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Evenimente politice marcante
Astăzi, la posturile noastre de radio și televiziune se vor transmite în direct

• CEREMONIA SEMNĂRII DECLARAȚIEI
ROMÂNO-SOVIETICE (în jurul orei 9,30)

• MITINGUL PRIETENIEI ROMÂNO-SOVIETICE
■ (în jurul orei 10)

DesfășurîndU’Se 
într-o ambiantă 

de caldă prietenie,
în spiritul stimei 

și respectului reciproc,
ieri au avut loc 

în Capitală

CONVORBIRI ÎNTRE TOVARĂȘII 
NICOLAE CEAUȘESCU Șl LEONID ILICI BREJNEV

S-au evidențiat in mod deosebit voința de adincire a relațiilor dintre P. C. R. și P. C. U. S., 

hotărirea comună de a deschide noi orizonturi colaborării multilaterale dintre

România și Uniunea Sovietică in opera de construcție socialistă și comunistă,

pentru cauza socialismului, progresului și păcii

Imagini de la convorbirile de ieri dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
Și Leonid llici Brejnev

La 23 noiembrie au avut loc la 
București convorbiri între tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul 
Leonid llici Brejnev, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al -Uniunii So
vietice.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășii 

Manea Mănescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui, Ștefan Voitec, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar

Depunerea unor coroane de flori
Marți dimineață, tovarășul 

Leonid llici Brejnev, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, a depus coroane de flori 
la Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism, Monumen
tul eroilor patriei, Monumentul lui 
V. I. Lenin și Monumentul eroilor 
sovietici din Capitală.

împreună cu secretarul general 
al C.C. al P.C-U.S. au participat 
la aceste solemnități tovarășii An
drei Andreevici Gromîko, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Konstantin Feo- 
dorovici Katușev și Konstantin 
Ustinovici Cernenko, secretari ai 
C.C. al P.C.U.S., Konstantin Vik- 
torovici Rusakov, membru al C-C. 
al P.C.U.S., consilier al secretaru
lui general al C.C. al P.C.U.S., 
Andrei Mihailovici Alexandrov, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., consilier al secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S., Ni
kolai Nikolaevici Rodionov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S-, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., Leonid Mitrofanovici 
Zamiatin, membru al C.C. al 
P.C.U.S., director general al Agen
ției T.A.S.S..

Au luat parte tovarășii Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 

al C.C. al P.C.R., Aurel Duma, 
secretar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescujv membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Mircea Malița, membru al 
C.C. al P.C.R., consilier al secreta
rului general al P.C.R., Vasile 
Pungan, membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al secretarului general al 
P.C.R., Constantin Mitea, membru 
al C.C. al P.C.R., consilier al secre
tarului general al P.C.R., Gheorghe 
Badrus, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., ambasadorul României 
în U.R.Ș.S.

Din partea sovietică — tovarășii 
A. A. Gromîko, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., K. F. Katușev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., K. U. Cernenko, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
K. V. Rusakov, membru al C.C. al

Politic Executiv, secretar al C-C. 
al P.C.R., 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, general-colonel Ion Coman, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C R., 
ministrul apărării naționale. Mihai 
Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, George Macovescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, loan Avram, 
membru al C.C. al P.C.R., minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, general-locotenent Con
stantin Popa, locțiitor al șefului 
Marelui Stat Major, generali și 
ofițeri superiori, numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderile și 
instituțiile Capitalei.

Erau prezenți Gheorghe Badrus, 
ambasadorul României la Moscova, 
și V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

La sosirea înalților oaspeți, 
companiile militare aliniate în 
fața monumentelor au prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Pe panglicile coroanei depuse 
la Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa

P.C.U.S., consilier al secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S., 
A. M. Alexandrov, membru su
pleant al C.C. al P.C.U.S., consilier 
al secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., N. N. Rodionov, membru 
al C.C. al P.C.U.S., adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., L. M. Zamiatin, membru 
al C.C. al P.C.U.S., directorul ge
neral al Agenției T.A.S.S., V. 1. 
Drozdenko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. în 
Republica Socialistă România.

In cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost examinate 
probleme ale dezvoltării în conti
nuare a colaborării româno-sovie- 
tice în toate domeniile.

O atenție deosebită a fost acor
dată adîncirii legăturilor dintre 
Partidul Comunist Român și Parti- 

triei, pentru socialism erau în
scrise cuvintele : „Eroilor români 
ai luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism, 
din partea secretarului general al 
C.C. al P C.U.S., L. I. Brejnev".

Coroana depusă la Monumentul 
eroilor patriei avea înscris pe 
panglicile sale : „Luptătorilor ro
mâni căzuți în lupta cu cotropitorii 
fasciști, din partea secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S., L. I. 
Brejnev".

La Monumentul lui V. I. Lenin, 
coroana depusă avea înscrisă pe 
panglici : „Conducătorului proleta
riatului mondial, Vladimir llici 
Lenin, din partea secretarului ge
neral al C.C. al P.C.U.S., L. I. 
Brejnev".

Pe panglicile coroanei depuse la 
Monumentul eroilor sovietici erau 
înscrise cuvintele : „Ostașilor so
vietici căzuți în luptele pentru eli
berarea României de sub domina
ția fascistă, din partea secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S., L. I. 
Brejnev".

După depunerea coroanelor s-a 
păstrat un moment de reculegere.

în încheierea solemnităților, to
varășul Leonid llici Brejnev. se
cretarul general al C.C. al P C.U.S., 
celelalte persoane oficiale sovie
tice și române prezente au primit 
defilarea gărzilor de onoare. 

dul Comunist al Uniunii Sovietice, 
întăririi relațiilor frățești dintre 
poporul român și popoarele sovie
tice. De ambele părți s-a subli
niat că un rol important în aceasta 
îl au vizitele reciproce ale delega
țiilor de partid, de stat și obștești 
și, în primul rînd, contactele și în- 
tîlnirile la cel mai înalt nivel.

A fost efectuat un larg schimb 
de păreri cu privire la o serie de 
probleme internaționale actuale. în 
acest context au fost examinate 
problemele întăririi securității și 
dezvoltării colaborării în Europa și 
a fost relevată necesitatea înde
plinirii integrale a Actului final de 
la Helsinki de către toate statele 
semnatare.

S-a convenit să se dea publicită
ții un document final privind re
zultatele convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid llici Brejnev.

„0 strălucită 
manifestare 
de prietenie*4 

Presa sovietică 

despre vizita 
la București 

a tovarășului 

Leonid llici Brejnev 
și convorbirile 

cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu
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Angajamentele 
întrecerii 

se realizează 
cu succes 

CARAȘ-SEVERIN : 
îndeplinirea 

sarcinilor anuale 
la export

Colectivele de oameni ai 
muncii din unitățile economice 
ale județului Caraș-Severin ra
portează un nou și prestigios 
succes: îndeplinirea sarcinilor 
de plan ce le-au revenit pe în
tregul an 1976, la export. Da
torită avansului de timp ciști- 
gat, economia județului va de
păși. pină la sfirșitul anului, 
prevederile de plan cu produse 
în valoare de circa 38 milioane 
lei valută, în condițiile in care, 
față de anul trecut, sporul este 
de 140 milioane lei valută. Sem
nificativ este faptul că. dato
rită preocupării pentru realiza
rea de produse de performanță 
ridicată, de calitate superioară, 
a crescut ponderea exportului 
față de anul trecut, în mod con
siderabil, pe relația devize li
bere. Contribuția cea mai im
portantă la îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor la ex
port o au colectivele de la 
I.C.M. Reșița, combinatul side
rurgic, I.C.M. Bocșa. Combinatul 
de prelucrare a lemnului Ca
ransebeș și întreprinderea de 
utilaje pentru morărit din To- 
pleț. (Nicolae Cătană).

BIHOR : însemnate 
economii 

de materiale 
și materii prime

Concomitent cu eforturile de
puse de-a lungul perioadei care 
a trecut din acest an pe linia 
îndeplinirii și depășirii planu
lui la toți indicatorii, au fost în
treprinse largi acțiuni de eco
nomisire a materialelor și ma
teriilor prime. Prin reprolecta- 
rea unui mare număr de pro
duse au fost obținute im
portante economii la între
prinderile de mașini-unelte 
„înfrățirea", „Mecanica", ac
cesorii pentru mijloace de 
transport, „Metalica", coope
rativa meșteșugărească ,.E- 
lectrometal" din Oradea, „Me
canica" din Orașul Dr. Petru 
Groza, „Metalul" din orașul Sa- 
lonta, precum și prin introduce
rea de înlocuitori în industria 
mobilei, îmbunătățirea tehno
logiilor de fabricație la Com
binatul de lianți și azboci
ment Aleșd, în întreprinde
rea de prelucrare a bumbacu
lui din Salonta, precum și în 
întreprinderile de pielărie și în
călțăminte din Oradea. Marghi- 
ta, Ceica și altele. Economiile 
se cifrează la 3 340 tone metal, 
3120 metri cubi material lem
nos, 829 tone ciment, 49 tone 
fire bumbac și 36 tone talpă 
pentru încălțăminte. (Dumitru 
Gâță).

SUCEAVA : Avans 
în realizarea 

planului
Oamenii muncii din unitățile 

industriale ale județului Sucea
va au îndeplinit recent preve
derile de plan pe 11 luni la 
producția globală industrială. 
Un alt important indicator de 
plan, producția-marfă. a fost 
realizat la scara județului cu 
un avans și mai mare, de 14 
zile ; se apreciază că pină la 
sfîrșitul lunii se vor fabrica su
plimentar și livra beneficiarilor 
produse în valoare de peste 400 
milioane lei. Importantul spor 
se materializează, între altele în 
44 000 tone minereu de mangan, 
mașini-unelte, utilaje și piese 
de schimb în valoare de peste 
47 milioane lei, aproape 1 000 
metri cubi prefabricate din be
ton armat, precum și însemnate 
cantități de produse agroalimen- 
tare industrializate, cum ar fi 
conserve și preparate din carne, 
unt și brînzeturi. (Gheorghe Pa- 
rascan).

CLUJ-NAPOCA : 
Prin propria 

creație tehnică
La întreprinderea „Unirea" 

din Cluj-Napoca s-au obținut 
succese remarcabile în reduce
rea importului unor ansamble 
și subansamble. Pe această ba
ză, în acest an a fost realizată 
o economie de 6,9 milioane lei 
valută. Acestui succes i se a- 
daugă și fabricarea pentru între
prinderile „Bumbacul" — Timi
șoara și „Mătasea populară" — 
București a peste 100 războaie 
de țesut prevăzute a fi achi
ziționate de peste hotare. Pro
dusele purtînd marca întreprin
derii „Unirea", ca rezultat firesc 
al modernizării lor continue, sint 
tot mai mult solicitate și pe 
piața externă.
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VREMEA RECE ȘI UMEDĂ IMPUNE
Ultimele cantități de porumb să fie adunate 

de pe cîmp
IAȘI. Porumbul a fost recoltat 

pînă acum de pe mai mult de 91 la 
sută din suprafața cultivată. Dată 
fiind insă vremea ploioasă, la in
dicația comitetului județean de par
tid, cea mai mare atenție se acordă 
desfăcării porumbului tăiat și așe
zat în glugi, aducerii din cîmp și us
cării acestuia cit mai repede, astfel 
incit să se evite procesul de depre
ciere. In acest scop s-au luat mă
suri ca de la desfăcat să se sorteze 
porumbul pe categorii de maturare 
și să se transporte la bazele de re
cepție și în pătulele proprii ale uni
tăților agricole. Știuleții care nu au 
ajuns la maturitate sînt transformați 
în pastă și fulgi de porumb pentru 
sectorul zootehnic, fiind asigurate 
pentru aceasta utilajele necesare la 
toate complexele de animale. Coope
ratorii din Bivolari, Mircești, Răchi- 
teni, Movileni, Miroslovești, Tg. 
Frumos și din alte părți, pentru a

ușura transportul, scot porumbul pus 
în saci de polietilenă, în coșuri de 
nuiele, lădițe etc. cit mai aproape 
de drumurile unde pot să intre au
tocamioanele și remorcile trase de 
tractoare. Pentru aducerea porumbu
lui la umiditatea cerută se folosesc 
pentru uscare cuptoarele de la fa
bricile de ceramică și cărămizi, toate 
uscătoarele de fructe de la C.L.F. 
De îndată, porumbul se. bate în 
grăunțe sau se depozitează în pătule 
simple, înguste, cu suporți de nuiele 
între straturile de porumb, pentru 
ca acesta să aibă aerisire. Și coope
ratorii folosesc metode diverse pen
tru uscarea porumbului primit, 
ca retribuție pentru munca depu
să. In acest fel, desfăcatul și 
transportul porumbului s-au efec
tuat în proporție de 88 la sută în 
I.A.S. și de peste 60 la sută în co
operativele agricole de producție. Se 
înregistrează insă și rămineri în ur

mă, îndeosebi la cooperativele An- 
drieșeni, Costuleni, Gropnița, Rădu- 
căneni, Scheia și altele, unde se im
pune intensificarea eforturilor pen
tru grăbirea desfăcatului și transpor
tului porumbului de pe cîmp. (Mano- 
le Corcaci).

DOLJ. Pînă acum, porumbul a 
fost strîns de pe 79 Ia sută din 
suprafața aflată în cultură. Ploile 
abundente căzute în ultimele zile în 
multe zone ale județului, depășind 50 
de litri pe metru pătrat, au împiedicat 
desfășurarea normală a lucrărilor in 
cimp. In aceste condiții, comanda
mentul județean și comandamentele 
comunale au întreprins măsuri ope
rative avînd ca scop, în principal, 
buna conservare a recoltei. Tot po
rumbul cules în județul Dolj este 
depozitat în arioaie și pătule. Dar, 
odată cu înrăutățirea vremii, se 
creează și pericolul deprecierii aces

tuia. De aceea, In prezent, porumbul 
depozitat este controlat permanent, 
făcindu-se operația de prefirare a 
știuleților, acțiune care, după cum 
ne-a informat ing. Iulian Ioana, di
rectorul direcției agricole județene, 
se va încheia în următoarele 3—4 zile 
în tot județul. Forțe importante din 
agricultura Doljului sînt concentrate 
acum la eliminarea excesului de apă 
și la alte lucrări de care depinde 
păstrarea în bune condiții a porum
bului abia cules. Răspunzînd chemă
rii comandamentului județean, în 
toate unitățile unde porumbul este 
în pericol de depreciere, îndeosebi în 
consiliile intercooperatiste Filiași, 
Calopăr și Băilești, s-au constituit 
echipe de cooperatori și mecaniza
tori care, cu ajutorul motopompelor, 
elimină apa de pe culturi și sapă 
șanțuri de scurgere, la această ac
țiune participînd peste 6 000 cetățeni. 
(Nicolae Băbălău).

INVITAȚII PENTRU REVELION

Asigurarea tuturor condițiilor pentru

Du>pă cum am fost 
informați, întreprin
derea de turism, ho
teluri și restaurante 
București organizea
ză și în acest an ex
cursii cu ocazia Reve
lionului. Pentru buna 
desfășurare a acesto
ra s-au întocmit 40 de 
programe care asigu
ră trasee de la Iași la 
Orșova, de la Borșa

la Călimănești, de la 
30 m la 1525 m altitu
dine. Prețurile excur
siilor sînt variate, in 
funcție de traseu.

Organizatorii roagă 
pe cei ce doresc să 
participe la aceste 
excursii să rețină din 
timp biletele pentru a 
evita aglomerația ul
timelor zile.

înscrieri, relații.

consultarea progra
melor -- la sediile fi
lialelor de turism din 
bd. Republicii nr. 4 și 
63 și bd. N. Bălcescu 
nr. 35.

In imaginea de mai 
sus — o vedere din 
orașul Iași, unul din 
centrele în care se or
ganizează excursii cu 
prilejul Revelionului.

iernarea animalelor

Î~FAPTUL|
;DIVERS

CONSTANȚA. Incâ ” 
începutul toamnei, colective formate 
din activiști de partid și de stat, 
specialiști ai direcției agricole au a- 
nalizat, împreună cu membrii comi
tetelor comunale de partid, sta
diul pregătirilor pentru iernarea 
animalelor. „Asemenea analize — 
preciza tovarășul Gheorghe Anghel, 
activist al comitetului județean de 
partid — făcute împreună cu specia
liștii și cadrele de conducere din uni
tățile și fermele zootehnice, progra
mele de măsuri stabilite la fața lo
cului, cu termene de execuție și res
ponsabilități precise, au contribuit la 
intensificarea pregătirilor pentru iar
nă. în cooperativele agricole „23 Au
gust", Costinești, Cuza Vodă, Topalu, 
Comana, Chirnogeni și altele din ju
dețul Constanța, echipe de coopera- 
tori-meseriași au revizuit și repa
rat acoperișurile, au etanșeizat gea
murile și ușile, au pus la punct in
stalațiile electrice și de alimentare cu 
apă. Construcția fermelor de vaci de

■

la cooperativele agricole Cobadin 
Izvoru s-a încheiat cu o jumătate 
an mai devreme. Muncitorii Trustului 
de construcții locale Constanța și-au 
depășit propriile angajamente privind 
atît termenele de dare în funcțiune, 
cit și calitatea lucrărilor".

Controlul îndeplinirii sarcinilor, al 
propriilor programe de măsuri a 
constituit una din preocupările im
portante ale comitetelor comunale 
de partid Băneasa, Crucea, Comana, 
Cogealac etc., localități cu ferme și 
complexe de stat și cooperatiste cu 
efective mari de animale. Una din 
ședințele de lucru ale secretariatului 
comitetului județean de partid s-a 
desfășurat în comuna Crucea, unde 
există un complex de îngrășare a 
5 400 taurine și mai multe ferme de 
vaci și oi. Cu acest prilej au fost 
criticate o serie de neajunsuri pri
vind gospodărirea furajelor și între
ținerea adăposturilor, luîndu-se mă
suri adecvate care asigură condiții

de
bune de iernare « întregului efec
tiv de animale.

Este firesc ca toate construc
țiile mai vechi sau mai noi să 
fie reparate și reamenajate pentru 
a asigura o bună iernare a animale
lor. Așa se procedează, între altele, 
la cooperativa agricolă din Pecinea- 
ga, care dispune de 1 600 taurine, 
adăpostite în două grajduri moderne, 
cu o capacitate de 200 locuri fiecare, 
dotate cu instalații de muls meca
nic. In grajdurile vechi, meseriașii 
cooperativei au amenajat comparti
mente și boxe pentru viței și miei, 
au pus la punct adăpătorile automate, 
iar acum în bucătăria furajeră se pre
pară zilnic zeci de mii de kilograme 
de nutrețuri. Și la cooperativa agri
colă din Costinești cele 6 grajduri 
pentru 760 taurine au fost curățate, 
dezinfectate și văruite.

Există însă și situații contrastante, 
care demonstrează necesitatea de a 
se acționa mai stăruitor pentru buna 
adăpostire a animalelor. In Unele

cooperative agricole, printre care 
Ciocirlia de Jos. Tirgușor și altele, 
grajdurile și saivanele sînt dărăpă
nate, improprii pentru adăpostirea a- 
nimalelor. La cooperativa din comu
na Ion Corvin, prin saivanele cu uși 
lipsă și geamuri sparte suflă vin tul. 
Asemenea situații se constată și la 
cooperativele agricole Carvăn, Do- 
bromir, Satu-Nou, unde nu s-a făcut 
nimic pentru compartimentarea adă
posturilor, măsură indispensabilă în 
vederea prevenirii pierderilor de 
miei. Totodată, se cer revizuite și re
parate instalațiile mecanice. La coo
perativa din Tuzla s-au introdus a- 
dăpători automate care ușurează 
munca îngrijitorilor. Numai că o 
parte din acestea sînt defecte.

Măsurile inițiate de organele de 
partid se cer grabnic finalizate, a- 
cordîndu-se mai multă atenție exe
cutării reparațiilor și lucrărilor de 
amenajare interioară, în așa fel incît 
toate animalele să fie bine adăpos
tite. (C. Bordeianu).

Fapte • Opinii • Propuneri
• Uli SOt bihorean In Plină înflorire: Ucuriș, comuna 

Olcea. Prin hărnicia lor, țăranii cooperatori fac satul tot mai bogat și 
frumos. Din circa 400 case, peste 300 sînt noi. De o parte și de alta, 
de la nord la sud, ulița mare este străjuită de pomi sădiți în ultimii 
ani. Satul este străbătut de 4 km trotuare, iar în ultima vreme s-au 
mai construit încă 1 000 mp trotuare. Căminul cultural, precum și 
dispensarul uman au fost renovate. Satul este electrificat, are baie 
publică, stație de așteptare pentru autobuze, mai multe unități co
merciale etc. Bunăstarea satului își are izvorul în rezultatele muncii 
în cooperativa agricolă de producție. De exemplu, anul acesta s-a 
obținut cea mai mare producție de griu din istoria satului. (Nicolae 
Bogluț, comuna Olcea, județul Bihor).

Expoziție de peisaje ialomițene
Prevederile din grafic

sînt literă de lege
...și ca litera legii trebuie respectate

® Legile Statului nostru trebuie cunoscute cît mai temeinic 
de către toți cetățenii. Numai așa le vor putea riguros respecta și 
aplica. Cu toate că legile noastre se publică în ziare și in buletinele 
oficiale, aș propune — in ce privește comuna noastră — ca, în mai 
mare măsură decît pină acum, legile importante care au apărut și vor 
mai apărea să fie mai mult popularizate, îndeosebi prin adunări cetă
țenești. (Ion Popescu, satul Ciobani, comuna Hirsești, județul Argeș).

Am urmărit pe șantierul ÎNTRE
PRINDERII DE VASE EMAILATE 
DIN SIGHIȘOARA dacă lucrările se 
realizează potrivit prevederilor din 
graficele de execuție. O primă con
statare : nu la toate obiectivele sta
diile fizice atinse concordă cu pre
vederile din grafice. Cum se acțio
nează in această perioadă 
medierea situației 7

— In ultimul timp, o 
pe care am considerat-o 
pentru bunul mers al lucrărilor — 
preciza șeful de brigadă Biro Iosif, 
secretar al organizației de partid — 
a fost întărirea disciplinei pe șantier. 
In parte, am reușit. Dacă la o serie 
de obiective am putut să devansăm 
termenele prevăzute în grafice, a- 
cest fapt se datorează, in primul 
rind, disciplinei și hărniciei unor 
comuniști ca loan Tar, șef de 
echipă dulgheri ; Constantin Rus 
și Sinko Arpad, zidari, Constantin 
Tătaru, lăcătuș-montor ș.a. Printr-o 
exigență mai fermă a întregului co
lectiv împotriva celor încă certați 
cu disciplina, vom reuși să creăm un 
cadru cit mai propice obținerii unor 
rezultate tot mai bune.

Secretarul organizației de parlid 
ne-a vorbit și despre o serie de 
greutăți ce impietează desfășurarea 
execuției lucrărilor intr-un ritm nor
mal. Stația de utilaje și transporturi 
din Brașov nu asigură șantierului 
basculante și piese de schimb. Din 
această cauză, importante utilaje 
staționează in mod nejustificat : un 
buldozer a stat defect o săptămină, 
iar un excavator Castor PGO 1, timp 
de trei săptămini nu a săpat nici o 
cupă de pămint.

Automacaraua 31-BV-5 433 sta
ționa lingă birourile șantierului.

— Este defectă mașina? — il intre- 
băm pe șoferul Nicolae Băncescu.

— Nu. Am venit de la Copșa Mică 
să-mi semneze maistrul rapoartele 
de activitate pe sâptămîna trecută, 
cind am lucrat aici.

Deci, fără rost, automacaraua face 
de la Copșa Mică la Sighișoara și 
apoi retur peste 100 de kilometri, 
timp în care ea putea să fie folo
sită util.

O serie de lucrări stagnează, deși 
cu mult timp in urmă a fost predat 
front de lucru pentru executarea lor. 
Este vorba de efectuarea hidroizola- 
țiilor la magazia de produse finite,

pentru re-

problemă 
hotăritoare

lucrări ce trebuiau să fie realizate de 
Trustul de izolații București.

— O problemă de stringentă ac
tualitate — arăta Zikeli Horst, șeful 
lotului — este asigurarea condițiilor 
de lucru pentru perioada de iarnă. 
Trustul de instalații și montaj din 
Brașov avea sarcina să realizeze in
stalațiile termice și de încălzire in 
hala de debitare în soluție definitivă. 
Pînă acum însă lucrările nu au în
ceput.

Ritmul nesatisfăcător al lucrărilor 
de pe șantierul întreprinderii de 
vase emailate din Sighișoara impune 
măsuri ferme ce trebuie să revitali- 
zeze activitatea de aici. Toți factorii 
răspunzători de realizarea acestei 
investiții trebuie să intervină nein- 
tîrziat, cu soluții concrete, acordînd 
constructorilor întregul sprijin de 
care au nevoie pentru a lucra cu 
toate forțele, în ritmul de care de
pinde ca noile capacități 
ție să intre în funcțiune

de produc- 
la termen.

Un grup de 15 pic
tori din generația ti- 
nără și mijlocie a fost 
găzduit întjț-o tabără 
de vâră Ia Călărași, 
oraș in plină dezvol
tare industrială, situat 
ințr-un cadru natural 
atrăgător.

Acțiunea s-a înche
iat cu o 
poziție, 
întîi la 
ședința 
sălile încăpătoare ale 
Casei de cultură, de 
unde însă va fi itine- 
rată 
tăți. 
torii 
băra 
pă cu două tablouri, 
din care unul va intra 
în patrimoniul viito
rului muzeu de artă 
local. Expoziția se im
pune prin varietatea 
de stiluri și maniere, 
mijloacele de expresie 
diferențiindu-se vădit, 
potrivit cu viziunea și 
temperamentul expo
zanților. Unii se ex
primă prin interpre
tări poetice. precum 
Dan Cristian Popescu, 
Vasile Grigore, Geta 
Costin, Gabriel Catri-

nescu, Valeriu Bobo- 
relu. alții — printr-un 
viguros constructivism 
cromatic, urmărind 
sinteza, precum C. 
Blendea, Marius Cilie- 
vici, Florin Mitroi, 
Marin Iliescu. Un in
teresant dialog cu na-

Ion LAZAR

frumoasă ex- 
deschisă mai 
Slobozia, re- 
județului, in

și in alte locali- 
Fiecare din pic- 

prezenți în ta- 
amintită partici-

tura, pe linia tradițio
nală a peisagisticii ro
manești, întilnim la 
C. Crăciun, Vasile Me- 
lica,, Benone ȘuVăilâ, 
Aurel Pop, Gh. Bu- 
cătaru și Maria Blen
dea. dar la care des
lușim și intenția de 
surprindere a unei at
mosfere, de incorpo
rare a luminii în ma
teria pastei colorate, 
de construcție vigu
roasă a formelor.

Este vorba de o ex
periență utilă, de o 
îmbucurătoare reîn
toarcere la natură, la

izvoarele artei, care 
trebuie salutată. In
compatibilă cu înstrăi
narea de viață sau 
claustrarea între pere
ții atelierului, arta 
cere implicare afecti
vă, comentariu ardent, 
transfigurare a mari
lor sentimente umane. 
Adevăr înțeles de un 
număr tot mai mare 
de artiști. întrucit ac
țiunea consemnată mai 
sus se înscrie intr-o 
amplă activitate de 
vară, cuprinzind 20 de 
asemenea tabere, or
ganizate în 
locuri, unele 
tradiționale 
Buzăului, 
ș.a.), la care 
cipat aproape 300 de 
artiști.

Prin peisajele ialo
mițene ne confruntăm 
cu un fenomen nou, 
coțnplex, care duce la 
o mai profundă cu
noaștere a frumuseți
lor țării, la întărirea 
legăturilor dintre ar
tiști și public, la spo
rirea interesului pen
tru artă.

diferite 
devenite 
(Măgura 

Medgidia 
au parti

Marin 
M1HALACHE

• „Prietenul noului angajat" este un titlu care se re- 
comandă singur. El a fost recent atribuit — de către biroul grupei sin
dicale din atelierul M.P.X., de la Combinatul petrochimic Brazi — unor 
muncitori și maiștri care prin întreaga lor activitate, prin preocuparea 
ș'f‘ exemplul lor personal în muncă au contribuit și au sprijinit pe ti
nerii absolvenți ai școlii profesionale să se formeze și să se încadreze 
cit mai repede și mai bine în activitatea și sarcinile de producție ale 
colectivului. Printre cei care au primit acest titlu se află și Constantin 
Stuparu, Uie Gheorghe, Ion Tabacu, operatori, Florea Anghel, maistru, 
și alții. (Ion Ionescu, colonia Brazi, Prahova).

® Pasiune, 'f11 cac*rul preocupărilor pentru o cît mai bună 
pregătire pentru muncă și viață, pentru o cît mai trainică legătură 
între școală și practică, la școala generală din comuna Grăniceri (Arad) 
s-a înființat cercul „prietenii tractoriștilor". Pentru început, 11 elevi 
— sub îndrumarea tovarășului loan Pătroi, de la secția S.M.A. — în
vață aici săptămînal cunoașterea și conducerea tractorului. Pasiunea 
pentru profesia de tractorist i-a făcut pe școlari să nu aibă nici o ab
sență la lecții. (Petre Botașiu, comuna Grăniceri, județul Arad),

• Cu cîțiva ani în urmă 8_a hotărît construirea unei băi 
comunale în Vădâstrița (Olt). Lucrarea a durat destul de mult, ter
menul planificat ș-a depășit, dar important este că în primăvara 
aceasta totuși s-a terminat. Credeam că o să și funcționeze. Da 
de unde 1... Baia comunală stă tot închisă, instalațiile ei încă nu sînt gata 
pentru a fi puse in stare de funcționare. De ce s-au cheltuit bani pen
tru această baie dacă nu ne folosește 7 (Mihai St. Cartescu, comuna 
Vădâstrița, județul Olt).

® NilIliC de Zis, chio?cuI nr. 4 al întreprinderii de morărit 
și panificație Galați, amplasat în apropierea gării, este bine aprovizio
nat, cu sortimente diferite și de bună calitate. Ceea ce nemulțumește 
este felul cum sînt serviți cumpărătorii. Din lipsă de spațiu, pro
dusele sînt prea îngrămădite. Vinzătoarea spune că a cerut de 
multe ori întreprinderii să se creeze aici condiții mai bune de vinzare, 
să-i facă o magazie, ca marfa să nu mai stea înghesuită, dar cererile 
ei au rămas pină acum 
în comisia economică a

fără ecou. (Ion V. Marin, tehnician, membru 
Consiliului județean al sindicatelor Galați).

I 
i
I
I

Excursii
După cum am fost informați, 

Agenția de excursii cu turiști 
români în străinătate organi
zează în perioada ianuarie- 
martie 1977 peste 55 de progra
me turistice. Doritorilor li se 
oferă largi posibilități de cu
noaștere a obiectivelor turistice 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Polonia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică.

Informații suplimentare și în- 
•crierile le asigură Agenția de 
excursii cu turiști români în 
străinătate, din București, Calea 
Victoriei nr. 100. precum și toa
te oficiile județene de turism.

Tînăra întreprindere de 
piese de schimb pentru 
materialelor de construcții, celulozei 
și hirtiei din Suceava — tinărâ și 
prin virsta ei (abia la anul împli
nește un deceniu de existență), și 
prin virsta medie a colectivului (in 
jur de 21' de ani) — se mindrește 
cu realizări care îi atestă, pe drept 
cuvint, capacitatea creatoare : de la 
an la an crește producția, planul 
se îndeplinește și se depășește cu 
regularitate. Un detaliu semnificativ: 
produsele întreprinderii se bucură 
de o bună bucată de vreme de tot 
mai mare cerere la export, pe „pla
niglobul" de relații economice al co
lectivului înscriindu-se țări atît de 
îndepărtate între ele ca Iugoslavia 
și China,

— Ceea 
tărîtor să 
făptuirea 
xe ce ne 
directorul 
inginerul 
stăruitoarea mUncă politico-educati- 
vă a organizației de partid și, mai 
ales, accentul deosebit pus de comu
niști pe popularizarea realizărilor și 
inițiativelor exemplare, pe cit mai 
larga răspîndire a exemplului îna
intat...

Educația prin exemplul înaintat — 
iată una dintre direcțiile fundamen
tale ale activității politice de mobi
lizare a energiilor, de stimulare a 
gindirii și faptei dăruite fără precu- 
pețire interesului obștesc. Ne-a inte
resat cu deosebire modul cum acțio
nează organizațiile de bază pentru a 
face din experiența înaintată a frun
tașilor întrecerii un 
lui colectiv.

— Desigur — ne 
trul Ion Coroianu, 
tetului de partid - 
primul rind, a pune in mișcare toate 
pirghiile muncii politico-educative 
pentru a aduce Ia cunoștința între
gului colectiv inițiativele și înfăptui
rile demne de a fi considerate drept 
modele. Ceea ce se constata înainte 
vreme era faptul că anumite reali
zări ale unor tovarăși rămineau cu
noscute doar de cițiva oameni din 
jurul lor. de regulă de șefii lor ie
rarhici. Popularizarea, cită era, se fă-

utilaje și 
industria

Cuba sau țări ale Africii, 
ce ne-a ajutat în mod ho- 
mobilizăm colectivul la în- 
sarcinilor tot mai comple- 
stau in față — ne spunea 
adjunct al întreprinderii, 

Partenie Căproiu — a fost

bun al intregu-

spunea, mais- 
secretarul coml- 
- esențial e, în

cea la modul general : „Urmați e- 
xemplul fruntașului X !“, fără a se 
explica în ce constă acest exemplu, 
ce a realizat tovarășul respectiv și 
de ce anume trebuie să i se urmeze 
exemplul. Acum folosim toate mij
loacele muncii politice pentru a ex
plica temeinic conținutul exemplu
lui înaintat, semnificația sa etică, 
determinînd astfel nu numai o „lua
re la cunoștință", dar și înrădăcina
rea unui spirit de emulație, pentru 
a atinge și depăși cota atinsă de 
fruntași.

fie convinși de foloa- 
tovarășii Ciupitu și

larizatorii" să 
sele metodei,
Dochia au fost invitați să facă în 
fața lor O demonstrație a modului 
cum e transpusă în practică această 
metodă. După aceea s-a întocmit 
un plan amănunțit de acțiune, cu- 
prinzind toate formele și modalită
țile muncii politico-educative. în zi
lele următoare au avut loc ședințe 
speciale ale grupelor sindicale și a- 
dunarea organizației de bază U.T.C. 
De asemenea, la gazeta de perete 
s-au publicat mai multe articole, in-

grame de metal economisit, 
îndoielnic, și prin climatul 
gospodărească ce s-a creat 
pe linia drămuirii fiecărui 
metal.

O caracteristică esențială 
ției prin modele ce se desfășoară cu 
atîta perseverentă în întreprinderea 
sucevegnă este forța ei transforma
toare, capacitatea ci de a contribui 
la forjarea atitudinii înaintate față 
de muncă și viață a celor din jur.

— Nu e suficient să-i popularizezi 
pe fruntași, să le faci cunoscute fap-

FORȚA EDUCATIVĂ

dar, ne- 
de grijă 

în sector 
gram de

a educa-

A EXEMPLULUI ÎNAINTAT
însemnări despre munca politică la I.U.P.S. Suceava

Spre ilustrare ne-a fost evocată o 
acțiune desfășurată recent de către 
organizația de bază din sectorul me
talurgic, care cuprinde oțelăria. tur
nătoria și formarea. Aici maistrul 
modelor loan Ciupitu și muncitorul 
specialist Vasile Dochia au lansat nu 
de mult inițiativa folosirii, in cazul 
pieselor turnate, a metodei toleran
telor negative — metodă ce implică 
nu numai o mare precizie și un spor 
de productivitate, dar și o substan
țială economisire a acestui bun atit 
de prețios pentru economia națională 
care este metalul. La scurt timp 
după ce a fost demonstrată posibili
tatea aplicării pe scară largă a me
todei, secretarul organizației de 
bază. Vasile Munteanu. a convocat o 
ședință a biroului de partid, împre
ună cu biroul U.T.C. și cu responsa
bilii grupelor sindicale, pentru a de
clanșa acțiunea de popularizare a 
inițiativei. Pentru ca înșiși „popu-

soțite de fotografii, în care specia
liștii sectorului au arătat ou argu
mente temeinice că fiecare membru 
al colectivului poate și e dator să 
traducă în viață respectiva ini
țiativă. A fost întocmit și un 
grafic — afișat la loc vizibil — 
care înfățișa, pe bază de cal
cule grăitoare, ce economii de metal 
se obțin prin noua metodă. La sta
ția de radioamplificare cei doi pro
motori au dat răspunsuri ample, 
precise și temeinice la întrebările 
puse de cei ce doreau să aplice ini
țiativa. Brigada de agitație, condusă 
de lăcătușul Victor Botez, a prezen
tat un program închinat în întregi
me felului cum se aplică inițiativa, 
„luînd in tărbacă", totodată, pe cei 
care nu-și dădeau Interesul să și-o 
însușească. Rezultatul acestei acțiuni 
se măsoară. în prezent. în primul 
rind, desigur, prin sutele de kilo-

tele și inițiativele — ne spunea lă
cătușul mecanic Florea Petru, secre
tarul organizației de bază din sec
torul montaj-utilaje. In organizația 
noastră ne-am propus să folosim su
gestiv exemplele înaintate pentru a 
trezi, mai ales in conștiința celor ce 
nu dădeau înainte dovadă de prea 
multă tragere de inimă în producție, 
dorința de a nu mai bate pasul pe 
loc. de a se situa pe făgașul general 
al efortului de autodepășire al intre- 
gului colectiv...

O preocupare generală a comuniș
tilor din această organizație constă 
in a demonstra că realizările frun
tașilor nu șint neapărat niște fapte 
„de excepție", că ele nu solicită, in 
general, talente deosebite, ci numai 
o perseverență susținută în ridicarea 
calificării, o permanentă nemulțumi
re de sine, că stă în puterile fiecă
ruia să muncească la fel, cu condiția 
de a-și închina întreaga energie con-

tinuei perfecționări profesionale. Un 
exemplu de eficiență a acestui mod 
de a acționa l-am intilniț in persoa
na sudorului Ioan Oloieru. Cind a 
veniit să lucreze în formația maistru
lui comunist Constantin Andriuță, 
Oloieru era ceea ce se numește un 
„tinăr-problemă" : nu prea voia să 
știe de disciplină, nici să-și dea si
lința de a-și valorifica cunoștințele 
— căci meseria o știa bine — la ni
velul exigențelor colectivului. Vă- 
zind că, în realitate, Oloieru e un 
tovarăș cu un fond bun, dar căruia 
nimeni pină atunci nu știuse să-i 
stimuleze ambiția, voința de autode
pășire, secretarul organizației de 
bază, împreună cu maistrul forma
ției, au decis să apese tocmai pe a- 
ceastă pirghie, încă neîndeajuns fo
losită, a personalității sale. Cum au 
acționat ? L-au pus să lucreze îm
preună cu unul dintre fruntașii bri
găzii, comunistul Ștefan Gușetu, om 
dăruit întru totul muncii și intere
selor colectivului, autor al cîtorva 
raționalizări în producție. La inceput, 
Oloieru a încercat să nu dea impor
tanță exemplului pe care îl avea zi 
de zi in fata privirilor, dar pînă la 
urmă conștiinciozitatea și pasiunea 
omului de lingă el, explicațiile pe 
care i le dădea acesta, generos și 
dezinteresat, cu privire la metodele 
folosite, nu l-au putut lăsa indife
rent. încetul cu Încetul s-a simțit 
cuprins și el de dorința de a demon
stra că nu e mai prejos decît omul 
care îi era înfățișat drept model. In 
prezent, loan Oloieru se numără prin
tre elementele de bază ale formației 
și — ca semn al încrederii pe care 
i-au arătat-o comuniștii — a fost 
primit în rindurile membrilor de 
partid.

— La drept vorbind — spunea, in 
concluzia convorbirii noastre, tova
rășul Ion Coroianu — aceasta e ra
țiunea supremă a Întregii noastre 
activități educative prin intermediul 
modelelor înaintate : să-i facem pe 
oameni să devină conștienți de pro
priile lor capacități, pentru a le va
lorifica deplin, in interesul lor și al 
colectivității.

Victor BIRI.ADEANU 
Gheorghe PARASCAN

Natura 
se amuză

„Am citit cu mare interes acel 
fapt divers in care se arăta că 
se găsiseră lingă satul natal al 
marelui Brâncuși fragi in pirg 
in luna... noiembrie, tmi permit 
să vă trimit și eu acum o mos
tră, dar nu de fragi, ci de... 
zmeură". Intr-adevăr, scrisoarea 
cititorului nostru Russi Năiță, 
din Curtea de Argeș, este înso
țită de citeva frunze, flori și- 
zmeură. culese de sub bolta de 
viță de vie din ograda sa. „Și 
să nu vă mire, dar mi-am și 
pregătit borcanele pentru dul
ceață. In plus — tot ca o „dis
tracție" a naturii — unul din 
butucii de viță de vie, in loc sd 
înflorească in luna mai, a îmbo
bocit abia la sfirșitul lunii iulie, 
dar pe parcurs a lichidat... res
tanta, astfel că strugurii lui s-au 
copt chiar mai bine decit cei
lalți. Te pomțnești că la anul 
o să înflorească din... februarie". 
Mai știi ?

X —269
Ne scrie săteanul Vasile Fîna- 

ru din Rimnicelu, județul Bu
zău : „Vă scriu cu intirziere, 
pentru că pînă acum am încercat 
să rezolv problema — ca să zic 
așa — pe plan local, dar n-am 
izbutit. Iată despre ce este vor
ba : în ziua de 1 noiembrie, pe 
la orele prinzului, a trecut pe 
șoseaua din satul nostru un ca
mion care transporta vite spre 
București. In dreptul casei mele, 
a căzut din mașină o junincă. 
Am luat-o la mine, i-am dat să 
mănince, după care am anunțat 
autoritățile comunei, ele au a- 
nunțat alte autorități, dar pînă 
acum nu s-a prezentat nimeni să 
ridice juninca. Pentru recunoaș
tere, juninca are pe spate un 
semn făcut anume : „X — 269“. 
Poate că păgubașul află pe a- 
ceastă cale și dă un semn de 
viață, pentru că vine iarna". Iar 
omul n-a prevăzut o gură în 
plus la rația de... furaje.

Care 
bucurie...

Mult s-a mal bucurat munci
torul Ion Grecea, de la Grupul 
de Șantiere chimice din Timi
șoara, in clipa in care a fost 
anunțat, din partea conducerii, 
că i s-a repartizat o locuință 
faină. Dar bucuria lui s-a stins 
repede cind a dat cu ochii de 
Vasile Oprea, administrator la 
grupul de șantiere :

— te bucuri, hai ?
— Mai incape vorbă ?
— Și eu mă bucur, pentru cd 

trebuie să te taxez cu 500 de lei. 
Preț fix.

— Pentru ce ?
— Pentru ca să-fi închei con

tractul imediat. Dacă nu...
Dar și „bucuria" administra

torului s-a stins repede, fiind 
prins de miliție in flagrant de 
luare de mită. Și „luat" a fost.

„Darul“ 
de nuntă

Nuntă mare la Băcia, județul 
Hunedoara. S-a mincat, s-a cin- 
tat și s-a jucat pină seara tîrziu. 
Ca la nuntă. La un moment dat, 
mirele, Ion Moloț, s-a gindit că 
n-o să fie observată absența sa 
de la petrecere pînă va da „o 
fugă" să ducă la gara din Sime- 
ria cîteva din rudele sale. Zis 
și făcut. Și-a luat mireasa lingă 
el, s-a urcat în autoturismul 
1—HD—1201, și a pornit-o spre 
Simeria. Ce-i drept, nuntașii nu 
i-au sesizat absența, dar un lu
crător de la serviciul circulație 
a observat... prezența mirelui la 
volan sub influența alcoolului. 
A fost oprit și, în loc de un dar 
de nuntă, s-a ales cu o amendă. 
Dar mirele nu ș-a supărat : 
„Bine că m-a oprit la timp. Ce 
mă făceam dacă se producea 
vreun accident 7 !“ Intr-adevăr, 
răminea mireasa singură.

Tot de la
chibrituri...

Colonelul Alexandru Rus, __
Comandamentul Pompierilor, ne 
aduce la cunoștință două întîm- 
plări cu deznodămint tragic, 
amindouă petrecute în aceeași zi 
din luna noiembrie și la același 
ceas de amiază. Doi copii lăsați 
in casă fără supraveghere (unul 
in virsta de 4 ani și celălalt de 
2 ani), ai lui Constanța Bulgaru 
de la I.A.S. Tulcea, s-au jucat 
cu chibriturile și casa a luat foc. 
Cu toată intervenția pompierilor, 
cei doi copii n-au mai putut fi 
salvați. După cum n-a mai putut 
fi salvată nici o fetiță de trei 
ani din Podgoria-Buzău, care a 
ars cu casă cu tot, din aceeași 
cauză : jocul cu chibriturile...

din

Nu și-a văzut 
de treabă

Popescu Mihai venise din co
muna Poarta Albă, județul Con
stanța, să lucreze in București. 
A fost angajat la întreprinderea 
de încălțăminte „Pionierul". In 
loc să-și vadă de muncă, s-a 
dus deunăzi teleleu prin oraș. 
La un moment dat. dintr-un 
autoturism i-au făcut cu ochiul 
citeva obiecte de valoare. Le-a 
sustras și le-a ascuns la Ioana 
Bădan, din strada Arieșul Mare 
nr. 3, cu gind să le valorifice și 
să împartă ciștigul „juma-juma". 
Pină una, alta, „impart"... ares
tul circumscripției 14 miliție din 
Capitală.

Rubrlcd realizata de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
..Scinteii'
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ÎNCHEIEREA CONVORBIRIIOR ECONOMICE
ROMANO-AMERICANE

în cursul după-amiezii de marți 
s-au încheiat convorbirile economice 
purtate de Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, și Elliot Richard
son, secretarul pentru comerț al 
S.U.A.

In acest cadru au fost stabilite o 
serie de măsuri care să contribuie, 
potrivit acordurilor existente între

România și S.U.A., la dezvoltarea 
schimburilor comerciale reciproc a- 
vantajoase româno-americane, la pro
movarea unei cooperări economice, 
industriale și tehnice mai largi în
tre cele două țări. S-au convenit, de 
asemenea, o serie de acțiuni care să 
înlesnească și să stimuleze activita
tea de conlucrare dintre firme ame
ricane și întreprinderi economice ro
mânești.

Semnarea protocolului sesiunii
în aceeași zi au luat sfîrșit lucră

rile celei de-a treia sesiuni a Co
misiei economice mixte româno-ame
ricane, desfășurate la București, prin 
semnarea de către șefii celor două 
delegații — Ion Pățan și Elliot Ri
chardson — a protocolului sesiunii.

Documentul identifică, în spiritul 
hotărîrilor convenite cu prilejul 
dialogului la nivel înalt româno-ame- 
rican, noi posibilități și soluții meni
te să asigure lărgirea și diversifica
rea comerțului și cooperării econo
mice între România și S.U.A. pe o 
bază reciproc avantajoasă. în acest 
context s-au stabilit acțiuni comune 
de facilitare și stimulare a schimbu
rilor comerciale dintre cele două 
țări, astfel ca ele să depășească nive
lurile anuale preconizate, ajungînd la 
sfîrșitul anului 1980 să totalizeze un 
miliard dolari. în domeniul cooperă
rii economice, protocolul prevede 
măsuri practice care să favorizeze, 
în conformitate cu acordul pe ter
men lung semnat între cele două țări, 
dezvoltarea colaborării în siderurgie, 
construcția de mașini, electronică și 
electrotehnică.

în cadrul aceleiași ceremonii, mi
nistrul transporturilor și telecomuni
cațiilor, Traian Dudaș, și ambasado
rul S.U.A. la București, Harry Barnes 
jr„ au semnat Acordul dintre Româ
nia și S.U.A. privind pescuitul în lar
gul coastelor Statelor Unite.

★
Marți după-amiază, George Maco- 

vescu, ministrul afacerilor externe, a 
avut o întrevedere cu Elliot Richard
son, secretarul pentru comerț al 
S.U.A. Cu acest prilej, cei doi mi
niștri și-au exprimat satisfacția față 
de evoluția ascendentă din ultimii 
ani a raporturilor de colaborare și 
cooperare dintre România și S.U.A. 
și au evidențiat rolul important al 
dialogului la nivel înalt româno- 
american în dezvoltarea acestor ra
porturi. Au fost abordate probleme 
privind extinderea și întărirea rela
țiilor româno-americane și conlucra
rea dintre cele două țări în domeniul 
vieții internaționale.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială.

A participat Harry Barnes jr., am
basadorul S.U.A. la București.

Conferință de presă
La scurt timp după semnarea pro

tocolului celei de-a treia sesiuni a 
Comisiei economice mixte româno- 
am, Tcane a avut loc o conferință de 
presă. în acest cadru. Ion Pățan, vi- 
ceprim-minist.ru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, și El
liot Richardson, secretarul pentru co
merț al S.U.A., și-au exprimat, în 
scurte declarații, satisfacția față de 
rezultatele sesiunii și au subliniat 
spiritul de colaborare constructivă in 
care s-au desfășurat lucrările ei.

în continuare, oaspetele a răspuns 
la întrebările ziariștilor.

Evocînd primirea sa de către pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. oaspetele a 
subliniat caracterul cordial al con
vorbirii purtate cu șeful statului ro
mân, arătînd că aceasta reflectă în
suși nivelul înalt atins în dez
voltarea progresivă a relațiilor din
tre cele două țări. Oaspetele 
a insistat asupra importanței de

osebite a dialogului româno-ame- 
rican la nivel înalt, a cărui însem
nătate rezidă, în opinia sa. în aceea 
că face dovada posibilităților de ex
tindere și viabilității relațiilor și 
cooperării economice între țări cu fi
lozofii diferite, aparținînd unor sis
teme politice fundamental diferite.

Ministrul american a relevat apoi 
necesitatea aplicării în viață a pre
vederilor Actului final de Ia Helsinki, 
relevînd importanța acestuia pentru 
dezvoltarea relațiilor economice din
tre țările participante, inclusiv Româ
nia și S.U.A.

Secretarul pentru comerț al S.U.A. 
s-a referit pe larg Ia perspectivele 
favorabile pe care rezultatele actua
lei sesiuni a comisiei mixte le des
chid extinderii colaborării economice 
bilaterale, relevînd că, în cadrul a- 
cesteia, o pondere tot mai mare va 
reveni unor forme moderne. în pri- 
rhul rînd cooperării în producție și 
societăților mixte.

• BVZAU. Integrată fazei de 
masă a Festivalului național „Cin- 
tarea României", cea de-a 9-a edi
ție a „Toamnei culturale buzoie- 
ne“, dedicată cîntecului popular, a 
adus pe scena buzoiană 52 de so
liști vocali și instrumentiști din 20 
de județe ale țării. Cenaclul Uni
unii artiștilor plastici a deschis e-‘ 
diția 1976 a „Expoziției județene a 
artelor plastice". • MEHEDINȚI. 
La Drobeta Turnu-Severin a fost 
prezentat un spectacol literar-mu- 
zical-coregrafic al tuturor formații
lor sindicale. La Orșova a avut loc 
seara literară „Răscoala din 1907
— pagină memorabilă a luptelor 
sociale din România". Ansamblu! 
Doina Cernei a prezentat spectaco
lul „Românie, mîndră floare". La 
clubul „Patria" s-a ținut expune- 
ea despre patriotismul socialist.

La Pătulele s-au desfășurat un fes
tival al „Fluierului oltenesc" și o 
sesiune de comunicări și referate 
pe tema „Instrumente populare 
oltenești". „Stațiile de radioficare"
— a fost tema schimbului de ex
periență organizat de secția de pro
pagandă a comitetului județean de 
partid. La Simian, Prunișor, Stre- 
haia și Vinju Mare s-au desfășu
rat simpozioane despre centenarul 
independenței și despre răscoalele 
din 1907. • ALBA. La Sebeș a fost 
organizat un program de mani
festări cultural-științifice consacrat 
etnografiei și artei populare din 
zona văii Sebeșului. Au participat 
muzeografi din București, Sibiu, 
Alba Iulia și Sebeș. A fost des
chisă expoziția creatorilor popu
lari Nicolae Cernat (Șugag), Maria 
Poenaru (Laz) și Ion Munteanu 
(Săsciori). • CARAȘ-SEVERIN. în 
întreg județul au loc „Zilele cul
turii cinematografice". Clubul mi
nerilor din Anina a găzduit pre
miera piesei „Neliniștea" de Horia 
Guia, inspirată din viața, mine
rească. Cenaclul „Atheneum" a 
prezentat spectacole de muzică și 
poezie pentru oamenii muncii aflați 
la odihnă pe muntele Semenic. 
Clubul „Femina" a inițiat o masă 
rotundă pe tema „Femeile în socie
tatea românească contemporană". 
• SUCEAVA. în cadrul Festivalu
lui „Cintarea României", la Su- 
cevița, Sadova, Scheia au avut 
loc noi reprezentații artistice. La 
galeria de artă expune pictorul

botoșănean Radu Costișei. • AR
GEȘ. Ea Clubul tehnic al tineretu
lui din Pitești a avut loc festiva- 
lul-concurs „Hermes-film", care a 
reunit zeci de cinecluburi din țară. 
La - Buzoiești a avut loc faza co
munală a concursului brigăzilor 
artistice pe tema „Cum trăim și 
cum mtincim". La U.F.E.T. Curtea
de Argeș s-a ținut un simpozion 
dedicat independenței. Muzeul din 
Pitești s-a îmbogățit cu lucrări de 
Gheorghe Șaru. Vasile Dobrian, 
Ion Stendl, Dan Băjenaru, Gheor
ghe Apostu ș.a. • IAȘI. La Do- 
broâăț a avut loc a doua ediție 
a manifestării cultural-educative 
„Permanențe ale istoriei poporului 
român". Tot aici a luat ființă ce
naclul de creație lirico-patriotică 
„Mihai Eminescu". La Hirlău s-a 
înființat un teatru popular cu sta
giune permanentă. Spectacolul i- 
naugural a fost cu piesa „Soare 
apune, soare răsare" de Suzana 
Ciortea, în regia lui Virgiliu Costin 
de la Teatrul Național „Vasile A- 
lecsandri". în deschidere a susținut
un recital solista 
buleac de la Opera 
București, originară

Lucia Ți- 
Română din 
din Hirlău.

• TELEORMAN. La Turnu Măgu
rele a avut loc o dezbatere pe
tema „Ritmurile cincinalului 1976— 
1980 în Teleorman". La Prunaru, 
citeva sute de pionieri și tineri 
au prezentat o evocare istorică de
dicată împlinirii a 60 de ani de la 
eroica șarjă de cavalerie a ostași
lor români, din 15 noiembrie 1916. 
• GORJ. „Interferențe lirici in 
plastică, poezie și muzică" — este 
tema dezbaterii organizate, recent, 
la Tg. Jiu. La muzeul județean a 
avut lop o intilnire a publicului 
cu artiști. plastici gorjeni. Un 
schimb de 'experiență pe tema 
muncii politico-educative de masă 
a avut loc la cooperativa mește
șugărească „Drum nou". • TIMIȘ. 
Teatrul german de stat din Timi
șoara și-a deschis stagiunea du 
premiera „Comedia dulapului" de 
Friedrich Wolf. La Lugoj a avut 
loc un simpozion pentru tineret 
dedicat centenarului independen
ței. Peste 400 de oameni ai muncii 
din unitățile constructoare de ma
șini și din transporturi au parti
cipat la o dezbatere pe tema chipu
lui moral al comunistului.

Corespondenții „Scinteli"

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am apreciat foarte mult mesajul dumneavoastră de felicitări transmis 
cu prilejul celei de-a 12-a aniversări a Zambiei din acest an.

K. D. KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

Cronica
Ministrul muncii și aface

rilor sociale al Kuweitului, 
șeicul Salem Al-Sabah, fiul emirului 
statului Kuweit, care face o vizită în 
țara noastră, a sosit marți seara în 
Capitală. La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, oaspetele a fost întimpinat 
de Petre Lupu, ministrul muncii, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

★
Tovarășul Petre Lupu a oferit un 

dineu in: cinstea șeicului Salem Al- 
Sabah.

Protocol, h3 Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale a fost semnat 
marți Protocolul privind schimbul 
de mărfuri pe anul 1977, în cadrul 
Acordului comercial și de plăți de 
lungă durată dintre Republica So
cialistă România și Republica India. 

La semnare au participat repre
zentanți ai conducerii Ministerului 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, precum și 
Kilam Kaul, ambasadorul Indiei la 
București.

Expoziție. „200 de ani de pic
tură la Dresda" se intitulează ex
poziția deschisă, marți la amiază, 
în sălile Muzeului de artă al Re
publicii Socialiste România, sub aus
piciile Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste. După expozițiile găz-

zilei
duite de același muzeu bucureștean 
în 1961 și 1963 cu lucrări din fondul 
Galeriilor din Dresda, vizitatorii ro
mâni au prilejul de a lua din nou 
contact cu arta pictorilor unuia din
tre orașele de veche tradiție cultu
rală din Europa.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
Petre Oprea, directorul Muzeului de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia, și Joachim Uhlitzch, directorul 
galeriei „Noii maeștri din Dresda". 
In asistență, la festivitate, se aflau 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, perso
nalități ale vieții noastre cultural- 
artistice, un numeros public. Au luat 
parte Hans Voss, ambasadorul R.D. 
Germane la București, alți șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în țara 
noastră, membri ai corpului diplo
matic.

★
în zilele de 22 și 23 noiembrie a 

avut loc cea de-a X-a Conferință 
tehnico-științifică in domeniul tehni
cii și tehnologiilor poligrafice, orga
nizată de Centrala industriei poligra
fice și Uniunea sindicatelor din presă, 
poligrafie și edituri. Au fost prezen
tate comunicări și expuneri privind 
programul de cercetare și dezvoltare 
a tehnicilor și tehnologiilor prevă
zute a fi asimilate în cincinalul 
1976—1980, noi tehnologii moderne 
de producție, experiențe în organi
zarea producției in diferite între
prinderi poligrafice din țară și altele.

PROGRAMELE I Șl II
• In jurul orei 9,30 — Transmi

sie directă de la Palatul Republi
cii : Ceremonia semnării Declara
ției româno-sovletice.

• In jurul orei 10 — Transmi
sie directă de la Palatul sporturi
lor și culturii : Mitingul prieteniei 
romăno-sovietice.

PROGRAMUL I
16.00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba germană.
17,00 Telex.
17.05 Enciclopedie pentru tineret.
17.30 Scena. Emisiune de actualitate și 

critică teatrală.
18.00 Din viața plantelor șl animalelor.
18.20 Săptămina muzicală — emisiune 

de actualitate muz.icală.
18,40 Tragerea Pronoexpres.
18,50 Tribuna TV. Munca polltlco-edu- 

catlvă și citeva din aspectele el 
cotidiene.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Să muncim și să trăim In chip 

comunist. Integrarea Invățămîntu- 
lul cu cercetarea șl producția.

20.25 Film artistic : „Ilustrate cu flori 
de cîmp" — producție a Casei de 
filme 3. Premieră TV.

22,00 Farmecul muzicii. Arii din opere, 
operete, canțonete, piese instru
mentale de virtuozitate șl balet.

22.30 Telejurnal.

PROGRAMUL II
20,00 Arii din opere.
20,3(1 O Viață pentru o idee : Ion Po- 

pescu-Voiteștl (1876—1944). geolog, 
pionier al cercetărilor geologice 
românești.

21,00 Telex.
21,05 Pe teme economice. Pregătiri pen

tru producția anului 1977 în în
treprinderi ale sectorului 8 din 
Capitală.

21.25 Reportaj pe glob. Oamenii focului 
albastru — producție a studiouri
lor sovietice. Documentar premiat 
la Festivalul de filme de scurt me
traj de la Leipzig.

La Oradea

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 noiembrie. In țară : Vremea 
va continua să se răcească în primele 
zile, mai ales în regiunile din nord- 
vestul țării, apoi se va încălzi ușor. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros. 
Local vor cădea precipitații, care vor 
fi mai ales sub formă de lapoviță șl 
ninsoare, în jumătatea de nord a țării,

și sub formă de ploaie, lapoviță și nin
soare în rest. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 5 și 
plus 5 grade, mai coborite în nordul 
țării, iar cele maxime între zero și 8 
grade, mai ridicate către sfîrșitul in
tervalului. Dimineața și seara se va 
produce ceață. In București : Vremea 
va continua să se răcească în primele 
zile, apoi se va încălzi. Cerul va fi 
mal mult noros, favorabil precipitații
lor slabe. Vîntul va sufla slab pînă la 
potrivit. Ceață dimineața și seara, în 
a doua parte a intervalului.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

RUGBIAzi, partidă internațională la stadionul „Steaua"
Astăzi iși începe turneul în țara 

noastră echipa de rugbi a Academiei 
militare de aviație „I. Gagarin" din 
Moscova. Formația sovietică, care 
recent a cucerit „Cupa U.R.S.S.", va 
întîlni in primul meci echipa Steaua. 
Partida se va disputa pe terenul

„Steaua" din Capitală cu începere 
de la ora 14,30.

Vineri, la aceeași oră și pe același 
stadion, oaspeții vor juca în com
pania selecționatei de juniori a mu
nicipiului București.

FOTBAL: Tragerea la sorți pentru 
„Cupa României"

Ieri a avut lbc tragerea la sorți 
pentru stabilirea întîlnîrilor din ca- 
druf 16-imilor „Cupei' României" Ia 
fotbal. Meciurile se vor desfășura ‘la 
8 dfeceriifirie după următoruT progfaiiî
(primele echipe vor găzdui jocurile) : 
Rapid Jibou — Progresul Corabia ; 
Universitatea Craiova — Corvinul 
Hunedoara ; Automecanica Bucu
rești — Politehnica Iași ; A. S. 
Miercurea Ciuc — Metalul București ; 
Dierna Orșova — S. C. Bacău ; Di-

ÎN CÎTEVA
• La sala Floreasca din Capitală 

se va juca astăzi meciul retur din
tre echipa Rapid București și for
mația Elizur Tel Aviv (Israel), con- 
tind pentru optimile de finală ale 
competiției europene de baschet fe
minin „Cupa Liliana Ronchetti". 
Partida va începe la ora 17,30 și va 
fi condusă de arbitrii A. ICayali 
(Turcia) și I. Herczog (Ungaria).

în primul joc, disputat in urmă cu 
o săptămînâ la Tel Aviv. baschetba
listele românce ciștigaseră cu scorul 
de 97—82.

• Tenismanul argentinean Guil
lermo Vilas a cîștigat turneul de la 
Sao Paulo, în finala căruia l-a în
vins cu 6—-2, 6—0 pe jucătorul spa
niol Jose Higueras.
• Celebrul fotbalist brazilian Pelă

namo București — Steaua ; C. S. Bo
toșani — F. C. Petrolul Sportul 
studențesc — U. T. Arad ; Cetatea 
Tg. Neamț — Jiul Petroșani : C.S.U. 
Galați — F.C.M. Galați ; ÎCHIM Bra
șov — F. C. Olimpia Satu Mare ; Mi
nerul Motru — Politehnica Timișoa
ra ; Rapid — F. C. Constanța ; F. C. 
Argeș Pitești — Progresul București ; 
F.C.M. Reșița — A.S.A. Tg. Mureș ; 
Constructorul Alba Iulia — F. C. Bi
hor. Intîlnirile vor începe la ora 13.

Rî N DU RI
își va lua adio de la sportul care l-a 
consacrat ca una dintre cele mai 
populare vedete ale lumii sportive 
cu’ prilejul unui turneu mondial pe 
care-1 va întreprinde în luna septem
brie a anului viitor, împreună cu 
echipa „Cosmos" din New York. Pe 
timpul acestui turneu, echipa „Cos
mos", cu Pele în formație, va juca 
în toate continentele, în ultimul 
meci, ce se va disputa la New York 
între echipele F.C. Santos și „Cos
mos". Pele va juca , cite o repriză in 
cele două for'rn.ații. După retragerea 
din activitatea competițională, Pele 
se va reîntoarce în Brazilia, unde va 
deveni consilier special al reprezen
tativei braziliene, în vederea partici
pării acesteia la campionatul mon
dial de fotbal din Argentina.

„Săptămina 
teatrului scurt"

„în cadrul manifestărilor cuprinse 
în Festivalul național „Cintarea 
României", la Oradea a început ieri. 
23 noiembrie, „Săptămina teatrului 
scurt", care reunește pe scena oră- 
deană spectacole ale teatrelor pro
fesioniste din localitate. Satu-Mare, 
Raia Mare, Arad, Botoșani, Bîrlad, 
Timișoara (secția germană), precum 
și ale caselor de cultură din Pitești 
și Tirgu Lăpuș, ale căminelor cultu
rale din Roșia și Holod (Bihor).

în deschiderea festivă a „Săptămî- 
nii..." — la care au fost prezenți 
Petre Blajovici, prim-secretar al Co
mitetului județean Bihor al P.C.R., 
alți reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, dramaturgi, cri
tici de artă de la diferite ziare și 
reviste, regizori și pictori sceno
grafi, activiști pe tărîmul mișcă
rii artistice de amatori, un nume
ros public — teatrele de stat din 
Oradea și Arad au prezentat piesele 
„Apasionata" de Gheorghe Ardelean 
și, respectiv, „Balada celor doi în
drăgostiți", de Dimitrie Roman.

în cadrul „Săptăminii teatrului 
scurt", la biblioteca județeană va 
avea loc un colocviu pe tema „Piesa 
scurtg și actualitatea socialistă în 
mișcărea teStbală românească". (Du
mitru Gâță).

SATU MARE;
Preocupări pentru diversificarea 

bunurilor de consum

Un nou magazin 
la Pașcani

J

Noua unitate a industriei 
ușoare din Pașcani — între
prinderea de perdele și tricota
je — și-a deschis zilele acestea 
un magazin de prezentare și 
desfacere. Amplasat pe strada 
Moldovei, aflată în zona cen
trală a orașului, la parterul 
unui bloc de locuințe, magazinul 
prezintă și desface o largă 
gamă de produse : lenjerie fină 
pentru femei și copii — simplă 
și dantelată — cămăși, rochii, 
bluze, pantaloni etc. pentru co
pii, femei și bărbați, perdele in 
lățime dublă de 2,30 metri cu 
bordură și flori, precum și per
dele cu lățime sub doi metri, 
imprimate în culori vii, paste
late. De asemenea, s-au pus in 
vinzare bluze din tricoturi scă- 
moșate și rochii din fire polia- 
midice, care se comportă exce
lent la purtare și spălări repe
tate cu detergenți sintetici. 
Mult căutate de cumpărători 
sint și cămășile și bluzele crea
te recent din fire poliesterice 
texturate primite de la Combi
natul de fibre sintetice din Iași. 
(Manole Corcaci).

Pe strada Ștefan cel Mare din 
municipiul Satu Mare se află 
unul din magazinele cu cel mai 
mare dever : este unitatea de 
prezentare și desfacere a bunu
rilor de consum care se reali
zează în fabricile aparținătoare 
întreprinderii județene de in
dustrie locală. Sint expuse aici 
diferite articole metalice de uz 
casnic, mobilă, produse de ma- 
rochinărie, chimice etc. întrucit 
cea mai mare gamă de articole 
de uz casnic — circa 40 — pro
vin din cadrul atelierului metal 
III al fabricii „1 Mai“-Satu 
Mare, ne-am adresat șefului a- 
cestui atelier, Vasile Hossu, care 
ne-a relatat :

— Pe baza contractelor înche
iate pentru fondul pieței cu în
treprinderile comerțului cu ri
dicata din țară. în atelierul 
nostru urmează să se execute, 
pină la sfirșitul anului, impor
tante comenzi. Dintre produsele 
noastre amintim toporașele pen
tru carne, pilniile și polonicele 
emailate în diferite culori și di
mensiuni, fărașele emailate, pre
cum și ascuțitorul de cuțite cu 
role și altele. Menționez și citeva 
din produsele pe care le reali
zează atelierul metal II : un 
nou tip de sobă de gătit emai
lată, pompe manuale pentru 
apă, foarfeci de tuns oi și altele. 
(Octav Grumeza, corespondentul 
„Sein teii").

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 23 NOIEMBRIE 1976

FAZA I:
EXTRAGEREA I : 21 57 80 90 17 79
10 11 8 69 88 71
EXTRAGEREA a II-a : 37 53 47 58
23 46 75 89 85 84 44 81

FAZA a Il-a :
EXTRAGEREA a III-a : 16 71 7, 70
59 52
EXTRAGEREA a IV-a : 22 54 5 29
63 62
EXTRAGEREA a V-a : 3 ;B8 68 30
46 1

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBUCU ZAIR

Excelenței Sale General de corp de armată 
MOBUTU SESE SEKO KUKU 

NGBENDU WA ZA BANGA
Președintele Republicii Zair

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Zair, 
am deosebita plăcere să vă adresez, în numele poporului român și al meu 
-personal, cele mai călduroase felicitări, impreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului zairez 
prieten, in dezvoltarea independentă a patriei sale.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie, de colaborare fruc
tuoasă dintre Republica Socialistă România și Republica Zair vor cunoaște 
o evoluție ascendentă, în folosul țărilor și popoarelor noastre, al forțelor 
care luptă pentru pace și progres, pentru instaurarea unei noi ordini poli
tice și economice internaționale în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

*

Odinioară, Zairul — 
aflat sub jugul domi
nației coloniale — era 
caracterizat în presa 
occidentală ca „o țară 
absurd de bogată, Cu o 
populație absurd de 
săracă". Era un mod 
sugestiv de a ilustra 
secătuirea de avuții a 
țării de către monopo
lurile străine prin 
crîncena exploatare a 
populației autohtone.

Țara din inima „con
tinentului negru" ofe
ră astăzi o imagine 
vie a roadelor efortu
rilor unui popor de
venit stăpîn pe destine
le sale. în acest sens, 
„zairizarea" economiei 
definește un amplu 
proces de desprindere 
a țării din chingile 
monopolurilor și inte
reselor străine, de valo
rificare a bogățiilor 
naționale in interesul 
dezvoltării, progresu
lui și prosperității 
țării.

„Cuprul zairez in 
folosul Zairezilor" ă 
devenit, de pildă, o 
însuflețitoare deviză 
națională. Shaba, care 
în limba swahili în
seamnă cupru, este 
noul nume al Kat-an- 
găi — importantă pro
vincie minieră. Aici,

vizitatorul descoperă 
numeroase secvențe 
concludente ale înnoi
rilor. Pe pămintul 
unde fumegau altădată 
coșurile companiei 
„Union Miniâre" se 
înalță acum siluetele 
impunătoare ale în
treprinderilor de stat 
„Gecamines". Utilaje 
și tehnologii moderne 
sint dirijate de un 
număr tot mai mare 
de ingineri și tehni
cieni zairezi, ca ur
mare a intensificării 
procesului de forma
re de cadre naționale. 
Este semnificativ că, 
in prezent. Zairul face 
parte din eșalonul 
primelor țări din lume 
producătoare de cu
pru. cobalt și diaman
te industriale.

Pe „harta progresu
lui" au apărut in ul
timii ani și conti
nuă să apară noi 
repere : Inga, unde se 
construiește cel mai 
mare complex hidro
energetic al Africii ; 
uzina siderurgică de 
la Maluku ; centrul 
de telecomunicații prin 
sateliți de la N’Sele ; 
Banana, noul port in
dustrial în construc
ție, ș.a.m.d.

Pe aceste itinerare

ale prefacerilor Înnoi
toare din Zair, vizita
torul român va întilni 
cu satisfacție prezen
țe edificatoare ale co
laborării rodnice din
tre poporul român și 
poporul zairez. Așa, 
de pildă, autocamioa
nele și tractoarele bra
șovene. autoturismele 
de teren realizate la 
Cimpulung se bucu
ră de un bineme
ritat prestigiu pe pia
ța zaireză ; geologi 
și specialiști, medici 
și profesori români își 
desfășoară activitatea 
în Zair în cadrul ac
țiunilor de cooperare 
bilaterală, ș.a.

Sub puternicul im
puls al întîlnirilor din
tre președinții Nicolae 
Ceaușescu si Mobutu 
Șese Seko, de la Bucu
rești, în 1970, și Kin
shasa. in 1972. legătu
rile de colaborare și 
prietenie româno-zai- 
reze cunosc o dezvol
tare continuă. Cores- 
punzind intereselor ce
lor două țări, un ast
fel de curs se înscrie, 
totodată, ca un cert 
aport la cauza făuririi 
unei noi ordini politi
ce și economica în 
lume.

Viorel POPESCU

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a trimis o telegramă 
de felicitare comisarului de stat al 
afacerilor externe și al cooperării 
internaționale, Nguza Karl I Bond, 
cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Zair.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Zair, Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea â organizat, marți, in Capitală

o manifestare culturală. Au parti
cipat membri ai conducerii I.R.R.C.S.. 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe. Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți Bokingi Embe- 
yolo, ambasadorul Republicii Zair la 
București, membri ai ambasadei. în 
încheiere au fost prezentata filme 
documentare zaireze.

Industria desalinizării 
apei marine

Pină in anul 2 000, instalațiile de 
desalinizare a apei de mare ar putea 
dobîndi importanța pe care o are în 
prezent industria constructoare de 
automobile. Ținînd seama de consu
mul mondial .de apă, rezultă că fie
care locuitor al planetei noastre în
trebuințează, in medie, pe an 1 000 
mc de apă. Pentru a asigura un 
astfel de consum ar fi necesară o 
rezervă de apă dulce de care ome
nirea nu dispune nici pe departe. In 
timp ce în țările industrializate, fa
vorizate de precipitații bogate, cea 
mai mare parte din acest „consum 
mediu" se scurge prin conducte, in 
alte părți ale planetei se resimte o 
acută criză de apă. Astfel, aproape 
un miliard de oameni, îndeosebi din 
țări ale Asiei, Africii, Americii Lati
ne, abia dacă dispun de o cantitate 
minimă de apă potabilă necesară 
supraviețuirii, în timp ce 100 de mi
lioane suferă de foamete pentru că 
le lipsește apa necesară întreținerii 
culturilor și creșterii animalelor.

Iar omenirea sporește pe zi ce tre
ce. Specialiștii apreciază că in anul 
2 000 va fi nevoie de o cantitate de 
apă potabilă de opt ori mai mare 
decit în prezent. Din moment ce re
zervele de apă sint limitate, pentru 
satisfacerea acestei nevoi acute de 
apă se impune recurgerea la apa 
mărilor, care acoperă 70 la sută din 
suprafața globului. Pentru ,ca aceste 
rezerve, practic inepuizabile, să de
vină potabile, să fie folosite în agri
cultură și în industrie, trebuie eli
minate cele 3.5 procente de sare pe 
care le conține apa mărilor.

Aceasta nu este o idee nouă, re
centă. încă din 1593, englezul Haw
kins a obținut pe corabia sa apă po
tabilă, prin fierberea apei de mare și 
condensarea aburilor. Pe baza aces
tui principiu, au fost construite pînă

in 1960 instalații de desalinizare, eu 
o productivitate zilnică de circa 
3 000 de metri cubi de apă. De 
atunci, numărul lor a crescut sim
țitor. Numai în 1975 au intrat în 
funcțiune 26 de instalații, cu o 
productivitate medie de 9 304 mc 
de apă. Se apreciază că in 1977 se 
vor obține 14 000 mc, tendința fiind 
de creștere continuă. Un puternic 
impuls au dat în acest sens țările 
arabe mari producătoare de petrol, 
care au ajuns la concluzia că nu iși 
pot întemeia o industrie națională 
proprie fără asigurarea rezervelor de 
apă necesare. (O singură oțelărie d« 
talie mijlocie are zilnic nevoie de 
70 000 mc de apă). Numai Arabia 
Saudită intenționează să investească 
în următorii ani o sumă echivalentă 
cu 7 miliarde de mărci vest-germane 
în construirea unor instalații de de
salinizare. In agricultură ar putea fi 
folosite cu succes cantități practic 
nelimitate de apă desalinizată. în 
multe părți ale globului, oceanele 
mărginesc deșerturi care pentru a 
înverzi nu așteaptă decit apa bine
făcătoare.

Problema folosirii apei marine in 
agricultură este insă in strinsă de
pendență de prețul la care se ridică 
desalinizarea ei : cu cit vor fi mai 
perfecționate tehnicile de desalini
zare, cu atit mai rentabilă și accesi
bilă va deveni folosirea lor pe scară 
largă. în prezent, 1 000 de litri de 
apă. obținută cu ajutorul celor mal 
moderne instalații, costă 2,5 mărci, 
de 5 ori mai mult decit prețul ace
leiași cantități provenite din lacurile 
de acumulare.

In fața nevoii crescînde de apă, 
construirea pe scară largă a unor 
centrale de desalinizare ar atrage 
totodată după sine crearea a mili
oane de noi locuri de muncă.

• NOI METROURI 
IN ORAȘELE SOVIETICE. 
Alte cinci mari orașe sovietice 
cu peste un milion de locuitori 
fiecare — Novosibirsk, Sver
dlovsk, Kuibîșev, Gorki și Minsk
— vor beneficia, în anii urmă
tori, de acest mijloc rapid de 
transport în comun. Totodată, 
la Moscova, Leningrad și Kiev 
se extinde rețeaua existentă de 
metrou. în capitala sovietică se 
află în construcție noi trasee 
care vor lega centrul orașului 
de noile cartiere de locuințe.

• DESPRE TRANS
PLANTURI Șl INFARCT, 
în întreaga lume trăiesc, la ora 
actuală, 59 de persoane in al 
căror piept bate o inimă străină
— in 38 de cazuri, de peste un 
an. în medie, anual, se efec
tuează 30 de transplanturi de 
cord ; 70 la sută dintre cei ope
rați au șansa de a trăi mai 
mult de un an. Aceste date au 
fost furnizate în cadrul unui

congres de specialitate ținut re
cent la Miinchen. S-a mai co
municat că circa jumătate din
tre persoanele care au suferit 
un infarct mor înainte de a a- 
junge în spitale. Cel mai înalt 
coeficient de risc, în timpul 
unui infarct, există în primele 
minute după producerea ata
cului.

• BALON STRATO- 
SFERIC GIGANT. CentruI 
național italian de cercetări 
științifice a lansat un nou balon 
stratosferic gigant de la baza 
din Trapani, Sicilia, cu destina
ția S.U.A. Avînd un diametru 
de 150 metri și un volum de 
600 000 metri cubi, balonul trans
portă la o altitudine de 40 ki
lometri o tonă și jumătate de 
material științific în scopul re
alizării a trei tipuri de experi
ențe asupra neutronilor solari 
și razelor gamma. Balonul, al 
doilea de acest tip lansat înce- 
pînd din luna iulie, va purta, 
de asemenea, în stratosferă ouă

de Artenia salina, un mic crus- 
taceu care trăiește in Marea 
Moartă, în vederea studierii e- 
fectelor radiațiilor provenmd 
din spațiul cosmic.

• CRIMINALITATEA 
IN „ȚARA SURISULUI". 
în ciuda prospectelor care de
scriu Bangkokul drept „capi
tala țării surîsului", în realitate 
rata criminalității în Tailanda 
este printre cele mai ridicate 
din lume. Potrivit statisticilor 
oficiale, în 1975 au fost comise 
în Tailanda peste 13 000 de asa
sinate, ceea ce revine la o me
die de 37 pe zi. Explicația re
zidă, între altele, după cum 
scrie „Economist", in șomajul 
care cuprinde pături tot mai 
largi ale populației active, cel 
mai puternic afectați fiind ti
nerii. în plus, la dispoziția „a- 
matorilor" se află un bogat sor
timent de arme de tot felul, de 
la pistoale de fabricație arti
zanală și pînă la cele mai per
fecționate mitraliere, care se

vînd nestingherit. Serviciile u- 
nui asasin de meserie pot fi 
„închiriate" pentru echivalentul 
unei sume de citeva zeci de do
lari, iar o pușcă automată poate 
fi cumpărată pentru circa 120 
de dolari.

• ACADEMIA FRAN
CEZĂ DE ȘTIINȚE „ÎNTI
NEREȘTE". Un recent decret
prezidențial aduce importante 
modificări in structurile Acade
miei de științe din Franța, pen
tru ca această prestigioasă insti
tuție să devină mai reprezenta
tivă și, în special, mai tînără. 
Potrivit noilor reglementări, nu
mărul membrilor academiei va
crește de la 100 la 130, iar ju
mătate din aceștia nu vor putea
depăși, în viitor, 55 de ani (me
dia de vîrstă fiind astăzi de 75
de ani). De asemenea, femeile

vor putea fi alese, de aici îna
inte. membre cu drepturi de
pline.

• O FRINÂ PE 10 
KM I Dacă un tren convențio
nal, cu locomotivă diesel-elec- 
trică, trebuie să înceapă frîna- 
rea în vederea opririi cu 800 
metri înaintea punctului fixat, 
trenul viitorului, ce se va 
deplasa pe „pernă magnetică", 
cu o viteză de 500 km pe oră, 
va avea nevoie de o distanță de 
frînare de... 10 km. Acest calcul, 
efectuat de oamenii de știință 
vest-germani, a urmărit stabili
rea vitezei maxime de frinare, 
care să nu fie dăunătoare sănă
tății omului și care să nu pro
voace accidente ; intr-adevăr, 
se știe că oprirea bruscă proiec
tează corpul pasagerilor înainte, 
ceea ce provoacă adesea trau
matisme, uneori serioase.

• MAGISTRATURA, 
CU 13 SECOLE ÎN 
URMĂ. în străvechea capi
tală japoneză Asuka, situată în 
prefectura Nara, au fost desco
perite circa 30 plăcuțe de lemn 
pe care sint încrustate numele 
unor slujbași ai justiției care 
și-au desfășurat activitatea aici, 
în secolul al VII-lea. După pă
rerea specialiștilor, aceste plă
cuțe, cu dimensiunile de 6 10 
cm. sint cele mai, vechi identi
ficate vreodată pe teritoriul ja
ponez. Cu ajutorul razelor in- 
fraroșii. cercetătorii de la Insti
tutul de arheologie din Kasi- 
hara au descifrat numele a 19 
funcționari ai tribunalului stră
vechii capitale, precum și sluj
bele îndeplinite.

• MIGRAȚIA PĂSĂ
RILOR. Păsările din Europa 
care la venirea iernii iau dru
mul Africii traversează Marea 
Mediterană în 12 ore ; în conti

nuare, pentru a ajunge în pădu
rile tropicale au de străbătut 
marea zonă deșertică africană, 
în lungime de 1 500 km. Dacă 
se are în vedere că viteza me
die de zbor a unei rindunici, 
de pildă, este de 40 km pe oră, 
rezultă că o asemenea pasăre 
zboară fără întrerupere — de la 
punctul de plecare și pină la 
locul de iernat — circa 60 de 
ore. Ornitologii au calculat că 
numărul păsărilor europene mi
gratoare care iernează în Afri
ca tropicală este de aproxima
tiv 600 de milioane. La fiecare 
jumătate de kilometru de drum 
pe traseul migrației se observă, 
în perioada august-octombrie, 
circa 4 000 de păsări.

• COVENT GARDEN 
SE REÎNNOIEȘTE. Cartie
rul londonez Covent Garden, 
care se întinde în jurul Operei 
Regale și al vechilor hale de 
fructe și legume — locul în care 
se desfășoară o parte din acțiu
nea cunoscutei operete „My fair

lady" — va fi păstrat ți restau
rat. O hotărire in acest sens a 
fost adoptată de o comisie spe
cială a Consiliului Marii Lon- 
dre. Planurile prevăd, între al
tele, conservarea clădirii cen
trale cu colonade a halelor, con
struită în secolul al XVII-lea, 
ți a mai multor construcții a- 
nexe și antrepozite. Concomi
tent, se vor construi in vechiul 
cartier 6 000 de noi apartamente.

• „ALMIQUI" A RE
APĂRUT. în cursul unor lu
crări topografice în centrul in
dustrial Nicaro, din provincia 
cubaneză Oriente, a fost prins 
un „almiqui" (Solenoden Cuba- 
nus) — mamifer ierbivor extrem 
de rar, considerat practic dis
părut de cițiva ani. Animalul 
se aseamănă cu hirciogul, are 
30 cm lungime și o blană brună 
cu pete albe. Exemplarul recent 
capturat â fost dus la Institutul 
zoologic al Academiei cubaneze 
de științe pentru a fi studiat.

minist.ru
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„O strălucită manifestare 
de prietenie"

întreaga presă sovietică consacră 
ample spații vizitei de prietenie in 
România a tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev. Primele pagini ale coti- 
dianelor cuprind ample relatări 
ale corespondenților și trimișilor 
speciali despre sosirea la Bucu
rești a secretarului general al C.C. 
al P.C.U.S., despre convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Ilici Brejnev. Toate 
ziarele publică textele integrale ale 
toasturilor rostite la dineu de cei 
doi conducători de partid.

„PRIMIRE CORDIALA" — ast
fel iși intitulează ziarul „Pravda" 
reportajul despre 
vizită. „Piețele 
vaste, magistra
lele largi ale 
Bucureștiului — 
scriu trimișii spe
ciali ai ziarului 
— au devenit lo
cul unei strălucite 
și de neuitat ma
nifestări a prie
teniei sovieto- 
române. Zeci de 
mii de locuitori ai 
capitalei române 
l-au salutat cu 
căldură pe tova
rășul Leonid Ilici Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., sosit 
aici în vizită de prietenie, la invi
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., președin
tele României".

„însemnătatea noii întîlniri so- 
vieto-române la nivelul cel mai 
înalt este evidentă — scrie 
„Pravda". Interlocutorii noștri de 
la București evocă, in legătură eu 
aceasta, recenta întîlnire, din au
gust, din Crimeea, dintre tovarășii 
L.I. Brejnev și Nicolae Ceaușescu, 
care a pus în evidență, cu satis
facție, unitatea crescindă de ve
deri asupra problemelor discutate".

„Există toate temeiurile — apre
ciază ziarul — pentru convingerea 
că actualele convorbiri de la Bucu
rești vor da un nou și puternic 
impuls dezvoltării rodnice a rela
țiilor noastre". în continuare, co
respondenții speciali ai „Pravdei" 
la București subliniază că „intil- 
nirea și convorbirile de la Bucu
rești demonstrează incă o dată 
atenția neslăbită acordată de 
ambele partide frățești adîncirii 
contactelor și colaborării dintre ele, 
întăririi continue a relațiilor fră
țești dintre popoarele celor două

țări". „Comuniștii români, întregul 
popor român acordă o importanță 
primordială unității partidelor 
noastre, văzînd in aceasta prin
cipala garanție a frăției și priete
niei dintre România socialistă și 
tara marelui Lenin" — scrie 
„Pravda", menționînd că „dialogul 
la cel mai înalt nivel care a început 
la București va sluji țelurilor dez
voltării continue și adîncirii co
laborării multilaterale, prieteniei 
dintre P.C.U.S. și P.C.R., dintre 
popoarele sovietice și poporul ro
mân, întăririi țărilor socialiste, po
zițiilor socialismului mondial".

PRESA SOVIETICĂ DESPRE VIZITA LA BUCUREȘTI 
A TOVARĂȘULUI LEONID ILICI BREJNEV 

Șl CONVORBIRILE CU TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Ziarul „Izvestia", făcînd o am
plă trecere în revistă a rezultatelor 
colaborării economice sovieto-ro- 
mâne și punînd în evidență rodni
cia acestor relații, scrie, printre al
tele : „Relațiile noastre economice 
au un caracter reciproc avantajos 
și se desfășoară pe o bază planifi
cată. stabilă.

Colaborarea sovieto-română în 
domeniul economiei se dezvoltă nu 
numai cantitativ, ci și calitativ. 
Noi trecem la asemenea forme pro
gresiste de colaborare cum sînt 
specializarea în industrie și coope
rarea".

„La convorbirile de Ia București 
— continuă ziarul — se constată 
dezvoltarea rodnică a colaborării 
sovieto-române în toate domeniile, 
între țările noastre — a subliniat 
în cuvintarea sa tovarășul L. I. 
Brejnev în capitala României — 
nu există probleme importante nere
zolvate.

Bineînțeles, pivotul colaborării 
sovieto-române, rolul determinant 
al acesteia constă în întărirea le
găturilor dintre Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice și Partidul Co
munist Român. Este important de 
subliniat faptul că, de asemenea,

colaborarea pe linie de partid de
vine tot mai fructuoasă și mai va
riată. Convorbirile de la București 
dintre conducătorii de partid — to
varășii Leonid Ilici Brejnev și 
Nicolae Ceaușescu — vor favoriza 
neîndoielnic, colaborarea cu și mai 
mare succes dintre comuniștii din 
Uniunea Sovietică și cei din Româ
nia, lupta lor comună sub mărețul 
stindard al marxism-leninismului" 
— scrie în încheiere. „Izvestia".

„O MISIUNE A PRIETENIEI" — 
astfel își intitulează editorialul său 
revista „Sovetskaia Kultura", care 
menționează că „România socialistă 

frățească l-a pri
mit călduros pe 
L. I. Brejnev, se
cretar general al 
C.C. al P.C.U.S., 
sosit într-o vizită 
de prietenie". „Po
porul român, scrie 
revista, acordă o 
uriașă însemnăta
te vizitei condu
cătorului Partidu
lui Comunist al 
Uniunii Sovietice 
și își exprimă 
convingerea că a- 
ceasta va sluji 

cauzei întăririi continue și dezvoltă
rii prieteniei frățești româno-sovie- 
tice, consolidării păcii generale".

La rindul său. „Soțialisticeskaia 
Industria", ziar al C.C. al P.C.U.S., 
consemnează un grupaj de ecouri 
internaționale asupra vizitei la 
București a tovarășului L.I. Brejnev.

Posturile de televiziune sovietice 
au transmis, în direct, ceremonia 
sosirii la București a înaltului 
oaspete. Totodată, sînt transmise 
numeroase reportaje despre activi
tatea creatoare a poporului român 
consacrată edificării orînduirii so
cialiste multilateral dezvoltate, des
pre colaborarea rodnică, pe nu
meroase planuri, dintre poporul 
român și popoarele Uniunii Sovie
tice. în comentariile ce însoțesc 
aceste imagini se relevă convin
gerea că actualele convorbiri la 
nivelul cel mai înalt de la Bucu
rești vor marca o contribuție de 
cea mai mare importanță la întă
rirea prieteniei și solidarității din
tre popoarele celor două țări.

Laurențiu DUȚA

LIBAN

Procesul de normalizare se accelerează
• Reactivarea instituțiilor administrației publice • Pregătiri în 

vederea alcătuirii viitorului cabinet • Consultările 
reprezentantului Ligii arabe

BEIRUT. — După restabilirea or
dinii pe teritoriul Libanului, obiecti
vul principal al acestei săptămini îl 
constituie reactivarea instituțiilor 
administrației publice — scrie agen
ția France Presse. Diverse ministere 
și servicii publice au adresat func
ționarilor și salariaților lor apelul de 
a se reîntoarce Ia posturi pînă la 
26 noiembrie. Pină acum au început 
să funcționeze, parțial, serviciile 
centrale poștale, telegrafice și tele
fonice, aeroportul. Banca centrală. 
Ministerul Economiei și Ministerul 
Informațiilor.

O dată asigurat demarajul admi
nistrațiilor publice, următoarea sar
cină urgentă o reprezintă formarea 
noului guvern libanez — apreciază, 
potrivit agenției France Presse, ob
servatorii politici.

*
DAMASC. — Hassan Sabri El 

Kholi, consilierul politic al secreta

rului general al Ligii Arabe, a sosit 
la Damasc, venind de la Beirut. 
După cum precizează agenția M.E.N., 
EI Kholi a avut o primă întrevedere 
cu vicepremierul și ministrul sirian 
de externe, Abdel Halim Khaddam, 
consacrată examinării ultimelor evo
luții libaneze. El se va reîntoarce 
astăzi la Beirut, după care urmează 
să facă o vizită în Arabia Saudită, 
pentru consultări similare cu oficia
litățile de la Riad.

★

Președintele Comitetului Executiv 
al O.E.P., Yasser Arafat, și-a în
cheiat convorbirile oficiale avute la 
Cairo cu prilejul vizitei efectuate in 
Egipt, plecînd la Tripoli — infor
mează agenția U.P.I., citind surse pa- 
lestinene. Potrivit ziarului egiptean 
„Al Ahram", liderul O.E.P. se va 
reîntoarce la Cairo în următoarele 
două zile.

O. N. U.

Proiect de rezoluție asupra problemei palestinene
Un grup de 18 țări nealiniate au 

supus spre aprobare Adunării Gene
rale un proiect de rezoluție asupra 
problemei palestinene. care preconi
zează ca bază a soluționării acestei 
probleme recomandările „Comitetu
lui special pentru exercitarea drep
turilor inalienabile ale palestineni- 
lor“. Proiectul sugerează reîntoarce
rea arabilor palestineni la așezările 
lor, într-o primă fază cei care s-au 
refugiat in timnul războiului din iu
nie 1967, pină în iunie 1977, și apoi 
palestinenii care și-au părăsit locu
rile natale în perioada 1948—1967. 
Documentul recomandă, de aseme
nea, „compensații juste și echitabile" 
pentru palestinenii care nu mai re
vin. Proiectul cere evacuarea terito
riilor arabe ocupate de către Israel, 
staționarea temporară a forțelor 
O.N.U. în aceste zone și administra
rea temporară a acestora de către 
Națiunile Unite, care să le remită 
apoi Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei.

Proiectul sugerează includerea pro

blemei palestinene în agenda provi
zorie a celei de-a XXXII-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

în cursul dezbaterilor din plenara 
adunării, desfășurate pe parcursul 
unei săptămini, referitor la această 
problemă, Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei a reînnoit cererea 
privind crearea unui stat palestinean 
independent.

★

TEL AVIV. — Israelul a acceptat 
prelungirea cu încă șase luni a man
datului forțelor O.N.U., care separă 
trupele israeliene și siriene în regiu
nea înălțimilor Golan. într-un me
saj adresat secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, se arată că 
Israelul este gata să negocieze cu 
Siria în conformitate cu rezoluțiile 
242 și 338 ale Consiliului de Secu
ritate.

Siria a făcut, de asemenea, cunos
cut, încă de săptămîna trecută, că 
acceptă prelungirea mandatului for
țelor O.N.U. dislocate în regiunea 
înălțimilor Golan.

Consiliul de Securitate a adoptat rezoluția propusă

de România și alte state

Un important pas spre admiterea 
R. P. Angola in 0. N. U.

NAȚIUNILE UNITE. Consiliul de Securitate al O.N.U. a adoptat, luni, 
cu 13 voturi pentru, nici un vot contra și o abținere (S.U.A.), proiectul de 
rezoluție propus de nouă state, inclusiv România, prin care se recomandă 
admiterea în O.N.U. a Republicii Populare Angola.

Un mare număr de delegații — membre și nemembre ale Consiliului 
de Securitate — au luat cuvintul pentru a sprijini cererea Angolei.

Reprezentantul României, ambasa
dorul Ion Datcu, a arătat că decizia 
luată de Consiliul de Securitate re
pară o gravă nedreptate comisă față 
de poporul angolez, care dorea încă 
de la obținerea independenței sale 
să se alăture Națiunilor Unite, pentru 
a conlucra în acest for împreună cu 
celelalte state, pentru binele general.

Poporul român — a spus ambasa
dorul Ion Datcu — a urmărit cu sen
timente prietenești și de simpatie 
lupta pe care poporul angolez a dus-o 
în mod curajos, timp de peste un db- 
ceniu, împotriva politicii de domina
ție și de opresiune colonială, pentru 
a-și cuceri libertatea și independen
ța națională. în toți acești ani,

România a acordat poporului ango
lez, în spiritul solidarității militante, 
întregul său sprijin material, politic 
și diplomatic. După proclamarea in
dependenței Angolei, România a sta
bilit relații amicale de strînsă coope
rate cu acest tînăr stat african.

Sîntem convinși — a declarat vor
bitorul — că admiterea Angolei In 
O.N.U. și participarea sa la activita
tea organizației mondiale vor fi de 
natură să exercite o influență pozi
tivă asupra evoluției situației din 
Africa australă, ca și asupra rezol
vării juste a problemelor din aceas
tă regiune, în conformitate cu drep
turile și aspirațiile legitime ale po
poarelor respective.

FOTO-ACTUALITATE

Aspect din timpul ședinței Consiliului de Securitate, care a recomandat 
admiterea Angolei ca membru al O.N.U.

ALGERIA

Promulgarea noii Constituții
ALGER. — Președintele Houari 

Boumediene a promulgat noua Con
stituție algeriană, aprobată vineri in 
cadrul referendumului popular.

Noua Constituție proclamă că 
„Algeria este o republică democrati
că și populară", „stat socialist", in- 
stituționalizind, totodată. reprezen
tarea majoritară a muncitorilor și 
țăranilor în cadrul adunărilor popu
lare alese la toate nivelurile.

La Alger s-a anunțat oficial că ale
gerile prezidențiale vor avea loc la 
10 decembrie.

Frontul de Eliberare Națională din 
Algeria a desemnat drept candidat 
unic la funcția prezidențială pe 
Houari Boumediene, președintele 
Consiliului, Revoluției, președinte al 
Consiliului de Miniștri.

Reuniunea internațională a tineretului
Reuniunea internațională a tinere

tului și-a încheiat lucrările în capi
tala Mexicului. Documentul final al 
întîlnirii reprezentanților organizați
ilor de tineret din 64 de țări subli
niază necesitatea încetării cursei în
armărilor. exprimă sprijinul față de 
lupta poporului namibian și cere re
tragerea imediată a trupelor stid-afri- 
cane de pe teritoriul Namibiei.

TRATATIVELE DE LA GENEVA

Rasiștii rhodesieni își mențin 
pozițiile obstrucționiste

Economia occidentală sub semnul fenomenelor recesiunii

Redresarea intlrzie... 
și se autodezminte

SESIUNEA G.A.T.T.
Mișcări greviste

ITALIA
S-a relevat că persistența decalajelor economice creează 

dificultăți majore comerțului mondial

GENEVA 23 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul în cadrul lucrărilor celei 
de-a XXXII-a sesiuni a G.A.T.T., di
rectorul general al acestui organism, 
Olivier Long, a declarat că in pre
zent relațiile comerciale internațio
nale au ajuns la un punct dificil, de 
depășirea căruia va depinde în mare 
măsură evoluția viitoare a comerțu
lui mondial. în context, el a precizat 
că dificultățile majore sînt legate de 
faptul că economia mondială se 
menține sub influența nefavorabilă 
a decalajelor economice, șomajului, 
deficitelor balanțelor de plăți, exis- 
tind riscul ca acești factori să pro
voace perturbări în comerțul mon
dial de genul celor produse în anii 
’30. în cazul în care aceste dificul

tăți persistă, a spus Olivier Long, 
statele vor încerca să-și rezolve pro
blemele economice recurgînd la mă
suri restrictive, ceea ce ar putea crea 
o situație nefavorabilă pentru econo
mia întregii lumi.

Pe de altă parte, după cum rela
tează agenția A.P., mai mulți vor
bitori au arătat că ritmul prea lent 
al redresării economice ar putea duce 
la instituirea unor măsuri restrictive 
în calea comerțului. Vorbitorii au 
subliniat, pe de altă parte, scrie a- 
genția, că este necesară accelerarea 
negocierilor multilaterale din cadru) 
G.A.T.T.. pentru a se completa deci
ziile luate în cadrul rundei desfășu
rate la Tokio, în 1973.

Lucrători din ramurile serviciilor 
publice au organizat marți o grevă 
de 24 de ore in sprijinul revendică
rilor lor pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și viață. Greva a 
afectat instituțiile publice, școlile, 
universitățile și poșta. De asemenea, 
spitalele au asigurat numai servi
ciul de urgență, iar aeroporturile 
s-au închis timp de două ore.

DANEMARCA

GENEVA 23 (Agerpres), — Pre
ședintele Conferinței asupra viitoru
lui constituțional al Rhodesiei. am
basadorul englez Ivor Richard, s-a 
inapoîgt luni la Geneva, după con
sultările întreprinse la Londra cu 
oficialitățile britanice.

în cadrul unei întrevederi pe care 
a avut-o marți cu Robert Mugabe și 
Joshua Nkomo, reprezentanți ai 
populației majoritare de culoare Zim
babwe grupați in cadrul „Frontului 
patriotic", Ivor Richard a prezentat 
celor doi lideri ultima formulă re- 
prezentind poziția Marii Britanii în 
legătură cu data acordării indepen
denței teritoriului rhodesian — 1
martie 1978.

Cei doi lideri africani au declarat

că vor examina documentul ce le-a 
fost prezentat.

Hillary Squires, ministru, membru 
al delegației regimului rasist al lui 
Ian Smith, care s-a reîntors la Sa
lisbury venind de la Geneva, a rea
firmat poziția bine cunoscută a dele
gației sale de respingere, în esență, 
a negocierilor privind viitorul consti
tuțional al Rhodesiei. El a declarat 
că „planul Kissinger" în problema 
rhodesiană nu poate constitui o bază 
de 
ce

negocieri,
ar trebui adoptat

El a declarat, 
delegația rhodesiană nu va reveni la 
Geneva decît dacă se va trece la 
abordarea problemei formării unui 
guvern de tranziție.

ci un document 
ca atare, 

de asemenea, că

Pe agenda Comitetului de eliberare
al Organizației Unității Africane

Aproape 1 500 de distribuitori de 
carburanți din Danemarca au decla
rat grevă în semn de solidaritate cu 
șoferii de pe automobilele cisternă 
ce servesc aeroportul din Copen
haga, care au întrerupt lucrul cerînd 
îmbunătățirea condițiilor lor de 
muncă și de viață.

în capitala Tanzaniei. Dar es Sa
laam aju inceput lucrările a trei co
misii permanente ale Comitetului de 
eliberare al Organizației Unității 
Africane (O.U.A.). Pe ordinea de zi 
sint înscrise probleme legate de eli
berarea poporului Zimbabwe și con
ferința privind viitorul constituțional 
al Rhodesiei de la Geneva, situația

din Namibia și acțiunile populației 
de culoare din Republica Sud-Afri- 
cană. Vor fi discutate, de asemenea, 
aspecte legate de strategia luptei de 
eliberare din sudul continentului 
african în lumina ultimelor eveni
mente din această zonă, asistența 
acordată mișcărilor de eliberare--na
țională, recunoscute de O.U.A.

„Recesiunea este pe 
sfirșite" ; „Începe re
dresarea" ; „Economia 
occidentală iese din 
amorțeală" — scriau, 
nu de mult, un șir de 
tiare occidentale, in
clusiv presa londone
ză. Euforia a fost 
insă de scurtă durată. 
Citind economiști ai 
O.E.C.D., aceleași zia
re relevă acum că 
„așteptata redresare 
pare să nu mai aibă 
loc, iar proiectele pri
vitoare la reducerea 
șomajului eșuează îna
inte de a începe să 
devină realitate", vor
bind. în continuare, 
deschis despre „posi
bilitatea unui nou de
clin economic". Un ton 
foarte pesimist folo
sesc ziarele londoneze, 
analizînd, prin prisma 
britanică, principalele 
tendințe actuale ale 
economiei capitaliste. 
„Sînt perspective ca 
recesiunea să se adîn- 
cească in anul viitor" 
— arată în pagina în- 
tîi ziarul londonez 
„TIMES".

La ' rîndul său, 
„GUARDIAN" scrie: 
„Sint temeri serioase 
că încetinirea ritmului 
dezvoltării economiei 
occidentale poate crea

oericolul apariției unei 
noi recesiuni interna
ționale". Referindu-se 
la Piața comună, a- 
celași ziar subliniază : 
„De pe acum este clar 
că ritmul dezvoltării 
economice este mult 
mai încet decit se 
prevăzuse inițial. Ex
pert» încă nu-și 
dau seama dacă ceea 
ce se întîmplă în 
prezent reprezintă 
doar o pauză în ca
drul unei modeste re
dresări economice sau 
începutul unei mari 
recesiuni mondiale. 
Ceea ce îi neliniștește 
și mai mult este fap
tul că încrederea în
cepe să se risipească 
cel mai rapid în State
le Unite și Germania 
occidentală, care, ală
turi de Japonia, dau 
tonul în evoluția eco
nomiei occidentale".

în sprijinul aces
tei afirmații sînt a- 
duse și concluziile 
recentei întîlniri a e- 
conomiștilor occiden
tali, organizată de In
stitutul Brookings, Ia 
Washington, care atrag 
atenția că, dacă nu se 
iau măsuri grabnice, 
lumea capitalistă „se 
va afla în fața unui 
nou declin economic".

Această „turnură ne
favorabilă", cum o ca
lifică săptămînalul 
„TRIBUNE", se dato
rează înainte de toate 
„menținerii unui sis
tem învechit de rela
ții economice intre 
state, sistem care, în 
loc să contribuie la 
dezvoltarea econo
miilor țărilor lumii și, 
implicit, la redresarea 
economiei mondiale, a- 
dincește criza și o face 
mai cuprinzătoare, a- 
jungind să afecteze 
nu numai sfera eco
nomică. dar și cea so
cială și politică". Și 
săptăminalul laburist 
conchide că, în trecut, 
asemenea crize erau 
soluționate printr-o și 
mai intensă exploata- A 
re a maselor populare 
în interior, prin adîn- 
cirea unor practici 
spoliatoare în ex
terior. „Aceste posibi
lități se îngustează tot 
mai mult, scrie „Tri
bune". De aceea este 
timpul ca relațiile din
tre state să se așeze 
pe principii noi, mai 
echitabile și mai drep
te".

N. PLOPEANU
Londra.

agențiile de presă transmit:
0 delegație a Consiliului 

Național al Organizației 
Pionierilor din România, 
condusă de Constantin Boștină, pre
ședintele consiliului, a făcut o vizită 
de schimb de experiență in U.R.S.S., 
unde s-a întîlnit și a avut o convor
bire caldă, prietenească cu E. M. Tia- 
jelnikov, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.L. Au fost discutate probleme 
privind lărgirea raporturilor de co
laborare între organizațiile de tineret 
și de pionieri din cele două țări.

Acord cultural româno- 
norvegian. La Osl° 3 £ost sem* 
nat acordul cultural între România 
și Norvegia, care asigură un cadru 
larg pentru dezvoltarea colaborării 
în domeniile înVățămintului, științei 
și culturii între cele două țări. Acor
dul a fost semnat de ambasadorul 
tării noastre la Oslo. Teodor Vasiliu, 
și de ministrul afacerilor externe al 
Norvegiei, Knut Frydenlund.

Președintele Camerei de 
comerț și industrie a 
României, Mihail Has(,«anu- vi- 
cepreședinte al Băncii române de 
comerț exterior, a avut in Japonia 
convorbiri, privind dezvoltarea rela
țiilor economice româno-japoneze, cu 
Toshio Doko, președintele Federației 
organizațiilor economice, Jumpei 
Nishimura, președintele Organizației 
japoneze pentru comerț exterior, Ma- 
sashi Isano. președintele Comitetului 
economic Japonia-România, Satoshi 
Sumida, președintele Băncii de ex
port-import a Japoniei (Eximbank), 
precum și cu conducători ai unor 
mari bănci și organizații financiare 
japoneze.

Plenara Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din 
U.R.S.S., care a avut loc marți la 
Moscova, a examinat sarcinile ce re
vin sindicatelor în lumina hotăririlor 
plenarei din octombrie 1976 a C.C. 
al P.C.U.S., a tezelor și concluziilor 
conținute în cuvintarea rostită la a- 
ceastă plenară de Lebnid Ilici Brej
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.

întrevedere Ford—Carter. 
Președintele Gerald Ford a avut luni, 
la Casa Albă, o întrevedere cu succe
sorul său în funcția de șef al statu
lui, Jimmy Carter — prima de acest 
fel dintre cei doi oameni politici după 
alegerile prezidențiale de la 2 noiem
brie. Agenția Associated Press infor
mează că G. Ford l-a asigurat pe 
J. Carter de colaborarea sa deplină 
în procesul de transferare a prero
gativelor puterii executive.

Președintele Siriei, Hafez 
El Assad, l-a primit pe primul mi
nistru al Iordaniei, Mouddar Badran, 
aflat în vizită oficială la Damasc.

Conferința generală a 
UNESCO a aprobat un proiect de 
rezoluție care condamnă Israelul 
pentru politica sa culturală și educa
tivă în teritoriile ocupate.

La Lisabona au încePut mart* 
lucrările unei sesiuni a Comitetului 
Executiv al Federației Democrate In
ternaționale a Femeilor.

0 delegație parlamenta
ră chineză, condusâ de uianfu, 
vicepreședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R. P. Chineze, 
și de Ci Pîn-fei, secretar general al 
Comitetului Permanent al adunării, a 
sosit luni în Kuweit într-o vizită ofi
cială. Anterior, delegația parlamen
tară chineză a efectuat o vizită ofi
cială in Iran.

Organizația Internaționa
lă a Muncii 8 anuntat lansarea 
unui program mondial avînd ca o- 
biectiv reducerea numărului acciden
telor de muncă. Numai în industrie, 
numărul victimelor accidentelor se 
ridică anual, in întreaga lume, la 
100 000 de persoane.

Agenția fî.N.O.P. anun£ă că 
cinci, membri din conducerea Parti
dului Socialist Portughez, de guver- 
nămînt, au fost suspendați din func
țiile lor pentru încălcarea disciplinei. 
Patru din cei cinci sînt membri ai 
Comisiei Naționale a P.S.P. Agenția 
îi citează pe Aires Rodriguez și Car- 
melinda Pereira, care sînt și deputați 
în Adunarea Republicii.

Demisie. Marie Louise Smith 
și-a anunțat demisia din funcția de 
președintă a Comitetului Național 
al Partidului Republican din S.U.A., 
precizînd ' că demisia are ca scop să 
permită alegerea unui nou președin
te al comitetului, care să se bucure 
de un sprijin larg din partea simpa- 
tizanților Partidului Republican. 
M.L. Smith a fost numită în aceas
tă funcție de președintele G. Ford, 
în 1974.

70 000 de profesori de la 
școlile secundare publice din Spania 
au declarat grevă in sprijinul cere
rilor lor de îmbunătățire a condițiilor 
de muncă și de viață, precum și de 
ameliorare a procesului de invă- 
țămint.

Profesorul Pietro Valdoni, 
considerat părintele chirurgiei mo
derne în Italia, a încetat din viață, 
la Roma, în vîrstă de 76 de ani. Pie
tro Valdoni a obținut realizări în
semnate în domeniul chirurgiei ab
dominale și toracice, fiind, de ase
menea, un precursor al chirurgiei 
cardiovasculare.

Editura pakistaneză „Național 
Publishing House" a publicat in 
limba urdu lucrarea intitulată 
„Republica Socialistă România".

★
Cu prilejul împlinirii a 50 de 

ani de la crearea Academiei di
plomatice internaționale, cu se
diul la Paris, la care România 
participă in calitate de mem
bru fondator, a avut loc, in 
prezența a numeroase persona
lități ale vieții politice și cul
turale franceze, o seară a na
țiunilor. Jacques Baumel. pre
ședintele Academiei diplomatice 
internaționale, a omagiat figura 
lui Nicolae Titulescu.

Referendumul din Spa- 
jjjțj pentru aprobarea proiectului 
legislativ privind constituirea unui 
Parlament bicameral va avea loc la 
15 decembrie a.c., a anunțat un pur
tător de cuvint al guvernului spaniol.

Alegerile generale din
Bangladesh, Programate pentru
luna februarie 1977, au fost amînate 
„în scopul de a se preveni pericli
tarea unității naționale", a anunțat 
președintele țării, Mohammad Sayem.

m h n d ei ■
La Panteonul național din 

PragU 3 avut ^oc’ martî> 0 ceremo
nie cu prilejul împlinirii a 80 de ani 
de la nașterea lui Klement Gottwald, 
în cadrul căreia au fost depuse co
roane de flori. Au fost prezenți Gus
tav Husak, secretar general al C.C. 
al P.C.C., președintele R.S.C., Lubo- 
mir Strougal, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., președintele Guver
nului R.S.C., alți reprezentanți ai 
conducerii de partid și de stat.

Miniștrii de externe din 
statele Golfului urmeaza să se 
întrunească între 25 și 27 noiembrie 
la Mascat, capitala Omanului, în 
scopul de a elabora bazele pentru 
promovarea cooperării economice și 
tehnice între statele riverane ale 
unuia din cele mai importante bazine 
petroliere din lume, informează agen
ția France Presse. Se menționeâză că 
reuniunea, prima de acest gen, ar 
urma să pregătească terenul pentru 
o viitoare întilnire la nivel inalt a 
statelor respective.

Convorbiri franco-maro- 
CaUO. La Paris au avut loc marți 
convorbiri între președintele Valery 
Giscard d’Estaing și regele Hassan 
al II-lea al Marocului, privind an
samblul relațiilor dintre cele două 
țări și modalitățile de extindere a 
cooperării economice bilaterale.

Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, l-a primit, marți, 
pe ministrul sovietic al comerțului 
exterior, Nikolai Patolicev, conducă
torul delegației U.R.S.S. la convorbi
rile sovieto-finlandeze privind livră
rile reciproce de mărfuri pe anul 
1977.

Reuniune ministerială 
O.P.A.E.P. Mart’ au început in 
Kuweit lucrările unei reuniuni mi
nisteriale a Organizației țărilor 
arabe exportatoare de petrol 
(O.P.A.E.P.), consacrată îndeosebi 
armonizării pozițiilor statelor membre 
în legătură cu majorarea prețului pe
trolului, problemă ce ar urma să fie 
decisă la viitoarea conferință O.P.E.C., 
din luna decembrie.

Miniștrii agriculturii din 
țările C.E.E., întruniți luni la 
Bruxelles, au amînat adoptarea unei 
decizii vizînd reducerea surplusului 
de produse lactate.

Accident aerian. Un avion 
bimotor al companiei grecești „Olym
pic Airways", avînd 50 de persoane 
la bord, s-a prăbușit marți, la sud 
de orașul Kozani, în nordul Greciei. 
Autoritățile au luat măsuri pentru 
identificarea unor eventuali supra
viețuitori ai accidentului.

Andre Malraux a încetat din viață
In urma unei embolii pulmonare, marți dimineața a încetat din viață, 

in virsta de 75 de ani, Andre Malraux, romancier, eseist, critic de artă, filo
zof. Opera lui Malraux. caracterizată printr-un profund umanism, se bucură 
de o reputație mondială. Una din capodoperele sale, romanul „Condiția uma
nă". este inspirată de dezvoltarea mișcării revoluționare in Asia. Marele 
scriitor a desfășurat, totodată, o prodigioasă activitate politică ; în 1935 pleacă 
la Berlin, împreună cu Andre Gide, pentru a lua apărarea lui Dimitrov in 
procesul intentat acestuia de naziști ; ia parte, în cadrul brigăzilor interna
ționale, la lupta pentru apărarea republicii spaniole și la Rezistenta franceză 
împotriva fascismului. Colaborator apropiat al generalului De Gaulle, Malraux 
devine, după eliberare, ministru al informațiilor, iar in perioada 1958—1969, 
deține funcția de ministru de stat însărcinat cu afacerile culturale.

Ședințe ale unor comisii 
permanente C.A.E. R.

La București au avut loc lucrările 
Comisiei permanente a C.A.E.R. pen
tru industria de petrol și gaze, care 
a examinat stadiul pregătirii progra
melor speciale de colaborare pe ter
men lung în domeniile combustibilu
lui, energiei și materiilor prime și 
propunerile de adîncire a colaborării 
țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F. 
Iugoslavia privind dezvoltarea în con
tinuare a industriei de prelucrare a 
țițeiului pe perioada 1980—1985. Tot
odată, comisia a dezbătut măsurile 
privind dezvoltarea în continuare a 
transportului de țiței și gaze pe con
ducte între țările membre ale 
C.A.E.R. și de asigurare a necesaru
lui țărilor membre ale C.A.E.R. de 
cocs din petrol.

★

La Moscova a avut loc ședința Co
misiei permanente a C.A.E.R. pentru 
energie electrică, la care au fost exa
minate probleme legate de colabora
rea pentru dezvoltarea în perspectivă 
a sistemelor energetice interconec
tate ale țărilor membre ale C.A.E.R. 
pe perioada pînă în anul 1990, elabo
rarea materialelor privind colabora
rea în construcția, cu eforturi comu
ne, pe teritoriul U.R.S.S., a două cen
trale nuclearo-electrice, construcția 
și exploatarea unor linii electrice de 
750 kV.

★

La Miskolc (R. P. Ungară) a avut 
loc ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru siderurgie. Au fost 
examinate propunerile privind pro
gramul de colaborare pe termen 
lung de asigurare a necesarului în 
domeniul principalelor forme de e- 
nergie, combustibililor și materiilor 
prime, precum și propunerile de co
laborare pentru dezvoltarea in 
U.R.S.S. a producției de materii pri
me feroase și feroaliaje.
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