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0 ilustrare grăitoare a relațiilor de strinsă prietenie și bună vecinătate,

întruchipare vie a colaborării frățești româno-bulgare

MESAJUL 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 

adresat colectivului Teatrului Național din lași 
cu prilejul sărbătoririi a 160 de ani 
de la primul spectacol in limba română

Dragi tovarăși,

Aniversarea a 160 de ani de la primul spectacol de teatru în limba româ
nă, care a avut loc la Iași, îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa dumnea
voastră, slujitorilor scenei ieșene, tuturor oamenilor de teatru din țara noastră 
cele mai calde felicitări și urări de noi succese în - activitatea consacrată 
dezvoltării artei teatrale românești, înfloririi culturii noastre noi, socialiste.

Prin piesele prezentate în cei ISO de ani de activitate, teatrul din Iași a 
adus o contribuție de seamă la deșteptarea, conștiinței naționale, la afirmarea 
nobilelor idei de unitate națională, libertate și independență care au însuflețit 
lupta poporului nostru, la cultivarea înaltelor valori umaniste și progresiste 
ale spiritualității românești. în anii de după eliberarea țării, teatrul a parti
cipat și participă activ la înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare a artei 
și culturii socialiste, de îmbogățire și lărgire a orizontului de cunoștințe al 
oamenilor muncii, de educarea lor patriotică, revoluționară, in spiritul măre
țelor idealuri ale socialismului și comunismului.

TOVARĂȘII NICOLAE CEAUSESCU SI TODOR JIVKOV 
au inaugurat lucrările de construcție a întreprinderii comune 

pentru producerea de mașini si utilaje grele Giurgiu-Ruse
Ziua de 10 decembrie 1976 

a înscris un nou moment cu 
ample și profunde semnifica
ții in cronica relațiilor frățești 
de bună vecinătate româno- 
bulgare : în această zi, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, au inaugu
rat, intr-un cadru sărbătoresc, 
lucrările de edificare a între
prinderii comune pentru con
strucții de mașini și utilaje 
grele Giurgiu—Ruse.

Cele două maluri ale Dunării, în 
dreptul orașelor Giurgiu și Ruse, au 
cunoscut în această zi atmosfera 
marilor sărbători ale prieteniei.

Zeci de mii de oameni ai muncii 
români și bulgari au salutat cu en
tuziaste manifestări de bucurie noua 
întilnire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov.

La festivitățile de inaugurare a 
lucrărilor, care aU avut loc pe ambele 
maluri ale Dunării, la Giurgiu și la 
Ruse, au participat din partea româ
nă : tovarășii Gheorghe Oprea, Leon- 
te Răutu, Iosif Banc, precum și 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, iar din 
partea bulgară : tovarășii Ognian 
Doinov, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, Andrei Lu- 
kanov, vicepreședinte al Consiliu-

(Continuare în pag. a Il-a) La Giurgiu, moment istoric : tovarâșii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov toarnâ prima cupă de beton la temelia noii întreprinderi

--------  NICOLAE CEAUȘESCU: --------
Noul obiectiv economic pe care îl vom înălța la Giurgiu și 

la Ruse va face ca Dunărea să devină tot mai mult un fluviu al 
prieteniei și colaborării strînse a popoarelor noastre, al solida
rității româno-bulgare, exprimînd dorința și voința celor două 
popoare de a trăi veșnic în bună vecinătate, de a conlucra 
rodnic în toate domeniile pentru realizarea năzuințelor lor arză
toare, a visului lor măreț — făurirea unei lumi socialiste, a liber
tății și prosperității, a demnității și fericirii omului.

--------- TODOR JIVKOV: --------
Dacă undeva în lume la frontierele de stat se pun mine 

și sîrmă ghimpată, la frontiera noastră comună noi construim 
uzine... Nu după mult timp, pe cele două țărmuri ale Dunării 
albastre, liniștite, va pulsa imensa inimă de oței a uzinei pentru 
construcții de mașini și utilaje grele, unde în comun vor depune 
muncă, pricepere și voință bulgari și români. Noua întreprin
dere comună va fi un jalon nou pe drumul prieteniei noastre, 
care vine din istorie și merge în viitorul copiilor, nepoților și 
strănepoților noștri.

MITINGUL PRIETENIEI ROMÂNO-BULGARE
Cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
ÎN PAGINA A III-A

Cuvîntarea tovarășului 
Todor Jivkov

ÎN PAGINA A III-A

Aniversarea teatrului dumneavoastră are loc in condițiile cind hotăririle 
Congresului educației politice și al cuiturii socialiste, precum și programul 
de măsuri în domeniul ideologic, adoptat de recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
au deschis noi orizonturi și perspective în fața oamenilor de artă și cultură, 
au chemat întregul popor la o muncă intensă, consacrată îmbogățirii cu noi 
valori a patrimoniului național, educării și formării omului nou. înaintat al 
societății noastre, promovării largi, în întreaga viață socială, a normelor și 
principiilor eticii și echității socialiste.

Sînt convins, dragi tovarăși, că bilanțul pe care-1 faceți cu prilejul 
acestei aniversări va constitui un imbold de a acționa și mai hotărit și de a 
contribui intr-o măsură și mai importantă la transpunerea cu succes in viață 
a Programului ideologic al partidului, de a vă mobiliza și mai puternic forțele 
în vederea realizării unor spectacole de înaltă valoare, care să insufle oame
nilor muncii puternice sentimente patriotice, militante, să le stimuleze tot mai 
mult eforturile în lupta pentru edificarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru făurirea unei vieți libere și fericite pe pămintul României.

Acționînd în acest spirit, continuînd și dezvoltînd tradițiile progresiste, 
patriotice ale teatrului românesc, punîndu-vă talentul și forța de creație în 
slujba educării maselor, a îmbogățirii vieții lor spirituale, vă veți face datoria 
cetățenească față de patria noastră socialistă, față de cauza progresului și 
înfloririi poporului. Sînt încredințat că în cadrul Festivalului național „Cin- 
tarea României" — care a cuprins practic întreaga țară — vă veți strădui să 
încununați cu noi și frumoase realizări activitatea de pină acum.

Cu această convingere, doresc să vă urez dumneavoastră, colectivului 
Teatrului Național din Iași și tuturor oamenilor de țeatru din țara noastră 
succese și satisfacții tot mai mari în munca nobilă căreia ,v-ați consacrat, noi 
realizări pe tărimul culturii și artei noastre socialiste, multă sănătate și 
fericire.

Manifestările de la Iași
IN PAGINA A IV-A

Au îndeplinit pianul anual
• Colectivele de oameni ai mun

cii din UNITĂȚILE ECONOMICE 
ALE SECTORULUI 1 DIN CAPI
TALĂ și-au îndeplinit integral 
sarcinile de producție care le-au 
revenit în primul an al cincinalului. 
Acest, succes de prestigiu a fost 
obținut în condițiile unei creșteri a 
producției industriale cu 10,6 la 
sută față de anul precedent, reali
zată în întregime pe seama spori
rii productivității muncii, . superi
oară cu 11.3 la sută celei' din 1975. 
Pină la sfîrșitul anului industria 
sectorului va realiza suplimentar o 
producție-marfă în valoare de 160 
milioane lei și va livra, în plus, la 
export mărfuri in valoare de peste 
60 milioane lei valută. (Dumitru 
Tircob).

• 17 UNITĂȚI ECONOMICE DIN 
JUDEȚUL IAȘI au îndeplinit pla
nul anual pină la sfîrșitul primei 
decade a acestei luni. Pină la sfîr- 
șitul anului unitățile ieșene vor 
realiza o producție globală supli
mentară în valoare de 165 milioane 
lei. Cele mai mari depășiri au și 
fost realizate de colectivele de 
muncă de la Trustul industrial de 
construcții și Trustul de instalații și 
montaje, întreprinderea mecanică 
pentru agricultură și industrie ali
mentară, trustul S.M.A., întreprin
derea mecanică de reparat mate
rial rulant din Pașcani și altele. 
(Manole Corcaci).

• 10 ÎNTREPRINDERI DIN JU
DEȚUL GALAȚI au raportat, pină 
acum, realizarea sarcinilor de pro
ducție pe întregul an. Colectivele 
de muncă de la întreprinderea de 
prefabricate din beton,. Avicola, în
treprinderea de piese pentru trac
toare și mașini agricole-, întreprin
derea de ambalaje metalice Tecuci 
ș.a. au obținut,; în plus, o produc
ție-marfă în valoare de 162 mili
oane lei. (Dan Plăeșu).

• 13 ÎNTREPRINDERI din ju
dețul VILCEA și-au onorat inte
gral sarcinile de plan pe 1976. 
Alături de C.E.T. Govora, I.T.I.C.

Drăgășani, Șantierul T.C.H. Olt și 
Fabrica de insecticide Rimnicu 
Vilcea, au încheiat planul anual la 
producția globală și colectivele de 
muncă din cadrul Trusturilor I.A.S. 
și S.M.A.. Uniunii județene a 
cooperației meșteșugărești. Uniunii 
județene a cooperației de consum, 
întreprinderii județene de construc
ții montaj, întreprinderii piscicole. 
Pină la sfîrșitul anului colectivele 
celor 13 unități s-au angajat să 
realizeze o producție suplimentară 
în valoare de peste 92 milioane lei. 
(Ion Stanciu).

• 10 UNITĂȚI INDUSTRIALE 
DIN JUDEȚUL BIHOR anunță în
deplinirea cu mai mult de o lună 
înainte de termen a planului anual 
de producție. Pe ansamblul jude
țului s-au realizat peste prevederi 
în 11 luni 14,5 milioane kWh ener- 
gje electrică, peste 38 milioane tone 
cărbune, 8 600 tone alumină calci
nată, 20 500 tone ciment, confecții 
în valoare de 65 milioane lei, pre
cum și mobilă in valoare de peste 
13 milioane lei. (Aurel Mineață).

• 12 ÎNTREPRINDERI DIN JU
DEȚUL COVASNA au realizat de 
pe acum planul anual, urmînd ca 
pină la finele acestei luni, conform 
preliminărilor efectuate, să livreze 
o producție globală industrială su
plimentară in valoare de 1-10 mili
oane lei, concretizată in țesături, 
confecții, aparataj electric pentru 
automobile și tractoare, lignit, di
verse produse alimentare, cheres
tea, mobilier din lemn și alte pro
duse intens solicitate atit la fon
dul pieței interne, cit și la export. 
(R. Herman).

• Pină în prezent un număr de 
8 ÎNTREPRINDERI DIN JUDEȚUL 
BUZĂU au raportat îndeplinirea 
planului la producția’ industrială. 
Aceste unități vor realiza, pină ia 
sfîrșitul anului, o producție supli
mentară de peste 60 milioane lei, 
concretizată in bunuri de consum 
și alte produse necesare economiei 
naționale. (Mihai Băzu).

Aspect din timpul însuflețitului miting de la Giurgiu
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DEJUN IN ONOAREA lOVAOASOEOI NICOIAE CEAUSESCU 
OIERII DE IOVARASOL TODOR 1IVKOV

Tovarășul Todor Jivkov, prim-se
cretar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, a oferit, la Ruse, 
un dejun in onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

La dejun au luat parte tovărășii 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului, Leonte RâutU. membru al Co

Toastul tovarășului 
Todor Jivkov

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimați prieteni români,
Stimați tovarăși,
Astăzi am înfăptuit o mare ope

ră. Pe cele două maluri ale fluviu
lui dunărean — cel românesc și cel 
bulgăresc, la Giurgiu și Ruse — am 
dat startul unui combinat, i-aș spune 
științific, constructor de mașini.

Unii spuneau că n-ar fi rău dacă 
am construi asemenea combinate 
intre toate orașele limitrofe Dună
rii din România și Bulgaria. Gîn- 
dindu-mă, văd că există o logică 
și ar fi un lucru rezonabil. Vom 
crea incă multe posibilități pentru 
prietenia și frăția între cele două 
popoare vecine. Cu atit mai mult 
cu cit împreună cu tovarășul 
Ceaușescu vom pune piatra de te
melie și după aceea vom da in ex
ploatare întreprinderile respective.

Ceea ce am avut de spus, împre
ună cu tovarășul Ceausescu, am 
spus la mitingul de la Giurgiu. Aș 
dori să subliniez că prietenia, co
laborarea și buna vecinătate dintre 
România socialistă și Bulgaria so
cialistă se dezvoltă cu succes, se 

mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele părții române in 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică și tehnico-ști- 
ințifică, Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., loan Avram, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
Aldeâ Militarii, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R., Trofin Si- 
medrea, ambasadorul României la 
Sofia.

dezvoltă bine. Ceea ce am înfăp
tuit astăzi este o nouă contribuție, 
un nou impuls la dezvoltarea aces
tei prietenii și apreciez că in viitor 
vom da noi asemenea impulsuri 
prieteniei și colaborării dintre noi. 
spre binele popoarelor noastre, af 
cauzei socialismului.

Și acum permiteți-mi, tovarășe 
Ceaușescu, dumneavoastră tovarăși 
români, să vă salut ca oaspeți 
scumpi ai noștri cu ocazia prezen
ței la Ruse și vă propun să toastăm 

pentru colaborarea și prietenia 
dintre cele două țări, partide și 
popoare ale noastre ;

pentru înflorirea pe calea socia
lismului a poporului frate român ;

pentru forța conducătoare a po
porului român — Partidul Comunist 
Român și Comitetul său Central ;

să toastăm pentru prietenul 
poporului bulgar și prietenul 
meu personal, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ;

în sănătatea tuturor celor pre
zenți la această masă, tovarăși 
români și bulgari ;

in sănătatea dumneavoastră ! (A- 
plauze).

Pin partea bulgară, au luat parte 
tovarășii Ognian Doinov, secretar al 
C.C. al P. C. Bulgar, Andrei Luka- 
nov, membru al C.C. al P. C. Bulgar, 
Vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, președintele 
părții bulgaro în Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare ’ econo
mică și tehnico-științifică. Nikola 
Kalcev, membru al C.C. al P. C. Bul
gar, ministrul construcțiilor de- ma
șini și metalurgiei. Todor Diulgherov, 
președintele Comitetului pentru ma
șini grele, pentru investiții, de pe lin
gă Ministerul Construcțiilor de Ma

Stimate tovarășe Jivkov,
Stimați prieteni și tovarăși 

bulgari,

Dragi tovarăși,
Azi am pus, împreună cu prie

tenul meu, tovarășul Jivkov, pia
tra de temelie a unui obiectiv de 
importanță deosebită, ce se va 
realiza pe malurile românesc și 
bulgar, și va da producție de înal
tă tehnicitate. Sper că mai presus 
de toate, acesta va constitui un 
simbol și totodată un impuls 
pentru dezvoltarea continuă a 
prieteniei dintre popoarele noas
tre.

îmi exprim speranța că acesta 
va fi numai un început. Aștept ca 
in cursul anului viitor să partici
păm și la deschiderea lucrărilor 
centralei hidroelectrice pe Dunăre. 
Sint de acord cu prietenul meu că 
va trebui să ne gîndim și la alte 
obiective pe care să le realizăm 

șini și Metalurgiei, Petar Danailov 
Hristov, membru al C.C. al P. C. Bul- 

j gar, ambasadorul R. P. Bulgaria la 
! București, ' Anghel Bobokov, membru 
supleant al C.C. al P. C. Bulgar, 
prim-secretar al Corhitetului jude
țean, Ruse, al P. C. Bulgar.

Au fost intonate imnurile de stat 
' ale celor două . țări.

în timpul dejunului, desfășurat in
tr-o ambianță de caldă prietenie, eei 
doi conducători de partid și de stat 
au rostit -toasturi, urmărite cu viu in
teres Și subliniate cii- aplauze de cei 
prezenți.

în comun. In acest fel, popoarele 
noastre vor conlucra nu numai 
simbolic, ci și practic, contribuind 
la edificarea societății socialiste in 
țările lor, la ridicarea nivelului de 
dezvoltare economico-sociaiă a ce
lor două state. Totodată, in felul 
acesta, ne vom aduce contribuția 
la cauza socialismului în general. 
Avem convingerea că ceea ce 
am început astăzi corespunde 
pe deplin intereselor popoare
lor noastre, cauzei socialismu
lui, păcii și colaborării interna
ționale.

Doresc să toastez pentru dez
voltarea continuă a prieteniei 
dintre partidele și popoarele 
noastre !

în sănătatea prietenului meu și 
al poporului român — tovarășul 
Jivkov !

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

COMU N IC AT 
cu privire la Miluirea intre tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România 
si tovarășul Todor livkov, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria 

cu prilejui inaugurării lucrărilor de construcție a întreprinderii 
cunune pentru producerea de mașini si utilaje grele Giurgiu-Ruse

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, au inaugurat, 
in ziua de 10 decembrie 1976, lucră
rile de construcție a întreprinderii co
mune pentru producerea de mașini 
și utilaje grele Giurgiu—Ruse.

Conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țâri au fost salutați cu 
deosebită dragoste și căldură, cu sen
timente de prețuire și stimă de lo
cuitorii orașelor Giurgiu și Ruse, care 
și-au manifestat deplina satisfacție 
față de acest act de deosebită însem
nătate în dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare.

Intr-o atmosferă sărbătorească, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au pus piatra de temelie pe 
locul viitoarelor obiective, pe malul 
românesc și malul bulgăresc al Du
nării. la Giurgiu și Ruse.

Tradiționala prietenie româno-bul- 
gară și-a găsit expresia în întreaga 
atmosferă sărbătorească în care s-au 
desfășurat festivitățile de la Giurgiu 
și Ruse.

La încheierea festivităților, tova
rășul Todor Jivkov a oferit un de
jun, la Ruse, în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în după-amiaza zilei de vineri, 
10 decembrie, între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al C..C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 

R.P. Bulgaria, au avut loc, în orașul 
Ruse, convorbiri care s-au desfășu
rat în spiritul înțelegerii reciproce și 
prieteniei frățești ce caracterizează 
relațiile româno-bulgare.

Din partea română au asistat to
varășii Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic - Executiv- al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele părții române 
in -Comisia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară de colaborare eco
nomică și tehnicorștiințifică, Iosif 
Banc, membru supleant’ al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Din partea bulgară, tovarășii Og
nian Doinov, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar. Andrei Lukanov. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, președintele părții bul
gare in Comisia mixtă guvernamen
tală bu'lgaro-română de colaborare 
economică și tehnico-științifică.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au procedat la o informare re
ciprocă asupra rezultatelor obținute 
de cele două popoare vecine și prie
tene in construcția socialistă, asu
pra sarcinilor pe care poporul ro
mân și .poporul bulgar le înfăptuiesc 
cu succes pentru Îndeplinirea hotă- 
ririlor Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român și, res
pectiv, Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Bulgar. S-a 
constatat cu satisfacție că în perioa
da care a trecut de la ultimele întîl- 
niri dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov — cea din 27—28 
iulie de la Varna și cea din 2—4
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octombrie din Tirgu Mureș —- Româ
nia și Bulgaria au dobindit noi și. în
semnate succese in dezvoltarea eco
nomică, socială, culturală și în ridi
carea nivelului de trai al popoarelor 
din cele două țâri.

în timpul convorbirilor, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor J 
Jivkov au. constatat, de asemenea, • 
că prietenia tradițională dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria a continuat ; 
să se dezvolte pe linia celor conve
nite in cadrul întîlnirilor anterioare, 
că schimbul de experiență și con
lucrarea dintre Partidul Comunist <
Român și Partidul Comunist Bulgar ’ 
au înregistrat noi progrese. S-a ex
primat hotărirea fermă de a se ac
ționa și în viitor pentru a conferi 
bunelor raporturi dintre țările, parti
dele și popoarele noastre noi dimen
siuni.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu ți 
Todor Jivkov au abordat în cadrul 
convorbirilor unele probleme ale si
tuației internaționale.

în spiritul relațiilor de prietenie, 
solidarității și colaborării frățești, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, al sentimen
telor de stimă și prețuire reciprocă, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au reafirmat voința fermă a 
celor două partide și state de a am
plifica colaborarea și conlucrarea 
multilaterală româno-bulgară în fo
losul celor două popoare, al cauzei 
socialismului, unității țărilor socialis
te frățești, păcii și cooperării inter
naționale.

FESTIVITĂȚILE DE LA GIURGIU ȘI RUSE
(Urmare din pag. I) 

lui de Miniștri. Nikola Kalcev. mi
nistrul construcțiilor de mașini și 
metalurgiei. Todor Diulgherov, preșe
dintele Comitetului pentru mașini 
grele, pentru investiții, de pe lingă 
Ministerul Construcțiilor de Mașini 
și Metalurgiei. Anghei Bobokov, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Ruse al P.C. Bulgar.

Au fost prezenți. de asemenea. 
Trofin Simedrea. ambasadorul Româ
niei la Sofia, și Petar Danailov Hris
tov. ambasadorul Bulgariei la Bucu
rești.

...Ora 9,45. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sosește in municipiul 
Giurgiu. în intimpinarea secretarului 
general al partidului au venit tova
rășii Aldea Militaru, prim-secretar 
al Comitetului județean Ilfov al 
P.C.R., președintele Consiliului popu
lar județean, Stoian , Stoian, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Giurgiu al P.C.R., primarul munici
piului. alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat. O gardă 
militară prezintă onorul. Se intonea
ză Imnul de Stat al Republicii So
cialiste România. După datina stră
bună, secretarului general al parti
dului i se oferă piine și sare. Un 
grup de pionieri inminează tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu frumoase bu
chete de flori.

Mii de oameni ai muncii fac o 
caldă primire secretarului general al 
partidului. ovaționindu-1 îndelung. 
Coloana oficială se indreaptă apoi 
spre punctul român de frontieră. 
Aici domnește o atmosferă însufle
țită. Pe frontispiciul clădirii, împodo
bită cu drapelele de stat ale Româ
niei și Bulgariei, cu portrete ale to
varășilor Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, se află înscrisă, in limbile 
română ți bulgară, urarea : ,.Bun ve
nit in Republica Socialistă România 
tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. ai P.C.B., președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria".

Ora 10. La sosirea pe pămintul pa
triei noastre, tovarășul Todor Jivkov 
este salutat cu deosebită căldură de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cei doi 
Conducători de partid și de stat iși 
string îndelung miinile, se îmbrăți

șează. O gardă militară prezintă ono
rul. Răsună apoi acordurile solemne 
ale imnurilor de stat ale Bulgariei 
și României.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor, Jivkov trec in revistă garda 
de Onoare. Celor doi conducători de 
partid și de stat li se oferă flori, 
tradiționala piine și sare, sint invi
tați să guste din ploștile cu vin.

De la punctul de frontieră, coloana 
oficială se îndreaptă spre zona de sud 
a municipiului Giurgiu. Dintr-o ma
șină deschisă, escortată de motoci- 
cliști, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov răspund cu căldură 
uratelor și aclamațiilor miilor de lo
calnici.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășului Todor 
Jivkov in zona de sud a orașului 
este salutată cu căldură de construc
torii de pe cel mai tinăr șantier al 
țării — șantierul din Giurgiu al în
treprinderii comune pentru construc
ții de mașini și utilaje grele Giur
giu — Ruse. Se ovaționează îndelung, 
se scandează numele celor doi con
ducători de partid și de stat.

Pe platforma șantierului, cei doi 
conducători de partid și de stat sint 
informați, in fața pianului general, 
a planșelor și machetelor uzinelor 
din Giurgiu și Ruse, asupra profilu
lui și principalilor indicatori ai în
treprinderii comune româno-bulgare, 
asupra locului de amplasare in teren 
și a performanțelor instalațiilor ce 
urmează a fi montate.

în acest context, se subliniază că, 
in conformitate cu indicațiile tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov. specialiștii din cele două țări 
au stabilit ca viitoarea unitate din 
Giurgiu să producă utilaje pentru 
foraj de mică și medie adincime, 
utilaj chimic și petrochimic, armături 
industriale, iar unitatea din Ruse 
utilaj de foraj minier, utilaj meta
lurgic, chimic și petrochimic.

Se subliniază că această întreprin
dere comună reprezintă un nou mod 
de conlucrare intre industriile con
structoare de mașini din cele două 
țări, care vor coopera în domeniul 
cercetării și proiectării de noi teh
nologii și produse.

Cei doi conducători de partid și de 
stat se interesează de activitatea 

concretă desfășurată de specialiștii 
români și bulgari pentru dotarea în
treprinderii, pentru optimizarea pro
ceselor tehnologice, in vederea asi
gurării unei inalte eficiente econo
mice. folosirii cu maximum de ran
dament a utilajelor.

Factorii de răspundere prezenți 
informează că procesul general de 
fabricație a fost conceput unitar de 
către specialiștii români și bulgari, 
astfel incit să permită o optimă co
relare intre cele două unități, flu
xurile tehnologice permițind tot
odată functionarea lor independentă.

S-a evidențiat că în cele două 
unități, in etapa finală, vor lucra , 
aproximativ 10 000 de persoane — 
muncitori, tehnicieni și ingineri.

Cei doi conducători de partid șl 
de stat recomandă proiectanlilor și 
constructorilor o maximă mobilizare 
a forțelor și operativitate pentru ca 
întreprinderea să realizeze in cola
borare primele produse incă in 
cursul anului 1978.

în mod simbolic, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov 
pun, cu unealta tradițională a con
structorilor — canciocul — primul 
beton la fundația halei monobloc, 
mareînd astfel așezarea pietrei de 
temelie a intreprinderii. în uralele 
și ovațiile celor prezenți, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov dezvelesc 
placa inaugurală, incadrată de dra
pelele de stat ale celor două țări, 
în bronzul plăcii sint înscrise, in 
limbile română și bulgară, cuvintele :

„Astăzi, vineri, 10 decembrie 
1976, in prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășului Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bul
garia. s-a pus piatra de temelie a 
întreprinderii comune pentru con
strucții de mașini și utilaje grele 
Giurgiu—Ruse, rod al trăiniciei co
laborării frățești româno-bulgare. 
al cooperării reciproc-avantajoase 
dintre cele două țări socialiste și 
popoare vecine și prietene".

După dezvelirea plăcii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul To
dor Jivkov iși string miinile cu 
căldură, se îmbrățișează.

în acest timp, un cor intonează cin- 
tece patriotice.

Apoi, celor doi conducători de 
partid și de stat li se inminează. din 
partea constructorilor, cite un tablou 
simbolic, reprezentind Podul Priete
niei, care are la capete profilurile 
unității românești și al celei bulgare 
din cadrul întreprinderii comune 
pentru construcții de mașini și uti
laje grele Giurgiu — Ruse.

înainte de plecare. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov felicită călduros pe proiec
tant! și constructori.

Cei doi conducători de partid 
și de stat iau loc in mașina des
chisă. după care coloana oficială, 
străbătind culoarul viu al mulțimii, 
se indreaptă spre centrul munici
piului Giurgiu, unde’ are loc mitin
gul prieteniei româno-bulgare.

înainte de începerea mitingului, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov s-au întreținut cordial. în sa
lonul casei de cultură din Giurgiu, 
exprimindu-și satisfacția fată de 
evoluția ascendentă, pe multiple 
planuri, a relațiilor româno-bulgare, 
precum și hotărirea de a ridica pe o 
treaptă superioară cooperarea și co
laborarea dintre partidele și țările 
noastre, .în intdresul ambelor po
poare, al cauzei socialismului și 
păcii.

...Ora 13.00. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, 
Însoțiți de celelalte persoane oficiale 
române și bulgare, sosesc la punctul 
de frontieră, unde se desfășoară ce
remonia primirii.

Aici, pe malul bulgar al Dunării, au 
venit în intimpioare mii de locuitori 
ai orașului din țara vecină și prie
tenă. Răsună ovații puternice, a- 
plauze îndelungate, se scandează din 
mii de piepturi „Jivkov—Ceaușescu", 
se aclamă pentru prietenia trainică 
dintre cele două popoare vecine.

Da locul sosirii, împodobit sărbăto
rește, se aflau pancarte pe care erau 
Înscrise, în limbile bulgară și româ
nă. călduroase urări de bun sosit, de 
întărire a solidarității frățești și co

laborării multilaterale dintre cele 
două partide, țări și popoare.

O gardă militară prezintă onorul. 
Sint intonate solemn imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Bulgaria. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov trec in revistă garda de 
onoare.

Un grup de pionieri oferă celor doi 
conducători de partid și de stat flori. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
jivkov sint invitați să guste din pii- 
nea ospitalității și ploștile cu vin 
oferite in semn de adincă dragoste 
și respect de un grup de localnici 
imbrăcati in frumoase costume popu
lare.

De la punctul de frontieră, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
se indreaptă. intr-o mașină escortată 
de motocicliști, spre locul unde se 
vor inălța, pe malul drept al Dună
rii, halele intreprinderii ce se va 
construi în comun de cele două țări 
socialiste prietene. Mulțimea aclamă 
cu aceeași căldură, cu același entu
ziasm, pe .cei doi conducători de 
partid și de stat.

Pe platoul viitorului șantier, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov sint intimpinați cu aceleași 
vibrante sentimente de constructorii 
acestui important obiectiv. în fața 
machetei viitoarelor unități se pre
zintă amplasarea în teren a secțiilor 
de la Ruse a intreprinderii comune, 
modul de organizare a fluxurilor de 
producție, parametrii tehnico-econo- 
mici ai instalațiilor și principalelor 
utilaje, etapele in care s-a progra
mat înălțarea diferitelor obiective.

Invitați de gazde, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov dezvelesc 
placa inaugurală pe care este gra
vată, în bronz, în limbile bulgară și 
română, o inscripție identică cu cea 
de la Giurgiu.

Cei doi conducători de partid și 
de stat așazâ apoi. în aplauzele 
întregii asistențe, piatra de temelie 
a unității de la Ruse.

în uralele și aclamațiile miilor de 
participant la această memorabilă 
manifestare a prieteniei și colaboră
rii rodnice dintre cele două țări, 
printre care se află alături de tova
rășii lor bulgari și numeroși con
structori români, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov se feli

cită reciproc, se îmbrățișează cu 
multă căldură.

După festivitate, coloana oficială 
de mașini se îndreaptă spre Ruse, 
în localitățile de pe traseu sint 
arborate steagurile Partidului Comu
nist Român și Partidului Comunist 
Bulgar, drapelele de stat ale celor 
două țări. Mulțimea, care formează 
un adevărat culoar viu, aclamă pe 
cei doi conducători de partid și de 
Stat.

în centrul orașului, în Piața 9 Sep
tembrie, are loc o festivitate cu a- 
dinci rezonanțe in inimile, cetățenilor 
acestei localități. Un numeros grup 
de tineri și tinere, în frumoasele cos
tume populare locale, întîmpină cu 
mare bucurie pe inalții oaspeți, in- 
vitîndu-i să se prindă într-o simbo
lică horă a prieteniei româno-bul
gare.

în această ambianță sărbătorească, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu i se 
inminează. aici, in semn de respect 
și stimă, cheia orașului.

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular, Di- 
mităr Avramov, subliniază că îi este 
deosebit de plăcut ca, în numele 
Consiliului popular, al cetățenilor o- 
rașului Ruse, să salute pe inalții 
oaspeți cu o călduroasă urare de bun 
venit.

Vă rog să primiți cheia orașului 
nostru — a arătat vorbitorul in în
cheiere — ca simbol al prieteniei și 
colaborării dintre popoarele noastre, 
ca o expresie a profundelor noastre 
sentimente de respect și stimă față 
de ampla dumneavoastră activitate 
îndreptată spre dezvoltarea relațiilor 
de prietenie dintre țările noastre.

Răspunzind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

Aș dori să mulțumesc pentru pri
mirea călduroasă și pentru cheia ora
șului Ruse pe care ne-ati înminat-o 
cu prilejul vizitei in orașul dumnea
voastră, acum, la inceperea lucrări
lor de construcție a întreprinderii co
mune româno-bulgare de mașini șl 
utilaje grele.

Așa cum am spus la adunarea din 
Giurgiu, am convingerea că oamenii 
muncii din Giurgiu și din Ruse, iu 
frunte cu comuniștii, vor lucra in așa 
fel incit vor face ca această între
prindere comună să dea nu numai 

producție de bună calitate, dar șl să 
contribuie Ia întărirea prieteniei din
tre partidele și popoarele noastre.

Doresc să adresez tuturor locuito
rilor orașului Ruse un salut călduros 
și cele mai bune urări. (Aplauze).

Cei doi conducători de partid și de 
stat. împreună cu persoanele oficiale 
ce îi însoțesc, s-au îndreptat apoi. în 
mijlocul acelorași manifestări entu
ziaste ale localnicilor, spre modernul r 
complex turistic inăltat pe malul Du
nării, unde s-au desfășurat dejunul 
oferit în cinstea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de tovarășul Todor Jivkov 
și convorbirile la nivel inalt. 1

După dejun, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, însoțit
de primul secretar al Comitetului "
Central al Partidului Comunist Bul
gar, au parcurs din nou, salutați en
tuziast de populație, străzile orașu
lui, indreptindu-se spre Podul prie- •> 
teniei, unde s-a desfășurat ceremonia 
plecării oaspeților români.

La Podul prieteniei are loc mani- j 
festarea prilejuită de plecarea to
varășului Nicolae Ceaușescu de pe 
pămintul ospitalier al Bulgajiei so
cialiste. După ceremonialul rezervat , 
în asemenea ocazii conducătorilor de 
partid și de stat, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todar Jivkov iși iau un 
călduros rămas bun, iși string inde- 
lung miinile, se îmbrățișează. Multi- t ■ 
mea venită șă-i salute Ovaționează.. ’• 
îndelung pentru trăinicia legăturilor 
de prietenie dintre cele două partide, 
țări și popoare.

La întoarcerea pe teritoriul româ
nesc, in orașul Giurgiu, secretarul (I 
general al partidului este întimpinat £ 
cu sentimente de aleasă stimă și en
tuziasm. Flăcările a sute de torte,- 
care ard în întunericul serii, creează rr 
o atmosferă de sărbătoare. Tovarășul ‘ 
Nicolae Ceaușescu. după ce a pri- 1 
mit onorurile prezentate de o gardă J 
militară și formațiuni ale gărzilor pa- ■> 
triotice, răspunde cu prietenie acestei 
emoționante manifestări de masă in 
care iși găsește reflectarea unitatea <j 
de neclintit dintre popor și partid. r 
hotărirea fermă de a traduce neabă
tut în viață obiectivele însuflețitoare 
stabilite de Congresul al XI-lea, Pro
gramul partidului de edificare a so- - 
cietătii socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a României spre 
comunism. i

în fața machetei viitoarei întreprinderi in semn de înaltă stima și respect, tovarășului Nicolae Ceaușescu i se înmineazâ, la Ruse, cheia orașului Moment semnificativ pentru atmosfera sărbătorească — hora prieteniei 
și frăției româno-bulgare
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Ruse: Cei doi conducători de partid și de stat punînd temelia, pe malul bulgar al Dunârii, viitoarei întreprinderi comune

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Cuvîntarea tovarășului 
Todor Jivkov

Stimate tovarășe Jivkov,
Dragi oaspeți bulgari,
Dragi tovarăși și prieteni,
Această adunare populară este consa

crată începerii construirii în comun, de 
către România și Bulgaria, a unui im
portant obiectiv industrial, în orașele 
Giurgiu și Ruse — întreprinderea de 
mașini și utilaje grele. Prin aceasta ea 
capătă caracterul unei puternice mani
festări a prieteniei, colaborării și soli
darității româno-bulgare. (Aplauze pu
ternice, urale).

Cu acest prilej doresc să adresez sti
matului nostru tovarăș și prieten Todpr 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar 
și președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, precum și 
celorlalți oaspeți bulgari, un salut căl
duros și să le urez din adîncul inimii 
bun venit pe pămîntul României socia
liste. (Urale ; vii aplauze ; se scandează : 
„Ceaușescu—Jivkov").

Totodată, vă adresez dumneavoastră, 
participanților la această adunare, în
tregii populații a orașului Giurgiu, un 
cald salut tovărășesc și cele mai bune 
urări de succes în activitatea ce o des- 
fășurați, multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze puternice, urale).

întreprinderea industrială comună, a 
cărei piatră de temelie o punem astăzi, 
aici, la Giurgiu, și în orașul bulgar ve
cin Ruse, va produce mașini și utilaje 
complexe de înaltă tehnicitate, contri
buind atît la satisfacerea cerințelor eco
nomiilor naționale ale țărilor noastre, 
cît și la dezvoltarea și înflorirea conti
nuă a acestor două orașe de pe malu
rile Dunării. în întreprinderea care se 
construiește la Giurgiu vor lucra peste 
5 000 de muncitori. Prin aceasta se 
pun, de fapt, bazele unei puter
nice industrializări a orașului dum
neavoastră, ceea ce va ridica nivelul de 
viață și de civilizație al tuturor oame
nilor muncii din această localitate. (A- 
plauze puternice, urale). Totodată, tot în 
acest cincinal se va construi aici un 
complex chimic, se vor dezvolta șantie
rele navale, șisigurîndu-se deci o puter
nică industrializare — și, legat de aceas
ta, se vor dezvolta construcția de locuințe 
și celelalte activități social-culturale. 
(Aplauze puternice, urale).

Aș dori să exprim convingerea că or
ganizația de partid a municipiului Giur
giu, Comitetul județean Ilfov, oamenii 
muncii din Giurgiu vor munci cu tot 
entuziasmul, cu toate forțele, pentru a 
realiza la timp aceste investiții, pentru 
ca, realmente, în 1978 să se producă pri
mele utilaje și mașini grele în uzina a 
cărei construcție am inaugurat-o astăzi. 
(Aplauze puternice, urale).

în același timp, atît în realizarea con
strucției cît și apoi în realizarea produc
ției, muncind împreună, mii și mii de 
muncitori români și bulgari vor putea 
să-și împărtășească experiența și să se 
cunoască tot mai bine, să colaboreze 
strîns în măreața operă de edificare a 
socialismului și comunismului în cele 
două țări vecine și prietene. (Aplauze, 
urale prelungite).

Construirea acestei întreprinderi comu
ne constituie o expresie grăitoare a am- 
plorii tot mai mari pe care o capătă 
colaborarea multilaterală dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria și, în primul rînd, 
cooperarea în domeniul economiei, al 
producției materiale, al științei și tehni
cii. Deosebit de concludent în acest sens 
este faptul că în cursul actualului cinci

nal volumul schimburilor economice ro
mâno-bulgare se va dubla față de cinci
nalul anterior și, în acest cadru, coope
rarea în producție — formă superioară de 
colaborare — va reprezenta circa 25 la 
sută, ceea ce are o mare importanță pen
tru relațiile dintre țările noastre. (Urale 
puternice, aplauze).

Subliniind cu satisfacție cursul ascen
dent al colaborării dintre țările noastre, 
îmi face o deosebită plăcere să evoc fap
tul că prietenia româno-bulgară are ră
dăcini adinei în trecutul istoric, în se
colele de luptă pentru eliberarea națio
nală și socială, împotriva dominației 
străine, pentru o viață mai bună și mai 
dreaptă. De altfel, peste numai cîteva 
luni popoarele noastre își vor sărbători 
centenarul independenței de stat — eve
niment crucial în istoria lor națională, 
cucerire măreață dobîndită prin lupte 
eroice, prin jertfele și sacrificiile uriașe 
făcute pe cimpul de bătălie de către 
ostașii români și voluntarii bulgari, îm
preună cu ostașii ruși în memorabilul 
an 1877. (Aplauze și urale puternice).

Noul obiectiv economic pe care îl vom 
înălța la Giurgiu și la Ruse va face ca 
Dunărea să devină tot măi mult un flu
viu al prieteniei și colaborării strînse a 
popoarelor noastre, al solidarității româ
no-bulgare, exprimînd dorința și voința 
celor două popoare de a trăi veșnic în 
bună vecinătate, de a conlucra rodnic în 
toate domeniile pentru realizarea năzu
ințelor lor arzătoare, a visului lor mă
reț — făurirea unei lumi socialiste, a li
bertății și prosperității, a demnității șl 
fericirii omului. (Aplauze puternice, 
urale).

Stimați tovarăși,
Acordînd o importanță primordială 

făuririi bunăstării și fericirii poporului, 
edificării socialismului. România acțio
nează ferm pe arena vieții internaționale, 
dezvoltă relații cu toate țările socialiste, 
cu toate statele lumii, pe baza princi
piilor egalității în drepturi, respectului 
independenței și suveranității naționale, 
al neamestecului în treburile interne, își 
aduce contribuția activă Ia afirmarea în 
lume a unei politici noi întemeiate pe 
dreptate și echitate, pe colaborare și pace.

Acordăm o importanță deosebită reali
zării securității și colaborării în Europa, 
transpunerii concrete în viață a docu
mentelor Conferinței de la Helsinki. Așa 
cum a arătat Consfătuirea statelor so
cialiste participante la Tratatul de la 
Varșovia, care a avut loc recent la 
București, este necesar să fie sporite 
eforturile tuturor popoarelor, ale forțe
lor progresiste, democratice în vedetea 
intensificării luptei pentru securitate și 
pace pe continentul nostru. (Aplauze pu
ternice).

Milităm pentru dezvoltarea. unor re
lații de bună vecinătate și conlucrare 
multilaterală într-o atmosferă de încre
dere și înțelegere reciprocă între țările 
din Balcani, considerînd că aceasta co
respunde atît intereselor popoarelor bal
canice, cît și cauzai generale a destin
derii și securității pe continent și în, în
treaga lume.

Considerăm că toate statele trebuie 
să participe activ, în condiții de deplină 
egalitate, la viața internațională, în ve
derea rezolvării problemelor complexe 
care preocupă omenirea și, în primul 
rînd, pentru stingerea focarelor de în
cordare și conflicte din diferite zone ale 
globului, înfăptuirea dezarmării și în
deosebi a dezarmării nucleare, lichidarea 
subdezvoltării, înlăturarea marilor deca

laje economice dintre state, Instaurarea 
unei ordini economice internaționale noi 
care să dea posibilități de progres mai 
rapid țărilor râmase în urmă, să ducă 
la o reală pace și stabilitate internațio
nală. (Aplauze puternice).

Doresc, și cu acest prilej, să exprim 
satisfacția noastră pentru colaborarea 
strînsă a României și Bulgariei, atît pe 
plan bilateral, cît și pe plan internațio
nal, în slujba intereselor celor două țări 
și popoare, a cauzei socialismului, 
păcii și colaborării între națiuni. (A- 
plauze puternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu—Jivkov").

Stimate tovarășe Jivkov,
Dragi tovarăși și prieteni,
Aș dori să exprim convingerea că și 

întîlnirea avută cu acest prilej impor
tant, al punerii bazelor unei colabo
rări și cooperări în producție. într-o 
formă superioară, va duce la intensi
ficarea relațiilor dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, că relațiile româno- 
bulgare se vor dezvolta în așa fel îneît vor 
constitui un adevărat model de conlu
crare rodnică și tovărășească între două 
popoare vecine care făuresc noua orîn- 
duire socială și merg împreună pe calea 
socialismului, a bunăstării și progresu
lui. (Aplauze puternice, prelungite).

Acționînd împreună pentru dezvoltarea 
colaborării dintre țările și popoarele 
noastre, Comitetele noastre Centrale, 
partidele noastre deschid minunate per
spective pentru viitorul de prietenie și 
colaborare româno—bulgar. (Aplauze 
puternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu—Jivkov").

Să facem în așa fel ca rezultatele a- 
cestei colaborări să fie simțite tot mai 
mult de'oamenii muncii, de popoarele 
noastre, care să se poată întîlni mai des,, 
să poată trece Dunărea mai ușor, să con
lucreze activ in munca și lupta comună 
pentru socialism și comunism. (Urale pu
ternice, aplauze prelungite).

Prin activitatea partidelor noastre în 
direcția dezvoltării unei colaborări acti
ve. noi creăm nu numai prezentul, dar 
punem, totodată, bazele unei . prietenii 
veșnice a generațiilor viitoare, so
lidarității strînse între cele două po
poare, care. împreună cu celelalte țări 
socialiste, cu toate forțele progresiste, vor 
merge tot mai hotărît înainte pe calea 
bunăstării, a socialismului și păcii în 
lume. (Aplauze, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu—Jivkov").

In încheiere, doresc să urez muncito
rilor și specialiștilor români și bulgari, 
care vor lucra împreună la realizarea 
acestui obiectiv important pentru cele 
două țări, succese cît mai mari, realizarea 
la timp și. bineînțeles, de calitate cores
punzătoare a lucrărilor, astfel ca și din 
punct de vedere tehnic această întreprin
dere comună să se plaseze la un nivel 
superior, la nivel mondial. (Vii aplauze, 
urale prelungite, se scandează: 
„Ceaușescu—Jivkov").

Să înflorească prietenia și colaborarea 
dintre România și Bulgaria, dintre parti
dele și popoarele noastre ! (Aplauze pu
ternice, urale).

Să se întărească unitatea și solidari
tatea țărilor socialiste, a mișcării comu
niste și antiimperialiste mondiale ! 
(Aplauze puternice, urale).

Să triumfe pacea și colaborarea între 
popoare ! (Aplauze puternice, urale. Se 
scandează îndelung: „Ceaușescu—Jivkov". 
într-o atmosferă de puternic entuziasm, 
toți cei prezenți la miting ovaționează 
îndelung pentru prietenia și colaborarea 
româno-bulgară).

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Stimați tovarăși și prieteni români, 
Dragi cetățene și cetățeni ai orașului

Giurgiu,
In numele Comitetului Central al 

Partidului Comunist Bulgar, al Consiliu
lui de Stat și al Guvernului Republicii 
Populare Bulgaria, în numele comuniști
lor bulgari și al poporului muncitor 
bulgar, vă salut în modul cel mai cor
dial pe dumneavoastră, miile de partici
pant! la acest miting al prieteniei și co
laborării, și, prin dumneavoastră, po
porul român prieten. (Aplauze puternice, 
urale).

Din gloriosul dumneavoastră oraș se 
văd luminile orașului nostru Ruse, așa 
cum de pe malul celălalt se văd lumi
nile din Giurgiu. Aici au fost lumini și 
în. anii jugului străin, cînd militanți bul
gari. ai revoluției de eliberare națională 
priveau cu speranță spre țărmul dum
neavoastră. De pe țărmul dumneavoas
tră. ei priveau spre meleagurile patriei 
chinuite, pentru libertatea căreia își de
dicau viața. Numele orașului dumnea
voastră este apropiat fiecărei inimi bul
gărești. (Vii aplauze, urale ; se scan
dează : „Ceaușescu—Jivkov").

Ziua de astăzi, de asemenea, va intra 
în analele prieteniei dintre popoarele 
noastre. Ziua de 10 decembrie o vor re
ține cu sentimente deosebite de bucurie 
oamenii muncii din Ruse și Giurgiu. As
tăzi, cu mult stimatul și prietenul meu 
apropiat, cel mai de seamă conducător 
al Republicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, după o veche da
tină populară a noastră, și a dumnea
voastră. punem piatra de temelie a în
treprinderii comune pentru construcții 
de mașini grele. Această viitoare uzină 
va fi un simbol al colaborării trainice 
bulgaro-române. al cooperării reciproc 
avantajoase a celor două țări vecine so
cialiste ale noastre, al frăției, în numele 
bunăstării comune a bulgarilor și româ
nilor. (Aplauze puternice, urale).

Dacă undeva în lume la frontierele de 
stat se pun mine și sîrmă ghimpată, la 
frontiera noastră comună noi construim 
uzine, la frontiera noastră sînt poduri, 
frontiera noastră este traversată de con
ductele de gaz sovietice, peste granița 
noastră trec liniile de energie elec
trică, pe frontiera noastră se con
struiesc complexe hidrotehnice. Iată 
care este diferența incomparabilă din
tre lumea veche a capitalului și 
exploatării și lumea socialismului, în 
care popoarele noastre trăiesc, muncesc 
și se bucură de roadele muncii lor. 
(Aplauze puternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — Jivkov"). Nu după mult 
timp, pe cele două țărmuri ale Dunării 
albastre, liniștite, va pulsa imensa ini
mă de oțel a uzinei pentru construcții 
de mașini și utilaje grele, unde în comun 
vor depune muncă, pricepere și voință 
bulgari și români. Noua întreprindere 
comună va fi un jalon nou pe drumul 
prieteniei noastre, care vine din istorie 
și merge în viitorul copiilor, nepoților, și 
strănepoților noștri. In .curînd, împreună 
cu frații noștri sovietici, vom aniversa 
centenarul eliberării Bulgariei de sub 

jugul străin. O sărbătoare comună a 
noastră va fi și centenarul cuceririi in
dependenței de stat a României. (Aplau
ze puternice, urale; se scandează: 
„Ceaușescu — Jivkov").

Vitejia comună a revoluționarilor și 
patrioților bulgari și români se păstrea
ză la Grivița și Plevna, la București, 
Giurgiu și Brăila. Și noi, și dumneavoas
tră știm bine că nu există o cimentare 
mai solidă a prieteniei dintre po
poare decît cea a sîngelui văr
sat în comun în numele libertății, 
al independenței naționale și al echității 
sociale, cea a ideilor și țelurilor comune 
comuniste, a muncii în comun pentru so
cialism, pentru bunăstarea oamenilor 
muncii. Edificarea societății socialiste 
dezvoltate în cele două țări ale noastre 
are baze întărite de o astfel de cimen
tare. (Aplauze puternice, urale ; se scan
dează : „Ceaușescu — Jivkov").

Reciprocă este bucuria noastră că, pe 
baza succeselor noastre multilaterale, 
poporul bulgar și poporul român, prin- 
tr-o muncă încordată și inspirată, traduc 
în viață hotărîrile congreselor celor două 
partide comuniste frățești, pentru pros
peritatea Bulgariei socialiste și a Româ
niei socialiste. Urăm fierbinte poporului 
prieten român cuceriri noi pe drumul a- 
cesta de luptă și creație. (Aplauze puter
nice, urale ; se scandează : „Ceaușescu — 
Jivkov").

Tovarășe și tovarăși,
Noi facem prima săpătură pe șantie

rele de. construcție din Giurgiu și Ruse 
ale întreprinderii pentru construcții de 
mașini și utilaje grele în ajunul Anului 
nou 1977. Anul 1976, care este pe sfîrși- 
te, a fost un an de muncă pașnică, rod
nică și de cuceriri noi atît pentru noi și 
dumneavoastră, cît și pentru întreaga co
munitate socialistă. A fost anul unei 
noi ofensive de. pace în viața internațio
nală, al unor noi aporturi la consolida
rea unității și colaborării între țările so
cialiste frățești, între partidele comunis
te și muncitorești, pe baza marxism-le- 
ninismului și a internaționalismului pro
letar, în lupta comună pentru pace și so
cialism. (Aplauze puternice, urale).

în anul ce se încheie s-a consolidat șl 
mai mult unitatea și s-a aprofundat co
laborarea și prietenia noastră cu Uniu
nea Sovietică și cu celelalte țări socialis
te în cadrul Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc și al Tratatului de la 
Varșovia. Apartenența noastră la această 
comunitate ne dă imbolduri de neînlocuit 
în vederea dezvoltării accelerate a celor 
două țări.

O satisfacție comună a noastră o con
stituie rezultatele obținute la recenta 
Consfătuire a Comitetului Politic Consul
tativ.al Tratatului de la Varșovia, ținută 
la București. Sîntem profund convinși că 
consfătuirea și documentele adoptate de 
ea vor deschide orizonțuri noi-și vor da 
un nou impuls puternic în lupta pentru 
destindere internațională în continuare, 
pentru consolidarea securității și pentru 
dezvoltarea unei, colaborări, reciproc 
avantajoase între state. (Aplauze puter
nice, urale).

Tovarășe și tovarăși,
Noi cu toții vom întîmpina Anul nou 

ce vine cu o mai mare încredere că el va 
aduce contribuții noi la lupta pentru 
pace, la care iâu parte tot mai activă toți 
oamenii de bună credință. Consfătuirea 
de la Helsinki, a dat in imbold pentru 
dezvoltarea pozitivă a relațiilor interna
ționale. Se afirmă în mod incontestabil 
principiile leniniste de coexistentă paș
nică între statele cu orînduiri sociale di
ferite. Cresc premisele dezvoltării în 
continuare a procesului de destindere.

O contribuție convingătoare la coeziu
nea comuniștilor, a forțelor progresiste 
și a popoarelor iubitoare de pace în 
lupta pentru pace, securitate, colaborare 
și progres social a adus Conferința de la 
Berlin a partidelor comuniste și munci
torești din Europa.

Afirmînd toate acestea, noi ne dăm 
seama de prezența unor forțe reacționare 
care, prin acțiuni fățișe sau ascunse, în
cearcă să submineze spiritul de la Hel
sinki, să împiedice procesul de destin
dere și colaborare.

Vreau să vă încredințez, dragi prieteni 
români, ’că Partidul Comunist Bulgar și 
Republica Populară Bulgaria își vor a- 
duce și pe viitor contribuția lor în lupta 
comună pentru triumful mărețelor noas
tre țeluri comune. (Aplauze puternice» 
urale).

Dragi tovarășe și tovarăși,
Edificarea întreprinderii va constitui 

nu numai o pagină nouă în analele prie
teniei bulgaro-române, în domeniul co
laborării economice, dar și un aport la 
cunoașterea reciprocă, apropierea și în
crederea între noi. De aceea, cifrele «- 
vantajului economic noi le adăugăm pro
porțiilor prieteniei nemărginite între ță
rile socialiste. Mai importante decît toate 
cifrele sînt unitatea ideologică, apropie
rea spirituală, comunitatea țelurilor și 
contopirea voințelor. Tocmai de aceea 
noi nu ne îndoim că întreprinderea va 11 
construită în termenul prevăzut. O ga
ranție pentru aceasta sînt constructorii 
bulgari și români, reprezentanții plini de 
abnegație ai clasei muncitoare, talentații 
ingineri și specialiști, oameni cu mîini 
de aur și inimi fierbinți, care cred în 
cauza dreaptă a partidelor lor comuniste. 
(Aplauze puternice, urale).

Să trăiască, să se consolideze și dez
volte seculara prietenie bulgaro—româ
nă I (Urale puternice, aplauze ; se scan
dează : „Ceaușescu—Jivkov").

Să se aprofundeze și lărgească colabo
rarea multilaterală dintre Partidul Co
munist Bulgar și Partidul Comunist 
Român, dintre Republica Populară 
Bulgaria și Republica Socialista Româ
nia, dintre popoarele bulgar și ro
mân ! (Vii aplauze, urale prelungite ; se 
scandează : „Ceaușescu — Jivkov").

Trăiască unitatea și coeziunea țărilor 
din comunitatea socialistă I (Aplauze pu-' 
ternice, urale).

Trăiască pacea în lume ! (Aplauze pu
ternice, urale. Se scandează îndelung : 
„Ceaușescu—Jivkov". Intr-o atmosferă 
de puternic entuziasm, toți cei prezenți 
la miting ovaționează îndelung pentru 
prietenia și colaborarea româno-bulgară).

Inaugurarea lucrărilor pe șantie
rul întreprinderii comune pentru 
construcții de mașini și utilaje grele 
Giurgiu—Ruse a prilejuit un însufle
țit miting al prieteniei româno—bul
gare.

Mitingul a avut loc în piața cen
trală a municipiului Giurgiu, unde 
s-au adunat oameni ai muncii din 
cele două orașe în care se va ridica 
importantul obiectiv economic, sim
bol al rodniciei colaborării dintre po
poarele român și bulgar.

Participanții la miting au întîmpi- 
nat sosirea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov cu multă 
căldură, cu sentimente de dragoste 
și stimă, cu intensă bucurie. Mulți
mea a scandat cu înflăcărare, minute 
în șir. „Ceaușescu—Jivkov", expri- 
mindu-și deplina satisfacție pentru 
noua lor întilnire.

împreună cu tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, în prezi
diu au luat loc ceilalți conducători de 
partid și de stat români și bulgari, 
prezenți la festivitățile de la Giur

giu. reprezentanți ai organelor jude
țene de partid Ilfov și Ruse, amba
sadorul României la Sofia și amba
sadorul Bulgariei la București.

Piața era împodobită sărbătorește. 
Deasupra tribunei oficiale se a- 
flau portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, încadrate 
de drapelele de stat ale României 
și Bulgariei, și urarea „Trăiască 
prietenia frățească și colaborarea 
multilaterală dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre poporul român și po
porul bulgar !“.

Un grup de pionieri a urcat la tri
bună și a oferit tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov buchete 
de flori.

Au răsunat apoi solemn imnurile 
de stat ale Republicii Populare Bul
garia și Republicii Socialiste Româ
nia.

Mitingul a fost deschis de tovară
șul Stoian Stoian, prim-secretar al 
Comitetului municipal Giurgiu al 

P.C.R., președintele Consiliului popu
lar municipal.

In continuare a vorbit tovarășul 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, care a spus: 
Inaugurarea întreprinderii comune 
constituie o expresie deosebit de 
elocventă a dorinței și hotăririi ce
lor două partide, țări și popoare de 
a folosi vecinătatea, prietenia, comu
nitatea de orinduire și țeluri, pentru 
a conferi raporturilor lor dimensiuni 
tot mai largi, un conținut tot mai 
bogat. In același timp, ea marchează 
o nouă formă, superioară, de coope
rare între două țări socialiste, ma- 
terializînd astfel hotăririle luate de 
a amplifica, diversifica și aprofunda 
colaborarea și cooperarea româno- 
bulgară.

Acest mare obiectiv industrial, 
cu profil complex, avind două uni
tăți. Ia Giurgiu și la Ruse, și in care 
vor lucra in final peste 10 000 de 
muncitori și specialiști, este conceput 
ca o întreprindere unitară, incepind 
cu sectoarele calde și terminind cu 

cele de produse finite. Dispunînd de 
utilaje și tehnici moderne, întreprin
derea, a cărei construcție începe as
tăzi, va realiza produse de înaltă 
tehnicitate, de importanță deosebită 
pentru economiile celor două țări și 
care, in același timp, vor putea fi 
valorificate și pe terțe piețe.

Ne exprimăm ferma convingere — 
a spus in continuare vorbitorul — că 
această ramură principală a indus
triei, construcția de mașini, care cu
noaște ritmuri deosebit de înalte, 
orientată și sprijinită direct de to
varășul Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al partidului nostru, vâ 
contribui la intensificarea cooperării 
româno-bulgare. la afirmarea puter
nicelor sentimente de prietenie și 
solidaritate, de stimă și prețuire re
ciprocă ce și le nutresc cele două 
popoare, la propășirea economiilor 
noastre naționale.

în acest spirit, dorim să vă asigu
răm. stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu și stimate tovarășe Todor 
Jivkov, că vom depune toate efor

turile, ne vom mobiliza Întreaga 
noastră putere creatoare pentru 
realizarea cît mai rapidă a acestui 
important obiectiv comun.

A vorbit, după aceea, tovarășul 
Nikola Kalcev, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini și metalur
giei din R. P. Bulgaria. După ce a 
arătat că întreprinderea comună con
structoare de mașini Giurgiu — Ruse 
reprezintă un exemplu de cooperare 
și un simbol al prieteniei frățești ro
mâno-bulgare, vorbitorul a spus :

In construirea întreprinderii, spe
cialiștii români și bulgari, construc
tori de mașini, vor depune munca 
și creația lor pentru a construi o 
întreprindere modernă în folosul 
celor două popoare. Sectorul bulgar 
va reprezenta o parte componentă 
a întreprinderii comune în care vor 
lucra peste 10 . mii de muncitori. 
In intreprindere se vor construi 
mașini și utilaje pentru industriile 
minieră, .metalurgică și petrochi
mică., . Nomenclatorul întreprinderii 

va cuprinde o gamă largă de pro
duse destinate mecanizării, realiza
te pe baza cooperării între cele 
două țări membre ale C.A.E.R. și 
pentru exportul în terțe țări. Felul 
în care va fi înzestrată uzina va asi
gura o elasticitate în procesul de 
producție, avind în vedere nevoile 
fiecărei țări. Construcția uzinei se va 
face prin eforturi comune, dindu-se 
în folosință treptat capacitățile de 
producție, prin colaborare și coope
rare comună, astfel ca încă în acest 
cincinal să intre în funcțiune cu în
treaga sa capacitate. In partea bul
gară a uzinei s-a creat un institut de 
cercetări pentru construcția de ma
șini.

Subliniind apoi că industria con
structoare de mașini din Republica 
Populară Bulgaria se dezvoltă în 
ritmuri înalte, ca urmare a grijii 
deosebite a Partidului Comunist 
Bulgar, a tovarășului Todor' Jivkov 
personal, vorbitorul a spus în în
cheiere: Noi, constructorii de mașini 

din Bulgaria, îi încredințăm pe to
varășii noștri români că prin efor
turile noastre comune vom îndeplini 
cu cinste această înaltă misiune ce 
reprezintă o nouă manifestare eloc
ventă a prieteniei și colaborării ro
mâno-bulgare.

Intimpinați cu vibrant entuziasm, 
cu îndelungi aplauze și ovații, la mi
ting au luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU si to
varășul TODOR JIVKOV, ale căror 
cuvinlări au fost subliniate in repe
tate rinduri cu vii și puternice 
aplauze.

După rostirea cuvintărilor, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov s-au îmbrățișat cu multă căl
dură, au salutat miile de partici
pant! care ii Ovaționau.

La încheierea mitingului s-a încins 
o imensă horă, in care, invitați de ti
neri și tinere iii frumoase costume 
naționale, s-au prins tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. A fost o 
horă a prieteniei și frăției româno- 
bulgare.
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Sărbătoarea teatrului românesc
La Iași au început ieri manifestările consacrate împlinirii a 

160 de ani de la primul spectacol în limba română
DIN PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI VIITOR

Cum asigură sîderurgîștiî
utilizarea agregatelor la indicatori

superiori sarcinilor de plan
Activitatea de producție a siderur- 

giștilor din Roman din ultima lună a 
acestui prim an al actualului cincinal 
a debutat cu un important succes in 
muncă — și anume : realizarea peste 
prevederile planului a celei de-a 10 000 
tonă de țevi din oțel fără sudură, 
cantitate suficientă pentru construi
rea suplimentară a unei magistrale 
de aducțiune lungă de aproape 500 de 
kilometri. Este un succes meritoriu 
care s-a obtinut in condițiile reduce
rii cheltuielilor materiale de produc
ție cu 9,7 milioane lei și economisirii 
față de normele planificate a 1000 
tone combustibil convențional. Cu ce 
fapte de muncă va contribui luna de
cembrie la întregirea acestui bilanț ? 
Ne răspunde economistul Gheorghe 
Burlacu. de la biroul plan al între
prinderii :

— întregul nostru colectiv este 
conștient că începutul bun al produc
ției anului viitor — cînd pe ansam
blul unității sarcinile de plan sporesc 
cu 6 la sută față de realizările pre
liminate pe 1976 — este condiționat, 
in măsură hotăritoare, 
vom infăotui 
Astfel, încă
1977, planul la țevi trase spre exem
plu crește cu 20 la sută, iar la burlane 
tratate pentru forajul la mare adîn- 
cime va trebui să producem cu 50 la 
sută 
pus 
găm 
pină 
atît cit este necesar pentru 
bilanțul lunii ianuarie să se 
cu o depășire substanțială a 
derilor.

Cum se acționează practic 
înfăptuirea acestui deziderat ? Unele 
precizări ne sint furnizate de către 
inginerul Vasile Sav, directorul între

de ceea ce 
în luna decembrie, 
din luna ianuarie

mai mult. Iată de ce ne-am pro- 
ca în luna decembrie să adău- 

realizărilor suplimentare de 
acum încă 1000 tone țevi, adică 

ca și 
încheie 
preve-

pentru

INTEGRAREA INVĂȚĂMINTULUI CU PRODUCȚIA Șl CERCETAREA

Aula universitară de pe ogoare
Lo apariția hotărîrii privind înființarea de stațiuni didactico-experi- 

mentale, „Scinteia" a publicat o convorbire cu rectorul Institutului a- 
gronomic din Timișoara in cuprinsul căreia erau anticipate progrese 
substanțiale de ordin educativ, economic, tehnico-științific. In con
vorbirea de față cu rectorul institutului timișorean revenim, după doi 
ani, asupra subiectului cu intenția nu numai de a consemna împlinirea 
sou neimplinirea unor deziderate formulate atunci, ci și de a reliefa o 
parte din noile rezerve și posibilități de perfecționare a invățămintului 
superior rezultate din adincirea 
Program de măsuri in domeniul 
educative.

ase- 
prin 
izo- 
pu-

Convingerea noastră — ne-a spus la 
început interlocutorul — că prin în
ființarea stațiunilor didactico-experi
mentale ca unități de producție și 
de cercetare studenții vor fi con
fruntați cu ansamblul unitar al 
problemelor practice, așa cum ac
ționează ele in activitatea de zi cu 
zi a producției, a fost nu numai 
confirmată, dar și depășită. Aseme
nea unități au devenit nu numai la
boratoare naturale, unde competența 
specialistului se formează deopotrivă 
prin cultivarea preocupării tehnico- 
științifice, răspunderii față de efici
ența și disciplina muncii, dar și ade
vărate școli ale spiritului civic ; mai 
exact spus, ele și-au întărit un 
menea caracter formativ tocmai 
faptul că n-au rămas fenomene 
late, enclave mai mult sau mai 
țin renumite, ci s-au integrat orga
nic în zona din care fac parte, ira
diind astfel puternice perfecționări 
de ansamblu. Stațiunea noastră, de 
pildă, a livrat în acest an pentru să- 
mință mii de tone de grîu, orz. ră
pită, in, soia, porumb și peste 30 la 
sută din necesarul de răsad al jude
țului la ardei și tomate. în anul 
1975 am realizat o producție de a- 
proape 15 milioane lei, iar în acest 
an preliminăm să depășim această 
valoare cu peste 4 milioane lei, astfel 
incit producția globală pe fiecare 
student să fie mai mare de 12 mii 
Ici anual. Instruind studenții în con
dițiile participării lor nemijlocite, și 
adeseori chiar exclusive, la obține
rea unor producții complexe și di
namice. se înțelege că și perfecțio
narea procesului de invățămint, in
clusiv sub raport educativ, a dobin- 
dit o sferă și un ritm superioare.

— Care sint cerințele nou apă
rute in orizontul pregătirii studenți
lor, prin satisfacerea cărora unită
țile integrate să acționeze nu atit 
ca premise, cit ca prezențe vii. acti
ve in dezvoltarea social-economică a 
zonelor respective 7

— Fiind o problemă complexă, se 
îhțelege că soluționarea ei se efec
tuează diferit, de la un institut ia 
altul. Tocmai in sensul acesta au 
fost elaborate noile programe de in
tegrare. Indiferent insă de modali-

La îngrășătoria de taurine a I.A.S. Rădăuți

400 TONE PRODUSE PESTE PLAN
Realizmdu-și prevederile a- 

nuale de plan la livrări de carne 
încă de la data de 20 noiem
brie. Complexul de Îngrășat tau
rine din Rădăuți al I.A.S. va 
trimite suplimentar unităților 
de industrializare pină la sfirși- 
tul lunii decembrie peste 400 
tone carne. Și alti indicatori de 
plan au fost îndepliniți în avans 
de către colectivul de aici.

— Fără a ne declara pe de
plin mulțumiți de realizările 
noastre, putem remarca faptul 
că in ultimii ani am înregistrat 
progrese însemnate in direcția 
îmbunătățirii furajării animale
lor. îndeosebi sub raportul asi
gurării unui echilibru mai bun 
intre unitățile nutritive și pro
teine — spune inginerul Nistor 
Bolțig. șeful complexului ră- 

prinderii : „Aproape tot ce am reali
zat pină acum peste prevederile pla
nului este rezultatul direct al preocu
pării siderurgiștilor noștri pentru 
creșterea indicilor de utilizare a la
minoarelor. în prezent, la laminorul 
de 16 țoii, spre exemplu, lucrăm cu 
12 la sută peste capacitatea inițială 
proiectată, ceea ce situează acest im
portant agregat, din punctul de ve
dere al utilizării, sale, la nivelul pa
rametrilor superiori atinși pe plan 
mondial. De fapt, la acest laminor 
indicele de utilizare extensivă 
mai mare cu 40 
de cel programat, 
norul de 6 țoii — cu 
urmare, pe ansamblul 
tivitatea muncii a crescut cu 0,4 la 
sută, comparativ cu prevederile de 
plan și angajamentul anual reinnoit, 
Sintem hotăriți ca, în luna decem
brie, să consolidăm aceste succese și 
vom întreprinde asemenea măsuri 
incit indicele de utilizare intensivă 
la laminorul de 16 țoii, de oildă, să 
fie depășit cu aproape o tonă de 
țeavă pe fiecare oră, iar la laminorul 
de 6 țoii, această depășire să ajungă 
la 0.33—0,40 tone pe oră. Si încă o 
precizare : acești indici corespund 
sarcinilor de plan mult sporite pe 
care le avem de înfăptuit in anul 
viitor".

în scopul menținerii și chiar depă
șirii acestor indici, cit și în vederea 
gospodăririi cu grijă a metalului, si- 
derurgiștii 
valoroasă 
intitulată i 
de metal 
kr teavă 
ultimă oră menite să asigure eficien
ța acestei inițiative și să ridice reali
zările din luna decembrie la nivelul 
sarcinilor din prima lună a anului 

este 
de ore față 
iar la lami- 
130 de ore. Ca 
uzinei, produc-

i din Roman au lansat o 
inițiativă muncitorească, 

sugestiv : ..Din fiecare tonă 
să obținem suplimentar 1.5 
finită". Dintre măslinie de

integrării, inclusiv pe baza recentului 
muncii ideologice, politice și cultural- 

tatea specifică, esențială rămîne par
ticiparea sporită a studenților și ca
drelor didactice la activitatea con
cretă, efectivă, așadar direct produc
tivă. In condițiile reducerii duratei 
de școlarizare de la 5 la 4 ani, la 
facultatea de agronomie și la cea de 
zootehnie, bunăoară, instruirea prac-

Convorbire cu conf. univ. dr.
Ștefan ROMOȘAN, 

rectorul Institutului agronomic 
din Timișoara

tică este de 70 la sută, față de acti
vitatea teoretică prin cursuri, care nu 
depășește 30 la sută din timp. Dar 
și la curs o parte din ore se fac in 
condiții de producție, astfel că du
rata pregătirii practice este de peste 
75 la sută din fondul de timp alocat 
procesului de invățămint. Mai mult 
decit in oricare specialitate sau pro
fil, in învățămintul agronomic in
struirea in condiții de producție are 
o pondere foarte mare. De aici și 
activitatea economică deosebită. In 
perspectiva acestei activități, stu
denții îndeplinesc sarcinile tuturor 
funcțiilor dintr-o unitate de produc
ție. Avind- responsabilitatea unui 
plan concret de producție, ei își în
sușesc, în chiar procesul pregătirii 
de specialitate, ca laturi organice, 
atitudinea novatoare, inițiativa, punc
tualitatea, curajul, hotărirea și, nu 
mai puțin, orientarea rapidă față de 
neprevăzut — calități ce definesc 
condiția specialistului de astăzi și de 
miine. pe măsura tuturor exigențe
lor subliniate în documentele parti
dului nostru.

— Apreciați că statutul stațiunilor 
didactico-experimentale satisface in
tegral cerințele instruirii practice a 
studenților ?

— In mod obiectiv, în stațiuni nu 
pot fi cuprinse toate colturile, spe
ciile și categoriile de animale și, mai 
ales, toate sistemele și structurile de 
producție, de conducere și organizare 
a producției și a muncii. Din această 
cauză, in stațiuni studenții benefi-

dăuțean. Concret este vorba de 
introducerea dejecțiilor de pa
săre in hrana taurinelor aflate 
Ia îngrășat. Pe această bază 
s-a diminuat volumul de con
centrate. Cred că trebuie subli
niată și preocuparea pentru 
înnobilarea prin fermentare a 
furajelor grosiere. După cum 
merită amintite o seamă de 
îmbunătățiri aduse procesului 
de preparare, conservare și ad
ministrare a hranei la anima
le prin introducerea micii me
canizări, ceea ce a asigurat du
blarea productivității muncii în 
ultimii 4—5 ani. în prezent, 
complexul are o capacitate de 
5 000 animale, care sînt îngrijite 
de numai 60 lucrători. (Gh. Pa- 
rascan). 

y
viitor amintim : preocuparea pentru 
evitarea opririlor accidentale, încăr
carea la capacitatea nominală a cup
toarelor, cu consecințe favorabile 
asupra funcționării neîntrerupte a 
laminoarelor, executarea corectă a 
șutajelor și generalizarea la nivelul 
tuturor schimburilor a metodei de 
laminare la tolerante restrinse. De 
asemenea, pe întregul flux tehnologic 
am văzut, pe concret, cum sînt ma
terializate și alte măsuri menite să 
situeze realizările din decembrie la 
nivelul sarcinilor din prima lună a 
anului 1977. Astfel. se acționează 
cu stăruință pentru folosirea la ca
pacitatea maximă a spărgătorului de 
blocuri și s-a trecut la extinderea 
acestui procedeu de debitare și la țe
vile de construcții. La nivelul în
tregului laminor de 16 țoii, această 
operațiune duce la economisirea a 
25 tone metal. Pe de altă parte, la 
cuptoarele cu vatră rotativă s-a tre
cut la optimizarea campaniilor de 
laminare și la așezarea corectă a 
taglelor pe vatră, ceea ce aduce un 
ciștig de alte 20 tone metal 
misit. Totodată se aplică cu 
metoda grupării și lotizării 
dispersate, pentru a se reduce
nimum posibil numărul de „căzute".

— Toate aceste preocupări — ne-a 
spus în încheierea convorbirii di
rectorul întreprinderii de țevi din 
Roman — vor asigura realizarea, in 
luna decembrie, a 1000 tone țevi 
peste prevederile planului, ceea ce 
practic va situa realizările noastre la 
nivelul sarcinilor din prima lună a 
anului viitor.

econo- 
succes 
țevilor 
la mi-

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii'

practipă în 
fermelor tip 

cercetării știin- 
sistemul C.A.P. 
practica ce se

ciază de condiții foarte bune pentru 
inițierea și instruirea 
problemele specifice 
I.A.S. și in domeniul 
țifice. dar nu și in 
De aceea, pe lingă 
realizează acum in stațiuni, ar fi util 
să se prevadă și programe de prac
tică pentru celelalte categorii de în
treprinderi agricole.

— In concepția integrării învă- 
țămintului cu producția și cerceta
rea. cu practica social-politică, se 
subliniază implicit necesitatea unui 
amplu spirit de conlucrare interdis- 
cipiinară ; institutul dv. are o mai 
veche experiență : cu ce rezultate ?

— Colaborăm cu Facultatea de me
canică agricolă și secția de îmbună
tățiri funciare de la Institutul poli
tehnic „Traian Vuia", cu secția de 
contabilitate și economie agrară și 
secția de științe naturale de la Uni
versitatea din Timișoara. Nu putem 
susține insă că o asemenea colabo
rare este pe măsura tuturor posibi
lităților. Cu toate că institutul nostru 
dispune de o importantă bază mate
rială pentru instruirea in condiții de 
producție a studenților de la facul
tățile și secțiile amintite, gradul co
laborării n-a depășit stadiul naliati- 
velor. Problema este și mai delicată 
in privința cadrelor didactice aso
ciate ; de regulă, acestea nu rezolvă 
decît o singură problemă, și anume : 
acoperirea posturilor vacante prin 
predarea orelor de cuts sau a celor 
de lucrări practice intr-un timp de
terminat prin orar. Or. exigențele 
invățămintului integrat solicită pre
zența permanentă și foarte activă a 
cadrelor didactice in mai multe do
menii, sarcină pentru 
tuala 
drele 
ficiat
cesar 
să aplicăm o formulă organizatorică 
superioară.

care, in ac- 
lor formulă de utilizare, ca- 
didactice asociate nu au bene- 

întotdeauna de timpul ne- 
imulinirii lor. Sintem pe cale

Mihai IORDANESCU

VĂ INFORMĂM DESPRE...

Statutul disciplinar al personalului din unitățile de transporturi
După cum s-a mai anunțat, în șe

dința Consiliului de Stat din 2 no
iembrie a.c. s-a adoptat Decretul 
privind aprobarea Statutului disci
plinar al personalului din unitățile 
de transporturi — publicat în Bule
tinul oficial nr. 100 1976. (în ziarul 
nostru din 8 decembrie a.c. v-am 
informat despre Statutul disciplinar 
al personalului din unitățile de 
poștă și telecomunicații). Noua re
glementare este menită să asigure 
un regim disciplinar unitar și coor
donat pentru toți cei care lucrează 
în acest important sector de activi
tate. Statutul precizează drepturile 
și indatoririle personalului, relațiile 
de serviciu, controlul în unități, or
ganizarea timpului de muncă și al
tele.

Pornind de la faptul că orice aba
tere de la îndeplinirea întocmai a 
Obligațiilor de serviciu ce revin oa
menilor muncii din acest sector poa
te avea consecințe grave, statutul 
pune un accent deosebit pe respec
tarea unei discipline ferme. Toți an- 
gajații din acest sector, indiferent de 
funcție, sint obligați să respecte cu 
strictețe actele normative referitoare 
la activitatea de transporturi. în a- 
cest sens, disciplina presupune, deo
potrivă. subordonarea fiecăruia față 
de conducătorii ierarhici și recunoaș
terea conștientă a necesității de a 
îndeplini cu simț de răspundere toa
te indatoririle de serviciu.

țenesc

vetre

— 27 
din 

fără

într-o atmosferă sărbătoreas
că, de elevată vibrație spiritua
lă și înaltă mîndrie patriotică, 
ieri au început la Iași manifes
tările consacrate aniversării a 
160 de ani de la cea dinții re
prezentație de teatru în limba 
română.

Moment de strălucire deosebi
tă în afirmarea și înflorirea cul
turii naționale, actul de naștere 
al teatrului românesc s-a scris 
sub semnul idealului de a trans
forma scena într-o armă de 
luptă pentru progres național și 
social, intr-un instrument de 
cultură și educație de masă. 
Programul său artistic și cetă- 
j a prins rădăcini și a
avut ecou in întreaga țară, sti- 
mulind, de-a lungul anilor, naș
terea unor alte și alte 
de teatru românesc.

De la acea istorică dată 
decembrie 1816 — teatrul 
Iași nu numai că „a trăit 
întrerupere", luptînd cu vicisi
tudini de tot felul, ci a crescut 
și rodit in conștiințe, ajungind 
pină la înflorirea din zilele 
noastre.

Prilejuind o fertilă meditație 
in actualitate, sărbătoarea- de 
la Iași, desfășurată sub semnul 
Festivalului „Cintarea României", 
a reprezentat, totodată, pentru 
toți cei prezenți, ieșeni și foar
te numeroși oameni de cultură 
și artă veniți din toată țara, 
momentul unui solemn angaja
ment de a duce arta lor, în spi
ritul marilor tradiții progresiste 
nutrite de munca și entuziasmul 
înaintașilor, in noile condiții 
create de orinduirea noastră pe 
noi culmi ; de a contribui, cu 
eforturi sporite, la înfăptuirea 
Programului ideologic al parti
dului, la făurirea omului nou, 
in spiritul umanismului socia
list, de a răspunde cu dăruire 
deplină sarcinilor pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
le-a formulat la Congresul edu
cației politice și al culturii so
cialiste și astăzi în mesajul vi
brant adresat slujitorilor „Na
ționalului" ieșean.

Adunarea solemnă dedicată 
evenimentului a avut loc in fru
moasa și eleganta sală a Teatru
lui Național, situată într-o clă
dire și ea istorică, impunătoare 
construcție dominind centrul o- 
rașului. zidită in urmă cu 80 de 
ani. admirabil consolidată și res
taurată in urmă cu cițiva ani. 
Manifestarea a avut darul de 
a fi o rememorare a tradițiilor 
de artă patriotică ce au inflorit 
la Iași și de a sublinia forța 
acestei tradiții in miezul fier
binte al actualității noastre so
cialiste.

Cu acest prilej a fost prezen
tat spectacolul jubiliar „Parada 
personajelor din teatrul româ
nesc" (scenariul Val Condura- 
che, regia Cristian Hagi Culea).

Aseară a fost prezentată in 
premieră piesa „Reduta" de 
Mircea Radu Iacoban. spectacol 
dedicat centenarului indepen
denței naționale (realizat în re
gia Sandei Mânu. scenografia 
lui Paul Bortnovschi și costu
mele lui George Doroșenco), 
spectacol de puternică vibrație 
patriotică, puternic și bine in
tegrat in ansamblul manifestări
lor de la Iași.
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plastic constănțean. 
maramureșene.

„ROMÂNIA-FILM" prezintă

de jaz cu formația „Cro-

Svoboda, după o nuvelă

Natalia STANCU- 
ATANASIU

OGLINDĂ PENTRU CRISTINA

Producție a studiourilor cehoslovace. Scenariul și regia :
de Ludmila Romportlovă, Cu : Lenka Kodesovă, Vera Galatikovă, Ludek Munzar, Lenka 

Korinkovă

legiuitorul a prevăzut in sta- 
măsurile corespunzătoare, 

oamenii muncii din aceste 
pot reclama conducătorilor

Pentru exercitarea deplină a tutu
ror drepturilor de care se bucură an- 
gajații, 
tut și 
Astfel, 
unități 
lor ierarhici nemijlociți orice măsură 
— în legătură cu serviciul — prin care 
ar putea fi vătămați în interesele lor 
legitime. Dacă reclamația nu se re
zolvă. cei in cauză se pot adresa pe 
cale ierarhică conducătorului imediat 
superior. De reținut că respectiva 
reclamație nu se poate referi decit 
la propriile nemulțumiri ale semna
tarului ei. iar cel căruia ii este a- 
dresată este obligat să o examineze 
in cel mai scurt timp și să ia ime
diat măsurile de cuviință, inștiin- 
țindu-1 despre ele și pe reclamant. 
Conducătorul care a săvirșit o ne
dreptate sau a luat o măsură nele
gală față de un subordonat care a 
făcut o reclamație sau o sesizare va 
fi sever sancționat. Statutul preci
zează. de asemenea, și îndatoririle 
generale ale personalului din unită
țile de transporturi în legătură cu 
pregătirea profesională și executa
rea întocmai și la timp a sarcinilor, 
apărarea integrității bunurilor 
dotare, păstrarea secretului 
a secretului de serviciu și 
tului corespondenței.

Intr-o s“e*nme aparte.
prevede indatoririle personalului 
care concură la siguranța circulației

din 
de stat, 
a secre-

statutul

de

în 
A-

La Iași au început, vineri, mani
festările prilejuite de sărbătorirea a 
160 de ani de la primul spectacol 
teatru in limba română.

La adunarea festivă, organizată 
sala Teatrului Național „Vasile 
lecsandri". au participat reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, ai Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, oameni de știință, artă 
și cultură, membri ai colectivelor 
teatrelor naționale din București, 
Cluj-Napoca. Craiova. Timișoara, un 
numeros public. In deschiderea festi
vității. corurile reunite ale Operei 
Române și Filarmonicii ..Moldova" 
din Iași au interpretat cîntecul „Pe-al 
nostru steag" și imnurile omagiale 
închinate Iașiului și Teatrului Națio
nal de Eduard Caudella și, respectiv, 
Vasile Spătărelu.

In cuvîntul rostit cu prilejul festi
vității, tovarășul Ion Iliescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Iași al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, a salutat pe participan- 
ții la această importantă sărbătoare 
a teatrului românesc și a felicitat 
colectivul Naționalului ieșean. „Cin
stirea acordată de conducerea parti
dului și statului momentului pe care 
îl aniversăm — a spus între altele 
vorbitorul — este o mărturie a pre
țuirii de care se bucură. în țara 
noastră, teatrul ca factor major de 
cultură. Actul de naștere al teatru
lui românesc, marcat prin spectaco
lul cu piesa „Mirtil și Chloe", reali
zat de o mină de entuziaști, depă
șește valoarea în sine a spectacolului. 
Teatrul Național ieșean, continuator 
prestigios al 
animatorilor 
românesc, a 
mii, tribuna 
rate idei patriotice, a unor nobile 
chemări democratice. Aici au găsit 
o puternică rezonanță ideile mișcării 
revoluționare de la 1848. actul Unirii 
Principatelor Române, lupta pentru 
independenta națională. Continuator 
al unor asemenea nobile tradiții, 
Teatrul Național din Iași și-a adus, 
și după 1944. o contribuție activă la 
promovarea unei arte militante, pusă 
în slujba maselor populare. Aflin- 
du-ne la puțin timp după Congresul 
educației politice și al culturii socia
liste — a subliniat in încheie.re vor
bitorul — îmi permit să reamintesc a- 
pelul adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. oamenilor de artă și cul
tură de a-și pune întreaga lor putere 
de creație în slujba înfăptuirii Pro
gramului ideologic al partidului, afir
mării principiilor de viață specifice 
orinduirii noastre. înălțării spirituale 
a maselor populare, promovării pa
triei socialiste.

Tovarășul Miu Dobrescu. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, a dat citire, in continuare, 
mesajului de salut adresat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu Teatrului Na-

tradițiilor înaintate ale 
începuturilor teatrului 
fost, de-a lungul vre- 
afirmării unor înflăcă-

I

t
PROGRAMUL I

idee : A. D. Xe- 
cunoscut istoric

11,30 muzicale româ-

11,00 O viață pentru o
nopol <1847—1920),
și filozof.
Oaspeți ai vieții 
nești. Dirijorul Francesco de Masi 
Ia pupitrul Orchestrei simfonice a 
Radiotelevlziunii.
Bucureștiul necunoscut.
Muzică 
matie".
Itinerar
Clntece 
Telex.

pe căile ferate, rutiere și de navi
gație civilă : preintîmpinarea și înlă
turarea urmărilor acelor fapte care 
periclitează siguranța circulației ; 
respectarea cu strictețe a regulilor 
de circulație : respectarea itinerare
lor și programelor stabilite ; aplica
rea tuturor normelor cu privire la 
exploatarea. întreținerea și repararea 
mijloacelor de transport ș.a. Statutul 
prevede, de asemenea, îndatoririle 
care revin, în plus, personalului cu 
funcții de conducere. De pildă, toți 
cei care au sarcini de instruire și 
control, inclusiv conducătorii de uni
tăți. răspund disciplinar dacă perso
nalul din subordine săvirșește aba
teri datorate lipsei de instruire.

Statutul accentuează în mod deo
sebit asupra obligațiilor personalului 
care lucrează direct cu cetățenii. In 
acest sens, se precizează : „Persona
lul care, prin natura funcțiilor, vine 
in contact cu publicul trebuie să aibă 
o ținută și o comportare corespun
zătoare, să dea dovadă de solicitu
dine și principialitate și să rezolve 
toate problemele în spiritul legali
tății".

în continuare, statutul subliniază 
că întregul personal este obligat, fără 
nici o excepție, să execute întocmai 
dispozițiile primite. Bineînțeles, nu
mai dacă nu este vorba de o dispo
ziție ilegală sau a cărei executare 
ar pune in pericol siguranța trans
porturilor, viața personalului și a că-

iMițional „Vasile Aleesandri" din 
cu prilejul jubileului.

Mesajul a fost primit de partlci- 
panții la adunare cu vii aplauze, in
tr-o atmosferă de puternică însufle
țire și mîndrie patriotică.

Tovarășul Ion Manciuc. membru al 
Consiliului de Stat, primarul muni
cipiului Iași, a dat citire Decretului 
prezidențial prin care se conferă 
Teatrului Național din Iași Ordinul 
„Meritul cultural" clasa I. Distincția 
a fost inminată de tovarășul Miu Do
brescu.

în numele colectivului Naționalu
lui ieșean, directorul teatrului, Teo- 
fil Vîlcu, a mulțumit pentru mesajul 
transmis de secretarul general al 
partidului, pentru înalta distincție a- 
cordată, exprimind recunoștința față 
de conducerea de partid și de stat 
și, totodată, hotărirea oamenilor de 
teatru din municipiul Iași de a con
tribui la cultivarea, in rindul spec
tatorilor, a tot ce este mai nobil în 
gindirea și simțirea națiunii noastre.

Au luat apoi cuvîntul Dina Cocea, 
vicepreședinte al Asociației oameni
lor de artă din instituțiile teatrale 
și muzicale. Mihai Todosia, recto
rul Universității „Al. I. Cuza", 
V. Lăcătușu, secretarul comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea mecani
că „Nicolina". pioniera Liliana Tomei 
și scriitorul Mircea Radu Iacoban.

în încheierea adunării, participan- 
ții au adresat Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu. o tele
gramă in care se spune, între altele : 
„Instituție destinată, de la începutu
rile sale, unei nobile meniri, aceea 
de a „îndrepta năravurile și a cinsti 
patria", teatrul românesc a fost pre
zent in toate ceasurile mari ale isto
riei naționale. Punîndu-și arta în 
slujba întregului popor, a promovă
rii idealurilor socialiste șl comuniste, 
prieteniei și înțelegerii între popoa
re, a cauzei 
contemporani 
prin limbajul 
preocupările, 
din patria noastră, făuritori ai socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. Acționînd în acest sens, puter
nic animați de hotăririle celui de-al 
Xl-lea Congres al partidului, Con
gresului educației politice și al cul
turii socialiste, ne vom amplifica 
eforturile creatoare pentru a ne în
deplini exemplar datoria față de po
por, față de partid, față de năzuin
țele națiunii noastre socialiste".

în fața teatrului a avut loc dezve
lirea huiturilor lui Mihail Sadovea- 
nu. Mihail Codreanu, George Enescu 
și Matei Millo, personalități ale cul
turii noastre care au contribuit la 
afirmarea teatrului ieșean sărbătorit. 
De asemenea, au fost dezvelite, in 
holul teatrului, plăci comemorative 
pe care sint înscrise numele unor 
oameni de teatru ieșeni.

(Agerpres)

păcii, oamenii de artă 
încearcă să redea, 

lor specific, realizările, 
viața oamenilor muncii

13,35
13.55
14.20
14.50

18,50

Caleidoscop cultural-artistic.
Portativ.
Turism și vînătoare.
„Căci rouă e sudoarea privigheto
rilor" — spectacol de poezie.
Club T.
Virstele peliculei.
Volei masculin : Dinamo Bucu
rești — Dukla Liberec (Cupa cam
pionilor europeni). Transmisiune 
directa de la sala Dinamo.
Săptămina politică internă și in
ternațională.
Eroi îndrăgiți de copii : Heidi. 
Telejurnal.
Teleenciclopedia.
Film serial : ..Kojak".
Astă-seară... matineu.
Telejurnal.
Seară de romanțe. 
Săptămtna sportivă.

dispozițiilor pe

din statut se re- 
și desfășurarea

lătorilor sau ar putea provoca avarii 
ori distrugerea unor instalații și bu
nuri. în asemenea cazuri, ca și in 
toate celelalte de altfel, conducătorii 
răspund pentru legalitatea, temeini
cia și consecințele 
care le dau.

Un capitol special 
feră la organizarea 
controlului activității în unitățile de 
transporturi, iar în continuare se re
glementează recompensele — atît 
cele cu caracter general, cit și cele 
specifice : insignele „Pentru merit 
ceferist", „Pentru merite în trans
porturile auto" și „Pentru merite in 
marina civilă" — și modul de acor
dare a acestora. Totodată, se regle
mentează sancțiunile disciplinare, 
procedura aplicării lor și căile de 
atac care să asigure în toate cazu
rile respectarea legalității.

Fără îndoială, respectarea întoc
mai a prevederilor statutului va con
tribui substanțial la înfăptuirea po
liticii partidului și statului nostru în 
domeniul transporturilor pe căile fe
rate, rutiere și de navigație, sector 
de mare interes economic și social.

Prevederile statutului se vor a- 
pliea începind din 13 decembrie, data 
intrării in vigoare a Decretului Con
siliului de Stat prin care a fost a- 
doplat.

Florin CIOBANESCU 

jFAPTUL 
'DIVERS 
I
I
I

Pe strada

Frumos"
în orașul Arad, pe strada Făt- 

Frumos, la nr. 37, se află una 
din cele mai pasionate colec
ționare din țară : Agneta Papp. 
Pasiunea ei sînt... cactușii. De 
la o colecție modestă, la înce
put, a ajuns, cu anii, la o gră
dină cu peste 10 000 de cactuși. 
De cele mai diferite specii, mă
rimi și... țepi ! Cei mai mulți 
dintre ei provin din Argentina, 
Bolivia, Uruguay, Peru. Colum
bia, S.U.A., Mexic, Brazilia și din 
alte țări și care s-au aclimati
zat și se simt ca la ei acasă. 
Dintre cei 10 000, doi sînt uni
cate : „Eriocactus Leninghausii", 
care a ajuns la respectabila 
virstă de 50 de ani, și „Clisto- 
cactus Strausii", din Argentina, 
de peste doi metri inălțime.

Cu camionul, 
pe drumuri 
strîmbe

Ca șofer-gestionar Ia între
prinderea de transporturi Craio
va, Marin Enciu avea obligația 
de serviciu să preia produse de 
la unități agricole, să le trans
porte și să le predea la unită
țile pentru valorificarea legu
melor și fructelor. De preluat le 
prelua, de transportat le trans
porta, dar în privința valorifică
rii, ce s-a gindit Marin ? Să mal 
„valorifice" și pe cont propriu. 
A inceput-o modest : cu câteva 
kilograme de fructe sau legu
me. Apoi, văzind că e lăsat de 
capul lui, necontrolat de nimeni, 
a trecut la zeci de kilograme, 
apoi la sute, ca s-o încheie cu... 
miile de kilograme. Unele peste 
altele au dus la o delapidare de 
peste 100 000 de lei. Și aceasta, 
in numai patru luni de zile ! 
Cercetările miliției fiind înche
iate. urmează ca Marin să apa
ră în fața instanței, după care 
va „dispărea" pentru o vreme.

!

Ce-si dorește
9 9

tușa Ținea
Rindurile de față ne-au fost 

transmise de Iacob Sava. prima
rul comunei Fălciu, județul Vas
lui : „Bătrîna Zală Tinea are 78 
de ani. A crescut, cum a putut. 
7 copii. Trei sint în comună, iar 
alți patru se află in tot atitea 
colțuri de țară. Ținea Zală este 
mamă, bunică și străbunică. Nici 
unul din cei șapte copii nu se 
înghesuie să-i mai treacă pra
gul bătrinei. Nici măcar Costi- 
că, tractoristul din Berezeni, Ia 
7 km de Fălciu. Deși uneori 
trece pe ulița satului, nu cata
dicsește măcar să oprească o cli
pă să-și vadă mama. Noi. pri
măria. îi dăm tușei Ținea o 
mină de ajutor, dar nu-i putem 
stinge dorul după copiii ei...“.

Impiegatul 
de mișcare...

9

staționează
în funcția pe care o avea, de 

impiegat de mișcare in stația 
C.F.R. Crivadia, județul Hune
doara, Cornel Marinca nu se 
ocupa numai de mișcarea tre
nurilor, ci și de încărcătura a- 
cestora. Mai ales noaptea. Prin 
sustrageri repetate din vagoa
ne, a reușit să-și transforme 
casa și ograda intr-un adevărat 
bazar — de la obiecte de îm
brăcăminte la colaci de sirmă, 
de la conserve de tot felul la 
cherestea și ciment. O parte din 
mărfurile sustrase le valorifica 
la „preț redus" unor chilipirgii 
și speculanți, pe numele lor 
Sabin Drăghici și Leon Feder. 
Toți trei au apărut în boxa a- 
cuzaților in procesul care a avut 
loc in sala clubului muncitoresc 
din Simeria. Impiegatul de miș
care a fost condamnat la 12 ani, 
iar cei doi — Sabin Drăghici și 
Leon Feder — la cite doi ani 
închisoare.

Se așteaptă 
un răspuns

I

I
I
I
I
I
I
i

La corespondentul nostru din 
județul Arad s-a prezentat cetă
țeanul Aurel Știop din localita
tea Miniș, care i-a istorisit ur
mătoarea intimplare : „In luna 
iulie am cumpărat de la maga
zinul cooperativei de consum 
din comuna Ghioroc (județul 
Arad) o pompă centrifugă, pe 
care am plătit-o cu suma de 
2 700 lei. Ajungind acasă, am 
încercat pompa, dar motorul n-a 
vrut să pornească. După multă 
umblătură in dreapta si în stin
sa, mi s-a spus că singurii care 
pot „tămădui" motorul sint cei 
care l-au făcut. La 23 iulie am 
trimis motorul pe adresa coope
rativei „Tehno-metalica" din 
București (strada Vinători nr. 
4). cu buletinul de mesagerii nr. 
370351. Motorul a plecai cu tre
nul 1 002 din stația C.F.R. Ghio
roc. De atunci au trecut mai 
bine de patru luni și nu am pri
mit nici un răspuns". De fapt, 
omul nu vrea răspuns, ci mo
torul cu pricina. Că o fi el de la 
o pompă centrifugă, dar vino
vății nu pot... fugi de răspun
dere.

I
I.

Rubrică realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii1
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Plecarea delegației P. C. R. la Hanoi
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu. a primit, vineri, 
in vizită protocolară de prezentare, 
pe ambasadorii acreditați în țara 
noastră ai Finlandei — Matti Hăk-

kănen, și Suediei 
Hedstrdm.

în cursul aceleiași zile, primul mi
nistru a primit pe ambasadorii Ia 
București ai Iordaniei — Hani Kha- 
sawneh, și Austriei — Franz Wun- 
derbaldinger. la cererea acestora.

Lars Erik

VIZITA DELEGAȚIEI DE PRIETENIE 

A POPORULUI CHINEZ

Vineri dimineața a plecat la Ha
noi delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care va participa la lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam. Din 
delegație fac parte tovarășii Simion 
Dobrovici, membru al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R.. Dumitru Turcuș, 
membru al Colegiului Central de

Partid, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Tudor Zamfira, amba
sadorul României in Vietnam.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Ghizela Vass și Ion 
Catrinescu, membri ai C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

A fost de față Nguyen Tan. însăr
cinat cu afaceri ad-interim al R. S. 
Vietnam la București.

în continuarea vizitei pe care o 
efectuează în țara noastră, delegația 
de prietenie a poporului chinez, con
dusă de tovarășul Ci Pîn-fei. mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, secretar ge
neral al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentan
ților Populari a R.P. Chineze, a fost 
primită, vineri dimineață, la Marea 
Adunare Națională a Republicii So
cialiste România, de tovarășul Nico- 
lae Giosan. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale. Cu acest prilej a avut ioc 
o convorbire referitoare la activita
tea și preocupările actuale ale foru
rilor legislative supreme din cele 
două țări prietene. în context a fost 
subliniată utijitatea și importanța 
dezvoltării contactelor, a schimbului 
de experiență între Marea Adunare 
Națională a Republicii Socialiste 
România și Adunarea Națională a 
Reprezentanților Populari a Repu
blicii Populare Chineze, pentru mai 
buna cunoaștere reciprocă și întă
rirea continuă a prieteniei frățești și 
a colaborării multilaterale dintre po
poarele român și chinez, dintre ță
rile noastre.

La convorbire au participat tovară
șii Vasile Vîlcu, președintele Comi
siei Centrale de Revizie a P.C.R., 
membru al Consiliului de Stat. Virgil

Teodorescu. membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al M.A.N., Mar
gareta Hauser, membru al C.C. al 
P.C.R., secretar al M.A.N.. deputați, 
membri ai comisiilor permanente.

în aceeași zi, delegația de priete
nie a poporului chinez a făcut o 
vizită la Consiliul Național al F.U.S., 
unde a avut o întrevedere cu tova
rășul Corneliu Mănescu. membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al con
siliului. în cadrul întîlnirii. Ia care 
au luat parte reprezentanți ai Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România. Uniunii Tineretului Comu
nist și Consiliului Național al Fe
meilor. oaspeții au luat cunoștință de 
organizarea, modul de funcționare și 
activitatea Frontului 
liste.

Discuțiile purtate 
rința comună de a 
dezvoltarea și diversificarea legătu
rilor de prietenie și solidaritate re
voluționară dintre organizațiile de 
masă și obștești din cele două țări, 
dintre poporul român și poporul chi
nez.

La întîlnirile de la Marea Adunare 
Națională și Consiliul Național al 
F.U.S. a participat Li Tin-ciuan, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, am
basadorul R. P. Chineze la București.

După-amiază. oaspeții au vizitat 
Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România.

Cronica zilei

Unității Socia-

au relevat do- 
acționa pentru

• SPORT • SPORT O SPORT • SPORT

TENIS DE MASĂ
C.S.M. Cluj-Napoca — campioană a țării

Pentru a 17-a oară alternativ, a- 
nul acesta titlul de campioană a 
țării la tenis de masă a revenit 
echipei masculine C.S.M. Cluj-Napo
ca, care a totalizat 18 puncte, 
locurile următoare s-au clasat Pro
gresul București (16 puncte) și Uni
versitatea Craiova (16 puncte). A 
retrogradat echipa Comerțul din Tg. 
Mureș. în locul ei promovind Poli
tehnica București.

în acest an. jucătorii de tenis de 
masă 
gătiți

Pe

de la C.S.M. Cluj-Napoca. pre- 
de antrenorul emerit Farcas

Paneth, au obținut și titlul 
pioni naționali la juniori, 
unor jucători consacrați. ca,
Serban Dobosi. Dorin Giurgiucâ. in 
acest club activează și o serie de 
elemente tinere, precum Simion 
Crișan. frații Iosif și Zsold Bohm. 
Lili Dosa. Ghe Marina. Ilona Sze- 
keli. Simona Ursu. Valerica Posto- 
lache. Ion Kadar etc. Aceștia se pre
gătesc acum în vederea campionate
lor naționale individuale, care vor 
avea loc la Cluj-Napoca intre 27 și 
29 decembrie.

de căm
in afara 
de pildă,

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Sala sporturilor din Ploiești a 

găzduit ieri intîlnirea amicală 
handbal dintre selecționatele 
neret ale României și R.S.S. 
ruse. Partida s-a încheiat cu 
de 33—27 (15—3) în favoarea 
lor sportivi români. Revanșa 
disputa duminică după-amiază, 
sala Floreasca din Capitală.

• Ieri a început în sala Dinamo 
din Capitală concursul internațional 
de lupte greco-romane la care parti
cipă echipele Sporclub Istanbul, Dy
namo Luchenwald (R.D. Germană) 
și Dinamo București. în prima reu
niune, la categoria 68 kg, Ion Păun 
a obținut trei victorii consecutive, 
două inainte de limită cu Dinu Obla-

. cea și Ata Karatuș.. și alta prin desca
lificare cu Cornel Virtosu. în cadrul 
categoriei 82 kg. Ion Enache l-a în
trecut la puncte pe Georg Frankie 
și prin descalificare pe Mehmet, iar 
la categoria 62 kg Cornel Ionescu l-a 
învins la puncte pe Dogan Necmi.

• Aseară, în sala sporturilor Flo
reasca din Capitală,, intr-unui din 
derbiurile campionatului republican 
feminin de volei, echipa I.E.F.S. a 
întrecut cu scorul de 3—2 (9—15, 
15—13, 15—12, 10—15, 15—9) formația 
Rapid.

• în capitala Bulgariei a început 
competiția internațională de box 
pentru trofeul „Ring-Sofia", la care 
participă pugiliști din U.R.S.S., Un
garia. Polonia. R.D. Germană, Româ
nia. Iugoslavia și Bulgaria. La cate
goria mijlociemică (71 kg), iugosla
vul Petrovici a dispus la puncte de 
Gh. Ghiță (București).

• într-un meci contind pentru 
turneul final al „Cupei campionilor 
europeni" la baschet masculin, . la 
Madrid echipa T.S.K.A. Moscova a 
Învins cu scorul de 111—92 (52—42) 
echipa Real Madrid.

• în prima semifinală a competi
ției internaționale \de tenis ..Turneul 
campionilor", care are 10c la Hous
ton (Texas), polonezul Wojtek Fibak 
l-a invins cu 6—2, 6—2. 5—7, 3—6. 
8—6 pe argentineanul Guillermo Vi
las. Meciul a durat aproape 4 ore. 
Fibak va juca duminică in finala 
competiției, urmînd să-1 intilneascâ 
pe învingătorul meciului dintre 
Harold Solomon (S.U.A.) și Manuel 
Orantes (Spania).

de 
de ti- 
Bielo- 
scorul 
tineri- 
se va

in

Erată : Ultimele rinduri ale reporta
jului ..Oamenii, industria și viitorul la 
Giurgiu", apărut in ziarul nostru de 
Ieri, 10 decembrie, se vor citi exact : 
„Tot aici, unde se întretaie în imagi
nație paralela 43 grade și 55 minute^ 
latitudine nordică cu . meridianul 25 
grade șl 58 de minute longitudine es
tică".

©ALPINISM SAU 
„FALS EROISM" ? In anii 
postbelici, 15 500 de persoane 
și-au pierdut viața incercind să 
escaladeze piscurile Alpilor — 
menționează un bilanț intocmit 
de serviciul salvamont din Aus
tria. E vorba doar de victimele 
identificate, cărora trebuie să li 
se adauge alte citeva sute de 
alpiniști ale căror urme au ră
mas pierdute. 80 la sută din cei 
care au încheiat tragic Înfrun
tarea cu acest masiv muntos 
(împărțit intre Austria. R. F. 
Germania. Italia. Franța. Elve
ția și Liechtenstein) au fost 
simpli excursioniști, care s-au 
aventurat spre înălțimi fără 
pregătirea și echipamentul ne
cesare. Restul de 20 la sută îl 
reprezintă alpiniștii încercați, 
care. totuși, au subapreciat 
riscurile ce-i pîndesc pe cățără
tori. Salvamontul austriac — 
care și-a sărbătorit a 80-a ani
versare — preconizează desfă

va

Finalele concursului 
național sătesc 

de popice
Arena „Confecția** din Focșani

găzdui azi și miine finalele primei e- 
diții a „Concursului național sătesc de 
popice*4, dotat cu „Cupa U.N.C.A.P?*, 
competiție desfășurată cu etape de 
masă și județene.

Organizat de Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, împreună cu Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist și 
Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport. acest important 
concurs, adresat locuitorilor din me
diul rural, va reuni in finalul între
cerilor cele mai bune 39 echipe 
mixte de popice, cîștigătoare ale 
etapelor județene încheiate recent.

Vizita in țara noastră a 
unei delegații de activiști ai 
P.M.U.P. în zilele de 7—11 de
cembrie a.c., la invitația C.C. al 
P.C.R., o delegație de activiști ai 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
condusă de tovarășul Zygmunt Ole- 
niak, șef de secție la C.C. al P.M.U.P., 
a efectuat o vizită pentru schimb de 
experiență in țara noastră.

Delegația a avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R.. Comitetul municipal Bucu
rești și Comitetul județean Prahova 
ale P.C.R.. precum și la Ministerul 
Muncii. Oaspeții au vizitat, de ase
menea. obiective economice și social- 
culturale din Capitală și municipiul 
Ploiești.

în cursul zilei de vineri, delegația 
a fost primită de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată in
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
participat tovarășul Gheorghe Ne- 
cula, șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent, de asemenea, Kor- 
nel Henschke. consilier al Ambasa
dei R.P. Polone.

Delegația Consiliului Re
voluției din Portugalia, care’ 
la invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, a fă
cut o vizită de prietenie in țara 
noastră, a părăsit ieri Capitala. De
legația portugheză a fost alcătuită 
din generalul Franco Charais, co
mandantul Ribeiro Cardoso și căpi
tanul de fregată Victor Crespo.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, gene- 
ral-maior Gheorghe Gomoiu, mem
bru al C.C. al P.C.R., membru al Bi
roului Executiv al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
și Ion Sirbu, membru al C.C. al 
P.C.R.. secretar al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste. 
Au fost de față Antonio Novais Ma
chado, ambasadorul Portugaliei la 
București, membri ai ambasadei.

Protocolul Privinci schimburile 
artistice pe anii 1977—1978 și pre
liminariile pe anul 1979 intre Agen
ția română de impresariat artistic — 
A.R.I.A. și Agenția sovietică de con
certe.— Goskoncert a fost semnat, 
vineri. în Capitală. Documentul pre
vede o serie de acțiuni destinate să 
dezvolte colaborarea intre cele două 
agenții de impresariat, nominalizind 
valoroase formații și artiști 
instrumentiști, care, alături 
talente, vor întreprinde 
turnee.

vocali și 
de tinere 

reciproc

Sesiunea anuală a Aso
ciației române de științe po
litice. Vineri 3 avut loc în Capi
tală sesiunea anuală a Asociației 
române de științe politice. La lu
crări au participat cadre didactice, 
cercetători științifici, activiști de 
partid și de stat, membri ai asocia
ției. în cadrul sesiunii au fost pre-

cinema
A Trei zile și trei nopți : SCALA
— SI.15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
CAPITOL - 9,15; 11,30: 13.45; 16; 
18,15; 20,30. FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13.45: 16: 18.15: 20.30.
A Jurnalul uuui director de școa
lă : FESTIVAL - 9; 11.15: 13.30:
16: 18.15: 20.30.
A Mereu alături de tine : LUCEA
FĂRUL — 9: 11.15; 13.30; 16: 18.15; 
2(1.30. BUCUREȘTI — 9; 11,15: 13.30; 
16,' 18.15: 20.30.
A O fereastră spre cer : PALA
TUL SPORTURILOR Șl CULTU
RII - 18.
6 Șatra : PATRIA — 94 11,15;
13.30: 16; 18,15; 20.30.
• Haiducii lui Șaptecai : VICTO
RIA — 9,15: 11,30: 13.45; 16: 18,15; 
20.39.
A Salvo D’Acquislo : FEROVIAR
— 9; 11.15: 13.30: 16: 18.15: 20.30. 
A Premiera : CENTRAL — 9.15: 
11,30: 13.45: 16: 18,15; 20.30. CO- 
TROCENI — 10: 12: 14: 16: 18: 20, 
MIORIȚA — 9; 11.15: 13.30: 15.45: 
18: 29.15.
© întoarcerea panterei roz 
CELSIOR — 9: 11,15; 13.30 
18.15: 20.30. TOMIS — 9:
13.30: 16; 18.15: 20.30.
A Din zori în zori : CASA 
MULUI - 10: 12; 14; 16;
GRIVITA — 9: li.15: 13.30: 15.45: 
18; 20.15.
A- Romanță pentru o coroană : LU
MINA — 9: 11.15: 13.30; ‘ "
2.0.15.
• Expediția dispărută :
— 9: 12.15: 16; 19.15.
A Luptătorul din New 
TIMPURI NOI — 9: 
15.45: 18: 20.15.
A- Frățiorul : EFORIE — 10: 12:
14: 16: 18: 20.
A Bunicul si doi delincvenți mi
nori : BUZEȘT1 — 9; 11.15: 13.30: 
16: 18.15: 20.15. MELODIA - 9;

EX
IS; 

11.15;

FIL- 
18; 20,

15,45; 18:

MODERN

Orleans :
11,15; 13.30;

șurarea unei campanii psiholo
gice pentru combaterea „falsu
lui eroism? în care transformă 
unii alpinismul.

© ATLANTIDA CON
TESTATĂ. Cunoscutul ocea-
nograf francez Jacques Cou
steau a declarat că existența le
gendarului continent Atlantida 
nu a fost decit un mit și că sin
gurul text istoric cunoscut — 
cel al lui Platon -- despre exis
tența ei nu descrie un pămint 
real, ci doar schițează modelul 
unei societăți ideale. în spriji
nul afirmației, Cousteau amin
tește că toate cercetările sub
acvatice întreprinse de el și de 
echipajul său de pe vasul ..Ca
lypso" in regiunea unde se pre
supune că s-ar fi scufundat A- 
tlantida nu au dus Ia descoperi
rea nici unei dovezi materiale. 
Investigînd fundul oceanului in 
zona insulei Santorini, scafan
drii au găsit acolo numai un 
strat de lavă.

zentate comunicările „Independența 
și suveranitatea națională în concep
ția Partidului Comunist Român" și 
„Trăsături ale politicii de alianțe a 
P.C.R.". Comunicările au fost urmate 
de dezbateri. Cu același prilej a a- 
vut loc alegerea noilor organe de 
conducere ale Asociației române de 
științe politice. în funcția de pre
ședinte al asociației a fost reales 
prof. univ. George Macovescu.

Expoziție Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste a organizat. la 
Muzeul de artă al Republicii Socia
liste România, expoziția de pictură 
și acuarelă a artistului sovietic Piotr 
Petrovici Koncealovski (1876—1956). 
Personalitatea pictorului sovietic, 
importanța expoziției sale au fost 
relevate, Ia vernisajul care a a- 
vut loc vineri la amiază, în alocu
țiunile rostite de criticul de artă 
Mircea Popescu, director in Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
N.A. Netosov, consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București, și de 
pictorul M. P. Koncealovski, fiul ar
tistului expozant.

La deschiderea expoziției au parti
cipat Tamara Dobrin, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste. Ion Pacea, vicepreședinte 
al Uniunii artiștilor plastici, func
ționari superiori din M.A.E., oameni 
de cultură și artă, un numeros pu
blic. Au luat parte B. I. Minakov, 
ministru consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
tara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Volta Superioară, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Macovescu, 
a transmis un mesaj de felicitare o- 
mologului său voltez, Kabore Alfred.

★
Adunare Vineri dimineață a 

avut loc în Capitală o adunare con
sacrată celei de-a 28-a aniversări a 
adoptării Declarației universale a 
drepturilor omului, organizată de că
tre Asociația pentru Națiunile Unite 
din România — ANUROM, Cen
trul european al asociațiilor pentru 
Națiunile Unite și Asociația tineretu
lui și studenților din România pentru 
Națiunile Unite. Despre „Ziua drep
turilor omului" 
Stătescu, președintele 
Suprem 
România. Reprezentantul 
în .România, Bhagirathan R. Deva- 
rajan. a subliniat în cuvîntul său 
importanța activității Organizației 
Națiunilor Unite pentru transpune
rea in viață a principiilor Cartei 
O.N.U. și Declarației drepturilor o- 
mului. relevind. in context, contri
buția concretă a României la rezol
varea marilor probleme ale contem
poraneității.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Comi
tetului Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, un numeros 
Adunări consacrate aceluiași 
ment au mai avut loc la 
Cluj-Napoca și Iași.

Constituirea Comisiei 
pentru îndrumarea 

activității organizației 
„Șoimii patriei"

Vineri a avut ioc ședința lărgită a 
Biroului Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, in cadrul că
reia, in spiritul prevederilor Planu
lui de măsuri pentru aplicarea 
hotăririlof Congresului al XI-lea al 
P.C.R. și ale Congresului educației 
politice și al culturii socialiste și 
al indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. s-a constituit Comisia 
pentru indrumarea activității orga
nizației „Șoimii patriei".

într-o atmosferă de entuziasm și 
deplină aprobare s-au dezbătut sar
cinile organizației „Șoimii patriei" 
și s-a adoptat programul de activi
tăți cu privire la munca politico- 
educativă a organizației pină la sfîr- 
șitul anului școlar 1976—1977.

în cadrul dezbaterilor s-a reliefat 
faptul că organizația „Șoimii pa- 
trei“, organizație de masă a copii
lor preșcolari și școlari în virstă de 
4—7 ani din Republica Socialistă 
România, are menirea să contribuie, 
prin promovarea unor forme adec
vate de muncă și viață în comun, la 
educarea moral-civică a copiilor, în 
spiritul umanismului, al dragostei 
și respectului față de patria și po
porul nostru, față de Partidul Co
munist Român.

S-a subliniat, de asemenea, că o 
preocupare deosebită a grupelor or
ganizației „Șoimii patriei" trebuie să 
o constituie contribuția acestora, 
alături de activitatea educativă din 
grădiniță, la pregătirea pentru o 
adaptare rapidă la viitoarea muncă 
școlară și pionierească prin stimu
larea creativității copiilor, cultivarea 
sensibilității și dragostei pentru fru
mos, precum și prin organizarea 
unor jocuri distractiv-recreative, 
muzicale, practicarea sistematică a 
gimnasticii, a jocurilor sportive, a 
drumețiilor in mijlocul naturii.

în perioada următoare se va trece 
la constituirea comisiilor județene, 
municipale, orășenești, comunale și a 
grupelor organizației „Șoimii pa
triei".

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII VOLTA SUPERIOARĂ

Excelenței Sale general de corp de armată
EL HADJ ABOUBAKAR SANGOULE LAMIZANA

Președintele Republicii Volta Superioară
OUAGADOUGOU

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Volta Superioară am plăcerea să 
vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului prieten voltez calde urări de succes in eforturile sale 
de a asigura țării o dezvoltare liberă și independentă pe calea progresului 
economic și social.

Folosesc această ocazie pentru a reafirma dorința poporului român de a 
dezvolta in continuare relațiile dintre țările noastre, in interesul lor reciproc, 
al cauzei cooperării și înțelegerii intre națiuni, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Volta Superioară 
sărbătorește astăzi îm
plinirea a 18 ani de la 
proclamarea republi
cii, după ce, cu doi 
ani inainte, iși dobin- 
dise independența. A- 
ceste date istorice in 
viața poporului voltez 
au deschis calea dez
voltării libere, a de
pășirii moștenirii colo
niale. cu consecințe 
atit de adinei in viața 
economică și socială a 
țării.

Cursurile celor trei 
fluvii Volta (Volta 
Albă. Volta Roșie și 
Volta Neagră) și al 
fluviului Niger fac ca 
solul acestei țări să fie 
dintre cele mai fertile 
ale Africii. De aici și 
importanța deosebită 
acordată agriculturii, 
care ocupă, de altfel, 
ponderea principală 
in economia țării. Pa
ralel cu proiectele de 
modernizare a agri
culturii. actualul plan 
cincinal (1972—1976)

vizează crearea unor 
-obiective industriale, 
încurajarea prospecțiu
nilor geologice in sco
pul evidențierii de noi 
bogății, exploatarea și 
valorificarea celor cu
noscute în interesul 
propriu, extinderea re
țelei transporturilor, 
făurirea de cadre na
ționale. în ultimul an. 
eforturile guvernului 
de la Ouagadougou 
s-au concentrat in 
special asupra dezvol
tării infrastructurii. 
Pot fi amintite, ca 
părți integrante ale 
programului general 
de îmbunătățire a 
transporturilor. înce
perea concomitentă a 
lucrărilor de construc
ție a mai multor șo
sele și drumuri., planul 
construirii unei linii 
ferate in lungime de 
350 km în nord-estul 
tării — toate acestea 
servind obiectivele in
dustriale, miniere șl

așezările umane din 
regiunile respective.

în cronica rela
țiilor dintre Republica 
Socialistă România și 
Republica Volta Supe
rioară, 1970 reprezintă 
anul semnării primu
lui acord comercial, 
întilnirea de la Bucu
rești, in 1973, dintre 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și președin
tele Sangoule Lamiza- 
na a contribuit la 
deschiderea de noi 
perspective amplifică
rii și adîncirii rapor
turilor româno-volte- 
ze. Acordurile și înțe
legerile încheiate cu 
acest prilej reflectă 
dorința celor două țâri 
de a dezvolta coope
rarea pe multiple pla
nuri. pe baza egalită
ții și respectului re
ciproc. in interesul 
ambelor țări și popoa
re. al cauzei păcii și 
înțelegerii internațio
nale.

M. S.

a vorbit Constantin 
Tribunalului 

i Socialiste 
P.N.U.D.

al Republicii

public, 
eveni- 

Brașov,

0 replică optimistă „teoriilor" 
neomalthusianiste privind viitorul omenirii

• Pămintul poate asigura hrana tuturor locuitorilor săi ® 58 000 trilioane de tone de fier în
măruntaiele Pămîntului © Grație fuziunii termonucleare, spațiul extraterestru va putea fi pus în 

slujba omului • Poluarea — un pericol care poate fi conjurat

„Institutul Hudson", printre membrii și colaboratorii căruia se 
numără savanți, cadre universitare, biologi și alți specialiști, sub con
ducerea reputatului viitorolog Herman Kahn, a dat publicității raportul 
intitulat „CEI 200 DE ANI CARE VOR VENI", in care, pe baza unei 
ample documentări, a- datelor statistice, se dă o replică hotărită teori
ilor neomalthusianiste cu circulație in Occident privind viitorul ome
nirii și se desprind concluzii optimiste cu privire la deplina posibi
litate de soluționare a unora din marile probleme care confruntă ome
nirea contemporană. Cu prilejul apariției traducerii acestei lucrări in 
Franța, revista „PARIS MATCH" a publicat, in ultimul său număr, o 
amplă recenzie ; redăm din ea citeva pasaje semnificative, menționind 
totodată că unele idei și date incluse in ea au apărut și în interviul 
acordat de H. Kahn agenției INTERNATIONAL PRESS SERVICE, 
care a fost reprodus de ziarul nostru (vezi „Scinteia", 19 mai a.c.).

11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.30. GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
29,30.
• La noapte va muri orașul — 
9.45. Key Largo — 11,45. Comoara 
din Sierra Madre — 14. Aventura 
fericită — 16.15. Pe aripile viatu
lui (ambele serii) — 18.30 : CINE
MATECA (sala Un)on).
• Cei 13 de la Barletta : BUCEGI
— 10; 15,30;' 17.45; 20.
• Tănase Scatiu : DACIA — 9; 
12.30; 16; 19.15. MUNCA — 15.45:19.
• Misiune pe Iantzi : 
15.30: 17.45: 20.
■ Expresul bulgărilor
AURORA — 9:
13: 20.15.
• Al șaptelea 
■1 ARI — 15.30:
• întoarcerea
DRUMUL SĂRII — 15,30; 
e Momeala : GIULEȘTI 
17,45; 20.
• Osinda : PACEA —
20.
• Comisarul Piedone la Hong- 
Kong : FLOREASCA — 13.30; 18; 
20.15.
• Mere roșii : MOȘILOR 
18: 20.
o Mary Poppins : FLAMURA — 
9 30.
• Pe veci al tău : FLAMURA — 
13.30: 15.45: 18: 20.15.
O Războiul meu, dragostea mea : 
CRtNGASI — ’
Cr' Oameni
— 9: 11.15:
• Pint ca :
18: 20.
A Noaptea
HUL — 13.30: 18; 20.15.
• Program de desene animate : 
COSMOS — 15.30.
• Cangurul : COSMOS — 18: 20,15.
• Darling Lili : POPULAR — 
15.45: 19.
• Călărețul fără cap : VITAN — 
15.30: 17,45: 20.
• Cei patru mușchetari : FLA- 
CARA — 15.30: 17.45: 20.
A Program de desene animată : 
FLACARA — 14,15.

11.15;

UNIREA —

de zapadâ :
13.30; 15.45;

cartuș : 
18; 20,15. 

marelui

FEREN-

blond :
18; 20.13.

15.30;

15.30; 17,45;

15.30;

17.
respectabili : VOLGA 
13.30; 15,45; 18; 20.15.
PROGRESUL — 16;

americană : VIITO-

© AMPRENTA UNUI 
„OASPETE COSMIC". 
Sub crusta groasă de gheață a 
Antarctidci a fost descoperit cel 
mai mare crater creat vreodată 
prin prăbușirea pe Terra a unui 
meteorit. Metodele moderne de 
măsurare de la distanță au per
mis să se afle că diametrul său 
este de circa 200 km, iar adîn- 
cimea de aproane un km. Po
trivit calculelor efectuate de 
specialiști, meteoritul ar fi avut 
o greutate de 13 milioane de 
tone și un diametru de 3—5 km. 
Viteza sa in momentul impac
tului cu scoarța tereștră a fost 
de 70 000 km oră. Evenimentul 
s-a petrecut acum 650 000 de 
ani.

• CUTREMUR SIMU
LAT. Pe insula Izu Oshima din 
Japonia a fost provocat un cu
tremur în scopul măsurării vi
tezei de deplasare a undei seis
mice. Rezultatele vor permite

• Micul indian : ARTA — 15,30; 
17,45: 20.
• Lumina pe coline : RAHOVA — 
18; 18; 20.

t a t r
* Teatrul National București (sala 
mare) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară ■— 10, (sala mică) : Zoo —
19.30.
• Filarmonica „George Eneșcu' 
(Ateneul Român) : Concert 
fonic. Dirijor :
(R.D.G.). Solist :
20. (sala mică a Palatului Repu
blicii Socialiste România) : Ciclul 
,.După-amiezile muzicale ale tine
retului". Recital de pian : Remus 
Manoleanu — 18.
• Opera Română : Tosca — 19.
©r Teatrul de operetă : Viața — 
dragostea omului... — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landrâ" (sala Schitu Măgureanu) : 
Hedda Gabler — 19. (sala Grădina 
Icoanei) : Militarul fanfaron —
19.30.
• Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon ? — 19 30.

Teatrul „c. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Barbarii — 19,30. (sala 
Studio) : Gaițele — 19.
• Teatrul Ciulești : ...Eseu —
19.30.
• Teatrul evreiesc de stat: Evrei
ca din Toledo — 19.30.
«r Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista 
paiațe — 19.30. (sala 
Uite că nu tac
Palatului) :
— 19.
• Ansamblul 
română“ : La
19.30.
<r Teatrul „Țăndărică" 
cademiei) : Bu-Ali —
• Circul București : _________
și misterele circului — 16: 19.30.

sîm- 
Kurt Masur 
Radu Chișu —

cu
Victoriei) : 

19.30, (la sala 
Cavalcada comediei

artistic 
hanul cu

..Rapsodia 
clntece —

(sala A- 
17.

Colombo...

„Herman Kahn și echipa sa — 
scrie „Paris Match" — au pornit de 
la perspectivele cele mai sumbre 
și mai disperate, acelea ale malthu- 
sienilor și neomalthusienilor. Aceș
tia susțin că, in cazul că nu vor 
interveni cine știe ce schimbări ne
previzibile, in secolul al XXI-lea se 
va produce cea mai mare catastrofă 
pe care a cunoscut-o specia umană. 
Aceasta ca urmare a importantelor 
deteriorări ale mediului înconjurător. 
De asemenea, dat fiind că pe plane
ta noastră resursele s-ar epuiza trep
tat. miliarde de oameni vor pieri de 
foame sau ca urmare a războaielor. 
„Hudson Institute" — subliniază 
revista pariziană — dezminte catego
ric aceste prorociri apocaliptice.

Una din problemele acute este 
aceea a demografiei : cit va crește 
populația globului și ce implicații va 
avea aceasta ? Este cu totul îndreptă
țit a gindi — răspund cercetătorii de 
la „Hudson Institute" — să se consi
dere că problema populației va putea 
fi stăpinită fără a se recurge la mij
loace belicoase. Potrivit datelor exis
tente și unor fenomene care s-au și 
conturat, se poate sconta pe o re
gularizare automată a natalității.

Imaginea creață de neomalthusia- 
niști despre omenire ca o imensă 
„cursă de șoareci" este lipsită . de 
orice fundament. în prezent, tere
nuri în suprafață de -148 milioane 
de kilometri pătrați sint deșerte 
chiar in locuri unde există cele mai 
bune condiții de locuit. Din motive 
istorice (datorită subdezvoltării moș
tenite de la dominația colonială — 
N.R.), actualmente sint exploatate 
abia jumătate din cele 1.4 miliarde 
de hectare arabile. Or. potrivit date
lor F.A.O.. este posibil a se. mai 
cultiva incă 1.79 miliarde. Și aceas
ta fără a socoti regiunile deș'ertice și 
polare, pentru a căror fertilizare se 
și experimentează unele tehnici. Nu
mai prin simpla dare in exploatare a 
20 la sută din aceste suprafețe s-ar 
asigura hrana pentru o populație de 
4 ori mai mare decit cea actuală, 
adică 16 miliarde de oameni. Și a- 
ceasta chiar in condițiile randamen
telor mediocre care se obțin în pre

zent in multe părți ale lumii. Prin 
tehnici intensive, 3,19 miliarde hecta
re din zone subtropicale, unde se pot 
obține mai multe recolte pe an. ar 
echivala cu 6,6 miliarde hectare,

Noul raport al „Institutului
Hudson" : „Cei 200 de ani 

care vor veni"

ceea ce ar reprezenta aproape de 10 
ori suprafața cultivată in prezent.

în ansamblu. ..Hudson Institute" 
apreciază că ipoteza unui viitor pros
per este întemeiată, chiar în even
tualitatea unei creșteri demografice 
în ritmul actual, dacă în derursul 
următorilor 200 dc ani producția a- 
gricolă va crește de 11 ori. Or, nu
mai folosirea metodelor clasice ar 
putea duce la o multiplicare de 20 dc 
ori a producției.

Dincolo de aceasta, se cer avute în 
vedere noile căi tehnologice, acelea 
ale agriculturii neconvenționale sau 
„exotice". De pildă, metoda „cultu
rii agricole fără sol", prin strat de 
lichid nutritiv in bazine de polieti
lenă — metodă deja folosită in 20 de 
țări pentru a face să crească legume 
rare și flori de preț. Deocamdată, a- 
semenea metode nu sint neapărat 
necesare. Departe de aceasta. Dar 
ele contează ca o rezervă a științei.

Se pune, de asemenea, problema 
proteinelor sintetice. Către anul 2176, 
se arată in raport, regimul alimentar 
cotidian al omului va cuprinde, pro
babil, elemente nutritive extrase din 
monocelulele de proteine, din super- 
cereale și din alimente sintetice, bu
nuri care astăzi ni s-ar părea stranii 
dacă ar fi puse la dispoziția noastră, 
dar care vor fi de o utilizare curentă 
in acea epocă.

în particular -- scrie mai departe 
„PARIS MATCH" raportul Kahn ii 
critică pe cercetătorul Dennis L. 
Meadows, potrivit prezicerilor căruia 
19 minereuri și produse minerale 
esențiale — aur, argint, plumb, alu
miniu. cărbune, fier — se vor epuiza 
într-un timp mai mult sau mai puțin 
scurt. Aceste estimări, care, de alt
fel. trebuie luate cu rezerve, se ba
zează exclusiv pe scoarța terestră și 
pe zăcămintele cunoscute. Dar la 
5 000 de metri de la suprafață se gă
sesc fantastice zăcăminte de fier, 
mangan, crom, cobaii, nichel, ara
mă. uraniu, aur. Estimările ating 
ordine de mărime de 58 000 trilioane 
de tone numai pentru fier. în ce pri
vește resursele subacvatice. numai 
adîncul Pacificului conține 1 600 mi
liarde tone de minereuri diverse, sub 
formă de noduli.

Perspective analoge există și pen
tru energic. Pentru neomalthusianiști, 
resursele în gaz natural ar urma să 
fie epuizate in 19 ani. Se pare insă 
că se uită că. incepind din 1886. pre
viziunile pesimiste privind aprovizio
narea cu petrol au fost întotdeauna 
dezmințite.

Și nu este insăi vorba numai de pe
trol. Adevăratele surse de energie 
sint in altă parte. Nici măcar ener
gia atomică nu este decit o etapă In 
așteptarea rezultatelor fizicii plasmei 
și a fuziunii nucleare. Grație fuziunii 
termonucleare, va exista posibilitatea 
de a efectua călătorii in spațiu și de 
a coloniza planetele, fără să fie ne
voie de construirea unor rachete gi
gantice. Și incă mai rămîn de exploa
tat alte forme de energie, în particu
lar energia geotermică și aceea pe 
care ne-o furnizează razele solare. 
Stadiul experimental este deja depă
șit și exploatarea este in curs.

Un punct negru in acest ta
blou insuflețitor. dar pe deplin credi
bil. este poluarea. Acolo unde nu se 
manifestă preocupare în această pri
vință. cristalul de aer a pierdut o 
treime din transparența sa. Autorii 
consideră că poluarea este o primej
die reală. Dar și ea poate fi îngră
dită. Totul depinde de înțelepciunea 
oamenilor de a lua la timp măsurile 
necesare.

Desigur, drumul spre prosperitate 
este jalonat de multe capcane ți 
emipenții savafiți ai „Institutului 
Hudson" nu le ignoră, ci le expun, 
de-a lungul multor pagini, in toată 
gravitatea lor. Dar studiul lor. 
profund științific, va fi citit cu mult 
interes de oameni, pentru că el ema
nă multă speranță. Să o respirăm 
împreună cu autorii" — conchide re
cenzia din „Paris Match".

DEl- PRETetlNEEM
institutelor specializate nipone 
să propună măsurile necesare 
in cazul unor mișcări telurice. 
Testul a fost inițiat de biroul 
geologic in cooperare cu insti
tutul pentru cercetarea cutre
murelor. recent înființat, și alte 
agenții oficiale. Specialiștii au 
detonat 450 kg de dinamită la 
o adincime de 85 metri sub pă
mint. Magnitudinea exploziei a 
corespuns gradului doi pe scara 
Richter. Șocurile seismice au 
fost măsurate din opt puncte de 
observație situate in regiunea 
Tokai. Rezultatele definitive ale 
experienței vor fi cunoscute 
peste o săptămină.

• „RECENSĂMÂN
TUL" DELFINILOR. Nu 
mărul delfinilor din Marea Nea
gră s-a multiplicat de șase ori 
din 1965 incoace — anunță 
T.A.S.S. Un „recensămint" în

cheiat recent — realizat cu a- 
jutorul aviației și al unor nave 
de cercetări — indică existența 
a peste 900 000 de exemplare, 
majoritatea trăind în preajma 
coastelor Crimeei. Oamenii de 
știință sovietici colaborează cu 
specialiști din alte țări la stu
dierea acestui mamifer marin, 
considerat cel mai inteligent din 
regnul animal.

© TENDINȚE DEMO
GRAFICE IN MAREA 
BRITANIE. Principalele ten
dințe demografice din Marea 
Britanie. așa cum reies dintr-un 
raport dat publicității zilele tre
cute la Londra, sint creșterea 
numărului pensionarilor și re
ducerea numărului de tineri — 
la o populație totală actuală de 
56 milioane. Pină in 1990 se 
prevede ca numărul locuitorilor

in virstă de peste 80 de ani să 
sporească cu o treime, in timp 
ce populația totală nu va crește 
decit cu 2 la sută. Indicele na
talității în 1975 a fost cel mai 
redus din ultimii ani. ca ur
mare a dificultăților determi
nate de inflație, șomaj și creș
terea generală a costului vieții.

• OBSCURANTISM.
Presa newyorkeză relatează oe 
larg despre descoperirea în plin 
centrul metropolei americane a 
manifestărilor unui obscuran
tism cu nimic mai prejos de 
practicile oculte medievale. De
tectivi alertați de cetățeni au 
descins intr-un apartament cen
tral, arestînd pe membrii unui 
cult macabru: șqse indivizi care 
..oficiau" in jurul cadavrului u- 
nui „coreligionar", așteptind ca 
acesta „să se reîntoarcă de pe 
lumea cealaltă". Ancheta a sta
bilit că persoanele respective, 
care stăteau in încăpere cu de
functul de două luni, au conti
nuat să-i plătească facturile și 
chiria acestuia, pentru a nu i se

remarca dispariția. Dar nu au 
putut disimula mirosul...

• O AȘEZARE A OA
MENILOR PREISTORICI 
care au trăit cu aproximativ 
9 000 de ani înaintea erei noas
tre a fost descoperită in actua
lul departament peruan Junin, 
într-o peșteră de la poalele An- 
zilor, arheologii au găsit nume
roase topoare, cuțite din piatră, 
precum și lănci cu virfuri tri
unghiulare din piatră. Numărul 
mare de obiecte a condus la 
concluzia că in respectiva peș
teră, una dintre cele mai mari 
din Peru, au trăit citeva gene
rații de oameni ai epocii de 
piatră. S-a stabilit că aceștia se 
ocupau in principal cu vînătoa- 
rea și că știau să-și confecțio
neze o îmbrăcăminte simplă 
din pieile animalelor doborite.

© PĂLĂRIILE IN RE
GRES. Cindva, Chazelles-sur- 
Lyon (Franța) era capitala fe-

trului. pălăriile sale se vindeau 
bine. Astăzi, scrie „l’Express", 
este un oraș inactiv, unde mi
cile fabrici de pălării s-au în
chis una după alta. Acum, abia 
un francez din o sută poartă 
pălărie : cetățenii ies din casă 
și intră în mașină sau în metro, 
apoi in birou sau in uzină, la 
întoarcere la fel. în aceste con
diții pălăria devine un obiect 
inutil. „Criza" are un caracter 
general, chiar și englezii aban- 
donind tradiționalul melon.

• EROARE. Furios, un 
suedez a aruncat în foc ceea ce 
credea că este o notă a fiscului 
pentru plata unor impozite ne
achitate. A și telefonat biroului 
respectiv, pentru a protesta. La 
care i s-a răspuns că hîrtia res
pectivă nu era altceva decit un 
cec prin care i se... returns 
suma de 1 600 coroane, rămasă 
in plus după verificarea situa
ției sale fiscale.
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LUCRĂRILE SESIUNII O. N. U F.A.O. a convocat VARȘOVIA

în Comitetul pentru problemele social-culturale 
a fost adoptată Rezoluția, inițiată de România, 

referitoare la

pentru 1979 Convorbiri economice româno - poloneze
Ședința Conducerii Centrale a Asociației 

de prietenie sovieto-română

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). — In Comitetul pentru proble
mele social-culturale a fost adoptată în unanimitate REZOLUȚIA, ini
țiată de România — la care au devenit coautori circa treizeci de țări — 
REFERITOARE LA APLICAREA DECLARAȚIEI PRIVIND PROMO
VAREA IN RtNDURILE TINERETULUI A IDEALURILOR DE PACE, 
RESPECT RECIPROC $1 ÎNȚELEGERE INTRE POPOARE.

De asemenea, au mai fost adoptate 
două rezoluții elaborate de mai multe 
delegații, printre care și delegația 
română, care evidențiază o serie de 
aspecte concrete ale formării tinerei 
generații, precum și rolul ce revine 
O.N.U. în această privință. Se are in 
vedere in primul rind contribuția ti
neretului la dezvoltarea cooperării 
între state pe bază de egalitate și 
justiție, in vederea statornicirii unei 
noi ordini economice internaționale.

Se prevede ca ECOSOC să exami
neze cele mai bune căi de legătură 
ale O.N.U. cu organizațiile de tineret 
la nivel național, regional și inter
national.

Luînd cuvîntul in legătură cu adop
tarea rezoluției inițiate de România, 
reprezentantul țării noastre a expri-

în Comitetul

mat mulțumiri din partea delegației 
române pentru sprijinul unanim acor
dat de celelalte delegații acestei ini
țiative, arătînd că slnt reținute suges
tiile și opiniile prețioase exprimate in 
timpul dezbaterilor în vederea pro
movării in rindul tineretului a idea
lurilor de pace, respect reciproc și 
înțelegere între popoare, a participării 
tineretului la dezvoltare, la făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte. 
Reprezentantul român a exprimat 
convingerea că acest interes foarte 
semnificativ al O.N.U. față de acest 
subiect va contribui la dezvoltarea 
cooperării internaționale in domeniul 
tineretului, la o înțelegere superioară 
in ceea ce privește locul și rolul ti
nerei generații in lumea contempo
rană.

ROMA — La Roma s-au încheiat 
lucrările sesiunii Consiliului Orga
nizației Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură, la care au 
luat parte reprezentanții celor 42 de 
țări membre ale acestui organism al 
F.A.O. Participanții au adoptat. în
tre altele, hotărîrea privind convo
carea, in anul 1979, a unei confe
rințe mondiale consacrate probleme
lor reformei agrare și dezvoltării 
rurale — menționează agenția 
France Presse. Consiliul recomandă, 
totodată. întreprinderea unor, acțiuni 
mai energice ' pentru sporirea 
ducției alimentare în țările in 
de dezvoltare, în condițiile în 
ritmul anual de creștere este 
inferior obiectivului de 4 la

„propus cu prilejul Conferinței mon
diale a alimentației, din noiembrie 
1974. Această recomandare este mo
tivată de faptul că, deși situația ali
mentară mondială s-a ameliorat în 
ultimul timp, ea rămîne îngrijoră
toare pe termen lung.

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — An
gelo Miculescu. viceprim-ministru al 

, Guvernului Republicii Socialiste 
Rorpania, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, care a intre- 
prins. în perioada 7—10 decembrie, 
o vizită oficială in R. P. Polonă, a 
fost primit de președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz. în cursul intil- 
nirii. desfășurată într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, a fost exprimată 
satisfacția pentru dezvoltarea dina
mică pe care o înregistrează rapor
turile economice româno-polone.

BEIRUT

politic special

Elaborarea principiilor privind
operațiunile 0. N. U. pentru menținerea păcii

In Comitetul politic special au a- 
vut loc dezbateri generale asupra 
punctului privind operațiunile O.N.U. 
pentru menținerea păcii. Luînd cu- 
vintul. reprezentantul țării noastre 
a subliniat rolul O.N.U. în apărarea 
păcii și securității internaționale și 
importanța misiunilor forțelor O.N.U. 
pentru menținerea păcii în Orientul 
Mijlociu și in Cipru ca un factor de
cisiv în crearea climatului favorabil 
rezolvării negociate a diferendelor 
din zonele respective. Experiența a- 
cumulată în activitatea U.N.E.F. și 
U.N.D.O.F. oferă Comitetului special, 
denumit și Comitetul celor 33. din 
care face parte și țara noastră, ele
mente deosebit de importante și uti
le in îndeplinirea mandatului încre
dințat de Adunarea Generală, acela 
de a elabora principiile directoare 
care să stea la baza organizării și

funcționării viitoare a operațiunilor 
O.N.U. pentru menținerea păcii in 
lume.

Vorbitorul a subliniat că, în vir
tutea prevederilor Cartei O.N.U., 
toate statele 
neficieze de 
în mod egal 
țele militare 
nerea păcii și că trimiterea acestor 
forțe pe teritoriul unui stat, 
stabilirea compoziției 
trebuie să se facă cu 
tul statului respectiv.

★
România a devenit 

rezoluția elaborată. asupra punctului 
în care se recomandă continuarea și 
intensificarea lucrărilor Comitetului 
special. Rezoluția a fost adoptată 
prin consens.

Cartei 
membre trebuie să be- 
dreptul de a participa 
la operațiunile și for- 
O.N.U. pentru menți-

ca și 
lor naționale, 
consimțămîn-

coautoare la

în plenara Adunării Generale

hnheierea dezbaterilor tonsatrate 
situației din Orientul Apropiat 

Rezoluțiile adoptate se pronunță pentru convocarea 
Conferinței de la Geneva

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). — in Adunarea Generală O.N.U. ■ - • ................ ........................ _ . . . .
piat.

Dezbaterile
trat creșterea

s-au încheiat dezbaterile
a

consacrate situației din Orientul Apro-

In
trul

timpul' vizitei, viceprim-minis- 
român a purtat convorbiri cu 

Kazimierz . Barcikowski. ministrul 
agriculturii, și Emil Kolodziej, mi
nistrul industriei alimentare și achi
zițiilor. consacrate dezvoltării și di
versificării colaborării economice și 
tehnico-științifice in domeniile agri
culturii și industriei alimentare din 
cele două țări. Au fost semnate două 
înțelegeri privind 
laborării economice 
țifice in domeniile 
respectiv, industriei 
perioada 1976—1980.

dezvoltarea co
și tehnico-șțiin- 

agriculturii și, 
alimentare, pe

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Luind 
cuvintul în . cadrul ședinței Condu
cerii Centrale a Asociației de prie
tenie sovieto-română. Vasili Kono- 
top. președintele Conducerii Centrale 
a A.P.S.R.. a relevat că recenta vi
zită a tovarășului L. I. Brejnev la 
București a deschis noi perspective 
colaborării tradiționale frățești intre 
P.C.U.S. și P.C.R.. între popoarele 
sovietic și român. El a informat, de 
asemenea, despre recenta Conferință

a A.R.L.U.S.. care ..a constituit un 
eveniment memorabil în viața aso
ciației frățeș'ti' și" va contribui la 
intensificarea continuă a activității 
A.R.L.U.S.".

Gavril Sotnikov. prim-vicepre- 
ședinte al Conducerii A.P.S.R., a re
levat că in activitatea din acest an 
a asociației un loc important l-au 
ocupat acțiunile menite să dezvolte 
prietenia și cooperarea între cele 
două țări.

MADRID

pro- 
curs 
care • 
încă 
sută

Aminarea reuniunii

asupra cooperam 
economice internaționale'*
PARIS. Vineri s-a anunțat oficial 

că reuniunea ministerială a Conferin
ței de la Paris asupra cooperării eco
nomice internaționale (așa-numitul 
„dialog Nord-Sud"), la care participă 
8 țări capitaliste industrializate și 
19 țări în curs de dezvoltare, ce 
urma să se țină la mijlocul lunii de
cembrie. s-a aminat pentru începu
tul anului viitor. „Această amînare 
se datorează lipsei de voință politi
că din partea statelor occidentale 
industrializate participante" — a de
clarat la Caracas copreședintele 
din partea țărilor în curs de dezvol
tare. Manuel Perez Guerrero. Țările 
în curs de dezvoltare — a spus el — 
nu doresc să accepte o serie de for
mule diplomatice care ar putea fi 
prezentate ca un succes, dar care ar 
fi lipsite de orice, semnificație prac
tică.

Comentind, de asemenea, decizia 
de amînare. agenția France Presse 
arată că. in afara răgazului necesar 
pentru instalarea noii administrații 
americane, o cauză esențială a aces
tei decizii pare a fi imposibilitatea 

deocamdată, la o 
statelor C.E.E.

de a se ajunge, 
poziție comună a

grupei mixte
de

După formarea noului guvern
• Un cabinet format din experți, apreciat ca echilibrat din punct 
de vedere confesional • Principala sarcină asumată : reconstruc

ția țării ® Decizii luate în prima ședință de lucru

Conferință de presă a tovarășului
Santiago Carrillo

Poziția Partidului Comunist față de referendum, de alegerile 
generale și în problema stabilirii relațiilor diplomatice între 

Spania și țările socialiste

din acest an au ilus- 
curentului de opinie 

care evidențiază necesitatea de a se 
intensifica eforturile pentru o regle
mentare de ansamblu a conflictului 
arabo-israelian. Majoritatea covirși- 
toare a vorbitorilor din plenară au■ 
reafirmat punctul de vedere potrivit 
căruia singura cale de a se ajunge 
la o reglementare de pace în zonă o 
constituie transpunerea in viață a 
prevederilor rezoluțiilor O.N.U. pri
vind Orientul Apropiat, care, după 
cum se știe, preconizează retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate in urma războiului din 1967. re
cunoașterea dreptului la existentă a 
tuturor statelor din zonă, garantarea 
drepturilor naționale ale poporului 
palestinean. inclusiv a dreptului 
de a-și

După 
plenara 
puse la 
ție. inițiate de statele 
Delegația israelianâ și-a retras 
proiectul de rezoluție avansat ante
rior pe această temă.

său
crea un stat propriu, 
încheierea dezbaterilor,

Adunării Generale au 
vot două proiecte de rezolu- 

nealiniate.
și-a

în 
fost

Prima rezoluție aprobată de Adu
narea Generală — cu 91 voturi pen
tru, 11 contra și 29 abțineri — cere 
convocarea grabnică a Conferinței 
de la Geneva privind Orientul 
Apropiat, „cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a O.E.P.". 
Ea condamnă continuarea ocupării de 
către Israel a teritoriilor arabe do- 
bipdite în urma războiului din 1967 
și cheamă toate statele să nu furni
zeze Israelului ajutor militar.

Adunarea Generală a adoptat, in 
continuare — cu 122 voturi pentru, 
două contra (S.U.A. și Israelul) și 
opt abțineri — o rezoluție prin care 
se cere convocarea Conferinței de 
la Geneva privind Orientul Apropiat 
cel mai tîrziu pină Ia sfirșitul lunii 
martie 1977. Adunarea Generală 
cere secretarului general al O.N.U. 
să reia in acest scop contactele cu 
toate părțile implicate in conflict, 
inclusiv cu O.E.P., și să prezinte 
Consiliului de Securitate, nu mai 
tîrziu de 1 martie 1977, un raport 
asupra rezultatelor demersurilor.

SesiimEa 
româno—vest-germane 
experți, în domeniul colaborării teh- 
nico-.științifice in agricultură și in
dustrie alimentară, și-a încheiat lu
crările la Bonn. Pe baza rezultatelor 
pozitive obținute in anul curent, a 
fost convenit și semnat un protocol 
care prevede dezvoltarea schimburi
lor de specialiști și oameni de știin
ță. precum și efectuarea unor cer
cetări in comun in anul 1977.

Uniunea Sovietică și Li
bia și-au afirmat dorința de a con
tinua să dezvolte și să întărească re
lațiile politice, economice, culturale 
și de altă natură intre cele două țări 
— Se spune în comunicatul privind 
vizita oficială de prietenie in 
U.R.S.S. a președintelui Consiliului 
Comandamentului Revoluției din Re
publica Arabă Libiana, Moamer El- 
Geddafi. In cursul schimbului de pă
reri privind situația internațională, 
părțile au abordat îndeosebi probleme 
referitoare la Orientul Mijlociu și 
continentul african. O atenție deo
sebită a fost acordată problemelor 
dezarmării, subliniindu-se importanța 
acesteia în întărirea păcii și securită
ții internaționale.

■y

PE SCENA POLITICĂ PORTUGHEZĂ:

Evoluțiile sociale reliefează necesitatea
unității forțelor de stingă

Recent, prin voturile comuniștilor 
și socialiștilor. Adunarea Republicii 
din Portugalia a respins un proiect 
al partidului de dreapta Centrul De- 
mccratico-Social (C.D.S.), care pre
vedea, practic, abrogarea legii refor
mei agrare. Evenimentul dobindește 
o semnificație aparte pentru actuale
le evoluții portugheze. relevind, o 
dată in plus, tentativele reacțiunii 
de a restaura vechile rinduieli — și, 
în același timp, importanța acțiuni
lor unite ale forțelor de stingă. de<- 
mocratice și progresiste in vederea 
zădărnicirii manevrelor dreptei. Cu 
atit mai mult cu cit încercările de 
restaurare vizează, sub o formă sau 
alta, și alte mari cuceriri ale revolu
ției portugheze, precum naționaliza
rea firmelor monopoliste sau contro
lul muncitoresc instituit în între
prinderi — ambele consacrate, ca și 
reforma agrară, in cuprinsul noii 
Constituții.

Intensificarea încercărilor de ofen
sivă ale dreptei șj necesitatea anihi
lării lor au fost abordate la recen
tele congrese ale comuniștilor și 
.socialiștilor portughezi, care, au sta
bilit orientarea și planurile de ac
țiune ale celor două partide in si
tuația actuală și în perspectivă. In 
acest sens, Partidul Comunist și-a re
afirmat poziția favorabilă unei trans
formări a ..majorității aritmetice" a 
stingii din Adunarea Republicii — 
unde socialiștii și comuniștii dispun 
de 147 de locuri din 263 — intr-o 
majoritate guvernamentală eficientă. 
Numai un guvern de stingă cu o so
lidă majoritate parlamentară, adică 
un guvern alcătuit din socialiști și 
comuniști — afirmă P.C.P. — ar pu
tea garanta soluționarea in interesul 
maselor populare a multitudinii 

' problemelor acute, cum sînt șomajul

(circa 10 la sută din forța de mun
că). deficitul balanței de plăți (de 
peste 2 miliarde escudos anul trecut 
și, probabil, dublu in acest an), spo
rirea datoriei externe, inflația (a că
rei rată, deși a scăzut de la 25 la 
sută anul trecut la aproximativ 18 la 
sută in acest an. se menține totuși 
la un nivel' ridicat). Fără a mai 
vorbi de imperativul relansării pro
ducției, aflate in scădere, datorită, 
in mare parte, sabotajului practicat 
de filialele firmelor multinaționale, 
ca și de unii reprezentanți ai capi
talului local.

Acest complex de împrejurări 
dificile solicită, cu atit mai mult, 
acțiunea unită a forțelor politice 
și sociale interesate în apărarea 
și consolidarea cuceririlor democra
tice. mai ales intr-un moment cind 
reacțiunea internă, sprijinită din ex
terior, a- pornit o campanie de a- 
tacuri la adresa Consiliului Revolu
ției, 
for. 
rare 
cum 
de cite ori unitatea de acțiune din
tre forțele progresiste, democratice 
ale țării. în primul rind dintre parti
dele comunist și socialist, precum și 
dintre acestea și militarii patrioți 
din Mișcarea Forțelor Armate, și-a 
găsit materializarea, acest lucru s-a 
dovedit un reazem de nădejde al 
procesului revoluționar și. totodată, 
bariera care a zădărnicit nume
roasele tentative ale reacțiunii de 
a-și redobindi pozițiile pierdute 
după 25 aprilie 1974. Și invers : lipsa 
unității de acțiune a influențat ne
gativ mersul evenimentelor. Evolu
țiile din Portugalia vin astfel să evi
dențieze adevărul, demonstrat de în
treaga experiență istorică a mișcării 
muncitorești, că forțele stingii se a-

urmărind să discrediteze acest 
De altfel, întreaga desfășu- 
a evenimentelor de pină a- 
în Portugalia confirmă că ori

firmă cu atit mai puternic, cu cît 
reușesc să realizeze o colaborare mai 
strinsă și că, dimpotrivă, scindarea 
acestor forțe dăunează inevitabil in
tereselor fundamentale ale poporului.

Portugalia se află acum în pragul 
unui eveniment politic însemnat. 
Este vorba de alegerile pentru or
ganele locale ale puterii, de la 12 
decembrie, etapă finală a procesului 
de instituționalizare, inițiat in baza 
noii Constituții, succedind alegerilor 
parlamentare și prezidențiale din 
vara acestui an. Pe lingă faptul că 
acest scrutin urmează să incheie 
procesul instituționalizării, el este a- 
preciat ca avînd și o anumită valoa
re de test pentru partidele politice; 
de asemenea, rezultatele sale prezin
tă o însemnătate certă pentru gu
vern, întrucit aplicarea oricăror mă
suri presupune sprijinul organelor 
locale.

însemnătatea scrutinului în sine, ca 
și situația politică de ansamblu din 
tară subliniază și mai puternic nece
sitatea colaborării forțelor de stînga, 
democratice și progresiste, a acțiuni
lor lor unitare. In acest sens se re
marcă. intre altele, inițiativa Comi
siei Politice a C.C. al P. C. Portu
ghez, care a dat publicității o decla
rație ce evidențiază necesitatea dia
logului și colaborării la toate nive
lurile între forțele democratice, între 
comuniști și socialiști, pentru a in
fringe reacțiunea.

Fără îndoială că acțiunea unită a 
partidelor clasei muncitoare, a tutu
ror forțelor democratice și progresis
te ar contribui in mod decisiv la 
consolidarea cuceririlor revoluționa
re, la înfăptuirea aspirațiilor de pro
gres și bunăstare ale poporului por
tughez.

V. OROS

BEIRUT. — Pentru prima dată 
după un an de zile. Libanul are un 
guvern efectiv, a cărui componență 
a fost anunțată joi seara.

Noul guvern libanez este format 
din : Selim Al-Hoss, prim-ministru 
și ministru al comerțului, economiei, 
industriei și petrolului și al infor
mațiilor ; Fuad Butros, vicepremier. 
ministru al afacerilor externe și al 
apărării ; Salah Salman, ministru 
de interne, al construcțiilor de lo
cuințe și al cooperativelor ; Ibrahim 
Shaito.. . ministru al sănătății și al 
resurselor hidroelectrice ; Farid Ra
fael, ministru al justiției, al 
țelor și al poștei, telefoanelor 
lecomunicațiilor : Amin Bizri, 
nistru al lucrărilor publice, al 
portului și turismului ; 1
Doumet. ministru al 
Asaad Rizk. ministru 
probletnelor sociale, al 
al agriculturii.

Potrivit opiniilor ... ...
politici, relevă agenția France Presse, 
majoritatea membrilor noului gu
vern, deși nu aparțin nici unei gru
pări politice, au avut totuși un rol 
politic, îndeplinind funcții ministe
riale sau fiind aleși ca deputați în 
parlament. Totodată, observatorii po
litici remarcă faptul că noul cabinet 
este echilibrat din punct de vedere 
confesional, deoarece cuprinde. îm
preună cu primul 
musulmani și patru 
creștinilor.

Șe ’ apreciază că 
vanului. care grupează experți din 
diferite domenii, este o premisă 
pentru desfășurarea unei activități 
eficiente in vederea reconstrucției 
tării — sarcină principală a cabine
tului în perioada de tranziție 
la reconcilierea părților care 
aflat in conflict.

finan- 
’ și te- 
, mi- 
trans- 

Michel 
planificării : 

al muncii, al 
educației și

observatorilor

ministru, patru 
reprezentanți ai

alcătuirea gu-

pină 
s-au

Președintele Libanului, Elias Sar
kis, a avut joi seara, la reședința 
sa. o întrevedere cu membrii noului 
guvern. Potrivit declarației făcute 
de Carlos Khouri, director general 
interimar al președinției, cu acest 
prilej au fost examinate problemele 
prioritare ale noului cabinet. S-a 
stabilit ca primul ministru și vice- 
premierul să pregătească o „Decla
rație ministerială", care să reprezin
te de fapt programul guvernamental 
și car# să fie prezentată parlamen
tului în vederea votului de încre
dere. Totodată, s-a hotărît că Liba
nul să participe la conferința 
niștrilor 
be. care 
la Cairo.

Tot in 
s-a luat 
tiilor de ____ ___  __
guvernamental. în declarația 
publicității se arată că se are 
vedere eliminarea situației create in 
lunile de conflict, cind au proliferat 
o serie de. stații clandestine care au 
acționat ca puncte de propagandă 
pentru diferite grupări rivale.

Pe de altă parte, partidele 
tice care și-au dat acordul la 
stituirea noii administrații au 
guvernului să desfășoare un dialog 
politic ih vederea înlăturării cauze
lor care au dus la izbucnirea con
flictului. să conducă acțiunea de 
refacere a aparatului guvernamental 
și a economiei țării.

Un purtător de cuvînt palestinean 
a declarat vineri corespondentului 
la Beirut al agenției Reuter că pa- 
lestinenii „salută noul guvern liba
nez și ii doresc succes in activita
tea sa".

Se anunță, de asemenea, că legă
turile prin radio și prin cablu dintre 
Damasc și Beirut au fost restabilite 
vineri.

de externe din 
se va desfășura

mi- 
țările ara- 
in ianuarie

cabinetului.prima ședință a
decizia plasării tuturor sta- 
radio din țară sub controlul 

dată 
in

poli- 
con- 

cerut

MADRID — Participind vineri la o 
conferință de presă organizată în- 
tr-un imobil din centrul Madridului, 
în prezența unui numeros grup de 
ziariști spanioli și străini, secretarul 
general al Partidului Comunist din 
Spania. Santiago Carrillo, a anunțat 
că „indiferent dacă se va afla sau nu 
in legalitate, P.C.S. va prezenta 
candidați in toate provinciile spa
niole, in oadrul alegerilor generale 
care se vor desfășura în primăvara 
anului viitor". El a precizat că nume
le candidaților comuniști pentru Se
nat și Camera Deputaților vor fi fă
cute cunoscute in prima jumătate a 
lunii viitoare. Tot atunci vor fi de
semnați cei circa 15 000 de militanți 
care vor controla, din partea P.C.S.. 
operațiunile in birourile de vot, a 
adăugat el.

Referindu-se la referendumul poli
tic organizat de guvernul spaniol care 
va avea loc la 15 decembrie. Santiago 
Carrillo a afirmat că această acțiune 
„nu are nici o valoare reală și că nu 
este decit un ritual franchist pentru 
a marca sfirșitul politicii unui regim 
deja dispărut. Toate forțele demo
cratice au fost de acord in a afirma 
că acest referendum nu este decit o 
formalitate". Secretarul general al

Partidului Comunist din Spania a 
subliniat că „alegătorii comuniști nu 
vor vota impotrivă, pentru a nu 
amesteca voturile cu cele ale fran- 
chiștilor. dar abținerea de la vot tre
buie considerată o formă de partici
pare cetățenească".

Abordînd problema tacticii elec
torale ce ar putea fi adoptată in ve
derea alegerilor din primăvară. San
tiago Carrillo a precizat că. „ținind 
seama de tendința remarcată la alte 
partide, totul pare să indice că vi
itorii candidați comuniști se vor pre
zenta pe liste separate, dar nu! este 
exclus să fie constituite și unele 
alianțe". „Noi continuăm, a subliniat 
Carrillo, să colaborăm cu socialiștii 
pentru a fi promulgată o constituție 
valabilă".

Santiago Carrillo a declarat că 
Partidul Comunist din Spania nu se 
va mai opune stabilirii de relații di
plomatice între. Spania și țările din 
Europa răsăriteană, inclusiv Uniunea 
Sovietică, precum și cu Mexicul.

După cum menționează agențiile 
de presă, în cursul conferinței de 
presă, secretarul general al P.C. din 
Spania a arătat că se află la Madrid 
incepînd din luna februarie, dar gu
vernul nu a știut acest lucru.

JAPONIAFrămîntări postelectorale în partidul de guvernămînt
TOKIO 10 (Agerpres). — In cadrul 

Partidului Liberal Democrat din Ja
ponia au început consultări in ve
derea alegerii unui succesor al actua
lului președinte Takeo Miki, prim- 
ministru al guvernului demisionar.

Gruparea P.L.D. condusă de pri
mul ministru a avut o reuniune in 
cadrul căreia și-a exprimat opoziția 
față de intențiile exprimate de a-1

înlocui pe Takeo Miki în funcția de 
președinte al partidului cu Takeo 
Fukuda, despre care se apreciază că 
este candidatul cel mai bine plasat. 
Gruparea lui Miki a declarat că. in 
fapt, Fukuda a favorizat diviziunile 
din interiorul P.L.D., motiv pentru 
care liberal-democrații au pierdut un 
număr considerabil de voturi ța re
centele alegeri parlamentare.

agențiile de presă transmit:
0 linie de cal® ferată care 

leagă Hanoiul de Orașul Ho Și Min. 
în paralel cu magistrala „reunifică- 
rii", lungă de peste 1 500 kilometri, a 
fost terminată în întimpinarea celui 
de-al IV-lea Congres al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam. Acest 
important obiectiv a fost realizat in 
numai nouă luni.

Convorbiri economice.
La Varșovia au început convorbiri 
economice între miniștrii comerțului 
exterior ai Poloniei și Franței, pri
vind posibilitățile creșterii schimbu
rilor bilaterale și ale sporirii expor
tului polonez către Franța.

0 plenară a C.C. al P.C. 
dîitl ăUStriîî consacrată analizei 
situației politice interne, a avut 
loc la Viena. Plenara a aprobat 
planul de activitate a partidului pe 
anul 1977. Președintele partidului, 
Franz Muhri. a prezentat un raport 
privind activitatea Biroului Politic 
al C.C. al PjC.A.

Președintele Siriei, Hafez 
A! Assad, și-a aminat pentru 18 de
cembrie vizita pe care urma să o în
ceapă azi in Egipt, informează postul 
de radio Cairo. Decizia a fost luată 
în cursul unei convorbiri telefonice 
între președinții Assad și Sadat.

Belgia și Kampuchea De- 
mOCîată au anunta': stabilirea de 
relații diplomatice Ia nivel de amba
sadă ' — informează agenția Asso
ciated Press, citind un comunicat al 
postului de radio din Pnom Penh.

Angola va deschide o 
ambasadă la Lisabona. Pri“ 
mul ministru portughez. Mario Soa
res, a primit pe ministrul angolez de 
externe. Paulo Jorge, aflat ir^ vizită 
la Lisabona. La încheierea convorbi
rii Paulo Jorge a declarat că, în 
februarie. Republica Populară 
gola va deschide la Lisabona o 
basadă, aceasta constituind un 
spre deplina normalizare a relațiilor 
dintre țara sa și fosta metropolă.

luna 
An- 
am- 
pas

Conferința sindicală in
ternațională de solidaritate cu 
oamenii 
reea în 
pașnică 
încheiat 
mentele 
conferință 
muncii și sindicatelor din 
lume apelul de a intări solidaritatea 
cu lupta dreaptă a poporului coreean 
și de a-și aduce contribuția la lichi
darea încordării in regiunea Coreei.

Ședința Comitetului in- 
terguvernamental sovieto- 
ÎUgOSlOV de c0'al30rare economi
că și tehnico-științifică, în cadrul că
reia au fost examinate 
probleme privind dezvoltarea 
țiilor economice 
țări, și-a încheiat lucrările, la Mos
cova.

Guvernul britanic a hotărît 
să vindă acțiunile deținute de stat în 
compania ..British Petroleum", pentru 
a răspunde uneia din cerințele for
mulate de F.M.I.. în vederea acordă
rii 'creditului de 3.9 miliarde dolari — 
informează ziarul Times. Decizia a 
fost luată joi. cu prilejul ultimei reu
niuni a cabinetului înainte de pre
zentarea in Camera Comunelor a mă
surilor economice care trebuie să în
soțească acordarea creditului.

muncii și poporul din Co- 
lupta pentru reunificarea 
și independentă a țării și-a 
lucrările la Sofia. în docu- 
adoptate, participanții la 

au adresat oamenilor 
Întreaga

numeroase 
rela- 

dintre cele două

Militarii britanicidin unita- 
tea care a fost trimisă la începutul 
anului în Ulster pentru a acționa in 
regiunea South Armagh iși vor ex
tinde activitatea pe întreg teritoriul 
Irlandei de Nord — s-a anunțat la 
Londra. în acest sens, arată agenția 
France Presse. guvernul britanic a 
autorizat membrii acestei unități să 
acționeze oriunde se va înregistra o 
intensificare a violențelor. Măsura, 
adaugă agenția, a fost adoptată in 
contextul declanșării in ultima vre
me a unui nou val de acțiuni tero
riste. soldate cu numeroase victime.

Televiziunea egipteană a trans
mis, in cadrul programului 
„Orașul și istoria", o nouă emi
siune dedicată Bucureștiului, 
precum și orașelor Tirgoviște, 
Suceava și Cluj-Napoca. Tot
odată. in cadrul programului „O 
călătorie in fiecare zi", a fost 
țransmis un film documentar 
despre România.

Comitetul director al 
U.C.D. (Uniunea Creștin Democra
tă) din R.F.G. a hotărit să-și inten
sifice pregătirile pentru extinderea 
organizațiilor sale și in Bavaria. De
cizia este motivată de desprinderea 
din grupul parlamentar comun a ra
murii 
Creștin 
trecută, 
a cerut 
va reuni luni, să ■ aprobe proiectul 
privind crearea unei federații a 
U.C.D. in Bavaria.

bavareze a U.C.D.. 
Socială, care a avut
Totodată, comitetul 
Comisiei partidului.

Uniunea 
loc luna 
director 
care se

Ca urmare a unei explo
zii violente provocate de ele
mente teroriste, informează agenția 
A.N.O.P.. la 9 decembrie, a fost dis
trusă principala conductă de alimen
tare cu apă a capitalei portugheze. 
Aprovizionarea cu apă a Lisabonei și 
a suburbiei acesteia a fost redusă cu 
90 la sută. A fost lansat un apel de 
reducere a consumului de apă la 
strictul necesar.

Țările nealiniate au făcut 
cunoscut, prin reprezentanții lor la 
Națiunile Unite, că vor contribui ini
țial cu 280 000 dolari la Fondul de so
lidaritate pentru eliberarea Africii 
australe. Creat cu prilejul conferinței 
statelor nealiniate de la Alger și re
activat cu prilejul reuniunii de la 
Colombo, fondul reprezintă o mani
festare concretă a solidarității mișcă
rii nealiniate cu lupta popoarelor o- 
primate din Africa australă.

Ministrul de externe al 
R. D. Germane, Oskar Fischer-3 
efectuat o’ scurtă vizită la Sofia, unde 
a avut întrevederi cu omologul său 
bulgar, Petăr Mladenov. Au fost dis
cutate probleme ale relațiilor bila
terale și aspecte ale situației inter
naționale actuale.

La Moscova a avut loc’ vi* 
neri. o întrevedere între Aleksei Ko- 
sighin, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S.. președintele' Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
Willi Stoph, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane, aflat într-o scurtă vizită în ca
pitala sovietică. Au fost examinate 
probleme privind dezvoltarea colabo
rării dintre cele două țări.

Corporația petrolieră de 
stat a Ecuadorului cc.e.p.e.) 
va prelua la 31 decembrie o parte a 
intereselor pe care societatea ameri
cană ..Gulf Oil" le deține in exploa
tarea zăcămintelor petrolifere în a- 
ceastă țară — s-a anunțat la Quito. 
Prin această decizie, C.E.P.E. va de
veni principala acționară la consor
țiul ce deține controlul asupra ex
ploatării petrolului in Ecuador, ob- 
ținînd, de la această dată, 62,15 la 
sută din acțiuni.

fiu fost concediați 237 de 
profesori aparținind grupului etnic 
negru Nama, din Namibia, deoarece 
au participat la o grevă a foamei, a- 
nunțâ agenția France Presse. Acțiu
nea fusese declanșată la începutul 
lunii noiembrie, profesorii cerind sa
larii egale cu cele ale colegilor lor 
metiși, precum și construirea de școli 
secundare pentru elevii acestui grup 
etnic în zonele urbane din Namibia. 
Nama este unul din cele opt grupuri 
etnice africane din Namibia, terito
riul său fiind situat la sud de capitala 
Windhoek.

Sesiunea Comisiei mixte 
de cooperare mozambîca- 
no—tanzaniană s_a incheint 
la Maputo. în oomunicatul comun 
dat publicității la încheierea lucră
rilor se arată că cele două părți au 
constatat existența unor multiple po
sibilități de amplificare a cooperă
rii economice și comerciale bilate
rale. Printre proiectele comune fi
gurează construirea unui pod peste 
rîul Rovuma. ale cărui lucrări vor 
începe anul viitor.

Noi investigațiiîn cazurile 
asasinării fostului președinte, John 
Kennedy, și a fostului lider al popu
lației de culoare. Martin Luther 
King, vor fi efectuate in S.U.A., ca 
urmare a aprobării unui fond special 
de către Camera Reprezentanților a 
Congresului Statelor Unite.

întrevedere chino-tan- 
ZîWifflîă. IIua Ku0"feri> președinte 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez și premier al Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, a 
primit vineri delegația guvernamen
tală tanzaniană. condusă, de Aboud 
Jumbe, prim-vicepreședinte al Re
publicii Unite Tanzania, informează 
agenția China Nouă.

„Cosmos-880". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul arti
ficial al Pămîntului „Cosmos-880“, în 
vederea continuării cercetării spațiu
lui extraatmosferic.

Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S.a dat’vineri> 
publicității un decret, prin care In 
zonele maritime cu o lărgime de 200 
de mile, adiacente litoralului, sovietic 
sînt introduse măsuri provizorii de 
menținere a resurselor de viețuitoare 
marine și de reglementare a pescui
tului — transmite agenția T.A.S.S. In 
limitele acestei fișii de lingă litoral, 
U.R.S.S. iși exercită drepturile suve
rane asupra resurselor de pește și 
altor resurse biologice, in scopul 
prospectării, exploatării și menținerii 
lor. în decret se arată, totodată, că 
U.R.S.S. se pronunță pentru regle
mentarea problemelor regimului ju
ridic al oceanului planetar.

0 hotărîr® de principiu a 
fost adoptată de Japonia privind a- 
chiziționarea unor avioane de vină- 
toare „F-15 — Eagle", produse de 
firma americană „McDonnell Douglas 
Corp." — s-a anunțat la Tokio. A- 
ceastă hotărîre urmează să fie apro
bată de Consiliul Apărării Naționale.

Consiliul ministerial
N.K.T.0. La Bruxelles s-au

al
în

cheiat vineri lucrările sesiunii de 
toamnă a Consiliului ministerial al
Pactului nord-atlantic. Comunicatul
final arată că au fost examinate o
serie de probleme politice și militare 
specifice acestui bloc militar, pre
cum și unele aspecte ale vieții inter
naționale. Comunicatul reafirmă po
zițiile cunoscute ale N.A.T.O. in aces
te probleme. în special în legătură 
cu continuarea cursei înarmărilor.»

Un cutremur ds pămînt 
a fost înregistrat, joi seara. în Wyo
ming — a anunțat Serviciul ameri
can pentru supraveghere geologică. 
Intensitatea seismului a fost de gra
dul 5 pe scara Richter. Un alt cu
tremur. de intensitatea 5,7 pe scara 
Richter, s-a produs, la interval de 
citeva ore, într-o regiune maritimă 
situată la aproximativ 500 kilometri 
în largul coastelor statului Oregon.

Centru de combatere a poluării 
în Mediterana

Sîmbătă urmează să fie inaugurat in Insula Manoel (Malta) Cen
trul regional de luptă împotriva poluării petroliere a Mediteranei — a 
anunțat Programul O.N.U. pentru mediul inconjurător (U.N.E.P.).

Acest centru de supraveghere și alertare va avea misiunea de a 
centraliza informațiile privind eventualele deversări de petrol in apele 
Mediteranei, precum și consecințele lor. El se află in legătură directă 
cu 18 țări riverane ale Mediteranei și cu două organisme ale O.N.U. — 
Uniunea internațională de telecomunicații și Organizația internațională 
a aviației civile.

In legătură cu activitatea viitoare a centrului, Mostafa Tolba, direc
torul executiv al U.N.E.P., a arătat că statele riverane urmează să 
examineze problema dotării noului organism cu mijloace proprii de 
combatere a eventualelor poluări petroliere ale Mediteranei. .
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