TIMPURI NOI — 9: 11,15; 13.30;
15.45; 18; 20,15.
• Momeala : DACIA — 9; 11.15; 
13.30; 15,45; 18; 20.15.
• Cantemir : BUCEGI — 15,30;

. 17,45: 20.
• Pinocchio : BUCEGI — 10,15.
• Dacă tace cîntărețu) : UNIREA
— 15,30; 17.45: 20.
• Cangurul : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
• Țara îndepărtată > FERENTARI
— 15,30; 18; 20.15.
• Noaptea americană : GIULEȘTI
— 15.30; 17,45; 20.
• Tănase Scatiu : COTROCENI — 
10; 13; 16; 19, VOLGA — 9,30; 12.30; 
16: 19,15, miorița — 9; 12: 16; 19.
• Ultima noapte a singurătății : 
PACEA — 16; 18: 20.

t V
PROGRAMUL I

10,00 Teleșcoală.
11,00 Film artistic : „Ferma suspiciuni

lor" — coproducție franco-italiană.
12,35 Bijuterii muzicale.
13,15 Telex.
16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba engleză.
17,00 Telex.
17,05 Amfiteatrul cărților.
17.30 Cabinet juridic.
17,55 Pentru sănătatea dv. — Igiena ve

derii.
18,05 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură.
18;35 întrebări și răspunsuri.
19,05 Telecronica pentru pionieri.
19,20 lOOi de seri.

LA I.P.M.C. CONSTANȚA :

Construcții mai ușoare și mai ieftine
Străduindu-se să traducă în 

viață angajamentele asumate în 
întrecerea socialistă, colectivul 
întreprinderii de prefabricate și 
materiale de construcții Con
stanța a reușit să-și realizeze 
pianul la producția fizică pe 
acest an cu 53 de zile mai de
vreme. Acest succes creează con
dițiile ca pînă la sfirșitul anului 
întreprinderea să livreze în plus 
șantierelor de construcții pa
nouri mari, prefabricate pentru 
execuția a 250 de apartamente, 
față de 190 cit prevedea angaja
mentul, precum și importante 
cantități și volume de planșee 
și fîșii și elemente de acoperit 
pentru construcții industriale. 
Demn de remarcat este faptul 
că toate produsele întreprinderii 
s-au realizat cu consumuri mai 
mici decit prevedeau normati
vele la ciment, fier-beton și 
combustibil ca urmare a unor 
măsuri de ordin tehnic și orga
nizatoric, cum ar fi înlocuirea 
platformelor vechi cu platforme 
încălzitoare, introducerea distri
buitoarelor reglabile de be
ton etc. O atenție deosebită do- 
bindesc aceste preocupări in an
samblul strădaniilor pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor sta

Excursii peste hotare
Agenția de excursii cu turiști 

români în străinătate anunță că 
se mai pot face înscrieri, pînă 
la 27 noiembrie 1976, la excursii
le ce se organizează cu prilejul 
revelionului la Sofia, Budapes
ta, Cracovia, Praga, Berlin, la 
Kiev, Chișinău, Leningrad și în 
alte localități din Uniunea So
vietică.

Informații și înscrieri la A- 
genția de excursii cu turiști ro
mâni în străinătate, din Bucu
rești, Calea Victoriei nr. 100.

După cum am fost informați, 
Agenția de excursii cu turiști

• stropitoarea portocalie : PA
CEA - 14.30.
a Utizna — căpetenia apașilor :
CRINGAS’ - 17.
a Ir'oa-cerea marelui blond i
FLORI A SC A — 15,30: 18; 20,15.
• Spartacus : VIITORUL — 15,30; 
18; 20.
• Cel 13 de la Barletta t MOȘI
LOR — 15,30; 18; 20.15.
• Ultimele zile ale verii : POPU
LAR — 15,45; 18; 20.15.
• Osinda : MUNCA — 15.30; 18;
20.15.
• călărețul fără cap ; COSMOS
— 18; 20.15.
• Mica sirenă : COSMOS — 15,30.
• Apașii : FLACĂRA — 16: 18; 20.
• Program de desene animate : 
FLACĂRA — 14,30.
• Cei patrn mușchetari ■ ARTA
- 15.30: 17,45; 20.
• „Stejar" — extremă urgență i 
VITAN — 16; 18; 20.
• Ilustrate cu flori de ctmp 1 RA
HOVA - 16; 18; 20.
• Oameni respectabili : PRO
GRESUL — 11.15: 13.30: 15.45; 18:
20.15,
a Program de desene animate t 
PROGRESUL — 9.

teatre

• „AFIȘUL ROȘU". 
Pe ecranele cinematografelor 
pariziene rulează în prezent cu 
foarte mare succes filmul „Afi
șul roșu", dedicat unui grup de 
23 de luptători străini din Rezis
tența franceză, între care și ro
mânca Olga Bancic, executați 
de către naziști cu puține luni 
Înainte de eliberarea Parisului ; 
în încercarea zadarnică de a de
moraliza mișcarea de rezistență, 
hitleriștii au afișat In numeroase 
puncte ale orașului liste tipărite 
pe hlrtie roșie cu numele celor 
executați, de unde și titlul fil
mului. Pentru evocarea acestui 
episod eroic din activitatea de 
rezistență, regizorul Frank Cas- 
senti a recurs la o modalitate 
artistică ingenioasă, imaginînd 
activitatea febrilă, căutările și 
întrebările unei trupe de actori 
care intenționează să pună în 
scenă un spectacol dedicat „A- 
fișului roșu", fiecare membru al 
trupei străduindu-se să cunoas
că cît mai în profunzime viața 
personajului real pe care îl are 
de interpretat. „Emoția care se 

transmite pe ecran spectatorilor 
este extraordinară, scrie săptă- 
mînalul „Nouvel Observateur". 
Ne găsim probabil în fața celui 
mai bin film despre Rezistență 
turnat vreodată în Franța".

• AISBERGURILE SI 
PETROLUL SUBMARIN. 
La cîteva sute de mile sud-est 
de insula canadiană Terra Nova 
— în zona unde, cu 64 de ani în 
urmă, a naufragiat transatlanti
cul „Titanic" — apele oceanului 
ascund, potrivit specialiștilor, 
mari zăcăminte de petrol. Ex
ploatarea lor ridică însă pro
bleme extrem de dificile. Cau
za ? Aceeași care a provocat 
tragedia „Titanicului" : uriașii 
ghețari plutitori care apar me
reu în aceste locuri și care pot 
pune serios în primejdie plat
formele de foraj. încercarea de 
a sfărîma aisbergurile prin bom
bardare n-a avut efectul dorit. 
Nici ideea devierii lor prin re- 
morcare, experimentată recent, 

' nu s-a dovedit salutară : un co

los de gheață de 300 000 tone, 
la care a fost „înhămată" o pu
ternică navă de cercetări, s-a 
lăsat uneori abătut din drumul 
său, dar alteori... a tras el nava 
după sine. In plus, aisbergurile 
„ară" cîteodată fundul oceanului 
pînă la o adîncime de zeci de 
metri, lăsînd în urmă un strat 
gros de sfărîmături stîncoase, 
care îngreunează considerabil 
operațiunile de forare. Cercetă
torii continuă să caute o so
luție.

• 1 300 KM/ORĂ CU 
AUTOMOBILUL? Ens,e- 
zul Barry Bowles intenționează 
să facă temerara tentativă de a 
depăși actualul record mondial 
de viteză la automobile — de 
1 050 km/oră. In acest scop, a 
fost construit, după proiectele 
sale, un autovehicul în formă 
de rachetă, în lungime de 6.30 
metri și în greutate de 370 kg. 
Autovehiculul va fi propulsat 
cu ajutorul unui motor-rachetă, 
iar frînarea se va face prin in
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termediul a două parașute. 
Bowles speră să atingă 1 300 
km/oră. Unii specialiști se în
treabă dacă la această viteză 
autovehiculul-rachetă nu se va... 
desprinde de sol ca un avion.

• ÎMPOTRIVA ca
riilor DENTARE. Cer- 
cetătorii de la Institutul cen
tral de stomatologie din Mos
cova au pus la punct un lac 
special pe bază de fluor care are 
proprietatea de a proteja dinții 
copiilor de flagelul cariilor. Tes
tarea produsului anticarie s-a 
efectuat pe un eșantion de 2 000 
de copii în vîrstă de 6 ani. In 
60 la sută dintre cazuri, trata
mentul a împiedicat carierea 
dinților. Lacul respectiv măreș
te rezistența smalțului, formind 
o peliculă extradură protectoare.

• OMAGIU LUI 
CRISTOFOR COLUMB. 
Cu ocazia celei de-a 484-a ani
versări a descoperirii Americii, 
la Palatul Tursi, unde se află 
sediul administrației orașului 
Genova, localitatea natală a lui 
Cristofor Columb, s-a desfășu
rat un șir de ceremonii. între 
altele, potrivit tradiției, in fie
care an, prin rotație, comunele 
din Liguria oferă o cantitate de 
untdelemn pentru lampa care 
arde la Santo Domingo, la mau
soleul ridicat în memoria mare
lui navigator. Anul acesta, pri
vilegiul a revenit comundi 
Recco.

• PARADISUL NOR
DULUI... LA LICITAJIE. 
Moelnarodden, așezare de 120 
de locuitori de pe una din insu

lele arhipelagului norvegian Lo
foten, din zona Cercului polar, 
este... scoasă la vînzare — cu 
case, școală, centrală electrică 
și un teren de 25 kmp. Mo
tivul ? Comuna este falimentară. 
Imposibilitatea găsirii unor 
locuri de muncă i-a făcut pe 
toți tinerii localnici să ia calea 
pribegiei. Așezarea este consi
derată de norvegieni ca una din 
cele mai pitorești regiuni din 
nordul țării — apreciere reflec
tată și de supranumele de „pa
radis al Nordului", sub care este 
indeobște cunoscută Se pare că 
această licitație — la care s-au 
înscris pînă acum mai multe 
companii de pescuit — nu va ră- 
mîne un fapt unic : tot mai 
multe sate de pe coasta nordică 
a Norvegiei sînt amenințate cu 
dispariția, in cazul cînd nu se 
vor lua din timp măsuri pentru 
redresarea situației lor econo
mice.

• „FOTO MAR
BURG". Fototeca orașului 

Marburg (R.F.G.) — cea mal 
mare arhivă foto consacrată 
culturii și artei mondiale — își 
va transpune întreaga colecție, 
cuprinzînd peste o jumătate de 
milion de clișee, pe microfișe 
de mărimea unei cărți poștale. 
Ea va deveni, astfel, la înde- 
mîna oricui, prețul unei ima
gini fiind extrem de redus. Fie
care din cele 98 de imagini re
ținute pe un microfilm poate fi 
mărită, cu aparatura cea mai 
simplă, Ia formatul de 18/24 cm 
sau proiectată pe un ecran.

• GHEAȚĂ META
LICĂ. Prin supracomprimare, 
gheața capătă însușiri metalice. 
Experimente în acest sens au 
fost întreprinse de fizicieni din 
mai multe țări. Supunînd gheața 
la o presiune constantă de un 
milion de atmosfere, în condi
țiile unei temperaturi de minus 
80 de grade, aceasta a do- 
bîndit însușirile metalelor, re
zistența la electricitate redu- 
cîndu-se de un milion de ori. 

Experimentele sînt menite sâ 
contribuie la elucidarea unor 
însușiri neobișnuite ale apel, 
observate atît pe Pămînt, cit 
mai ales în spațiul cosmic.

• POLIVALENȚĂ TE
RAPEUTICĂ. Remedl“> îm
potriva infarctului se află de 
mult în rafturile farmaciilor și 
în dulăpioarele cu medicamente 
din fiecare casă ? Aceasta este 
ipoteza formulată de un grup 
de cercetători americani, în 
urma unor investigații minu
țioase în 30 de clinici din S.U.A. 
asupra unui medicament cunos
cut încă din 1899 — banala as
pirină. Este posibil ca acest 
vechi leac să se dovedească util 
în tratarea sclerozei arteriale, 
urmînd să se desfășoare un șir 
de cercetări în acest domeniu. 
Deși s-a demonstrat că aspirina 
joacă un rol important în frî
narea coagulării prea rapide a 
sîngelui, rămîne încă de văzut 
care este acțiunea ei la nivelul 
vaselor sanguine.

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Viața unei femei — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu"
(sala mică a Palatului Republicii 
Socialiste România) : „Cenaclul
prietenilor muzicii". Ciclul inițiere 
muzicală „Despre ce ne vorbește 
muzica". Audiție comentată de 
George Bălan — 17, (Ateneul Ro
mân) : „Cenaclul prietenilor mu
zicii". „Despre ce ne vorbesc 
nostalgiile lui Schubert" — 19.
• Opera Română : Turandot — 19.
• Teatrul de operetă : Victoria 
și-al el husar — 19.30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Lungul drum al zilei către noapte 
— 19, (sala Grădina Icoanei) : A 
12-a noapte — 19.30.
• Teatrul Mic : Rața sălbatică —
19.30.
• Teatrul Gluleștl : Hotel „Zodia 
gemenilor" — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19.30. (sala Victoria) : E 
nemaipomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cintece —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Un băiat isteț și un rege 
nătăfleț — 17.
• Circul București : Colombo... șl 
misterele circului — 19.30.

19,30 Telejurnal.
20,00 Acolo, departe... Din viața șl ac

tivitatea marinarilor români din 
flota de pescuit oceanic.

20,25 Teatru : „Trei generații" de Lucia 
Demetrius.

22,20 De la preclasici la contemporani 
cu corul „Madrigal".

22.50 Telejurnal.

PROGRAMUL II
20,00 Povestea bradului de argint —

premieră pe țară. Realizatorii
și-au propus șl au realizat o sec
țiune tn universul plin de poezie al 
copilului ajuns la pragul adoles
cenței. Producție a studiourilor 
din R.S. Cehoslovacă.

20.50 Cu tramvaiul... in București. Re
portaj despre modul cum se apli
că programul de perfecționare a 
transportului in comun.

21,10 Telex.
21,15 Tezaur de cîntec romănese.
21,45 Emisiune literară.

bilite cu privire la reducerea 
consumurilor de ciment și me
tal.

— In acest scop, ne spune di
rectorul întreprinderii, inginer 
Atanase Boagiu, ne-am propus 
să reprofilăm unele linii de fa
bricație unde în locul elemente
lor de acoperiș din beton armat 
să introducem pene și grinzi din 
beton precomprimat pentru aco
perișuri din învelitori ușoare. 
Produsele din beton precompri
mat, la care consumul de oțel 
e mai mic cu 40 la sută, față 
de betoanele armate, vor repre
zenta ponderea principală a pro
ducției. Modernizarea preparării 
betoanelor în centrala proprie, 
perfecționarea dozatoarelor în 
vederea inlăturării toleranțelor 
de cîntărire, precum și realiza
rea de platforme industriale din 
macadam și asfalt, in locul ba
lastului, au în vedere redu
cerea substanțială a consumului 
de ciment, materie primă atît de 
necesară economiei naționale. 
Estimativ, aceste măsuri și ini
țiative la care concură Întregul 
colectiv al întreprinderii echiva
lează cu o economie de 800 tone 
ciment și 180 tone oțel beton 
anual. (George Mihăescu).

români în străinătate organi
zează, in perioada ianuarie-mar- 
tie 1977, peste 55 de programe 
turistice. Doritorilor li se oferă 
largi posibilități de cunoaștere 
a obiectivelor turistice din Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, Ungaria, Uniu
nea Sovietică.

Informații suplimentare șl în
scrierile le asigură Agenția de 
excursii cu* * turiști români în 
străinătate din București. Calea 
Victoriei nr. 100, precum și toate 
oficiile județene de turism din 
țară.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
S. U. A., Elliot Richardson

primit pe secretarul pentru comerț
LIBAN
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Aniversarea Zilei independenței 
în condiții de pace

Apel la unitate adresat poporului de președintele Sarkis
BEIRUT — Președintele Republicii 

Liban, Elias Sarkis, a adresat po
porului, cu prilejul Zilei Indepen
denței, un apel la unitate pentru a 
reconstrui „un Liban nou", după 19 
luni de lupte și ruine. El a subliniat 
prioritatea menținerii absolute a 
securității în țară, arătînd, în acest 
cadru, rolul important al forțelor a- 
rabe de descurajare. Președintele a 
menționat că, așa cum a calificat ca 
istorică intrarea acestor forte in Li
ban, tot așa momentul „expirării mi
siunii frățești a acestor trupe va sem
nifica o decizie istorică".. Exprimîn- 
du-și apoi convingerea că „suvera
nitatea Libanului 
el a arătat că 
mata națională 
omogenă".

Președintele
„soluționării imediate a dificultăților 
sociale acute",

ește indivizibilă", 
este necesar ca „ar
să fie puternică și

a subliniat urgența

MOSCOVA

Adunare festivă consacrată prieteniei 
româno-sovietice

El a pledat pentru organizarea 
structurilor politice în așa fel încît 
să se restabilească unitatea între 
fiii aceluiași popor, să se degaje un 
consens asupra unor obiective poli- 
tico-economice clare și a mijloacelor 
de a le realiza pentru a răspunde 
exigențelor viitorului și pentru ca 
această formulă să constituie un ca
dru valabil în vederea tuturor 
melor.

Aniversarea independentei 
nului, a subliniat președintele 
blicii, are loc astăzi, după o perioa
dă de distrugeri ruinătoare și tocmai 
de aceea ea capătă un 
cea.

refor-
Liba- 
repu-

sens nou : pa-

★
Potrivit declarațiilor 

banez al prevederilor 
formațiilor, luptele fratricide din Li
ban, care au durat 19 luni, s-au sol
dat cu 60 000 de morți. 20 000 răniți 
și 1,7 milioane sinistrați.

ministrului li- 
sociale și in

Măsuri de normalizare a situației

MOSCOVA 22. — Cu prilejul Îm
plinirii a 30 de ani de la victoria In 
alegeri a Blocului Partidelor Demo
crate din România, la Uzina de rul
menți nr. 1 din Moscova a fost orga
nizată o adunare festivă.

Luînd cuvîntul, O. I. Lipilin, pre
ședintele comitetului sindicatului din 
uzină, și A. V. Antosiak, membru al 
Conducerii Centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română (A.P.S.R.), 
au vorbit despre însemnătatea eve
nimentului. S-a subliniat, totodată, 
că oamenii sovietici salută cu căl

dură șl cu sentimente de satisfacție 
vizita de prietenie pe care o efec
tuează in țara noastră, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al P.C.R., președintele 
României, tovarășul Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S. Ei au exprimat con
vingerea că actuala vizită, convorbi
rile dintre conducătorii P.C.R. și 
P.C.U.S. vor ridica pe o treaptă și 
mai înaltă prietenia sovieto-română, 
dind un puternic impuls dezvoltării 
colaborării bilaterale pe multiple 
planuri.

nici

Convorbiri economice româno-canadiene
OTTAWA 22 (Agerpres). — Primul 

ministru al Canadei, Pierre Elliott 
Trudeau, i-a primit pe Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și pe Barbu 
Popescu, ambasadorul României în 
Canada. Primul ministru a] Canadei 
a evocat cu satisfacție convorbirile 
.avute cu președintele Republicii So-

cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in timpul Conferinței 
pentru securitate europeană de la 
Helsinki. El a relevat, de asemenea, 
că, în spiritul acestor convorbiri și 
pe baza colaborării prietenești de 
pînă acum, intre Canada și România 
există reale perspective pentru dez
voltarea largă a relațiilor în domenii 
de interes comun.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit luni, 22 noiembrie, pe Elliot 
Richardson, secretarul pentru comerț 
al Statelor Unite ale Americii, care 
participă la lucrările celei de-a treia 
sesiuni a Comisiei economice mixte 
româno-americane.

La întrevedere a luat parte Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale.

Au fost de față Leonard S. Matt
hews, secretar adjunct pentru co
merț al S.U.A., și Harry Barnes jr., 
ambasadorul Statelor Unite la Bucu
rești.

Oaspetele a arătat că îi revine plă
cuta misiune de a transmite președin
telui Nicolae Ceaușescu un salut

cordial și urări prietenești din partea 
președintelui S.U.A., Gerald Ford.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
rugat, la rîndul său, să se transmită 
din partea sa președintelui Gerald 
Ford un călduros salut și cele mai 
bune urări.

în cadrul întrevederii a fost exami
nată o arie largă de probleme pri
vind stadiul actual și perspectivele 
de dezvoltare a relațiilor economice 
bilaterale, relevîndu-se importanța 
întîlnirilor și convorbirilor româno- 
americane la nivel înalt de la Bucu
rești și Washington, a documentelor 
semnate cu aceste prilejuri, pentru 
continuarea cursului ascendent al ra
porturilor dintre România și S.U.A. 
Au fost abordate aspecte ale relați- 

de colaborare și 
tehnico-știin- 
țări. S-a re-

levat că lucrările actuale) sesiuni

ilor comerciale 
cooperare economică și 
țifică dintre cele două

a 
Comisiei economice mixte româno- 
americane, Acordul pe termen lung 
de cooperare economică, industrială 
și tehnică semnat vor duce la dez
voltarea și diversificarea raporturi
lor economice 
S.U.A.. vor 
amplificării 
ricane.

Schimbul 
convingerea 
dintre România și S.U.A. în dome
niile economic, industrial și tehnico- 
științific, ca și în alte domenii con
tribuie la consolidarea prieteniei și 
cooperării dintre cele două țări și 
popoare, slujește cauzei păcii șl co
laborării între națiuni.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambiantă cordială.

dintre România și 
deschide noi perspective 
relațiilor româno-ame-

de vederi a evidențiat 
că dezvoltarea relațiilor

Procesul de normalizare 
trat succese efective în 
alimentării cu curent electric și al 
transporturilor aeriene.

Biroul național de electricitate a 
pus în aplicare. începînd de luni, un 
nou program de distribuire a ener
giei electrice. în acest mod. capitala 
și regiunile învecinate — pînă la 30 
kilometri la nord și pînă la 20 kilo
metri la sud de Beirut — vor primi 
curent electric timp de șase-opt ore 
pe zi. Anterior, electricitatea era 
distribuită timp de șase-opt ore la 
un interval de 32 de ore. Se reamin-

a înregîs- 
domeniile

tește că în cursul lunii iunie Beiru
tul a fost complet lipsit de electrici
tate timp de mai multe zile.

Traficul aerian, inaugurat vineri 
de compania libaneză „Middle East 
Airlines", urmează să se extindă, de 
la începutul acestei săptămîni, odată 
cu reluarea curselor companiilor 
străine. Sute de refugiați în dife
rite țări se întorc acasă. Numai luni 
dimineața, transmite U.P.I., peste 
600 de persoane au sosit în capitala 
libaneză venind de Ia Londra, Cairo 
sau din alte capitale.

------------ !---------

NAIROBI

Conferința generala a UNESCO
Adoptarea unei rezoluții privind intensificarea colaborării 

în domeniul informațiilor
mului țărilor nealiniate în materie de 
informații".

ORIENTUL MIJLOCIU

Președintele Egiptului despre necesitatea
• •

LUCRĂRILE COMISIEI ECONOMICE MIXTE ROMANO-AMERICANE
Luni dimineața au început în Ca

pitală lucrările celei de-a treia se
siuni a Comisiei economice mixte 
româno-americane.

Delegația guvernamentală română 
la tratative este condusă de Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
iar delegația americană de Elliot 
Richardson, secretarul pentru co
merț al S.U.A.

Lucrările sesiunii se desfășoară tn 
plen și pe secțiuni.

în prima ședință, conducătorii ce
lor două delegații au trecut în revistă 
stadiul relațiilor economice româno- 
americane,

. pozitive ale 
și acțiunilor

evidențiind rezultatele 
schimburilor comerciale 

de cooperare dintre

România și S.U.A. în diferite sectoare 
de activitate. Au fost analizate, tot
odată. măsurile menite, în baza acor
durilor încheiate, să ducă la dez
voltarea în continuare a raporturilor 
de conlucrare reciproc avantajoasă 
dintre cele două țări.

La lucrările sesiunii participă 
Nicolae Ștefan și Alexandru Mărgă- 
ritescu, prim-adjuncți' ai ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Vasile Volo- 
șeniuc. președintele Băncii de comerț 
exterior, și președintele secției ro
mâne a Consiliului economic rotnâno- 
american, consilieri și experți.

Iau parte Harry Barnes jr„ amba- 
«adorul S.U.A. la București, precum 
și membrii delegației americane care

îl Însoțesc pe secretarul pentru co
merț ai Statelor Unite.

★

La Academia de științe sociale și 
politice a avut loc luni o dezbatere 
pe tema „Procesul decizional politic", 
la care au participat specialiști ro
mâni, sub conducerea prof. dr. docent 
Mihnea Gheorghiu, și specialiști 
americani, în frunte cu Elliot Ri
chardson. secretarul pentru comerț al 
S.U.A.

întilnirea a prilejuit un schimb de 
vederi asupra unor probleme de ac
tualitate privind organizarea și sis
temele de conducere economică a ce
lor două țări.

convocării Conferinței
CAIRO 22 (Agerpres). — Președin

tele Egiptului, Ânwar El Sadat, a a- 
cordat un interviu revistei america
ne ..Time", in care se referă la si
tuația din Orientul Mijlociu — anun
ță agenția M,E.N. Potrivit agenției 
citate, președintele Sadat a subliniat 
necesitatea convocării. în anul viitor, 
a Conferinței de la Geneva privind 
Orientul Mijlociu, la care să partici
pe toate părțile implicate, inclusiv 
reprezentanții poporului palestinean, 
și care să dezbată problema retrage
rii Israelului din teritoriile arabe o- 
cupate. precum și problema consti
tuirii unui stat palestinean pe malul

de pace de la Geneva
și în teritoriu]vestic al Iordanului 

Gaza.
După ce a amintit 

tativelor consacrate soluționării con
flictului arabo-israelian a fost amî- 
nată de două ori. șeful statului egip
tean a spus : „Conferința de la Ge
neva nu trebuie să mai fie amînată".

Pe de altă parte, președintele Sa
dat a relevat că fiecărei părți impli
cate ii revine datoria de a elabora 
cadrul unei reglementări globale a 
problemei. După opinia sa. nici o 
pace nu va putea fi instaurată în 
Orientul Mijlociu fără participarea 
palestinenilor. care constituie fondul 
însuși ai problemei.

că reluarea tra-

NAIROBI 22 (Agerpres). — Confe
rința generală a UNESCO a adoptat, 
luni, o rezoluție care cere organiza
ției să depună un efort financiar sus
ținut în vederea coordonării și rea
lizării programelor în domeniul in
formațiilor.

Proiectul documentului, prezentat 
conferinței de un grup de 19 state — 
dintre care majoritatea țări în curs 
de dezvoltare — a obținut un larg 
sprijin din partea delegațiilor pre
zente, concretizat în rezultatul vo
tului asupra rezoluției — 73 pentru, 
nici unul împotrivă și trei abțineri.

Rezoluția cere secretarului general 
al organizației, Amadou Mahtar 
M’bow. „să acorde o atenție deosebită 
activităților organismelor însărcinate 
cu coordonarea și realizarea progra-

★

reuniunii plenare de 
fost

în cadrul 
luni a conferinței. Israelul a 
admis în grupul regional al statelor 
europene.

Reuniunea plenară de luni a Con
ferinței UNESCO a ratificat admi
terea Republicii San Marino in 
grupul regional al țărilor europene în 
cadrul Organizației Națiunilor Unita 
pentru Educație, Știință și Cultură. 
Grenada și Surinamul au fost inclusa 
în „grupul America Latină-Caraibe"; 
Mozambicul, Insulele Seychelles și 
Angola — în „grupul țărilor africane", 
iar Papua-Noua Guinee — în „grupul 
Asia-Oceania".

EVOLUȚIA PROBLEMEI RHODESIENE
• Negociatorul britanic, reîntors de la Londra cu noi propu

neri • Azi, întrevederi cu liderii Z.I.P.A. și Z.A.N.U.

la 
cu 
e-

- Semnarea Acordului pe termen lung de cooperare economică, industrială și tehnică i

s-a anunțat înDupă cum 
lepi. duminică a avut loc 
Acordului pe termen lung de coope
rare economică, industrială și tehni
că între Republica Socialistă Româ
nia și Statele Unite ale Americil.

Documentul a fost semnat, din 
partea română, de Ion Pățan, iar din 
partea americană de Elliot Richard
son.

presa de 
semnarea

Acordul prevede, în conformitate 
cu Înțelegerile convenite în cadrul 
dialogului la nivel inalt româno-ame- 
rican, principiile și formele de ex
tindere a cooperării economice, in
dustriale și tehnice româno-america- 
ne, ca domenii de largă perspectivă 
în relațiile economice internaționale. 
Prin documentul menționat, primul 
de acest gen încheiat pe o perioadă 
de 10 ani. între România și S.U.A.,

cele două părți au hotărît să extindă 
cooperarea dintre ele în domeniile 
industriilor construcțiilor de mașini, 
electronicii și electrotehnicii, aero
nauticii, chimiei și petrochimiei, pe
trolului. minelor, materialelor de 
construcții, telecomunicațiilor și pre
lucrării datelor, a computerelor, a 
industriei ușoare și alimentare, agri
culturii. precum și în sectorul bancar.

(Agerpres)

În sprijinul luptei de eliberare a popoarelor 

din Africa australă
O cuvîntare a președintelui R. P. Congo

Congolez al Muncii, ce se 
la Brazzaville, președin- 

al P.C.M.. președinte al

BRAZZAVILLE 22 (Agerpres). — 
în cadrul Conferinței naționale a 
Partidului 
desfășoară 
tele C.C.
R.P. Congo, Marien N’Gouabi, a sub
liniat necesitatea adîncirii revoluției 
congoleze, a întăririi unității națio
nale, a intensificării luptei împotriva 
imperialismului și colonialismului. 
Referindu-se la situația de pe conti
nentul african, vorbitorul a reafirmat

că Republica Populară Congo va con
tinua să acorde întregul sprijin luptei 
popoarelor pentru libertate. Marien 
N'Gouabi a condamnat regimurile 
rasiste minoritare din sudul conti
nentului, politica de bantustanizare 
promovată de guvernul de la Preto
ria. în urma căreia a fost proclamată 
fictiv independenta Transkeiului. 
Președintele C.C. al P.C.M. s-a pro
nunțat pentru acordarea independen
ței popoarelor Namibiei și Zimbabwe.

GENEVA — Președintele Confe
rinței privind viitorul constituțional 
al Rhodesiei, Ivor Richard, s-a întors 
luni seara la Geneva, venind de 
Londra, unde a avut consultări 
guvernul britanic în legătură cu 
voluția viitoare a convorbirilor.

Oficialități britanice din Geneva, 
precizează agenția U.P.I., au anunțat 
că Ivor Richard se va intilni marți 
cu Robert Mugabe și Joshua Nkomo, 
liderii celor două mișcări de elibera
re care fac parte din „Frontul Pa
triotic". Diplomatul britanic, urmea
ză să prezinte noi propuneri privind 
stabilirea datei preluării puterii de 
către reprezentanții populației majo
ritare.

Pină în prezent. Ia Geneva nu au 
fost abordate problemele de fond ala

acordării Independenței poporului 
Zimbabwe, dată fiind poziția obstruc
ționistă a delegației regimului mino
ritar de la Salisbury. Doi dintre li
derii mișcărilor de eliberare repre
zentate la reuniune. Joshua Nkomo 
și Robert Mugabe, reprezentînd Uni
unea Națională pentru Eliberare*  
poporului Zimbabwe (Z.A.N.U.) și 
respectiv Armata Populară de Elibe
rare a poporului Zimbabwe (Z.I.P.A.), 
au subliniat in repetate declarații că 
nu vor participa Ia o eventuală a- 
bordare a problemei privind structu
ra unui guvern de tranziție în Rho
desia dacă nu se stabilește în prea
labil data acordării independenței 
poporului Zimbabwe, nu mai tirziu 
de 12 luni de la încheierea lucrărilor 
conferinței.

BONN

După sciziunea din rîndurile
• •opoziției parlamentare U. C. D.—U. C. S.

Vizită. Lunl» Grișa Filipov, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.B., l-a primit pe 
Corneliu Mănescu, membru al, C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste, șeful delegației F.U.S. care 
face o vizită în R.P. Bulgaria. Cu 
acest prilej, într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost abordate pro
bleme ale dezvoltării în continuare a 
colaborării dintre Frontul Unității 
6ocialiste șl Frontul Patriei.

La Copenhaga 8 avut 10c 0 
plenară a C.C. al P.C. din Danemar
ca, la care au fost examinate o se
rie . de probleme' actuale privjnd po
litica internă a țării. Relevind inten
sificarea luptei greviste a oamenilor 
muncii danezi, desfășurată în spriji
nul revendicărilor lor. plenara a 
chemat clasa muncitoare daneză să 
acționeze în continuare unită.

După 37 ani de exil, 
Rafael Vidiella, membru al conduce
rii Partidului Socialist Unificat din 
Catalonia, a revenit duminică in 
Spania. Mii de persoane, printre 
care reprezentanți ai tuturor forțe
lor de opoziție, l-au / 
Barcelona pe militanti 
vîrstă de 85 de ani, unul dintre mem
brii fondatori și dintre primii con
ducători ai partidului.

Congres. La An,adora> ,n "■ 
propiere de Lisabona, s-au încheiat 
lucrările primului congres al „Gru
purilor de dinamizare ale unității 
populare" din Portugalia (G.D.U.P.). 
Cei 1 800 de delegați au ales 
50 de membri ai Comisiei naționale a 
mișcării și au adoptat statutul și pro
gramul mișcării, care, în viitor, se va 
numi Mișcarea de Unitate Populară 
(M.U.P.). O a doua fază a congresu
lui urmează să aibă loc în perioada 
cuprinsă Intre mai și iunie anul 
viitor.

Jntîmpinat la 
tul comunist, în

Primul ministru al Repu 
blicii Democratice Mada
gascar, Justin 
anunțat că în țară 
geri pentru noile 
puterii, bazate pe 
malgașă — 
edificarea unei societăți socialiste în 
țară sînt necesare desființarea 
structurilor de tip colonial și crearea 
unor organe ale puterii. autentic 
populare. După alegerea acestor noi 
organe ale 
gerea unei 
tlonale.

Rakotoniaina, a 
vor avea loc ale- 
organe locale ale 
tradiționala obște 

.Fukunuluna". Pentru

puterii va urma ale- 
Adunări Populare Na-

I

agențiile de presă transmit
Convorbiri. General-colonel 

Sterian Țîrcâ, adjunct al ministrului 
apărării naționale, care se află în vi
zită de prietenie în R. P. Chineză, 
a fost primit luni de Siu Sian-cien, 
vicepreședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R.P. Chineze 
și vicepreședinte al Comisiei militare 
a C.C. al‘P.C. Chinez. Cu acest pri
lej a avut loc o convorbire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

Plenara C.C. al P. C. Fin
landez a'e care’ lucrări s-au des
fășurat la Helsinki, a examinat o 
serie de probleme de politică inter
nă și internațională 
și sarcinile ce revin 
landezi in întărirea 
cității de acțiune a 
fost analizate, totodată, . . 
alegerilor comunale desfășurate in 
luna octombrie. glenara a adoptat 
rezoluții in problemele dezbătute.

actuale, precum 
comuniștilor fin- 
unității și capa- 
partidului. Au 

rezultatele

întrevedere. Primul ministru 
al Iranului, Amir Abbas Hoveyda, a 
primit delegația parlamentară chine
ză condusă de Ulanfu, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al Adună
rii Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze, și Ci Pîn- 
fei, secretar general al Comitetului 
Permanent al Adunării. A avut loc o 
convorbire cordială. prietenească, 
consacrată unor probleme de interes 
comun.

Mandatul forțelor O.N.U. 
Israelul iși va comunica acordul său 
cu prelungirea pe o nouă perioadă 
de șase luni a mandatului forțelor 
O.N.U. de supraveghere a dezanga
jării în zona înălțimilor Goian 
(F.N.U.O.D.) — informează agenția 
A.P., citind surse oficiale din Tel 
Aviv. După cum s-a anunțat, amba
sadorul Siriei la O.N.U., Mowaffak 
Allaf, l-a informat pe secretarul ge
neral al Națiunilor Unite că guvernul 
său acceptă o nouă extindere, pe ter
men de șase luni, a mandatului aces
tor forțe, care expiră la 30 noiembrie. 
Secretarul general al O.N.U. va 
înainta Consiliului de Securitate un 
raport pe această temă în cursul zi
lei de marți, recomandînd prelungi
rea mandatului forțelor O.N.U.

Sub deviza ..Filmele lumii — 
pentru pacea lumii", la Leipzig 
s-a deschis cea de-a 19-a săp- 
tămină internațională a filmelor 
documentare fi de scurt-metraj. 
La actuala ediție a acestui festi
val urmează să fie prezentate 
157 de filme din 51 de țari, prin
tre care fi România, precum si 
filme realizate de diferite orga
nizații internaționale.

Premiul „Femina" - una 
dintre cele mai prestigioase distinc
ții literare din Franța — a fost atri
buit în acest an scriitoarei Marie- 
Louise Haumont, pentru romanul 
său „Traiectoria" („Le Trajet").

Conferința agențiilor de 
presă din țările europene 
și arabe ^_a inceput luni lucrâ_ 
rile la Tunis. Participă reprezentanți 
a peste 40 agenții naționale de presă, 
între care și Agerpres. precum și ob
servatori ai altor âgenții 
organisme internaționale 
litate.

de 
de

presă și
specia-

Grecia și Turcia au aJuns ” 
o serie de puncte de vedere comune 
asupra unora dintre problemele ana
lizate in cadrul negocierilor cu pri
vire la spațiul aerian al Mării Egee, 
ținute la Paris, la 2 noiembrie a.c., 
relatează agenția ateniană de presă 
A.N.A. O a doua rundă de con
vorbiri în această privință va
loc la o dată ce va fi stabilită ul
terior.

avea

fo spațiul circumterestru 
continuă zborul stației științifice so
vietice „Saliut-5“, care, plasată pe 
orbită la 22 iunie a.c., se află de cinci 
luni în postura de satelit al Pămîn- 
tului. Luni, la ora 12,00. ora Bucu- 
reștiului, stația efectuase 2 455 de ro
tații tn jurul Terrel.

Șapte deținuți de culoare 
de la o închisoare din apropiere de 
localitatea Witbank, situată la circa 
100 km nord-vest de Johannesburg, 
anunță agenția U.P.I., au murit du
minică din cauză că au fost nevoîți 
să consume alimente otrăvite, iar alți 
50 au fost internați in spital, prezen- 
tind semnele unei intoxicări grave. 
Colonelul H. J. Botha, de la Departa
mentul închisorilor — instituție „de 
bază", cu un mare volum de activi
tăți, a regimului de apartheid și 
criminări rasiale din Africa de 
— a precizat că autoritățile nu 
comunica numele deținuților
și-au pierdut viata în acest accident, 
de teama unor manifestări de protest 
ale populației de culoare.

dis- 
Sud 
vor 

care

O.P.E.C. și prețurile pe
trolului. Secretariatul general al 
Organizației țărilor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.) a precizat luni că 
în cadrul reuniunii comisiei 
mice, care s-a desfășurat 
au fost elaborate o serie 
mandări privind viitoarea 
a prețurilor la petrol. El a 
ferm informațiile potrivit cărora co
misia economică ar fi recomandat 
majorarea prețurilor la petrol cu 
20 la sută. Statele membre ale 
O.P.E.C. se pronunță pentru creș
terea prețurilor petroliere, dar 
optează pentru procente diferite de 
majorare. Arabia Saudită a făcut cu
noscut că ar accepta cel mult un pro
cent de sporire de 10 la sută. Iranul 
consideră că minimumul necesar este 
de 15 Ia sută, în vreme ce 
Irakul preconizează creșterea pre
turilor la petrol cu 25 la sută. O ho- 
tărîre definitivă urmează să fie luată 
de Consiliul ministerial al O.P.E.C.

econo- 
la Viena, 
de reco- 
majorare 
dezmințit

Criza neofasciștilor ita
lieni. Ca urmare a înfringerii su
ferite cu prilejul alegerilor legisla
tive din vara acestui an. Mișcarea 
Socială Italiană, partid neofascist, a 
intrat intr-un proces de dezagregare, 
criza manifestîndu-se deschis dumi
nică, cind un grup de membri ai con
ducerii a anunțat că nu vor mal 
participa la viitorul congres, progra
mat pentru luna ianuarie.

Trenuri rapide cu viteze de 200 km/h

Dezbateri electorale. Re- 
centa propunere a președintelui Par
tidului Socialist din Japonia, Tomomi 
Narita, privind eventuala formare, 
după alegerile generale de la 5 de
cembrie, a unui guvern de coaliție, 
incluzînd și conservatori desprinși 
din P.L.D., suscită un viu interes in 
cadrul dezbaterilor electorale. Refe
rindu-se la această propunere, șeful 
Secretariatului C.C. al Partidului Co
munist din Japonia. Tetsuzo Fuwa, a 
spus : „In ce-1 privește, P.C.J. s-a 
situat constant pe poziția menținerii 
ușii deschise pentru alte partide sau 
organizații, dacă ele sînt de acord cu 
obiectivele progresiste".

Cunoscind. de mulți 
ani, guverne alcătuite 
pe baza unor coaliții 
între principalele for
mații politice repre
zentate în Bundestag 
(respectiv Partidul so
cial-democrat, Partidul 
liber-democrat, Uniu
nea creștin-democrată 
și Uniunea creștin-so- 
cială), viața politică 
vest-germană trăiește, 
la fiecare inceput de 
nouă legislatură, o pe
rioadă de reașezare a 
raporturilor de 
dintre partide., 
cest fundal, 
comentatorilor este re
ținută in prezent, cu 
precădere, de următoa
rele elemente’: consul
tările — în desfășura
re — dintre P.S.D. și 
P.L.D. 
cătuirii 
lor de 
cadrul 
existente 
două partide ; tatonă
rile, în cîteva lan
duri, între creștin-de- 
mocrați și liberali, în 
scopul alcătuirii even
tuale. la nivel local, de 
land, a unor coaliții 
între P.L.D. și U.C.D. ; 
și în fine 
neașteptată 
în cadrul 
parlamentare 
U.C.S., ca

forțe 
Pe a- 

atenția

in vederea al- 
programului 

guvernare, in 
coaliției deja 

între cele

tn cadrul curselor de 
probă, efectuate pe linia 
ferată Moscova—Lenin
grad, noul tren electric 
realizat de constructorii 
sovietici atinge o vite
ză de croazieră de a- 
proape 200 de kilometri 
— informează agenția 
T.A.S.S. tn curind, a- 
ceste trenuri rapide, 
care vor lega cele două 
mari orașe sovietice, 
vor începe cursele re
gulate. parcurgind dis
tanța dintre capitală si

orașul de pe malurile 
Nevei in numai patru 
ore.

Linia ferată Mosco
va—Leningrad, care este 
considerată un poligon 
de încercare a noilor 
echipamente moderne 
destinate transportului 
feroviar puse la 
de constructorii 
tici. a aniversat 
125 de ani de la 
gurare. tn prezent, acest 
tronson de cale ferată, 
cu o lungime de 650 km,

punct 
sovie- 
recent 
inau-

dintre 
artere 
de căi 

sovietice.

im- 
ale 
fe- 

care

este una 
portantele 
sistemului 
rate 
străbate in luna fi in 
lat întregul teritoriu al 
V.R.S.S. tn cadrul ac
tualului plan cincinal, 
magistrala Moscova— 
Leningrad va face o- 
biectul unui important 
program de moderni
zare, care preconizează 
sporirea vitezei trenu
rilor și a capacității ge
nerale de transport.

A încetat din viață,tn 
vîrstă de 59 de ani, actorul britanic 
Rupert Davies. Începînd din 1945, el a 
interpretat un mare număr de roluri, 
mai ales în filme de război și poli
țiste.

Flirt. Un grup de 6 răufăcători 
înarmați a pătruns duminică în- 
tr-un hotel de lux din 
și. ținînd șub amenințarea 
de persoane, au sustras 
bani totalizînd cel puțin 
dolari. Gangsterii au reușit să dis
pară fără urme.

New York 
armelor 25 
obiecte și 
200 000 de

sciziunea 
survenită 
opoziției 
U.C.D.- 

urmare a 
hotărîrii U.C.S. de a 
se constitui ca fracțiu
ne parlamentară sepa
rată în Bundestagul 
celei de-a opta legisla
turi.

încheind o perioadă 
de 27 de ani de colabo
rare între U.C.D. și 
U.C.S. în cadrul unei 
fracțiuni parlamentare 
comune, decizia con
ducerii U.C.S. pune 
sub semnul întrebării 
modalitățile de conlu
crare in viitor între 
cele două formații. 
Explicind rațiunile a- 
cestui act, liderii 
U.C.S. 
principal 
faptul că, 
de o fracțiune parla
mentară proprie, a- 
ceastâ formație politi
că. ce activează doar 
în landul Bavaria, va 
permite opoziției în

act, 
au invocat ca 

argument 
dispunînd

ansapiblu „să-și spo
rească posibilitățile de 
acțiune 
tag". 
U.C.D. 
însă o 
diferită, 
teia, Helmut Kohl, de- 
clarînd că hotărîrea 
conducerii U.C.S. con
stituie „un pas într-o 
direcție greșită".

Comentînd eveni
mentul, presa vest- 
germană apreciază că 
decizia opoziției creș- 
tin-sociale este de fapt 
consecința logică a 
deosebirilor de vederi 
tot mai marcant ma
nifestate între U.C.D. 
și U.C.S., în ultimii ani. 
Astfel. în timp ce U- 
niunea creștin-socială 
și-a menținut vechea 
atitudine rigidă, con
servatoare, refractară 
oricăror înnoiri pe 
plan intern și extern, 
Uniunea creșțin-demo- 
crată. din dorința re- 
dobindirii pozițiilor 
pierdute tocmai’ ca 
urmare a unor aseme
nea atitudini, a dat 
dovadă, in ultimul 
timp, în special după 
venirea în fruntea a- 
cestui partid a lui 
Helmut Kohl, de 
mai multă suplețe și 
realism in abordarea 
problematicii interne 
și internaționale. A- 
ceste deosebiri de po
ziții s-au materializat 
în conturarea de di
vergențe tot mai pu
ternice — devenite de 
notorietate publică în 
ultima vreme — între 
Kohl și Strauss, pre
cum și în veleitățile 
tot mai insistent afir
mate de acesta din 
urmă de a extinde la 
nivel federal activită
țile U.C.S.

„De 
servă 
TER 
- U.C.D. și U.C.S. nu 
vor mai lupta în Bun
destag împreună, ci 
alături, și poate chiar 
una împotriva alteia". 
Oricum, prima conse
cință a scindării opo
ziției parlamentare în 
două grupuri distincte

in 
în
se

Bundes- 
rindurile 

manifestă 
opinie radical 
liderul aces-

acum — ob- 
„FRANKFUR- 

ALLGEMEINE"

face ca și în viitoarea 
legislatură P.S.D. să 
rămină cel mai nume
ros grup parlamentar, 
din sinul căruia se a- 
lege președintele Bun- 
destagului (dacă și-ar 
fi menținut grupul 
parlamentar comun, 
U.C.D.-U.C.S. ar fi a- 
vut posibilitatea să 
desemneze din rîndu
rile lor pe noul pre
ședinte al Bundestagu- 
lui, care reprezintă 
cea de-a doua funcție 
politică în stat).

Care vor fi însă 
consecințele de durată 
ale procesului de dis
tanțare între U.C.D. și 
U.C.S., dacă evolu
ția raporturilor din
tre ele va conduce 
la o „concurentă ne
miloasă" — cum opi
nează „FRANKFUR
TER RUNDSCHAU" 
— este mai greu de 
prevăzut deocamdată. 
Observatorii politici 
se întreabă însă, în 
acest moment, 
se vor 
viitorul 
porturile dintre P.L.D. 
și U.C.D. In această 
privință, liber-demo- 
crații s-au pronunțat 
clar, la congresul des
fășurat la sfîrșitul săp- 
tăminii trecute la 
Frankfurt, pentru con
tinuarea coaliției gu
vernamentale cu P.S.D. 
pe 
dă 
opta legislaturi 
ventualele coaliții de 
land ce ar putea fi în
cheiate cu U.C.D. ne- 
fiind în măsură să a- 
fecteze raporturile 
P.S.D.-P.L.D. la nivel 
federal.

In răstimpul ce ■ 
mai rămas pînă la 15 
decembrie, data întru
nirii în sesiune con
stitutivă a noului Bun
destag, constelația vie
ții politice vest-germa- 
ne urmează să cunoas
că noi evoluții, capa
bile să ofere o imagi
ne mai precisă asupra 
raporturilor ce se vor 
stabili între partidele 
politice reprezentate în 
actualul parlament.

cum
dezvolta în 
imediat ra-

întreaga perioa- 
a celei de-a

e-

Comeliu VLAD
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